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Ájurvédikus 
gyógyítás 
Teljes körű kalauz

Az ájurvédikus gyógyítás magyar 

nyelven elérhető legátfogóbb 

könyve. Az Ájurvédikus gyógyítás 

elsősorban az egészségmegőrzés 

és betegségmegelőzés 

szempontjából fontos általános 

testalkati és életmódbeli 

megfontolásokat tárgyalja, 

valamint gyakori betegségek 

otthon elkészíthető 

orvosságait ismerteti. Sok 

betegséget magunk is tudunk 

orvosolni, vagy legalábbis 

előmozdíthatjuk gyógyulásunkat. 

Ha mindennapjaink részévé 

tesszük, egészen apró dolgokkal 

is csodákat érhetünk el, 

számos nyavalya támadását 

visszaverhetjük. 
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Látogasson el 
online webáruházunkba! aruhaz.108.hu
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Ha gyakran érzed magad fáradtnak, rendsze-

resen nem sikerül kipihenni magad vagy egy-

szerűen csak kevés időd jut az alvásra, akkor 

a következő tippek hasznosak lehetnek neked. 

Akár kombinálhatod is őket, hogy hamarabb el 

tudj aludni és pihentetőbb legyen az alvás, még 

akkor is, ha változó időpontban van lehetőséged 

csak pihenni vagy csekély idő áll rendelkezésedre.

Már a lefekvés, pihenés előtt sokat tehetsz magadért!
Ha rendszeresen mozogsz – mivel ezáltal a fizikai 
és a mentális aktivitás kiegyenlítettebbé válik 
és segít levezetni a napi stresszt –, jobban tudsz 
pihenni.

Az étkezés terén: a pihenés ezelőtti három- négy 
órában kerüld a kiadós evést, a nehezen emészthető, 

Alvástippek
túlságosan összetett, túl fűszeres ételeket. Így a szer-
vezeted nem az emésztéssel lesz elfoglalva és 
sokkal nyugodtabban tudsz pihenni. Kerüld az 
alkoholt is, mivel felpörget és lebontása hosszú 
időt vesz igénybe. Ha nehezen emészted a tejet, 
hígabb tejtermékeket, akkor a vacsoránál ezeket 
kerüld. Alváskutatók megfigyelték, hogy akiknek ezzel 
napközben problémájuk van, azok az alvás helyett 
az éjjel egy részét horkolással, gyakori ébredésessel, 
forgolódással töltik. 

FIGYELJ A HŐMÉRSÉKLETRE!
A szoba hőmérséklete körülbelül 16 és 20 fok 
között ideális, ez személyenként némileg eltér-
het. Pihenés előtt vegyél egy meleg zuhanyt, ez 
felmelegít és ellazít, ha alvás előtti rutinod részévé 
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teszed, akkor már automatikusan hangolni fog 
a következő pihenésre. Hidegebb időben és ha 
nagyon fázós vagy, vegyél zoknit, ha fázol nem 
fogsz tudni aludni.

A szoba legyen nyugodt és sötét, kizárólag 
pihenésre használt helyiség, ahol az ágynak 
van csak funkciója – jó ha itt nincs is TV, vagy más 
villogó fényű, zavaró eszköz.  Az alvásra hangolódás 
folyamatában hallgass nyugodt zenét. Kerüld 
viszont a kijelzők, a tévé, a számítógép, a telefon 
vibráló fényét, illetve a fehér fényű izzókat cseréld 
sárgás fényspektrumú változatra.

Figyelj a fényre a nap során is: reggel engedj 
be minél több fényt, este, lefekvés előtt körül-
belül két órával kezdj el fokozatosan sötétíteni. 
A szoba, nagyon erős, fehér fényű lámpáit kapcsold 
le, helyette inkább a sarkokban legyenek kisebb, nem 
olyan erős fényű, inkább sárgás fényt adó lámpák.

NAPIREND 
Legyen fix napirended, ha megoldható! A belső 
órád egy idő után beáll erre. Igyekezz ezt a napi-
rendet tartani, a szabadnapjaidon, hétvégén se térj 
el tőle jelentősen –  mivel a szervezeted hozzászo-
kik egy idő után, a szokott időben automatikusan 
elálmosodsz és ezáltal is könnyebben alszol el.

AZ ÁGY
Legyen kényelmes a fekhelyed! Az ágyad legyen 
megfelelő méretű, hogy kényelmesen tudj pihenni. 
Legyen kényelmes a matracod – válassz a súlyod-
nak és a magasságodnak megfelelő változatot 
– a franciaágyban a két oldalra akár kerülhet eltérő, 
hogy mindketten kényelmesen tudjatok pihenni, 
vagy választhattok egy köztes, mindkettőtöknek 
megfelelő változatot. A párna is nagyon fontos. 
Alakját az alváspóz is befolyásolja, szintén 
súlyfüggő – válassz megfelelőt ebből is. Figyelj 
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az ágynemű anyagára is, ne legyen műszálas, 
izzasztó, vastagsága igazodjon az évszakhoz.

KONKRÉT TIPPEK AZ ELALVÁSHOZ
Lazítsd el az izmaid! A lábadtól kezdve felfelé 
tudatosan lazítsd el minden testrészed, különös 
tekintettel a derék, váll, nyak területére és az 
arcizmaidról se feledkezz meg. Kipróbálhatod, 
hogy váltva rövid ideig feszítesz, majd ellazítasz 
egy-egy izomcsoportot.

Ha járna valamin az agyad, pörögnek a gon-
dolataid, képzelj el egy nyugodt képet helyette 
inkább, vizualizáld a részleteket is, a színeket, illatokat, 
a környezeti elemeket, egy tópartot, ahol hallod a víz 
csobogását, érzed a homokot a talpad alatt, a lágy 
szellőt a víz felől, belélegzed a vízpárát.

Figyelj a légzésedre, hallgasd a kiáramló 
levegő hangját, fókuszálj az ütemre, ahogy ki- 
és belélegzel.

Fókuszálj egy ütemes, vagy monoton zajra – 
ha nem tudsz csendes környezetet teremteni, 
napközben vagy olyan helyen kell pihenned, ahol 
nem megoldható, hogy csend vegyen körül, akkor 
a változó hangerejű, különféle zajok közt válassz 
egy nyugodt, ritmusos, egyenletes, nem kirívó 
hangot, pl. óra ketyegése. Ha úgy érzed, választhatsz 
monoton, teljesen egyenletes, folyamatos hangot, pl. 
a folyamatosan haladó, duruzsoló autók hangja, vagy 
épp az esőcseppek kopogása és erre koncentrálj. 
Lehet ez bármi, amire tudsz figyelni, koncentrálj 
erre, hogy elvonja a figyelmed a többi zajról.

Ha rövid időd van csak, és esetleg mégsem 
sikerülne elaludnod, akkor is jobban jársz, mert 
ebben a nyugodt, ellazult, légzésfókuszált, medi-
tatív állapotban sokkal pihentebb leszel, mintha 
stresszesen forgolódsz csak.

Kassy
joletcsokor.cafeblog.hu
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A cseresznye 
a kora nyár egyik 
kedvenc nagy gyümöl-
cse. Már az ókorban is hasz-
nálták gyógyászati célokra, mert 
kiváló gyógyhatásokkal rendelkezik. 
Kedvező hatása van az emésztőszer-
vekre, serkenti az emésztést, felfokozza 
a belek munkáját, megakadályozza 
a székrekedést. Erősíti az  immun-
rendszert.  Tisztítja a vért, így ízületi 
gyulladásra is nagy segítséget jelent. 
Széppé és egészségessé teszi a bőrt. 
Nagyon magas a vitamin és ásványi 
anyag tartalma, így hiányállapotok 
kezeléséhez is alkalmas (kálium, kal-
cium, foszfor, cink, magnézium és vas, 
C- és B-vitamin)

Kedvezően befolyásolja a hormont-
ermelést. Segít eltávolítani a szervezet-
ből a fölösleges vizet, kiváló vízhajtó 
hatással rendelkezik. A cseresznye 
édes, savanyú és összehúzó és pikáns 
gyümölcs az ájurvédában. Fűtő hatás-
sal rendelkezik. 

Néhány ájurvédikus alkalmazási mód:
• Mindig vegyszermentes (bio) cseresznyét fogyassz!

• Naponta 10-20 szem cseresznye elfogyasztása jó elmebeli 
fáradtság, stressz, álmatlanság és kimerültség esetén is. 

• PMS  szindróma és túl erős menstruáció esetén egyél a menstruá-
ció előtti 1 hétben naponta, üres gyomorra 10 szem cseresznyét.

• Ha  a hosszú utazás autóval fejfájást vagy rosszullétet okoz, 
akkor egyél meg 7 szem cseresznyét.

• Rossz látás és vörös vagy véreres szem (és orrhegy) esetén egyél 
15 szem cseresznyét üres gyomorra.

• Ha a bőröd nagyon száraz, akkor cseresznyepépet tegyél lefek-
vés előtt a bőrödre 15 percig. 

• Ekcéma és pikkelysömör esetén sokat segíthet a porrá őrölt 
cseresznyemagból készült paszta. Ezt hagyd a bőrödön 10- 15 
percig.

Vitai Kati / http://eljharmoniaban.blogspot.com

A CSERESZNYE 
JÓTÉKONY HATÁSAI
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Amikor beköszönt a nyár, megnő a napsütéses órák 
száma. Mivel az ember a természet része, ezért a ter-
mészet változása mindig hatással van ránk. Ahhoz, 
hogy nyáron is megőrizd testi-lelki egyensúlyod, 
vedd figyelembe az évszak jellemzőit.

Az ájurvéda szempontjából nyáron leginkább 
a pitta dósa dominál. A szervezeted egyensúlyának 
fenntartása érdekében, előre érdemes felkészülni, 
életmódodat úgy alakítani, hogy kompenzálni tudd 
a pitta dósa dominanciáját. Akik eleve pitta típusok 
nyáron kiemelt figyelmet érdemes fordítaniuk egész-
ségük megőrzésére. 

Egyensúlyzavar 
A pitta egyensúlyzavar kiváltó okai között leginkább 
a meleg időjárás, a túlterheltség és a sok olajos, fűsze-
res vagy éppen erjesztett, savanyított étel szerepel.

Tünetei: erős éhség és szomjúság, leégés, bőr 
problémák – pattanások, kiütések, gyulladt bőr – láz, 
égető érzés, hasmenés, égő szemek, büdös izzadság, 
gyulladások, hőguta, fekélybetegségek, savtúltengés, 
gyomorégés és a hőség kifejezetten rosszul tűrése.  

Magatartásbeli és mentális jellemzők: türelmet-
lenség, ingerlékenység, erős kritikai hajlam, zsarnoki 
viselkedés, harag, ellenségeskedés.

Mit tehetsz, ha szeretnéd elkerülni a fenti tüne-
teket vagy akár már tapasztalod magadon, hogy 

Nyári egészségmegőrzés
Ájurvédikus 
tanácsok
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a pitta túlsúlyba került? Az ájurvéda számos tanáccsal 
szolgál ehhez.

Táplálkozás
Fogyassz nyáron könnyű és kisebb adag ételeket, ne 
terheld túl az emésztésed, de étkezz rendszeresen.  
Kerüld a húst, tojást, olajban kisült és nehéz ételeket.  
Fogyassz sok lédús ételt, leveseket, több zöldséget, 
gyümölcsöt – cukkinit, uborkát, tökféléket, dinnyét, 
salátákat, brokkolit, kelbimbót, petrezselymet, zellert. 
A gabonák közül a basmati rizs és az árpa a legjobb. 

Részesítsd előnyben az édes, fanyar és keserű íze-
ket.  Kerüld a sós, savanyú és csípő ételek, mert ezek 
fokozzák a tüzet a szervezetedben.  

Ajánlott fűszerek: koriander, görögszéna, édes-
kömény, kurkuma, sáfrány.  Csípős fűszereket, fekete 
borsot, gyömbért nagyon keveset fogyassz. Az éte-
leket ghível vagy kókuszzsírral készítsd – a kókuszzsír 
hűsítő hatású.

Érdemes kerülni a cigarettát, a mézet és a hagy-
maféléket is. 

Folyadékfogyasztás
A megfelelő mennyiségű és minőségű, rendszeres 
folyadékfogyasztás különösen a nyáron lényeges.

Ha keveset iszol, hatással lesz a vérnyomásodra, 
emésztésedre, ízületeidre és a bőröd állapotára, vala-
mint a fizikai és szellemi teljesítőképességedre. Fárad-
ság, kimerültség, fejfájás, szomjúság, koncentrációza-
var léphetnek fel. Ne várd meg ezeket a tüneteket!

A folyadékbevitelt tudatosan alakítsd, ne csak akkor 
igyál, amikor megszomjazol. Fogyassz naponta 2-3 
liter folyadékot (nagy melegben akár 4 litert). Elsőd-
legesen tiszta minőségű vizet (forrásvíz, ásványvíz), 
gyógyteákat vagy frissen készített gyümölcsleveket 
igyál. Fogyassz lédús zöldségeket, gyümölcsöket, 
leveseket, folyékony ételeket. Ideális szomjoltó még 
a lassi nevű joghurtos indiai ital.

Kerüld az üdítőket, dobozos gyümölcsleveket, 
cukrozott és/vagy koffeines italokat, alkoholt, kávét.

Ne igyál hideg italokat se, mert csak erősebben 
fogsz izzadni.

Életmód
Mivel a pitta egyensúlyzavarhoz hozzájárul a túl sok 
tevékenység, ezért figyelj a pihenés és a tevékenysé-
gek megfelelő arányára. Kerüld a fizikai és szellemi 
túlterhelést (tv, hangos zene), a túlhajszoltságot. 

Alakíts ki rendszeres szokásokat és ne legyen túl 
szoros a napirended, legyen elegendő szabadidőd. 

Szánj időt az idegrendszered és a szervezeted 
pihentetésére – végezz rendszeresen relaxációt és 
meditálj. 
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Napsütés, környezet
Kerüld az erős napfényt, ne tartózkodj sokat a napon. 
A túl sok napfény csökkenti a belső energiádat és 
növeli a tüzet a szervezetedben. 

A hűvös kifejezettem jótékony hatású. Próbálj 
sok időt tölteni a szabad levegőn, árnyékos, hűvös 
helyeken. A zsúfolt, forró tengerpartok helyett, ilyen-
kor jobb a hegyvidéki környezet. 

  

Öltözködés
Az időjárás ellen megfelelő öltözködéssel is tudsz 
védekezni. Hordj laza, jól szellőző, kényelmes ruháza-
tot, ami fedi a bőrödet.  A ruha természetes anyagból 
készüljön – pamut, len, selyem.

Hölgyeknek kifejezetten érdemes gyöngyöt hor-
dani, mert hűsítő hatású.

Bőrápolás
Védd a bőröd a leégéstől – elsődlegesen öltözködéssel.

Az olajos masszázs is kiváló – a lehető legjobb, 
ha minden reggel végzel ájurvédikus önmasszázst.  
A nyári hőségben, pitta alkatúaknak ehhez a legjobb 
a kókuszolaj, mert hűsíti a testet. 

Testmozgás
Ne terheld túl a szervezeted, kerülj minden meg-
erőltető testmozgást. Amikor a nap erősen süt, ne 
sportolj – olyankor inkább pihenj. Vegyél példát 
a meleg éghajlaton élő, sziesztázó népekről.

Ha testgyakorlást végzel, akkor a kora reggeli 
órákban gyakorolj, amikor hűs a levegő. Sétálj reg-
gelente, mert a reggeli napfény gyógyító hatású és 
életenergiával tölt fel. Kellemes az esti, csillagfényes 
séta is. 

Ajánlott testmozgás az úszás és a kirándulás – az 
erdőben patakok mentén, forrásoknál, völgyekben 
sokkal hűvösebb van.

Amennyiben jógát gyakorolsz, részesítsd előny-
ben a hűsítő jógapózokat (talaj menti gyakorlatok, 
előrehajlító pózok).  Kerüld a megerőltető pózokat, 
az álló és a hátrahajlító gyakorlatokat és a dinamikus 
gyakorlást. Végezz Shitali pránájámát.

Vitai Kati
eljharmoniaban.blogspot.com
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A kutyák az elmúlt évezredek alatt nagyon sok 
mindenben segítették, tették jobbá az ember 
életét. A technológiai fejlődés és az emberi 
szokások változásával nagyon sok ilyen funk-
ció megszűnt. Viszont van még számos terület, 
ahol a kutyák segítenek nekünk. Nem csak 
a kutyákat kell menteni. Az emberek is sokszor 
kerülnek bajba, amikor őket kell menteni.

Nyugodtan mondhatjuk, hogy a természeti kataszt-
rófák korát éljük. Földrengések, hurrikánok, esőzések 
okozta földcsuszamlások, erdőtüzek keserítik meg 
megannyi ember életét a Föld különböző pontján.
Az anyagi károk mellett az emberi veszteségek is 
jelentősek. Az ilyen helyzetekben rendkívül fontos 
a még életben lévő bajbajutottak időben történő 
felkutatása, hiszen minden élet számít.

Az elmúlt időszak nemzetközi híradásaiban 
nagyon sokszor kerültek reflektorfénybe a mentési 
munkálatokat segítő mentőkutyák. 

Szerencsére nem kell szerencsétlenségnek tör-
ténnie ahhoz, hogy a téma szóba kerüljön.

2017. szeptember végén az Ausztriában megren-
dezett 23. IRO Mentőkutyás Világbajnokságon rend-
kívül tiszteletreméltó magyar eredmények születtek. 
Egy ilyen kimagasló eredmény nem két nap alatt 
rakható össze. Az akkori világbajnoki ezüstérmes, 
a Pannon Kutyás Kutató Mentő csapat színeiben, 
a Kutyákkal Az Életért Alapítvány segítségével a ver-
senyeken induló Belényi Beától szerettem volna meg-
tudni pár fontos kulisszatitkot arról, hogy valójában 
milyen és mennyi munka áll egy ilyen eredmény 
mögött és mitől lesz „valakiből” jó mentőkutya.

Milyen élethelyzetek rekonstruálásából állt 
a verseny?
A mentőkutyás versenyeken/vizsgákon megpró-
bálják a valós élethelyzeteket rekonstruálni, persze 
amennyire a verseny keretei ezt engedik. 

Maga a verseny két részből áll, egy pályamunkából, 

Amikor nem 
a kutyákat kell 

menteni
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ahol a kutyának az engedelmességét, irányíthatósá-
gát és kontrollálhatóságát nézik, valamint egy ún. 
szimatmunkából, ahol nekünk egy elképzelt tör-
ténet alapján egy romterületen kellett az elrejtett 
személyeket a kutya segítségével megtalálni. Itt az 
ember kap egy leírást, és az alapján kell elmondania 
a taktikáját, valamint a kutyát annak megfelelően 
küldeni, és a kutya segítségével az elrejtett szemé-
lyeket megtalálni. 

A mentőkutyázásnak egyébként 3 nagy ága van, 
a romkutatás, a területkutatás és a nyomkövetés, 
valamint még szintén mentőkutyás munka a vízi-
mentés és a lavinakutatás is. Mi romkutatás ágazat-
ban indultunk Zennel idén és tavaly is.

Mennyi ideig tart felkészíteni egy kutyát ilyen 
jellegű munkára? Milyen idős korban lehet 
megkezdeni a munkát?
A kutya képzését érdemes még kölyökkorban elkez-
deni, Zen felkészítése 3 hónapos korában kezdődött 
el, de általánosságban elmondható, hogy az első 
vizsgát (ami egy alkalmassági teszt) másfél éves 

kora körül tudja letenni egy kutya. Az emelt szintű 
vizsgához általában azért jó két-három év képzés 
szükséges.

Milyen tulajdonságok fontosak egy mentő-
kutya esetében és vannak-e fajták, amelyek 
jellegükből adódóan alkalmasabbak?
A leggyakrabban használt fajták a malinois, a border 
collie és a labrador. De nincs recept, mentőkutya-
ként bármilyen kutya indulhat egy vizsgán vagy 
versenyen, így a keverékek sincsenek kizárva. Ami 
fontos, hogy a kutya legyen az emberek felé nyi-
tott (hiszen számára idegen embereket kell majd 
keresnie), legyen magabiztos, önálló, ugyanakkor 
jól irányítható, és legyen valamivel nagyon nagyon 
jól motiválható. 

Gondolom a felkészítés is és maga a munka is 
fizikailag megterhelő egy kutya számára. Mivel 
lehet ezt ellentételezni?
Én pl. igyekeztem a Világbajnokság előtt Zen álló-
képességét és kondícióját javítani, növelni, hiszen 
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előfordulhat, hogy a vizsgán 30 percet kell ki tudja 
milyen időjárási körülmények között intenzíven keres-
nie. Rendszeresen vittem úszni, futni, odafigyeltem 
hogy mit és mennyit kap enni, illetve természetesen 
kapott táplálék-kiegészítőket is, hogy a legjobb for-
máját tudja nyújtani.

Mennyire segítség számodra a mentőkutya fel-
készítésénél az, hogy a kutyák viselkedéstana 
közel áll hozzád? Dolgoztál az ELTE Etológia 
Tanszékén és egy ausztriai viselkedés-kutató 
intézetben. 
Az a sok tapasztalat, amit az évek során szereztem 
különböző állatok, köztük kutyák viselkedésének 
elemzése, értelmezése és gyakorlatba való átülte-
tése terén, természetesen nagy segítségemre van 
a képzés során. Talán ezért is lehetséges, hogy egy 
számomra viszonylag új területét a kutyakiképzésnek 
el tudtam sajátítani. Nem tökéletesen, még rengeteg 

mindent tudok tanulni, de azt hiszem, hogy az irányt, 
a célokat, hogy mit és hogyan szeretnék a kutyának 
megtanítani mentőkutyaként azt már látom.

Mit tanácsolsz azok számára, akik esetleg 
„mentőkutyások” szeretnének lenni? Hogyan 
kezdjenek neki? Mire számítsanak?
Először is, hogy gondolják végig, hogy mi a céljuk. 
Szerintem elmondható, hogy mentőkutyásnak az 
menjen, aki tényleg segíteni szeretne másokon. Aki 
nem csak valami elfoglaltságot keres, hogy a kis-
kutyája és ő csináljanak valamit egy szép vasárnap 
délután, hanem akiben ott van az elhivatottság. 

Aki tudja vállalni a – sokszor költséges – tréning-
utakat, azt a rengeteg időt és energiát, amit egy 
ilyen munkába bele kell fektetni, a kudarcokat, ami 
egy ilyen munkával jár és akinek van szorgalma és 
kitartása a képzési folyamat végigviteléhez.

Lényeges megemlíteni a Magyar Mentőkutyá-
sok Országos Szövetségét is. Egyrészt fontos az, 
hogy rendelkezünk szakmai tömörüléssel. Másrészt 
hatékonyan képes összefogni a mentőkutyás egye-
sületeket, így riasztások esetében sokkal nagyobb 
hatékonyság érhető el.

Ennek szükségessége pedig vitathatatlan. Min-
den perc számít akkor, amikor ezeknek a kutyáknak 
munkába kell állniuk.

Márton Attila
kutyabajok.blog.hu
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Meleg hónapok elé nézünk. Per-
sze örülünk a nyárnak, a szabad-
nak, a napsütésnek, de ha ez már 
hosszantartó kánikulát jelent, az 
sokaknál okoz nehézségeket. 
Magam is tüzes alkatként éve-
ken át szenvedtem a nagy mele-
gek idején, míg nem találkoztam 
az ájurvédával, ami rávilágított, 
mennyi gyógynövény és étel 
alapanyag van, amivel hűthetjük 
magunkat a forró napokon.

Nagy kedvencem az aloé vera. 
Ez egy klasszikus ájurvédikus 
gyógynövény, indiában Kumári 
névre hallgat, amely egyszerű for-
dításban szűz lányt jelent. Ezzel 

Készíts 
be aloé 
verát a 
nyárra!
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jelölik, hogy olyan megújító hatás-
sal van a női szervezetre, hogy 
használatával egy süldő lány fris-
sességére tehetünk szert. De ez 
csak a kezdet! 

Az ájurvédikus fitoterápiában 
egy gyógynövény minél több 
szövetre fejti ki jótékony hatását, 
annál nagyobb becsben áll, az 
aloé minden szövetre hat! Min-
dig nézzük, hogy melyik alkatnak  
(7 alkatot különböztet meg a rend-
szer) adható az adott gyógynö-
vény, az aloé tridósás növényünk 
így mindenkinek kiváló! Egyedüli 
megkötése, hogy várandósság 
ideje alatt ne alkalmazzuk.

Hatásai közt fiatalító képessége, 
vértisztító-, sebgyógyító hatásai 
is kiemelkedőek. Erősítő szere 
a májnak, lépnek, a vérnek, és a női 
reproduktív szerveknek. Jól jöhet 
nem csak a kánikulában, de láz, 
bőrgyulladás, elhízás, kötőhártya 
gyulladás, májproblémák, menst-
ruációs zavarok esetén is érdemes 
kiegészítő terápiaként alkalmazni. 
Segít a cukor- és zsírháztartást sza-
bályozni, erősíti az emésztőenzi-
meket, mi kellhet még?

Az ájurvédikus gyógynövény-
használat mindig pontosítja 
az alkalmazást ajánlásokkal az 
alkatok szerint, így az aloé verát 

a vátáknak gyakran ajánlják egy 
csipet sáfrányos szeklicével, pit-
táknak sáfránnyal, míg a kaphák-
nak gyömbérporral. Ha általános 
erősítőszerként szeretnénk hasz-
nálni, naponta bevehetünk egy 
evőkanállal belőle egy csipet 
kurkumával.

És hogy mi a lejobb benne? Az, 
hogy neked is lehet otthonodban!

Lakásban átteleltethető 
növény, amit minden nagyobb 
kertészetben lehet kapni. Igaz 
egy kicsit türelmesnek kell lenni, 
ha fiatal növénykét kapunk, mert 
az a hatóanyag amitől gyógyító 
hatásait kifejti, csak 4 éves kora 
után használható. Ha viszont jól 
érzi magát, rengeteg csemete 
növényt hoz létre, egész aloé tele-
pet nevelhet az ember. 

Saját vagy bolti? Mindkettőnek 
megvan az előnye. A boltokban 

kapható termékeknél érdemes 
odafigyelni a minőségre, nem 
legyen tele adalékanyagokkal, 
mert azok megváltoztathatják 
a hatását. Szerencsére kis hazánk-
ban is könnyen elérhető, bio és 
adalékmentes termékek is kapha-
tók, ezek előnye, hogy míg a nyers 
házi aloé hatóanyagai hasmenést 
okozhatnak, addig a feldolgozott 
aloékból ezt kivonják. 

Ha mégis a friss növényt 
választjuk, akkor javíthatunk az 
ízén, ha vízzel vagy frissen préselt 
gyümölcslével hígítjuk. Naponta 
háromszor egy teáskanálnyi aloé 
hús, kúraszerűen alkalmazva hoz-
zájárulhat egészségünk megőrzé-
séhez és a kánikulai napok átvé-
szeléséhez egyaránt. 

Károlyi Bánki Viktória
ájurvéda terapeuta

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin 15

http://108.hu/magazin


Az indiai konyha változatossága, 

összetett ízvilága sokakat lenyűgöz. 

Bárki megtalálhatja a számítását, akár 

vegetáriánus vagy vegán, akár glutén- 

vagy laktózérzékeny az illető. Olyan 

sok recept létezik, hogy nincs szükség 

helyettesítésre, pótlásra. Számos ere-

dendően vegán receptet találhatunk, 

ami természetesebb, mintha mindent 

helyettesítenünk kellene.

H É M A N G I  M E G V Á S Á R O L H A T Ó  K Ö N Y V E I


ILLATOK, 

UTCÁK, INDIA

3.990.-


NÉPEK

KONYHÁJA

3.990.-4.490.-

Megrendelhető:

 965 hagyományos vegán recept

 9a szerző tanácsai

 992 színes oldalon

www.108.hu/indiaivegan

Ára:

4490 Ft
HÉMANGI DÉVI DÁSZI

Indiai vegán 
konyha

http://www.108.hu/indiaivegan
https://www.dropbox.com/s/lfbylzfwltigwk5/indiai%20vegan%20konyha%20video.mp4?dl=0&fbclid=IwAR3B25SvcmOcc6LPC12tkUjiNV9TAbEfIs-xKlgFplEtr-mUIM8RhfcMAF4
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A HOLD ENERGIÁJÁVAL

KOMPROMISSZUM 
VAGY PÁRHARC?
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A TÚLSÚLY 
NEM A SOK 
EVÉSTŐL LESZ

A BOLDOGSÁGOT 
VÁLASZTOM

KRISNA-VÖLGYI
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A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG 
OTTHON KEZDŐDIK

CSÚCSÉLMÉNY 
A SZERELEMBEN:  

A TÜKÖRSZERELEM!

VILLÁMCSAPÁS, 
AVAGY LÉTEZIK 

SZERELEM 
ELSŐ LÁTÁSRA?

JELMEZEK KAVALKÁDJA
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A 108.hu Magazin 
2010-es indulása óta lehetőséget ad, 

hogy bemutasd a branded 
a dinamikusan fejlődő egészség 

és környezettudatos közösségnek. 
Változatos megjelenési lehetőségeinkkel 

elérheted az újdonságra nyitott olvasókat.

LÉLEK

kultúra
könyvek

pszichológia
wellness

spiritualitás

EGÉSZSÉG

jóga
baba-mama

ájurvéda
gyógyítás
megújulás

ÍZEK

szezonális
vegetáriánus

ínycsiklandozó
természetes
alakbarát

www.108.hu/hirdetes

Indiai vegán 
konyha

http://www.108.hu/hirdetes


A következő egy hónapban a teljesség felismerése, 
illetve a rend felismerése a jelenben kardinális jelen-
tőségűvé válik. A nyári napfordulóval Orion/Nimród 
király fénykoronázása történik minden évben. Most 
ebben az évben nemcsak az egész évet meghatározó 
Szaturnusz-Jupiter-Plútó nagy együttállással, hanem 
a Naprendszer összes bolygója beleértve a Holdat 
is fényszögkapcsolatba kerül egymással. Ritka pil-
lanatok egyike, nagyon jó alkalmat teremt, hogy 
egyszerre lássunk, érezzünk, megértsünk, kezeljünk, 
cselekedjünk, teremtsünk, tudatosodjunk, szeressünk 
az elérhető legmagasabb harmóniában! Minden 
értelemben a kiteljesedés napjai. Előző írásomban 
is említettem már, fontossága miatt újra kiemelem: 
nagyszerű alkalmakat kapunk továbbra is szembe-
nézni olyan helyzetekkel, minőségekkel, melyekkel 
korábban nem mertünk. Egyre inkább olyan igazsá-
gokra bukkanunk akár saját, akár tágabb közegünk-
ben, amit korábban azért nem ismertünk fel, mert 

azt gondoltuk, hogy ártottunk volna magunknak és 
környezetünknek vele. Most mindezt biztonságosan 
megtehetjük, mert minderre elérkezett a legjobb 
pillanat. A legjobb pillanat megtapasztalni azt a böl-
csességet, hogy mi teremtjük meg a körülményein-
ket és nem fordítva, nem a körülmények határozzák 
meg lehetőségeinket, lépéseinket. Mind a nagy és 
mind az apró, szinte alig észrevehető kifogások kora 
lejárt. Az előző időszakban a Mars-Neptunusz egye-
sülésével nyert belsőnkből fakadó erőket, magunkba 
vetett bizalmunkat most már a hétköznapokban 
használható és praktikus tudássá alakítja az élet, a tér 
és az idő kombinációja. 

Június 30-án vált ismét szorossá a Jupiter-Plútó 
együttállása: a hit, a bölcsesség, a bizalom nagy 
átváltoztató, mindent átminősítő erejére hívja fel 
a figyelmet. Ez ami minden eddigi következtetést, 
logikát felül képes írni azzal kapcsolatban, hogy mi 
megvalósítható, vagy akár hogy mi számít hétköznapi 

Megváltó erő 
a teljességek felismerésében
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történésnek. Nagy rálátó energiával és Sirius kék 
fényével párosul és sokat segít megérteni, élmény-
ként megélni: mit is jelent számunkra és hogyan 
nyilvánul meg szituációkban, hogy hűek vagyunk 
önmagunkhoz! Ráadásul érzelmeinken keresztül 
könnyen megfigyelhetjük az angyali támogatást! 
Látásmódunkban nagyon tágító, felemelő időszak tud 
lenni, és maga az élmény, hogy jobban megismerve 
magunkat sokkal harmonikusabban, stabilabban, 
biztonságban tudjuk magunkat a környezetünkben 
felmerülő helyzetekben. Saját otthonunk megtalálá-
sában, kialakításában is előrelépéseket teremt. 

A következő egy hónapban, július végéig a férfi 
és női minőség kézfogója történik: segít a poláris 
tulajdonságok teljességbe foglalásában, a párosítá-
sokban, vagyis mi egészít ki mit. Könnyen felismer-
jük, hogy mire van szükségünk, mi az ami kiegészíti 
eddigi életünket, mi az ami vezet céljainkhoz, mi az 
ami megmagyarázhatatlan, intuitív mégis stabil és 

termékeny, mi az ami spontán mégis időtálló, örök 
érvényű dolgokat teremt körülöttünk. 

A július 1-jén egzakttá vált Nap-Merkúr együttál-
lása szintén a teljesség megtapasztalásában támogat. 
Érzelmeinkkel nagyon bereagálunk jónak és rossznak, 
sikernek és kudarcnak minősített dolgokra, sztereo-
típiákra. A polaritások éles választóvonala szerte-
foszlik, mikor őszintén megnézzük és megértjük, 
hogy a környezetünkben zajló minden történésnek 
megvan a saját célja, rendeltetése, „csak” tudnunk 
kell felismerni mi a konkrét küldetése. Ezt a néző-
pontot engedi hatni látványosan a hónap hátralévő 
részében a Nap kiegészítő, vagyis teljességre törekvő 
fényszögkapcsolata a Szaturnusz-Jupiter-Plútó nagy 
együttállással, mely az átalakulás erejét hozza el, 
a megváltó erőt, mely bennünk lakozik és forrásként 
a felszínre tör. 

Bodnár Erika
asztrozófus / ertektengely.hu
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Indiai alapozó 
bevezetés a fűszerek használatának világába

Indiai street food
jóga és meditáció az étkezésben

Indiai főételek, sabjik 
az ájurvéda és a főzés kapcsolata

Indiai kenyérfélék
tájegységek konyhái

4 részes 

főzőtanfolyam 

sorozat Tarts egy csodálatos utazásra Hémangival, s válj 
az indiai konyhamuvészet mesterévé!

Ízek, imák, India

 î Megtanulhatod a fűszerek használatának meg-
felelő módját, az indiai konyhakultúra alapjait, 
ezáltal nem csupán a tanult receptek elkészítését 
sajátíthatod el, hanem idegen receptekkel is jól 
boldogulsz majd.

 î Járatos leszel az ételfajták, a menüsorok összeál-
lításában az ájurvéda javaslata alapján.

 î Betekintést kapsz India kultúrájába, a főzési és étke-
zési szokásokba, a tájegységek jellegzetességeibe.

HOGY MIÉRT TANULJ ÉPP NÁLUNK?
 î A 16 órás képzés teljeskörű, az indiai vegetáriánus 

konyha minden területét felöleli.
 î Ha kedved van, elvégezheted az egész sorozatot, 

ha akarod, csak egy-egy részt.
 î Nálunk 24 autentikus receptet tanulsz, nem „indiai 

ihletésű” ételeket. Ha elvégzed az összes kurzust, 
kezdőből profivá válhatsz!

 î A mesés indiai ízvilágot családod, barátaid számára 
is elérhetővé teszed.

http://108.hu/fozotanfolyam/india-i-vegetarianus
http://fozoiskola.108.hu/tanfolyamok/sos_csemegek_csatnik/
https://fozoiskola.108.hu/tanfolyamok/szabdzsi/
http://fozoiskola.108.hu/kenyerfelek/


NE KÉSLEKEDJ, JELENTKEZZ MOST
fozoiskola.108.hu

2 napos ájurvéda főzőtanfolyam
Ismerd meg önmagad, tudd meg, milyen ételek illenek 
testtípusodhoz, és válj önmagad gyógyítójává egy színes, 
változatos konyhakultúra segítségével! 

Indiai vegán főzőtanfolyam
Ha szeretnéd az étkezésed teljesen növényi konyhára 
átállítani, ötleteket és inspirációkat meríthetsz ezen 
a kurzuson.

A dél-indiai konyha ízei 
A rendhagyó főzőtanfolyam a dél-india konyhát mutatja 
be. 

Indiai wokos ételek 
A wokban főtt étel rendkívül gyorsan elkészül, megőrzi 
az ízeket, ínycsiklandóan színes és látványos, a zöldségek 
megtartják formájukat.

Főzőtanfolyam az otthonodban
Jól megszokott környezetben, a saját konyhádban kön-
nyebben megy a főzés? Akkor nem kell mást tenned, 
mint beszervezni néhány családtagot vagy barátot, 
ismerőst s mi házhoz megyünk.

Csapatépítő főzőtanfolyam
Ha szeretnéd a munkatársakat még jobban összekovác-
solni, akkor gyertek el együtt hozzánk, egy nagy, közös, 
vegetáriánus főzésre, vagy ha úgy kényelmesebb, mi 
megyünk az általatok megjelölt helyszínre. Személyre, 
csoportra szabott, egyedi program összeállítására is 
van lehetőség.

További 
tanfolyamaink

Tarts egy csodálatos utazásra Hémangival, s válj 
az indiai konyhamuvészet mesterévé!

Ízek, imák, India

A tanfolyamokat a népszerű 
www.vegavarazs.hu gasztrob-
log írója, immár 7 vegetáriánus 
szakácskönyv szerzője, Hémangi 
tartja.

A tanfolyamok helyszíne 
a 108 Életmódközpont 
(1137 Budapest, Szent István krt. 
6., Tel.: 30/464-7760 )

http://fozoiskola.108.hu
http://fozoiskola.108.hu
http://fozoiskola.108.hu/tanfolyamok/ajurveda-fozotanfolyam/
http://fozoiskola.108.hu/tanfolyamok/vegan-tanfolyam/
https://fozoiskola.108.hu/tanfolyamok/indiai-wokos-etelek/
https://fozoiskola.108.hu/tanfolyamok/otthon/
https://fozoiskola.108.hu/tanfolyamok/csapatepito/
http://vegavarazs.hu


Puri
gombócokból kevés ghí segítségével egyenletesen 
vékony lepényeket nyújts ki.

Amikor a ghí felmelegedett, vedd a lángot 
kisebbre. Akkor kezdj el sütni, amikor ha beleteszel 
egy pici tésztát, az azonnal feljön a tetejére. 

Tedd a lepényeket a forró ghíbe, olajba és pár 
másodperc múlva fel is fog jönni a felszínre, finoman 
nyomkodd le egy kiszedővel és alul fel fog fújódni 
amolyan lufi szerűen:)  Majd fordítsd meg a purit 
és a másik oldalt is süsd kb 15 másodpercig. Végül 
vedd ki és szűrőben vagy papírtörlőn csöpögtesd le. 

Süss ki minden purit és forrón tálald.  Fogyaszt-
hatod édesen és sósan is. 

Vitai Kati / eljharmoniaban.blogspot.com

HOZZÁVALÓK 16 DARABHOZ:
• 350 g teljes kiőrlésű liszt (vagy graham liszt 

vagy fehér liszttel kevert liszt)
• 175 ml langyos víz
• 1/2 kk. só
• 1 ek. vaj vagy ghí
• olaj a sütéshez

ELKÉSZÍTÉSE:
A sót keverd el a liszttel és morzsolt el benne a ghít. 
Lassanként add hozzá a vizet, hogy lágy tésztát kapj.
Nyújtódeszkán 6-8 percig gyúrd, míg fényes nem 
lesz majd akár lehet pihentetni is. Ismét gyúrd át. A 
zsiradékot melegítsd fel egy edényben. Közben for-
málj a tésztából 16 egyforma nagyságú gombócot. A 
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Nyári tészta
HOZZÁVALÓK 
• 3 tv paprika
• 3-4 közepes cukkini
• 2 csokor mangold
• 3 ek ghí vagy olaj
• 1 tk római kömény
• 1 kis darab gyömbér 
• 1/4 tk asafoetida (hing - ha nincs otthon 

kihagyhatod vagy egy pici hagymával 
helyettesítheted)

• 1/4 tk kurkuma 
• 1 tk őrölt koriander
• 1,5 tk só
• 6 ek. napraforgómag
• 1 ek. friss zöld fűszer koriander, bazsalikom 

vagy petrezselyem
• 250 g tészta ( gluténmentes diétában gm 

tészta)
• só 
• víz

Vegyszermentes (bio) alapanyagokat használj!

ELKÉSZÍTÉSE:
• A napraforgómagot szárazon (zsiradék nélkül) 

pirítsd meg egy serpenyőben és tedd félre.
• A zöldségeket tisztítsd meg. A cukkinit és 

a paprikákat vágd 1-2 centiméteres darabokra. 
A mangoldot szintén darabold fel.

• A ghít (vagy olajat) egy nagy serpenyőben 
hevítsd fel közepes lángon, majd tedd bele 
rómaiköményt, gyömbért, asafoetidát és 
kurkumát és az  őrölt koriandert. Keverd 
meg a fűszereket, hogy piruljanak és utána 
rögtön tedd hozzá a felszeletelt paprikákat. 
2-3 percig pirítsd, majd tedd hozzá a cukkinit, 

a mangoldot. Keverd meg néha és néhány 
percig pirítsd a zöldségeket, egy pici vizet 
tegyél hozzá és vedd le takarékra. Addig 
párold az egészet, amíg a cukkini áttetszővé 
válik, de még roppanós marad. A végén add 
hozzá a sót és megszórhatod valamilyen zöld 
fűszerrel is.

• Szedd a kifőtt tésztára a  zöldségeket és 
a végén locsold meg olívaolajjal vagy 
napraforgóolajjal. 

Ezt a zöldséges ételt frissen,  baszmati rizzsel vagy 
chapatival vagy purival is tálalhatod - utóbbi recep-
teket a blogon megtalálod..

Vitai Kati / eljharmoniaban.blogspot.com
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Vitaminbomba

Nyáron nagyon kívánom a turmixokat. Sokszor csak 
ezt eszem (iszom) egy-egy étkezés helyet. Most 
piros gyümölcsöket mixeltem néhány összetevővel, 
hogy még táplálóbb legyen. Ajánlom mindenkinek, 
a gyerekek is nagyon szeretik.

HOZZÁVALÓK FÉL LITERHEZ:
• 1 érett banán
• fél alma
• egy nagy maroknyi fagyasztott erdei 

gyümölcskeverék
• fél evőkanál csíráztatott arany köles őrlemény 

(DM)

• fél citrom leve 
• fél evőkanál kíméletesen szárított cékla por 

(Viva Natura Kft)
• ha nem elég édes, pár csepp stevia
• egy teáskanál kakaópor
• a tetejére pirított mogyoró
• víz

ELKÉSZÍTÉSE:
Egyszerűen összeturmixolom az alapanyagokat.

Jó étvágyat!
Nagyné Szalai Melinda 
melinda-angel.blogspot.com
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Kovászos 
uborkaleves

HOZZÁVALÓK:
• 6-8 db kovászos uborka
• fél kk aszafoetida (vagy fokhagyma)
• 5 dl kovászos uborkalé
• 5 dl joghurt
• 2 ek olívaolaj
• 1 kk só
• 1 kk frissen facsart citromlé
• 1 ek aprított friss zöld kapor
A kovászos uborkát beletesszük a turmixba, hoz-
záadjuk az aszafoetidát, a joghurtot, az olívaolajat, 
a sót, a citromlevet és a kapor felét. Simára tur-
mixoljuk. Ha kész, beleöntjük a kovászos uborkale-
vet is, és tovább turmixoljuk. Jól behűtjük, majd 
a maradék kaporral és croutonnal díszítve tálaljuk.

Hémangi / vegavarazs.hu
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HOZZÁVALÓK 5 ADAGHOZ
• 120 g tápiókagyöngy
• 800 ml növényi tej (én szójatejet használtam)
• 75 g nádcukor
• 5 ek kókuszreszelék
• őszibarackbefőtt, 4 db felezett őszibarack
• 1/4 kk őrölt kardamom
• csipet só

ELKÉSZÍTÉSE: 
• Fél órára a tápiókát áztasd be bőséges hideg 

vízbe.
• Ezalatt kicsit megszívja magát, de a felesleget 

mindenképp öntsd le róla. A főzéshez már 
szójatejet forralj, ebbe kanalazd a tápiókát.

• Ne felejtsd el csipet sóval ízesíteni (tudod, 
szinte minden édességbe kell!), majd 10 percig 
főzd takarékon.

• Ezután keverd el benne a cukrot és a kókuszre-
szeléket, így főzd további 3-4 percet.

• Közben turmixold össze az őszit a kardamom-
mal, és ezt is keverd hozzá, hagy’ rottyanjon 
egyet.

• Készen is vagy! Kanalazd poharakba és hűtsd 
be mindenképpen. Persze, ha meg tudod 
várni...

Jó étvágyat!
Elkészítési idő: 20 perc

Szaluter Edit / www.kertkonyha.hu

Tápiókapuding
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HOZZÁVALÓK: 
• 20dkg lencse 
• 10 dkg rizs 
• só, bors 
• babérlevél, majoránna 
• hing 
• 1kk útifűmaghéj 
• kápia paprika
• 1 paradicsom
• egy marék zabpehely
• olaj vagy ghí 

ELKÉSZÍTÉSE: 
Sós, babérleveles vízben a lencsét puhára főztem (előző este beáztattam). 
A rizst sós-borsos vízben puhára főztem. Olajon kápia paprikát, paradi-
csomot pirítottam hinggel, közben a puhára főtt lencsét és rizst össze-
dolgoztam az útifűmaghéjjal, ebbe a masszába tettem a sült kápiát és 
a paradicsomot. Kevés majoránnával, sóval, borssal, ízesítettem. Alufóliába 
tekertem a masszát, előtte a  tetejét, oldalát megszórtam zabpehellyel, 
aztán normál tepsibe tettem, kevés vizet locsoltam köré. 200 fokon kb. 
20-25 percig sütöttem, aztán kibontottam a fólia tetejét, megszórtam 
mozzarellával és pirosra sütöttem. 

Köret: Rozmaringos vajban (ghíbe) sült zöldségek (krumpli, zeller, 
sárgarépa) 

Pap Andrea

Lencse sült
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Nemrég, a karantén alatt telefonon beszéltem egy 
kedves ismerősömmel. Örömmel és lelkesedéssel 
mesélte, hogy mennyire élvezi azt, hogy most végre 
otthon lehet, nem kell (helyesebben nem szabad) 
menni sehová, és ez az időszak számára nagyon 
kellemes és fontos. (Olyan országban él, ahol sokkal 
szigorúbbak a korlátozások, tényleg csak alapos 
indokkal lehet elmenni otthonról.) Az otthon töl-
tött idő számára nem bűntetés, inkább egy remek 
lehetőség arra, hogy egy kicsit megpihenjen, végig 
gondolja, hogyan tovább, mi az ami igazán fontos 
számára, mi az, amit igazán szeret csinálni.

Azok után, hogy szinte mindenhonnan azt hallom, 
hogy sokan mennyire nehezen bírják, hogy otthon 
kell lenniük, felüdülés volt hallani az ő örömét. Még 
a nagy hírportálok is arról cikkeznek, hogyan üssük 
el otthon az időt, ha már nem mehetünk sehova. 
A különféle cikkeket, közösségi portálokat olvasva 
egyre inkább tudatosul bennem, hogy az emberek 
túlnyomó többségének valóságos szenvedés, hogy 
otthon kell lenniük. De miért?

Azt megértem, hogy az már önmagában kelle-
metlenül érint mindenkit, hogy korlátozták a sza-
badságunkat (ez nekem sem tetszik), na de, miért 
kell ettől rosszul érezni magunkat otthon? Miért 
van az, hogy Japánban már most megszaporodott 
a válóperek száma az átlagos mennyiséghez képest? 
Miért van, hogy családok, házaspárok szenvednek 
attól, hogy össze vannak zárva? (Természetesen nem 
mind, de egyre több.) Miért van az, hogy sokan nem 
tudnak magukkal mit kezdeni otthon? El kell ismer-
nünk, hogy a bezártság, a kényszerintéskedések, 
no meg a mesterségesen gerjesztett félelem nem 
mindenkiből a segíteni akarást és „jó embert” hozza 
ki – és most nagyon finoman fogalmaztam.

Persze vizsgálhatjuk a társadalmi, pszichológiai és 
egyéb okokat, de ez nem az én dolgom, mert nem 
ez a szakterületem. Ami azonban számomra egyre 
inkább egyértelmű probléma, hogy az átlagosnál 
hosszabb idejű otthonlétben nem csak a család-
tagok között eleve meglévő feszültségek erősöd-
nek fel (már ha vannak feszültségek), hanem sokkal 

Miért nem 
szeretünk 
otthon 
lenni?

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin28

http://108.hu/magazin


inkább érezzük otthonunk energiáját is – ami sajnos 
a legtöbb európai házban, lakásban nem mondható 
pozitívnak.

A jelenlegi helyzetben otthonunk nagyobb sze-
repet tölt be az életünkben, mint ezelőtt bármi-
kor. Gondolj csak vissza a „korona” előtti időszakra! 
A legtöbb ember, legtöbb család reggel felkelt, sze-
rencsés esetben megreggelizett majd elment ott-
honról a munkahelyére vagy az iskolába, valamikor 
délután hazaértek, de lehet, hogy újra elmentek 
valahová (vásárolni, moziba, sportolni, különórára), 
vacsorára értek haza, utána kis pihenés, másnap 
pedig kezdődött minden előről. Hétvégén kirándu-
lás, rokonlátogatás, wellness hétvége, plázázás vagy 
éppen másodállás – kinek-kinek vérmérséklete, ízlése 
és lehetősége szerint. Mit jelent ez? Az emberek több-
sége alig volt valamikor otthon, főleg akkor, ha egy 
társasház sokadik emeletén van a lakása. (A vidéken, 
kertes házban élők általában többet vannak otthon, 
mert a kertben mindig akad tennivaló.)

Ez a fajta „házon kívüli” – helyesebben fogalmazva: 
lakáson kívüli – életvitel okozhatja, hogy még egy 
olyan házban, lakásban élők, ami hemzseg a Vaszati 
hibáktól is valahogy elvannak (voltak). Természete-
sen a házunk energiája akkor is hat ránk, ha keveset 
vagyunk otthon, mert még aki csak aludni jár haza, 
ő is csak otthon van legalább napi 8 órát, de most, 

hogy a legtöbben többet vannak otthon, ez a hatás 
sokkal inkább érezhető.

Már nagyon sokat beszéltünk róla, hogy ottho-
nunk minősége több területen is hat ránk: közvet-
lenül befolyásolhatja az általános közérzetünket és 
kedvünket, hosszútávon hatással lehet az egészsé-
günkre, pénzügyeinkre és emberi kapcsolatainkra. 
Most a koronavírus járvány idején ezek mindegyike 
veszélybe került és ezt a veszélyt otthonunk energiái 
még fokozhatják, jobb esetben tompíthatják. Sajnos 
a legtöbb esetben a házunk inkább fokozza a prob-
lémát, mintsem tompítja.

A probléma forrása kettős, és most hirtelen nem 
is tudom megmondani, hogy melyik az erősebb:

1. A legtöbb ház, lakás hemzseg a Vaszati hibáktól. 
Nem jutnak be a pozitív életenergiák, mert zárt az 
észak, északkelet és a kelet (vagy ezek közül valame-
lyik). A nagy nehezen bejutó és a nehézség vagy nem 
megfelelő égtáj-használat miatt legyengült ener-
giák túlságosan gyorsan távoznak a déli, délnyugati, 
nyugati nagy ablakokon, erkélyajtókon keresztül. Az 
egyes helyiségek elhelyezkedése gyakran tovább 
rontja az egyes égtájak energiaminőségét. Gondolj 
csak az északkeleti vécére, a délkeleti hálószobára, 
a délnyugati főbejáratra, vagy akár a lakás közepén 
levő fürdőszobára! Nem beszélve a sebzett, dege-
nerált formájú, de divatos házakról… Ez mind-mind 
gyengíti a ház és az ott lakók energiamezőjét, ami 
negatív hatással van az életünkre.

2. A másik probléma, hogy a legtőbb (leginkább 
társasházi) lakás túlságosan pici és most hirtelen egy 
kicsi lakásban – ahova normális időben sokan csak 
aludni járnak haza – mindenki otthon van, de nem 
úgy, mint karácsonykor vagy hétvégén. Mindenkinek 
végeznie kell a dolgát: távoktatásban, távmunkában 
stb. Én már nagyon régen voltam gyerek, de határo-
zottan emlékszem, hogy engem már egy pisszenés 
is zavart, amikor tanultam. Igyekeztem úgy szervezni 
a délutánomat, hogy mire a többiek hazajönnek, már 
túl legyek azokon a tanulnivalókon, amire nagyon oda 

Most nagyon sokat vagyunk otthon, fontos, 
hogy szeressük az otthonunkat!
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kell figyelni. (Egyedül az orosz szavakat tudtam 
úgy tanulni, hogy nyüzsögnek körülöttem, de 
minden máshoz csendre volt szükségem.)

Na, most képzeld el, mi történik most: 
mindenki otthon van és mindenki dolgozik 
és lehet, hogy csak két szoba van, vagy csak 
egy… Emlékszem, annak idején volt, ahogy 
anyu is, apu is hazahoztak valami irodai mun-
kát, de az csupa csendes munka volt: anyu-
kám írogatta a gyerekek adatait (védőnő volt), 
apukám pedig számolgatta a dolgozók bérét. 
Ehhez képest mi van most – főleg, ha valakit 
egy nagy cégtől küldtek haza? Állandó telefo-
nálás, „zoom meeting”, a gyereknek magyaráz 
a tanár… És mivel a legtöbb család nem volt 

arra felkészülve, hogy mindenki számára legyen egy külön 
zug, ahová el tud bújni (talán gyerekszoba van), emiatt 
nőnek a családtagok közötti feszültségek. Mindez odáig 
fajulhat, hogy tényleg olyan – szőnyeg alá söport – problé-
mák jönnek most elő, amit egyébként még évekig lehetett 
volna rejtegetni a szőnyeg alatt. Ha egy házaspár tényleg 
szereti egymás, akkor ez nem gond. Előjönnek a problémák, 
megbeszélik, megoldják és az élet megy tovább. Örülnek, 
hogy fejlődött a kapcsolatuk, hogy jobban megismerték 
a másikat és segítenek egymásnak, hogy mindenki elége-
dett legyen és tudja tenni a dolgát. Ez az ideális forgató-
könyv. De vajon az általános forgatókönyv is ez?

Azt már lehet tudni, hogy Japánban megnőtt a válóperek 
száma. Valamelyik afrikai országban a nők könyörögnek, 
hogy oldják fel a kijárási tilalmat, mert nem győzik az ott-
hon unatkozó nem igazán spirituális beállítottságú férjük 
mindenféle igényét kiszolgálni. Több országban komoly 
problémát okoz a családon belüli erőszak felerősödése. Ezek 
komoly, súlyos és talán szélsőséges problémák és bízom 

Ha még nem kertes házban laksz, mindenképpen 
javaslom, hogy a terveid között szerepeljen, hogy 
kertesházba költözz. Tény, hogy rengeteg dolog 
van a kerttel, de annál sokkal több örömet ad. Ez az 
írásom például itt született a cseresznyefa alatt. A 
méhek folyamatos zümmögését hallgattam rádió 
helyett és pikk-pakk meg is írtam, amit akartam… 
(Egyébként sose hallgatok rádiót, de tudom, hogy 
nagyon sok munkahelyen az szól háttérzajként.)
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benne, hogy nálunk egyik sem lesz általános. Ennek 
ellenére a veszély ott van. Mert sajnos Magyarorszá-
gon is sok olyan család van, ahol az apuka esténként 
a kocsmában ül (most nem mehet) és sajnos itt is 
sok olyan család van, ahol az élet rettegéssel van 
teli az erőszakos szülő vagy szülők miatt. És ezek 
a családok most még jobban össze vannak szárva! 
Még elképzelni és belegondolni is rossz…. Na de, 
ne legyünk ennyire szélsőségesek!

Egy dolog az átlagos (normális) embereknél  
látható: nem csak azért szenvednek sokan attól, 
hogy otthon kell lenniük, mert úgy érzik, korlátozzák 
a szabadságukat. (Sőt, akiket igazán sikerült megfé-
lemlíteni, még ők maguk követelték a szigorítást.) 
A szenvedés fő (na jó, egyik) oka, hogy a legtöbb 
lakás nem alkalmas arra, hogy huzamosabb ideig 
mindenki otthon legyen. Egyrészt azért, mert ener-
getikailag gyenge, másrészt azért, mert kicsi, de azért 
is, mert sokan nem is igazán voltak felkészülve arra, 
hogy otthon kell majd lenniük. (Azért szerencsére 
hallottam olyanokról is, akik kifejezetten élvezik, hogy 
otthon lehetnek, hogy otthonról dolgozhatnak, sőt 
gondolkodnak is azon, hogy amikor vége lesz már 
a kényszer-otthonlétnek, akkor is többet dolgoznak 
majd otthon. Szerencsére vannak pozitív példák is.)

Mit lehetne tenni, hogy jobb legyen a helyzet? 
Hogy jobb legyen otthon?

Hosszútávon mindenképp azt javaslom, hogy 
megismerve a mostani helyzetet és igényeket, úgy 
alakítani az életterünket (akár egy költözés árán is), 
hogy a család minden tajga igazán otthon érezhesse 
magát és szükség esetén elfonulhasson. Határozott 
véleményem, hogy az élethez tér kell! Az elegendő 
élettérről gondoskodnunk kell arra az esetre is, ha 
hosszabb-rövidebb ideig a lakásba kényszerülünk 
(akár a rossz időjárás, vagy egy járvány miatt.) Nem 
támogatom az extrém pici házak, lakások építését 
még akkor sem, ha így kisebb az ökológiai lábnyom. 
Kit érdekel az ökológiai lábnyom, ha az irreálisan 
picike lakásban tönkremegy a lakók élete? Ilyen áron 

van értelme? Ha a környezetet akarjuk védeni, ne az 
életterünkön spóroljunk!

Rövid távon pedig azt javaslom, hogy most, ha 
már sok mindenkinek tényleg több a szabad ideje, 
mint máskor, használja ezt az extra otthon töltött 
időt arra, hogy kicsit foglalkozzon az otthonával 
is: csinosítgassa, dobálja ki a felesleges dolgokat, 
szerezze be a már régen halogatott energetikai esz-
közöket, rendezze át, stb. Mindig fontos, de most 
még fontosabb, hogy szívesen legyünk otthon! Ha 
körülnézünk, csupa szép dolgot lássunk magunk 
körül, ugyanakkor úgy alakítsuk az otthonunkat, hogy 
az a Vaszati elveinek is minél inkább megfeleljen. És 
persze ha felütötte már valami feszültség vagy egyéb 
probléma a fejét, akkor próbáljuk meg azt szeretettel 
és kreatívan megoldani, anélkül, hogy bántanánk 
egymást. És ez nem csak az emberi kapcsolatokra 
vonatkozik: ha veszélybe került valamelyik család-
tag állása, karrierje, vállalkozása, erre is próbáljunk 
higgadtan, közös erővel megoldást találni. 

Az én tanácsom az, hogy akár változott most az 
életed, akár nem, gondold végig, hogy mi az, amit 
mindenképpen megtartanál a korona előtti éle-
tedből, életviteledből, gondolkodásodból és érték-
rendedből és mi az, amin változtatnál? Mire tanít 
ez a mostani bezártság, az előttünk álló gazdasági 
válság és a betegségtől való félelem? Mire tanítanak 
a megváltozott életkörülmények? Hogyan tudsz 
javítani a helyzeteden, az életeden? És gondolkodj 
el azon is, hogy szeretsz-e otthon lenni! Ha igen, 
vajon miért? Ha nem, vajon miért nem? Mit tehetsz 
a lakásodért (a lakásoddal), hogy kellemesebb legyen 
az otthon töltött idő és, hogy jobb legyen az életed?

Manhertz Edit
vaszati tanácsadó 
vaszati.hu
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Amikor kicsi voltam rengeteg időt – egész nyarakat – 
töltöttem nagymamám nyaralójában. Rengeteg gyü-
mölcsfa volt, és nagypapám, aki villamosmérnökként 
egy nagy vállalatban volt vezető beosztásban, szinte 
minden hétvégén lent volt kertészkedni. Nem igazán 
értettem, miért. Nyilvánvalóan nem szorult rá, de azt 
el nem tudtam képzelni, hogy lehet élvezni a kertész-
kedést. Én a meggyszedésen kívül – aminek során 
természetesen a pocakunkat is jól megtöltöttük – 
egy kerti munkát sem szerettem. Elbújtam olvasni 

valahova, vagy színeztem a kifestőimet. Még amikor 
megházasodtam és letelepedtem Krisna-völgyben, 
akkor sem hittem el a szomszédaimnak, hogy rá 
fogok kapni a kertészkedésre. 

Aztán azért ültettünk ezt-azt, és azon kaptam 
magam, hogy amikor kijutok a kertbe, alig tudok 
visszajönni. A földnek van valami hihetetlen nyug-
tató ereje, földeli az embert. Annál pedig, hogy egy 
magból kinő egy növény, amin tucatnyi zöldség 
megterem, csak azt tartom nagyobb csodának, hogy 

A föld nyugtató ereje
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egy kisbaba megnő az anya pocakjában, mint egy 
gyümölcs. Nem tudom elképzelni, hogy ez csak 
véletlen alakult így, erősen érzem a teremtő jelenlétét 
ezekben a dolgokban. Magam körül azt látom, hogy 
mindenki szeret kertészkedni. Szinte a felnőttség 
jelének tartom ezt. Nem arra gondolok, hogy szívesen 
mennék napszámba kapálni, de óriási sikerélmény 
a saját kertedben kis magokból kinövő növények 
termését megfőzni és elfogyasztani, és még a munka 
sem unalmas, kifejezetten nyugtató hatású. Próbáljá-
tok ki. Akár egy kis parcellán egy közösségi kertben.

Nem mondom, hogy nem időigényes. Még így is, 
hogy vidéken lakunk, a munka, utazás kisgyerekek 
mellett kevés időm maradt a kertre. A lelkes tavaszi 
vetés után bizony gyakran lepte el a gaz, de érdekes 
módon még így is komoly mennyiséget tudtam 
leszedni. Aztán volt, hogy nem jutott rá idő. Tavaly 
nem volt kertem. Idén a bizonytalanságra, a szezon 
beláthatatlanságára az első proaktív reakcióm volt, 
hogy felásattuk megint a kertet, nagyobbat, mint 
valaha. Anyukám segítségével (aki városi lány, annyit 
sem konyít hozzá mint én) kapáltunk, vetettünk, 
palántáztunk, öntöztünk, felhasználva, amit anno 
Krisna-völgyben tanultam. És most itt ez a kis csoda. 

Az első 
ebéd, amibe saját 
borsót raktam, a terasz előtt szedett 
friss korianderrel. Már a kiegyelt répák is használha-
tóak, van petrezselyem, és bíztatóan nő egy csomó 
zöldség. Lesz padlizsán, paprika, paradicsom, bab, 
sütőtök, kukorica, bazsalikom, petrezselyem, dinnye, 
karalábé, cékla és karfiol, ha Isten is úgy akarja. 

Úgy látom a modern életvitel ugyanannyira elsza-
kított minket a valóságtól, mint a Teremtőtől. Ha 
van kerted, az ebédedhez nem kellenek pénznek 
nevezett papírfecnik, viszont tudsz örülni az esőnek 
is. Remélem a mostani válság sokakat ösztönöz, hogy 
vegyenek egy kis telket vidéken. Nem kell tanyára 
költözni, ökofarmot alakítani (bár nem elvetendő), 
de ha mindenkinek lenne kertje, azt hiszem javítana 
rajtunk, több lenne a tisztelet a Föld felé, és lenne 
egy kis menedék, ahová elvonulhatunk, ha háborog 
a világ (vagy a lelkünk).

Nisanta
www.facebook.com/nisantahennaart

(A képek a szerző saját fotói)
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Az elmúlt évtizedben, mikor gyermek voltam, sok fan-

tasztikus élményben volt részem. Olyan élményekben, 

amit ha megosztottam valakivel személyesen – és nem 

elferdítve mindenkivel, hogy az egész világ lássa –, újra 

át tudtam élni. Meg tudtam becsülni és köszönni, ha 

kaptam valamit, és igazán meg tudtam élni egy pilla-

natot. Láttam, mert érdekelt, hogy mi történik körü-

löttem, mert felemelt fejjel jártam-keltem, figyeltem, 

nézelődtem. 

Voltak igazi barátaim, akikre számíthattam bármikor, 

személyesen. Amikor készült rólam egy fotó, az a tiszta 

valóságot tükrözte, és nem érdekelt, hogy nézek ki rajta, 

mert nem akartam megfelelni senkinek és semmilyen 

aktuális divattrendnek. Nem voltam depressziós a kial-

vatlanságtól, hogy még éjfélkor is a közösségi oldalt 

bújtam, vagy attól, hogy csak öten lájkolták a fotómat, 

és ha kaptam egy ötöst matekból, az nem volt ciki, sőt! 

Sok dolog most sincs másképp az életemben, mert 

vannak dolgok, amik nem változnak, de mások igen, 

ahogy a világ is. Napjainkra teljesen megváltoztak és 

átalakultak az értékrendek, és nem jó irányban. 
Tudtam, hogy az emberi értékek mit jelentenek, 

mert nekem még megtanították a szüleim. Ez egy 

„letűnt kor”, az a bizonyos 20. század vége, amelyben 

még számított az emberi értékrend. Én nagyon hálás 

vagyok, amiért volt gyermekkorom, mielőtt a techno-
lógia mindent legyőzött. Igen, mindent; ami emberi 

volt abban az időben. 

Fantasztikus használni a technika varázslatos 

eszközeit, egy csoda, hogy hova fejlődött minden 

Az újmédia pillangó hatása

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin34

http://108.hu/magazin


a technológia területén, rengeteg hasznos dolog van 

az életünkben. Csak az emberi értékrendek éppen 

ezzel ellentétesen kezdtek háttérbe szorulni, és valahol 

a múltban ragadni. 

Komoly összefüggés mutatkozik a személyes kap-

csolatok elértéktelenedése és az új média megjelenése 

között, hiszen napi szinten elérhető bárki, vagy bármi-

lyen információ, akár egy mobiltelefonon is. Mindennap 

elképesztő sebességű információáradat halmozza el 

a mai kor emberét, amelynek csak töredéke képvisel 

valódi értéket, az emberségről nem is beszélve. Egy 

tömegközlekedési járművön sokszor elfordulnak az 

emberek, és a kék színű képernyőbe mélyedve eszükbe 

sem jut az udvariasság, hogy például átadják a helyüket, 

ha meglátnak egy idősebb embert vagy egy áldott 

állapotban lévő kismamát. 

Ami talán még ennél is lehangolóbb, hogy az új 

médián nevelkedő generációk nem igazán tudnak 

önmaguktól mit kezdeni az életükkel, mert az új média 

mondja meg nekik, hogy kik is ők valójában. 

Sokaknak a telefonjuk a párjuk, az internet a szüleik, 

és a közösségi oldalak a bibliájuk. Az őszinteség elve-

szett az új média ingoványos és hamis mocsarában, 

a tisztelettel és a becsülettel karöltve. Egy fotót addig 

retusálnak, amíg – szerintük – tökéletes nem lesz, mert 

mit fognak szólni majd az emberek, ha nem tökéletes 

minden eleme. 

Mindenki boldog az új médiában, mindenki gazdag, 

és mindenkinek mindenki a barátja. Természetesen 

lehet – és kell(ene) is ezen változtatni, de a döntés 

mindenkinek a sajátja. 

A szórakozási szokások is megváltoztak, persze kér-

dés, hogy kinek mi a szórakoztató a mai világban. Sajnos 

az emberek egyre kevesebbet járnak össze bulizni, 

vagy akár csak személyesen találkozni egymással. 

Minek tegyék, hiszen lehet egymást hívni és korlátlanul 

chatelni, és ezzel sokszor meg is elégednek. 

Lerövidült az alvásidő, mert még este lefekvés előtt 

is a  képernyőt bámulják, ami miatt másnap még keve-

sebb kedvük és erejük lesz tenni önmagukért bármilyen 

építő jellegű feladatot. A többi emberrel szemben pedig 

még kevésbé toleránsak. 

Persze adódik a kérdés, hogy ki, mit hajlandó meg-

tenni önmagáért, és a fejlődéséért, kinek mi a fontos, 
a szórakoztató, az értékes. Mindenki másban talál a saját 

besorolása alapján értéket. Viszont az a döntés, amelyet 

nem követ érdemben folyamatos célirányos cselekvés, 

az nem marad más, mint egy ima, egy sóhaj vagy egy 

kívánság. 

Ezek után pedig még azon is érdemes lehet elgon-
dolkodni, hogy minden olyan dolog, amit nem tesz meg 

valaki, azzal valójában saját magának árt vele, hiszen 

egyre jobban eltávolodik attól, amit esetleg el szeretne 

érni. Erre pedig tökéletes lehetőséget kínál a figyele-

meltereléssel az újmédia. Albert Einstein egyszer azt 

mondta: „Félek attól a naptól, amikor a technológia fon-

tosabb lesz, mint a személyes kapcsolattartás. A világon 

lesz egy generációnyi idióta.”

Az értékrendek átalakultak, megváltoztak, eltor-

zultak… A legnagyobb kérdés csak az, hogy mikor 

emeljük fel a fejünket, és nézünk körül, hogy észreve-

gyük, mi történik körülöttünk, és milyen változáson 

megy keresztül a világ, ahol az emberi értékeket és az 

értékrendeket magunk mögött hagyjuk, a személyes 

kapcsolatokkal kézen fogva. 

Pollák János
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1862. július 1. Megnyitotta kapuit az Oroszországi Állami Könyvtár

1897. július 3. A bécsi Práterben üzembe helyezik a 65 méter magas Óriáskereket

1941. július 6. Magyarország területén hajnali 3 órakor bevezetik a jobb oldali 
közlekedési rendszert (Budapest és közvetlen környéke kivételével). Ezt az 
áttérést a fővárosban csak 1941. november 9-én hajtják végre

1704. július 8. II. Rákóczi Ferencet erdélyi fejedelemmé választják

1889. július 8. Megjelenik a The Wall Street Journal első száma

1897. július 10. Miskolcon beindul a villamosforgalom

1987. július 11. A becslések alapján ekkor születik meg a Föld ötmilliárdodik lakója

1926. július 16. A National Geographic folyóirat először közöl víz alatt készült 
színes fényképfelvételeket

1954. július 17.  Megkezdődnek az első Disneyland építési mun    ká  latai  
Kalifornia államban

1953. július 18. Megjelenik Elvis Presley első lemeze, a „My Happiness”, amit 
édesanyjának ajánlott

1897. július 24. A világon elsőként, Tatán, este fél kilenckor, 21 helyen gyulladnak 
fel utcai acetilénlámpák

1954. július 29. Az Egyesült Királyságban megjelenik J. R. R. Tolkien: „A Gyűrűk 
Ura” trilógiájának első kötete, „A Gyűrű szövetsége”

1498. július 31. Kolumbusz Kristóf felfedezi Trinidad szigetét

1948. július 31. Megnyitják az Úttörővasutat, a mai Gyermekvasút elődjét, ahol 
a vasutas szolgálatot gyermekek látják el

1954. július 31. A K2 (tszf. 8611 m) hegycsúcs első megmászása

Helló július!
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TEACSEPPEK

BÖNGÉSZTÜNK A NETEN

• Nyaralj itthon! 
(tovább: femcafe.hu)

• A Gyilkos-tó legendája
 (tovább: femcafe.hu)

• Nyári migrén
 (tovább: egeszsegkalauz.hu)

• Így hat a stressz az étvágyra
 (tovább: hazipatika.com)

Megfázásos megbetegedések esetén köhögésre, 
izzasztásra, láz csillapítására már nagyanyáink 
is alkalmazták. Hűvös időszakban átmelegíti, 
megnyugtatja  az átfázott, kihűlt, legyengült 
szervezetet. Érdemes tudni, hogy megfázás 
esetén még jobban kihasználhatjuk izzasztó 
hatását, ha elfogyasztása után jó vastagon beta-
karózunk. De kiváló gyomorpanaszok esetén is, 
mert csökkenti a gyomor és bélrendszer nyálka-
hártyájának irritációját. Segíti az emésztést, oldja 
az emésztőrendszeri görcsöket, vizelethajtó.

A száj fájdalmas gyulladásainál öblögetésre 
használhatjuk fel. Orrdugulás esetén inhalálva 
tisztítja a légutakat. Erősíti az ellenálló képessé-
get, fájdalomcsillapító hatása van. Reumánál, 
isiásznál borogatásként, felfázásnál ülőfürdőként 
használjuk! Ugyancsak segít az ülőfürdő álmat-
lanság idegesség esetében, ha lefekvés előtt 
alkalmazzuk. Gyógyszere a spanyolnáthának, 
köszvénynek, kisebb szívzavaroknak, tisztítja 
a vért. Fertőtlenítő hatása révén kitakarítja az 
ereket, ezért gátolja az érelmeszesedést.

Teakészítés: 
2-3 dl forró vízben forrázzunk le 2 teáskanálnyi 
hársfavirágot és 10 percig hagyjuk állni, majd 
szűrjük le. Ízesíthetjük hársfamézzel, ami szintén 
nyugtató, antiszeptikus hatású. A méz önma-
gában is nagyon jót tesz az egészségnek, de 
a konyhában is felhasználhatjuk, mert pikáns íze 
különlegessé teszi az ételeket, italokat. Boroga-
táshoz, 3 dl vízzel forrázzunk le 3 teáskanálnyi 
virágzatot, majd szűrés után ezzel borogassuk 
a beteg testrészt.

Enyhe vérnyomáscsökkentő hatása miatt, az 
idős emberek ne fogyasszák naponta, de senki 
ne vigye túlzásba a fogyasztását, mert izzasztó, 
melegítő hatása miatt felborulhat a szervezet 
hőháztartása, szívdobogást idézhet elő, érdemes 
ezért más teákkal felváltva fogyasztani. Jó ha 
tudjuk, hogy ha tároljuk a szárított virágzatot 
ne tegyük azt egy évnél tovább, mert a hasznos 
anyagok ennyi idő alatt eltávoznak belőle.

A HÁRSFAVIRÁG
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Nézd meg és töltsd le 
korábbi számainkat!

Tetszenek a 108.hu magazinok? Szeretnéd, hogy saját szolgáltatásod, terméked és üzleted is ilyen szín-
vonalasan jelenjen meg? Segítünk plakátod, szórólapod, reklámanyagaid elkészítésében. Keress bennünket 
az alábbi elérhetőségeken. info@108.hu 06-30-464-7760, www.108.hu/grafikai-munka

Most igazán 
fontosak a 
jó emberi 

kapcsolatokMilyen 
segítséget 
tud nyújtani 
az Ájurvéda  
a COVID-19 
krízis idején? 

10 hiba, amit 
elkövethetsz

Készíts túrót 
házilag!
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kapcsolata

Vágj bele! 

Felébredés 
és virágzás
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96 Megtekintés

Hogyan támogatja  
a vaszati 
a kreativitást?

Mikor látogasd meg  
az újszülöttet?

Az emésztés tüze Valódi 
gyerekkor
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95 Megtekintés

A száraz bőr egyáltalán 
nem természetes!

Kezdd jól a reggelt!

Szabad kutyák

Új év, új fogadalmak!
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94 Megtekintés

Ajándék tiniknek

Minden gyermek ünnepe

Amit a karácsonyról tudni kell

Adventi tippek anyukáknak
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93 Megtekintés

Kutyát menhelyről

Gyermeknevelés 3 lépésben

Van az inkontinenciára 
megoldás?

Harmóniában a természettel
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92 Megtekintés

Egy kutya 
igazi ára

Hétköznapi 
szorongások

India Varázsa 
Fesztivál

Leégtél?
5 tipp, 

hogy könnyű legyen 
a regenerálódás

2019. augusztus 18.
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91 Megtekintés

A természet ajándékai, 
a mosónövények

Milyen kutyát 
válassz?

Színek 
az otthonunkban

Ájurvéda 
és a nyár

A  M I N Ő S É G I  É L E T M Ó D  M A G A Z I N J A

1 0 .  É V F O LYA M  5 .  S Z Á M ÉLETRE KELTÜNK!Ingyenes

108.hu

90 Megtekintés

Várandósság

Méregtelenítés 
az ájurvéda segítségével

Lakásvásárlási 
kisokos

Vadnövények 
a tányéron
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89 Megtekintés
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hÚgy érzed, hogy elakadtál az 
életedben?

Nem tudod kezelni a nagy stresszt, 
ami rád nehezedik?

Úgy érzed, hogy az életed csak elte-
lik és nem tudsz előrelépni?

Úgy érzed, hogy saját magad vagy 
a sikered és boldogságod legna-

gyobb akadálya?

Szeretnéd újra felfedezni, hogy 
milyen ki nem aknázott lehetőségek 
szunnyadnak benned?

Ha a fenti kérdésekre legalább egy igen 
válaszod van, ne aggódj, mert
1. Ez teljesen normális. Sokan érzik így magu-
kat, még ha nem is kürtölik világgá.
2. Tudok neked segíteni, egyszerűbben és 
gyorsabban, mint gondolnád.

Próbáld ki, hogy milyen lenne egy life coa-
ch-csal dolgozni. Egy 20 perces, ingyenes 
life coaching konzultációt ajánlunk skype-on 
vagy vezetékes telefonon.

Ne hagyd ki ezt a lehetőséget. Hozd ki te is 
a maximumot az életedből! Jelentkezz most 
az ingyenes life coachingra!

Mindössze annyit kell tenned, hogy kül-
desz egy emailt a m@108.hu címre. Ebben írj 
egy pár sort magadról, és arról, hogy miben 
tudna neked Manorám segíteni. Add meg az 
elérhetőségeidet is, ahol időpont egyeztetés 
miatt keresni fogunk.

Ha pedig már most kedvet kaptál és sze-
retnél life coachingra jelentkezni, akkor azt 
a www.kozakmihaly.com linken teheted meg.

További információ: (30) 231-8722.

Termet keresel foglalkozásaidnak?

Ha már megvan, hogy mit szeretnél csinálni, de 

még nincs meg hozzá a helyszíned, akkor gyere 

és nézd meg a termeinket.

Jógaórák 10-12 fő, 30-40 fős előadások, 

pszichodráma csoportok, családállítás, stb.

Központi, könnyen megközelíthető helyen (Jászai 

Mari térnél, 2, 4, 6-os villamos, 75, 76-os troli)

Érdeklődni lehet: (30) 464-7760, info@108.hu, 

www.108.hu/teremberlet

www.108.hu

108.hu
L É L E K • E G É SZS ÉG • Í Z E K

M A G A Z I N

CIKKÍRÓK 
JELENTKEZÉSÉT 
VÁRJUK!

Keresünk bloggereket, lelkes 
írókat, akik a honlapunkhoz 
és magazinunkhoz közelálló 
témákról írnának cikkeket.

További információ: 
www.108.hu/cikkiras,  
Email: info@108.hu 
vagy hívj bennünket 
a 06-30-464 7760 számon.

mailto:m%40108.hu?subject=
http://www.kozakmihaly.com
http://www.108.hu/teremberlet
http://www.108.hu
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TOVÁBBI INFO: 06-30-464-7760 info@108.hu

AJÁNDÉKKUPON

a 108 Főzőiskola tanfolyamára

Kérjük, az ajándékutalvány felhasználásához regisztráljon 

az önnek megfelelő tanfolyamra és időpontra 

a fozoiskola.108
.hu oldalon. Ne felejtse el bejelölni az 

„ajándékutalványt váltok be” rubrikát. Szeretettel várjuk!

108
F Ő Z Ő I S K O L A

A kupon a kiállítástól számított 6 hónapig érvényes.

Helyszín:  108 Életmódközpont, 1137 Budapest, 

 Szent István krt 6., 3/12 (27-es kapucsengő)

Dátum:        Kiállította:

részére

Születésnapra vagy más alkalmakra jándékozz egészséget! 

Vásárolj ajándékutalványt bármely tanfolyamunkra, és kápráztasd 

el családtagjaidat és barátaidat egy különleges meglepetéssel!

Az utalványt e-mailben, telefonon keresztül, vagy személyesen 

tudod megrendelni és megvásárolni.

Elérhetőségeink: 108 Életmódközpont, 

1137 Budapest, Szent István krt. 6., III/12.

(27-es csengő), Tel.: (30) 464-7760

E-mail: info@108.hu

   www.108.hu/ajandek

AJÁNDÉK TESTNEK ÉS LÉLEKNEK

108.hu
– a minôségi életmód magazinja

Havonta megjelenő, ingyenes magazinunk 
40 színes oldalon, tele izgalmas cikkekkel, 
PDF formátumban érkezik meg hozzád e-mailben.

Egyszerű, de könnyű tippek 
a teljesebb életedhez

Segíti a testi és lelki feltöltődésed

Mindez környezetbarát módon, 
papír nélkül a gépeden

Szeretnék havonta friss híreket, információkat kapni arról, 

hogyan tehetem minôségibbé az életemet.
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