
Nyaralás 
gyógynövénypatikával!

Adj magadnak 
szabadnapot! 

Nyár van, 
töltsd fel 
magad 

energiával!

Lehetünk 
védettek  
a stresszel 
szemben?

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 1 .  É V F O LYA M  6 .  S Z Á M ÉLETRE KELTÜNK!Ingyenes

108.hu

http://108.hu


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. 

440 oldal

3.500 Ft

2.990  Ft
KEDVEZMÉNY:

510 Ft

Látogasson el 
online webáruházunkba! aruhaz.108.hu
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Érdemes bevezetned, hogy egy nehezebb, stresszes, 
kihívásokkal teli időszak előtt adj magadnak egy pihe-
nőnapot, ahol lehetőséged van munkamentesen, 
kizárólag azzal foglalkozni, amit épp a leginkább sze-
retnél. Lehet, hogy épp szívesen elmennél valahová 
kirándulni, megnéznél egy filmet, vagy kipróbálnál 
egy új receptet, netán csak otthon maradnál bekuc-
kózva egy könyvvel, amit régóta terveztél elolvasni. 
Évszaktól és időjárástól függetlenül válassz szabadon 
bármit, ami a leginkább feltöltene.

Töltsd egyedül!
Így nem kell másoknak megfelelned, másokhoz 
igazodnod – hiszen a mindennapjaid, a munkád 
úgyis erről szól.

Ne aggódj azon, hogy egyedül leszel! Csak gon-
dold végig előre, hogy mi az, ami most hiányzik, 
amire hosszú ideje vágysz és valamilyen megfelelés, 
vagy külső ok miatt eddig nem volt lehetőséged 
megvalósítani, vagy csak nem vállaltad fel.

Tervezd meg a napot!
Persze ezt nem kell túlgondolni és előállnod egy 10 
percekre lebontott tervvel, csak alap dolgokat, ha 
pl. ha utazol, vagy az elképzelésed nyitva tartástól 
függhet. De elsősorban arra gondolok, hogy legyen 
konkrét elképzelésed hogyan fogod tölteni majd 
a napod.

Adj magadnak 
       szabadnapot!
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Változtatni nem késő!
Lehet, hogy először úgy érzed, hogy egy kiadós alvá-
son kívül semmi másra nem vágysz. De hagyd meg 
magadnak a szabadságot, ha időközben mégis úgy 
érzed, hogy valami máshoz támad kedved. Nem kell 
ragaszkodni az eredeti tervhez. Ha rájössz, hogy nem 
ez az, válts – a cél, hogy elégedett légy a nap végén.

Örökítsd meg!
Készíthetsz képeket, de akár részletesen le is írhatod 
mik voltak a nap legkellemesebb pillanatai, hogy 
minél pontosabban fel tud idézni később az örömteli 
pillanatokat. Ha valami nem sikerül teljesen töké-
letesen, azt nyugodtan hagyd ki, csak a kellemes 
pillanatokra emlékezz.

Ha nem örökíted meg, akkor idővel az emlék 
megfakul. Ha pedig nem idézed fel és elfelejted 
emlékeztetni magad arra a harmonikus, boldog 
érzésre, amit átéltél, a mindennapok feladatai, a meg-
felelések között hajlamos leszel elfogadni azt, hogy 
nem érzed jól magad és azt hogy ez így természetes. 
Viszont érdemes folyamatosan keresned ezt a jó 
érzést, ahhoz, hogy tevékenységeid során produktív 
és motivált tudj maradni. A nehéz pillanatokban 
emlékeztesd magad arra, hogy az időszak végén 
ismét lehetőséged lesz egy ilyen szabad, pihenéssel 
napra.

Miért is lesz ez neked jó?
Így kicsit lehetőséged lesz egyedül maradni a gon-
dolataiddal. Ami minden bizonnyal hozzá fog járulni 
önmagad felfedezéséhez, jobb, mélyebb megisme-
réséhez. A feltöltődés mellett örömteli, nyugodt 
és harmonikus állapotba kerülsz, mert végre csak 
azt teszed, amire rég vágytál. Ennek következté-
ben a nyugodtabban tudsz reagálni az új és kihívá-
sokkal teli helyzetekre. Ha pedig nehézség adódik, 

lehetőséged van felidézni a kellemes emlékeket, 
ami lendületet adhat akkor, ha fáradt vagy, vagy épp 
feladnád. Emlékeztesd magad, idézd fel a részleteket 
és mosolyogj.

Ha azt szokjuk meg, hogy szükségleteink kielé-
gítését magunkon kívül  keressük, vagy másoktól 
tesszük függővé hogyan érezzük magunkat, vagy 
csak mások valósítják meg kívülről, amire vágyunk, 
akkor sérülékenyek, függőnek, a külső hatásoknak, 
vagy a “sorsnak kiszolgáltatottnak” érezhetjük magun-
kat. Viszont, ha keressük a miérteket, felismerjük azt, 
hogy érezzük magunkat, mi hiányzik, mire vágyunk 
igazán és igyekszünk megteremteni a lehetőséget 
hozzá és amikor csak lehetőségünk van megadjuk 
magunknak, akkor megszűnik ez a kiszolgáltatott 
és függő érzés.

Ismerd meg magad mélyebben, légy tudatos - ha 
csak teheted, add magadnak, amitől a leginkább 
boldognak, elégedettnek érzed magad az adott 
helyzetben.

Remélem ezzel a pár ötlettel sikerül hozzájárul-
nom a sikeredhez.

Kassy

Adj magadnak 
       szabadnapot!
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Nyáron kissé elfeledkezünk a gyógynövények 
fogyasztásáról. Ha pedig a családdal pár napra elme-
gyünk pihenni, a többség inkább gyógyszereket 
visz magával, mint gyógynövényeket. Ha külföldre 
utazunk, inkább érdemesebb homeopátiás szereket 
vinni, mint gyógynövényeket, viszont a belföldi, 
illetve közeli országokba egészítsük ki gyógynövé-
nyekkel a patikánkat!

Miért érdemes  
gyógynövényeket is patikába rakni?
Egyszerűbb problémáknál gyors, hatásos és mellék-
hatás mentes, illetve nem terheljük a szervezetünket 

erősebb hatóanyagokkal. Ha pedig előre felkészülünk 
bizonyos előfordulható helyzetekre, akkor nem foglal 
nagy helyet. Például, előre kikeverhetünk gyomor-
rontásra, leégésre gyógyteát, amelyet ma már papír 
filterezőbe kiadagolhatunk, és könnyedén elcsoma-
golhatjuk az útra!

Mit érdemes 
a nyaralásra becsomagolni?

 Echinácea csepp 
Gyerekeknek, várandós és szoptatós anyukáknak 
alkoholmentes változatát válasszák!

gyógynövénypatikával!Nyaralás 

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin6

http://108.hu/magazin


Felhasználási lehetőségei:
– Szúnyogcsípésre: vattára csepegtetünk 5-10 

csepp echináceát, majd bedörzsöljük a felületet. 
Nem fog többé viszketni. Ha pedig az első alkalom-
mal nem múlna el a viszketés, akkor ismételjük meg 
annyiszor, amennyiszer szükséges.

– Enyhe megfázás: már a tünetek jelentkezésekor 
alkoholmentes italba keverjünk bele 20 cseppet, 
majd óránként 10 cseppet fogyasszunk. Ez a gyors 
kezelés hatására az enyhe és a közepes erősségű 
megfázás gyorsan kezelhető

 C-vitamin 
Ajánlom a természetes csipkebogyó őrleményt, vagy 
a komplex c-vitamin port, amelyet gyorsan fel lehet 
oldani vízben, így könnyedén fel tudja a szervezet 
dolgozni.

Felhasználási lehetőségei:
– Égés esetén: belsőleg naponta 2-3 pohárral 

fogyasszunk
– Fáradtság esetén: belsőleg naponta kétszer
– Megfázáskor: naponta 2-3 pohárral fogyasszunk
– Szoruláskor: naponta 2-3 pohár
– Fejfájáskor: naponta 2-3 pohár
– Szédüléskor: naponta 2-3 pohár

 Fekete nadálytő krém 
Hasznos útitárs, amikor apró sérüléseket kell vele 
kezelnünk. Például kék-zöld foltokat, de nyílt sebre 
nem szabad rátenni! Használata: a vastagon kenjük 
be, de nem dörzsöljük be a felületet. Hagyjuk, hogy 
beszívja a bőrünk- érdemes esténként!

 Rozmaring-, körömvirág krém 
Főleg akkor van rá szükségünk, hogy ha tudjuk, 
hogy többet fogunk sétálni, biciglizni, mint ameny-
nyit a mindennapokban szoktunk. Enyhülést hoz az 
izmainknak, ha ezekkel a krémekkel masszírozzuk 
be az izmainkat.

 Hányinger, hányás esetén: 
– Borsmenta 2 evőkanál, 
– Kamilla 1 evőkanál, (ha nem vagyunk rá 

allergiásak)
– Citromfű 1 evőkanál (ha nem vagyunk rá 

allergiásak)
– Kakukkfű 1 evőkanál (kismamák hagyják ki)

A keverékből 2 teáskanálnyi mennyiséget forrá-
zunk le 2,5 dl vízzel, 10 percig hagyjuk állni. Ha csak 
hányinger áll fenn, akkor naponta 2-3-szor fogyasz-
szuk. Hányás esetén pedig ha már üres a gyomor, 
akkor ízesítés nélkül kortyonként fogyasszuk.

 Hasmenés estére: 
Lósóskamagot használjunk. Naponta 2-3-szor, 1 
evőkanálnyi mennyiséget forrázunk le 2,5 dl vízzel, 
amelyet 15 percig hagyunk állni. Bármilyen nemű is 
legyen a hasmenés oka nagyon hatásos!

Jó egészséget mindenkinek!

Nagyné Szalai Melinda
Fitoterapeuta, jóga oktató, dúla

www.melinda-angel.hu

gyógynövénypatikával!

 Aloe vera spray 
Felhasználhatjuk leégés kezelésére. Ekkor naponta 
többször kezeljük a felülelletett, illetve csípésekre, 
torok fájásra is használhatjuk
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Csak azért, mert most otthon a legbiztonságosabb, 
nem jelenti azt, hogy teljes egészében le kell mon-
danod az utazásról. Engedd meg, hogy a következő 
ismertetővel és néhány recepttel elkalauzoljalak 
abba a nyugat-afrikai országba, amely csupán 500 
kilométernyire van attól a ponttól, ahol az Egyenlítő 
és a greenwichi délkör találkozik a Guineai-öbölben!

Ha ezt el tudtad képzelni, akkor nagyjából be is 
azonosítottad, hogy hol található ez a krumpliszsák 
alakú ország. Vagy inkább kakaós zsák lenne?

Nem mindenkinek édes a csoki!
Ha forró kakaóval indítod a reggeleidet vagy minden 
délután eljön a csoki-idő, akkor akár 18% esélye is lehet 
annak, hogy közöd van Ghánához. Az ország ugyanis 
a második legnagyobb kakaótermesztő a világon. 
2018-ban közel 950 ezer tonna kakaóbabot termelt.

A tudományos rendszertan „atyja”, Carl von 
Linné Theobroma cacaonak nevezte el a kakaófát. 
A theobroma ógörögül az istenek eledelét jelenti, 
a cacao pedig spanyol közvetítéssel a navatl (azték) 
nyelvből ered.

Érthető a kapcsolat Dél-Amerikával, hisz az a kakaó 
őshazája. Innen került Európába a 16. században 
a spanyol hódítónak, Hernán Cortésnek köszönhe-
tően. Később Nyugat-Afrikában is terjedni kezdett 
a termesztése, és a 20. század derekán a régió átvette 
a vezető szerepet a világ kakaótermelésében.

Az istenek tápláléka azonban nem veríték nélkül 
kerül az asztalunkra.

Az afrikai ültetvényeken a mun-
kaerő túlnyomó részét 
a rabszolgák tették 
ki. A kényszer- és 
gyermekmunka 

Utazz Ghánába 
a fotelodból!
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alkalmazása még mindig problémát jelent ezekben 
a fejlődő országokban. De a kakaóültetvényeken 
zajló munka többek között fizikai sérülésekkel, hőg-
utával, bőrrákkal és a vegyszerezés miatt kialakuló 
mérgezésekkel is együtt jár.

A méltányos kereskedelmi mozgalom (Fairtrade) 
arra törekszik, hogy a kakaóültetvényeken dolgozók 
biztonságos körülmények között dolgozhassanak, 
és olyan bevételt garantál a kistermelőknek, amely 
biztosítja a megélhetésüket és fejlődésüket, illetve 
előmozdítja a környezetbarát termelést a környe-
zet, a munkások és a fogyasztók egészségének 
védelmében.

Ghánában több kakaótermelő szövetkezet műkö-
dik együtt a méltányos kereskedelmi mozgalommal 
a jobb élet reményében. A szövetségeket a termesz-
tők és a hozzájuk kapcsolódó vállalkozások alkotják 
és működésüket demokratikus elvek szabályozzák.

Mit tehetsz te annak érdekében, hogy a ghánaiak 
életkörülményei javuljanak? Vásárlásaiddal szorosan 
kapcsolódsz más emberek életéhez. Ezért a követ-
kező bevásárlásnál keresd a Fairtrade címkét a csoki 
vagy kakaó csomagolásán, és ha teheted, ne mindig 
az akciós vagy legolcsóbb terméket válaszd.

Földimogyoró új szerepben
Bár Ghána kakaótermesztő ország, a kakaónak alig 
van szerepe a helyiek étkezésében.

Akkor mégis mit esznek a ghánaiak? A főételek két 
főszereplője a kukoricalisztből, rizsből, maniókából 
vagy jamgyökérből készült gombóc és a melléje fel-
szolgált ragu. Előszeretettel használják a csilipaprikát 
és a paradicsomot az ételekben, így a legtöbb leves 
és ragu pirosas-narancsos színű.

A ghánai konyha érdekes ételei közül egy főételt 
és egy desszertet választottam számodra. Mindkettő 
fő hozzávalója a földimogyoró (persze nem úgy, 
ahogy eddig megszoktad) és mindkettő gyorsan 
elkészíthető.

Nkate nkwan – 
földimogyoróleves 
(egyszerűsített, vegetáriánus verzió 4-6 főre)

• 1 ek olaj
• 1 közepes vöröshagyma
• 2 közepes cukkini
• 3-4 fej nagyobb csiperkegomba
• 4 gerezd fokhagyma
• 1 doboz paradicsomlé
• 4 halmos ek földimogyoró vaj
• 1 tk csilipaprika
• 1 tk só
• 4 bögre víz

Az olajban dinszteld meg a hagymát, majd add 
hozzá a kockára vágott cukkinit és gombát. Amíg 
párolódnak, a többi hozzávalót turmixold össze. Az 
így kapott levet öntsd hozzá a zöldségekhez. Főzd fel, 
majd alacsony hőmérsékleten főzd még körülbelül 
fél órát, addig amíg besűrűsödik és sötétnarancsos 
színű lesz. Kínáld omo tuo-val.

Omo tuo – rizsgombóc 
(4 főre)

• 2 bögre rizs
• víz (több, mint amennyiben hagyományosan 

főzni szoktad a rizst)
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Főzd nagyon-nagyon puhára a rizst, majd egy faka-
nállal ütögesd-kevergesd addig, amíg egy homo-
gén masszát kapsz. Vizes kézzel formálj belőle egy 
(nagyobb almányi) gombócot és tedd egy mélytá-
nyér közepére. Máris öntheted rá a levest!

Dzowoe – édes-fűszeres 
földimogyorógolyó

• 2/3 bögre mogyoróvaj
• 1 1/4 bögre pirított kukoricaliszt
• 1 tk őrölt chili
• 1 ek őrölt gyömbér

• 1 tk őrölt szegfűszeg
• 1/2 tk só
• 1 ek porcukor (vagy egyéb édesítőszer)

Egy tálban keverd össze a lisztet, a fűszereket, a sót és 
a cukrot, majd tedd bele a mogyoróvajat. Alaposan 
morzsold össze a hozzávalókat. Ha a markodban 
összeszorítva összeáll, akkor formálj belőle pingpong 
labda nagyságú golyókat. Ha túl száraznak tűnik és 
nem áll össze, akkor önts hozzá egy kevéske olajat 
vagy vizet.

Szövérfi Éva
Cat and the Globe

www.catandtheglobe.com
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“A bölcsnek tudnia kell, hogy az egészség 
az ember legnagyobb ajándéka, és meg 
kell tanulnia, miként kovácsolhat hasznot 
a betegségből gondolatai révén.”

A legnagyobb kincs az ember életében az 
egészsége. Bármennyi pénze lehet valakinek, 
bármennyire híres lehet, ha az egészsége 
nincs rendben, az élete szenvedéssé változik. 
A legjobb körülmények sem kellemesek, ha 
valaki nem egészséges. 

A mai kor embere ezt hajlamos elfelej-
teni. Sokan hajtják túl magukat, állandóan 
rohannak, nem figyelnek az életmódjukra, 
stresszesek, nem mozognak eleget vagy nem 
táplálkoznak tudatosan és ugyan van pén-
zük sok mindenre, de nem egészségesek... 
A betegségek, mindig figyelmeztetnek min-
ket valamire... érdemes tanulni a betegsége-
inkből. Néha csak azért kapunk egy beteg-
séget, hogy lassuljunk le vagy szenteljünk 
nagyobb figyelmed önmagunknak, egész-
ségünknek, a minket szerető személyeknek. 
A tárgyak, a szép ház, autó és a bankszámla 
nem hoz egészséget. Az egészséget a meg-
felelő helyes szokások kialakításával, a belső 
harmónia megteremtésével és a megfelelő 
tudatossággal, figyelemmel tudod elérni:) 
Ne feledd, mindig minden érted van és a fej-
lődésedet szolgálja!

Vitai Kati
eljharmoniaban.blogspot.com

Hippokratész: 
a betegség
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Lehetünk 
védettek 
a stresszel 
szemben?

Egy nehéz élethelyzet, stresszes időszak bizony meg-
visel minket lelkileg is, ezért fontos, hogy folyamato-
san fejlesszük a lelki ellenállóképességünket, a rezi-
lienciát, hogy sokkal gyorsabban regenerálódjunk 
egy megterhelő időszak után. 

De mi is az a reziliencia  
és hogyan fejleszthető?
A legjobb példa rá a Kelj fel Jancsi: ki lehet billenteni 
az egyensúlyából, viszont mindig gyorsan visszabil-
len, megőrzi a rugalmasságát. A reziliencia, egyfajta 
lelki ellenállóképesség a nehézségekkel szemben, 
vagyis annak a mértéke, hogy egy negatív esemény, 

változás után mennyi idő alatt és milyen mértékben 
vagyunk képesek visszaállni az eredeti kerékvágásba.

Milyen a hiedelmeid vannak?
Most nem a hit spirituális vagy vallásos megköze-
lítésére gondolok, hanem a te, önmagadba vetett 
hitedre. Mit gondolunk magunkról? “Á, többször 
megpróbáltam, egyszer sem sikerült...” vagy “úgy 
érzem, tehetetlen vagyok…” gondolatokkal sajnos 
nehezen fogunk visszabilleni.

Első lépésként fogadjuk el a negatív tapaszta-
latainkat is. Vizsgáljuk meg, hogy amit magunkról 
gondolunk, mennyire reális, mennyire támasztja alá 
valós tapasztalat. Ezek a hiedelmek meghatározzák 
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minden cselekedetünket, reakciónkat és minden 
nehéz helyzet kimenetelét is.

Reális optimizmus
Fontos, hogy megtaláljuk azt az optimális mértékű 
pozitív hozzáállást, amely folyamatos kíváncsisággal, 
felfedezőkedvvel táplál. A túl nagy optimizmus is 
visszaránthat, mert a nagy elvárásokkal nagy csaló-
dottságok érhetnek. Amennyiben hiszünk abban, 
hogy minden nap történik valami jó, sokkal köny-
nyebben tudunk hozzáállni a nehéz helyzetekhez.

Fókusz és energia
Az előző gondolatmenetet folytatva, amennyiben 
arra fókuszálunk, hogy mi történt , miért pont most 
és miért pont velünk, azzal egy lépést sem tudunk 

előre haladni. Az agyunk képes újra és újra lejátszani 
a történteket, és elképesztően egyszerű belesétálni 
a rumináció, rágódás csapdájába. Lépjünk egyet 
hátra, és szemléljük külső szemmel a helyzetet. Ezt 
követően írjunk le 3 dolgot, ami pozitív a jelenlegi 
szituációban. Ezek a lépések segítenek kizökkenteni 
a rágódás mókuskerekéből és az önsajnálatból

Nagyon sok minden a magunk által felépített 
belső világban, hiedelemrendszerben létezik. Sok 
múlik a hozzáállásunkon, szemléletünkön és gon-
dolkodásmódunkon, ami folyamatosan alakítható 
és csiszolható. Egy optimizmus orientált, elfoga-
dóbb, nyitottabb világnézet kialakításával sokkal 
jobb közérzetünk lehet, emellett a környezetünk is 
inspirálódni tud ezáltal. 

Orbán Ágota
pszichológus

www.instagram.com/_wellbeen_/
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Folyamatosan szidjuk a szaporító-
kat, hogy a világra ontják a szocia-
lizálatlan és beteg kutyákat. Álta-
lában viszont kettőn áll a vásár.

 

Valami miatt (minden lényegesebb ok nélkül) a napokban beug-
rott egy emlékezetes bejegyzés, amit néhány évvel ezelőtt láttam. 
Nagyjából szó szerint emlékszem minden szavára.

Egy hölgy szeretett volna jó szándékkal figyelmeztetni mindenkit, 

Olcsó kutyák, 
nagy felháborodások
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hogy senki más ne kerüljön olyan helyzetbe, amibe 
ő került.

A sztori röviden: Valamelyik internetes oldalon 
talált rá a mini yorkie és chihuahua keverék kölykök 
hirdetésére. Elmondása szerint a csatolt kép alapján 
a kölykök nagyon gyönyörűek és édesek voltak, 
egészségesnek néztek ki.

A felháborodás első oka az volt, hogy az eladó 
nagyon sokat késett. Másfél órát kellett rá várni az 
egyik bevásárlóközpont parkolójában. De az üzlet 
azért mégiscsak összejött, a fonott kosárban lévő 
csöppségek közül kiválasztásra került kettő cukiság, 
és az értük járó pénz gazdát cserélt.

Két nap múlva a kiskutyák eljutottak az állat-
orvoshoz, ahol megkapták életük első (!) oltását. 
A kölykök az állatorvos minden igyekezete ellenére, 
ha jól emlékszem, nem éltek tovább pár napnál. Az 
egész családot sokkolta mindaz, ami történt.

A felháborodott bejegyzésben szerepelt az eladó 
neve és telefonszáma is. A figyelmeztetés lényege 
az volt, hogy az ilyen embert messzire el kell kerülni. 
Hogy más nehogy így járjon, hogy pénzt ad ki köly-
kökért és még az állatorvosnak is fizethet, majd 
a végén pedig el kell viselnie azt a lelki traumát is, 
amit egy csöppnyi, életét épphogy elkezdő házi-
kedvenc halála jelent.

Természetesen a történetre adott reakciók több-
sége ismét a mocskos szaporítóknak kívánt különféle 
szörnyű halálnemeket. 

Viszont egy lényeges aspektus szinte észrevétlen 
maradt a felháborodás közepette: hol marad a fele-
lőssége annak, aki másfél órán keresztül képes volt 
várakozni egy interneten felkutatott szaporítóra, 
hogy egy bevásárlóközpont parkolójában pár tízezer 
forintért kutyát vásároljon?

Vajon ez a történet napvilágot látott volna akkor is, 
hogyha az autó csomagtartójából megvett kölykök 
életben maradnak és az egész üzletből nem lett volna 
felesleges pénzkidobás? Vajon mennyire lehet képek 

alapján megítélni azt, hogy egy kutya egészséges-e? 
És milyen gazdája lett volna ezeknek a kutyáknak ez 
az ember, aki egy ilyen üzletbe beleugrott?

A kiskutyákat sajnálom – leginkább azt, hogy 
megszülettek – viszont azt a személyt, aki a saját osto-
baságának és felelőtlenségének történetét hatalmas 
felháborodással megosztotta, már nem.

A történet pontosan rávilágít arra, hogy az alap-
vető probléma nem csak a szaporítókkal van, hanem 
azokkal is, akik képesek a teljesen kétes forrásból 
származó kölykökért pénzt adni, csak azért mert 
olcsóbb. Mint egy új okostelefon, ami ezen a héten 
akciósan olcsóbb.

Így a fenti történet és a hozzá tartozó panaszára-
dat több, mint álszent.

Ha nem lennének olyanok, akik az olcsó kutyát egy 
autó csomagtartójából megveszik, akkor nem érné 
meg a szaporítóknak sem a folyamatos kutyagyártás.

Márton Attila
kutyabajok.blog.hu
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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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GYÓGYULJUNK  
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


Július utolsó dekádját, a július 20-i Újholddal kez-
dődően a Nap és a Szaturnusz kiegészítő fényszöge 
határozta meg, továbbra is a Jupiter-Plútó össze-
hangolt égi irányú mozgásával együtt a Nyilas és 
Sas csillagképeknél. A Nap ekkor az Ikrek csillagkép 
halhatatlan, Pollux részénél jár és már érinti a Rák 
csillagkép befogadó részét: tehát a kommunikáció 
bölcs részünkkel, Felettes Énünkkel megmondja és 
befogadóvá tesz bennünket, a Szaturnusz révén 
megmutatja minek jött el az ideje. Továbbra is támo-
gat szembenézni olyan helyzetekkel, minőségek-
kel, melyekkel korábban nem mertünk. Újholdkor 
ráadásul az égitestek sorban összekapcsolódnak 
egymással, mint egy láncreakció, összegző erőt 
mutatva, koncentrációt adva az elkövetkező cik-
lushoz. Ekkor érzelmeinkkel is könnyen ráhangoló-
dunk Felettes Énünkre, mely megmutatja erőnket, 
bölcsességünket. Ezen tapasztalataink rámutatnak, 
hogy mivel tudjuk tisztázni mély lelki szintjeinket 
és hogyan értjük meg a dolgok valódi lényegét. 
Lelkünk mélyéből építjük a stabilitást és harmóniát 
körülöttünk, a visszatérő helyzetek megértésével, újra 

megélt tulajdonságainkkal a hétköznapi helyzetek-
ben helyt állunk, hasznosítjuk a jelen lévő Tejúterőket. 
Mindez új ötleteket, szabad akaratot és termékeny 
jövőt eredményez. A humor is fontos szerephez jut, 
hiszen könnyedségével számos helyzeten átlendít 
bennünket, feloldja a feszültségeket! Illetve fordítva 
is mehet a lánc: egy könnyed vicc, vagy hirtelen 
bevillanó sugallat a hétköznapi világunkat bera-
gyogja, tanulságot adva, letisztázva mire is vagyunk 
valójában képesek környezetünkben, ami egyúttal 
bennünk is a stabilitást és harmóniát építi. Mindez 
mély lelki szintjeinket erősíti, építi és ez ráébreszt saját 
változtató erőnkre, meglátjuk lelkünk nyitottságát és 
kapcsolódásait, kivetüléseit. Mindez megoldásokra, 
sőt, életfeladatunk beteljesítésének következő lépé-
sére is rávezet! 

Ez azért is nyomatékos, mert augusztus elejétől 
a Mars 3 hónapon, decembertől újabb egy hónapon 
keresztül tartó teremtő fényszög kapcsolódása a Sza-
turnusz- Jupiter-Plútóval is ugyanezt szorgalmazza: 
a megoldásokat és a küldetésünkhöz kapcsolódó 
lépések megtételét! Augusztus végéig a Visszaúszó 

Az átminősítő erők lánca
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Halak fonalánál jár a Mars, mely visszatérő helyzetek-
kel, régi tulajdonságok felbukkanásával kezdemé-
nyező erőnket aktiválja a változásokhoz, változtatá-
sokhoz. Fontos, hogy itt a Mars a kos zodiákus jelében 
otthon van, ami jelzi a maximalizmust, a lelkesedést 
és a kibontakozást! Nagyon erős emelő erőt kapunk 
így szinte az év hátralévő részére. 

Augusztus első hetében igazán rálátunk, mi teszi 
az életünket boldoggá, gazdaggá, mik azok a tevé-
kenységek, melyekben szinte újjászülethetünk! Ekkor 
a Nap ugyanis a Jászol csillaghalmaznál jár és alkotóan 
kapcsolódik a felszabadultságért felelős Uránusszal. 
Rengeteg energiát tudunk nyerni mindenféle öröm-
teli cselekvésből, művészi vagy akármilyen alkotó 
tevékenységből. Rávilágítást kapunk még jobban 
azokra a tulajdonságainkra, amivel átminősíthetünk, 

átértékelhetünk, értékrendünket 
tisztázhatjuk.

Augusztus második hetében 
folytatódik ez a folyamat, az előző 
heti megéléseket követően ekkor 
inkább a „szülötteink”, ötleteink 

kommunikálása, alkotásaink és az életünkbe beszivár-
gott újdonságok megértése kap hangsúlyt. Mindezt 
kiegészítve jobban előtérbe kerül a feltétel nélküli 
szeretet impulzív energiája, mely a Marssal kapcso-
lódva egyben átminősítő erőként hat életünkben: 
hangsúlyosan ismétlődő, visszatérő helyzetekben 
a megoldás a másik oldal előnyeinek, illetve a másik 
fél jó tulajdonságainak meglátása, és az erre való 
koncentrálás. Ez a saját magunkban fellelhető ket-
tősségekre is ugyanúgy igaz a Vénusz-Uránusz kap-
csolódása okán. 

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


Vegán linzer
HOZZÁVALÓK:
• 100 g cukor
• 250 g vegán margarin
• 350 g liszt 
• 8 g vanillincukor
• 3-4 evőkanál víz

ELKÉSZÍTÉSE:
A margarint kisebb darabokra vágom és belete-
szem egy tálba, ezután az összes többi, száraz hoz-
závalót is, és elkezdem összegyúrni. Attól függően, 
mennyi vizet igényel, 3-4 evőkanálnyit adagolok 
hozzá. A tészta igazából készen is van ennyivel, de 

ha van időnk, akkor érdemes egy fél órára, vagy akár 
egy órára hűtőbe tenni. Én ezt most nem tettem 
meg, ezért kicsit nehezebb volt nyújtani, mert kéz-
meleg lett a tészta, de legközelebb kipróbálom úgy, 
hogy hűtőhideg legyen. Ezután kb fél cm vastagra 
kinyújtom és kiszúróformával kiszaggatom, minden 
aljhoz csinálok egy felső részt is, azaz a közepét is 
kilyukasztom, majd sütőpapírral bélelt tepsire sorakoz-
tatom őket. 180 fokra előmelegített sütőbe teszem, 
és kb 13-15 perc alatt készre sütöm.

Orbán Klaudia 
klaudia-s-kitchen.blogspot.com
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Szendvicskrém 
gabonakolbászból
Gyorsan elkészíthető, pár perc munkával jó nagy 
adag szendvicskrémet lehet csinálni, ami aztán 
ugyanolyan gyorsan fogy, amilyen gyorsan készül.

HOZZÁVALÓK:
• 10 dkg magyaros tönkölyös gabonarúd
• 10 dkg tavaszi gabonahús szendvicsfeltét
• 5 dkg zsiradék (most margarint használtam
• 1 cikk zúzott fokhagyma
• kevés (frissen) őrölt bors
• 1-2 evőkanál mustár
• 1 kávéskanálnyi füstaroma
• 2-3 evőkanálnyi napraforgómag “tejföl” (vagy 

más növényi krém)

ELKÉSZÍTÉSE:
Nekem most volt kedvem és időm “játszani”, ezért 
fokhagymanyomóval pépesítettem az előzőleg fel-
szeletelt kolbászokat, de megteszi egy villa, vagy az 
egész cuccot bele lehet dobni egy aprítógépbe és 
fél perc alatt kész.

Persze, ha épp nincs magtejföl (nálunk most 
volt, mert a gabonakolbászok nagy részéből rakott 
káposzta készült), akkor csinálni kell.  Tehát, az össze-
tört gabaonakolbászokhoz hozzákeverjük a a többi 
hozzávalót és már kész is.

Nagy Márti 
hogymegtudjuknezni.blogspot.com

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin 23

http://hogymegtudjuknezni.blogspot.com
http://108.hu/magazin


Paradicsomleves 
fűszeresen
HOZZÁVALÓK (KB. 6 ADAGNYI):
• 2 doboz hámozott, egészes paradicsomkon-

zerv (jó lehet a darabolt is, csak akkor nem 
marad ennyire egyben a “betét”

• 1 teáskanálnyi fehér mustármag
• 1 teáskanálnyi fekete mustármag
• 1 teáskanálnyi koriandermag
• 1 teáskanálnyi lepkeszegmag
• 1 teáskanálnyi római kömény
• 2 evőkanálnyi (olíva) olaj
• kevés (frissen) őrölt bors
• 1 cikk zúzott fokhagyma
• 1 teáskanálnyi só
• 1 evőkanálnyi currypor (én madras curryt szok-

tam, mert szeretjük a csípőset)
• 0,5 evőkanálnyi kurkuma
• kevés füstölt paprika pehely (el is maradhat)
• koriander-, vagy petrezselyemlevél

ELKÉSZÍTÉSE:
Kibontom a konzerveket, kiveszem belőlük az egész 
paradicsomokat, melyeket hosszában kettévágok, 
és vastagabb darabokra szeletelek. 

A tűzhelyre teszem a fazekat, felforrósítom és 
beleteszem az 5 teáskanálnyi fűszert, majd addig 
kavargatom, amíg szinte már mindegyik szem pattog. 
Ekkor ráteszem az olajat, és felöntöm a konzerves 
dobozokban maradt paradicsomléval.

Beleteszem a többi fűszert, felöntöm annyi vízzel, 
hogy elegendő legyen majd a leves 6 adagra, és 
lassan forralom.

Időnként megkóstolom, ha már nem “vízízű”, bele-
teszem a paradicsomdarabokat és összeforralom.

Nagyon finom magában is, de ha vegán vagy, 
tehetsz rá a tányérodban vegán sajtot, ha meg nem 
vagy vegán, akkor parmezánt és/vagy füstölt sajtot, 
esetleg kaskavalt, ami finom sós.

Nagy Márti 
hogymegtudjuknezni.blogspot.com
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Vegán rakott kel

ELŐKÉSZÜLETEK: 
A rizst félig főzd meg sós vízben, majd szűrd le. 

A kelkáposzta leveleit szedd szét és gőzöld át. Ehhez egy 
nagy lábos forralj vizet, és ebbe be tedd egymásra a leveleket. 
Két perc elég lesz neki, meglátod, milyen könnyen megpuhul. 

A szójagranulátumot is áztasd be forró vízbe. Nagyon 
hamar megszívja magát, és addig te elkészítheted az ízesítését.

Amíg az előkészületek folynak, vágd apróra a vöröshagy-
mát, és olajon párold meg. 1-2 percre menjen bele a fok-
hagyma. Szórd rá a fűszereket, a sót, és keverd össze az 
egészet az átöblített, kinyomkodott szójagranulátummal.

Vedd elő a sütőtáladat, most jön a lerakás! Szépen rétegezd 
le a rizst, leveleket és a szóját, ha minden igaz, két emeletet 
kapsz.

Önts a tetejére egy pohár vizet. Tedd be 200 fokos sütőbe, 
és süsd jól át 45-60 percen át. Mivel semmi nem nyers már 
benne, a sütés azt szolgálja, hogy összesüljenek az ízek, és 
összeálljon a forma.

A tetejére opciós a besamel, és ha szeretnéd, akkor fél óra 
sütés után öntsd rá. Amikor az egész kész, és van türelmed 
hűlni hagyni, akkor könnyebben tudod majd szeletelni, és 
jobban egyben is marad a kocka a tányérodon. :)

Szaluter Edit / www.kertkonyha.hu

Kelkáposzta egész évben van, de amikor friss, 
akkor az igazi. Én szabályosan bele szoktam 
feledkezni azokba a lazán összeboruló, mély-
zöld levelekbe. Mindegyik fej más, és töké-
letes alkotása a természetnek! Egy rakottat 
összeállítani pedig merő élvezet, sőt, kézmű-
ves alkotás. Ennek megfelelően variálhatsz is 
ezen a recepten, éld ki a kreativitásod!

HOZZÁVALÓK EGY NAGY (20X30-AS) 
SÜTŐTÁLHOZ:
• 1 fej kelkáposzta
• 250 g rizs +1mk só
• 150 g szójagranulátum
• 2 vöröshagyma
• 1 hatalmas gerezd fokhagyma
• 2 ek pirospaprika
• 1 ek bio ételízesítő
• 1 ek oregánó
• 1 kk rozmaring
• 2 kk almaecet
• 1 adag vegán besamel (elhagyható)
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Gobi 
masala
…azaz fűszeres karfiol

HOZZÁVALÓK:
• 1 fej karfiol
• 2 ek kesudió
• 3 ek olaj
• 2 kk római kömény
• 1 ek reszelt friss gyömbér
• 4-5 currylevél
• 1/3 kk őrölt csili (ízlés szerint)
• 2 kk őrölt koriander
• ¾ kk kurkuma
• 2 db közepes paradicsom 

lereszelve
• 2 kk só
• ½ kk garam maszala 
• egy csokor korianderlevél apróra 

vágva

ELKÉSZÍTÉSE:
A karfiolt megtisztítjuk és kisebb rózsányi méretűre 
szedjük. A kesudiót fél órára beáztatjuk, majd egy deci 
vízzel leturmixoljuk. Egy lábosban olajat hevítünk, s 
addig pirítjuk benne a római köményt, amíg meg-
barnul és illatozni kezd. Hozzáadjuk a gyömbért és 
a currylevelet, néhány másodperccel később pedig 
a porfűszereket: a csilit, a koriandert és a kurkumát. 
Elkeverjük, és ráöntjük a lereszelt paradicsomot. 
3-4 percig sűrítjük, majd beletesszük a karfiolt, és 

felöntjük annyi vízzel, amennyi épp ellepi. Megsóz-
zuk, lefedjük az edényt, és nagyra vesszük a lángot. 
Azért kell nagy lángon főzni, hogy amikorra meg-
puhul a zöldség, a víz nagy része elfőjön. Amikor 
ez megvan, belekeverjük a kesupasztát, a garam 
maszalát és a korianderlevelet, majd levesszük az 
edényt a tűzről. Rizzsel vagy lepénykenyérrel tálaljuk.

Hémangi / vegavarazs.hu
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Teljes kiőrlésű bagel
HOZZÁVALÓK:
• 35 dkg teljes kiőrlésű liszt
• 15 dkg kenyérliszt
• 1 kk nádcukor (elhagyható)
• 1,5 dkg friss élesztő
• 3 ek olívaolaj
• 2 kk só
• 2,5-3 dl langyos víz (a fele 

lehet tej)
• A főzővízbe:
• 1 kk só
• 1 kk szódabikarbóna
• 1 kk nádcukrot is tesznek 

bele, ezt én elhagytam
• 2 ek lenmag vagy szezám-

mag a szóráshoz

ELKÉSZÍTÉSE:
A kétféle lisztet egy dagasztásra alkalmas tálba tesszük. A közepén egy 
kis mélyedést készítünk, beleöntünk úgy másfél deci langyos vizet, 
beleszórjuk a cukrot, és ebbe morzsoljuk az élesztőt. Egy perc múlva 
az egészet elkeverjük, hozzáadjuk az olajat és a sót, és a maradék 
folyadékkal rugalmas tésztát gyúrunk. Alaposan kidolgozzuk, majd 
lefedjük és nagyjából egy óra alatt a duplájára kelesztjük. Ha megvan, 
a tésztát 10 részre bontjuk. Én mérleggel ki szoktam mérni az egyes 
adagokat, hogy biztosan egyforma méretű legyen. Csak 2-3 perccel 
tart tovább, de szebb a végeredmény. 

A tésztadarabokat kigömbölyítjük, a közepére az hüvelykujjunkkal 
lyukat fúrunk, majd körbe forgatjuk, és kitágítjuk. Akkora lyukat csi-
náljunk, hogy amikor a tészta még kel, a lyuk csökkenni fog. Ha meg-
van a formázás, a bageleket sütőlapra tesszük és egy konyharuhával 
letakarjuk. 30 percig kelesztjük. Ha letelt, egy lábosban vizet forralunk, 
teszünk bele 1 kávéskanál sót és szódabikarbónát. Amikor forr, belete-
szünk annyi bagelt, amennyi kényelmesen belefér (azzal az oldalával 
lefelé, amelyik a kelesztésnél felfelé volt), és mindkét oldalukat 20-20 
másodpercig főzzük. Amikor az összes bagelt kifőztük, megszórjuk 
maggal (szezám, len, napraforgó, tökmag, esetleg nigella/kalonji), és 
220 fokra előmelegített sütőben 15-20 perc alatt készre sütjük. 

Hémangi / vegavarazs.hu
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Nemrégiben egy kedves orvos ismerősömmel 
beszélgettem, aki azt mondta, hogy ilyenkor nyá-
ron nem nagyon szokta javasolni vitamin készítmé-
nyek szedését. Azt mondta, hogy mivel most tele 
van a kert és a piac friss zöldséggel, gyümölccsel, 
a szükséges vitaminokat és ásványi anyagokat ezek 
fogyasztásával és nem szintetikus készítmények által 
kell a szervezetbe juttatni – ami ugye a kényelme-
sebb módszer…

Nagyon tetszett a hozzáállása és úgy gondolom, 
érdemes megfogadni a tanácsát! Elgondolkodtam 
rajta, hogy azon kívül, hogy tömjünk magunkba 
a finomabbnál finomabb zöldségeket és gyümölcsö-
ket, mi mindent tehetnénk még azért, hogy már most 
felkészítsük testünket, lelkünket az őszre és a télre.

Kevesen vannak, akik megtehetik, hogy ne dolgoz-
zanak nyáron, de fontos, hogy még a munka mellett is 
teremts magad körül igazi vakációs hangulatot, hogy 

amikor munka után hazamész, igenis érzed, hogy 
nyár van! (Sőt, munka közben is!)

Ha kertes házban laksz, tölts minél több időt 
a kertben! És itt nem csak a kertészkedésre gondo-
lok!  Alakíts ki a kertben egy árnyékos pihenő sarkot 
a vasárnap délutáni sziesztához, étkezőt a vasárnapi 
ebédhez és akár a mindennapi reggelihez, vacso-
rához. Az ebédlő asztalt az otthoni munkádhoz is 
használhatod.

Mikor e sorokat írom, kint ülök a házunk előtti 
teraszon, ami ilyenkor délután kellenesen árnyékos 
és szerencsére az utca is csendes, így nyugodtan 
tudok dolgozni. A férjem – aki ma itthon maradt, 
nem ment el az erdőbe – a hátsó kertben ül egy fa 
alatt és ott dolgozik. (Csak most tudatosult bennem, 
hogy mindketten kedvező égtájaink szerint válasz-
tottunk munkahelyet…)

Anyukám szokta mondani, hogy amikor még nem 

Nyár 
van, töltsd 
fel magad 
energiával!
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laktak kertes házban, mindig arról álmodott, hogy az 
udvar közepén ülve pucolhassa a krumplit. És ez így 
is van, igaz, többnyire nem ő pucolja, hanem apu, 
de tényleg az udvaron…

Tölts minél több időt a szabadban, hogy feltöltődj 
a természet energiáival! A kerti munka- és pihenőhe-
lyeket pedig tedd minél barátságosabbá – lehetőleg 
az égtájnak megfelelő színű – párnákkal, virágokkal. 
Ha társasházban laksz, akkor is tölts minél több időt 
a szabadban! És ne csak hétvégén! Emlékszem, ami-
kor még Pesten laktunk, gyakran becsomagoltuk 

a vacsoránkat, kibicikliztünk a Margit szigetre és ott 
ettük meg.

Ha elutazol nyaralni, olyan helyre menj, ami igazán 
feltölt, ahol pihenni tudsz – legyen szó aktív vagy 
passzív pihenésről. Fontos, hogy tényleg el tudj zök-
kenni a mindennapos taposómalomból, hogy el tudd 
felejteni a munkahelyi problémákat. Ha két héten 
keresztül minden nap városnézésen veszel részt, 
akkor a nyaralás után – fizikailag – talán fáradtabb 
leszel, mint előtte, de legalább tele leszel élmény-
nyel… Legjobb, ha olyan helyet választasz, ahol 
kapcsolatba kerülsz a természet energiáival. Ha ez 
a vízpart, akkor menj vízpartra, ha ez a hegyvidék 
és az erdő, akkor oda menj. A cél nem az, hogy 
a kiválasztott hely minél messzebb és minél divato-
sabb legyen, sokkal inkább az, hogy igazán ki tudj 
kapcsolódni!

Ha szállodában vagy panzióban szállsz meg, pró-
bálj olyan szobát kérni amelynek az ablaka – és ha 
van, az erkélye – kelet felé néz. Ez főleg akkor fontos, 
ha egyébként otthon problémás a kelet. Imádni 
fogod, ahogy a nyaralás reggelein napfürdőt vehetsz, 

Még akkor is 
kellemes nyáron 
a szabadban 
étkezni, ha nem 
ennyire gyönyörű 
a teraszunk

Itt most pont 
neked írok…
Délben itt 
ebédeltünk.
Lehet, hogy 
a vacsora is itt 
lesz?
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s mivel egy szállodai szoba szinte olyan, mint egy 
minigarzon, megtapasztalhatod, milyen jó, ha egy 
lakásnak nyitott a keleti része.

Akár otthon vagy, akár nyaraláson, próbálj minél 
korábban felkelni! Legjobb napfelkeltekor! Ilyenkor 
nagyon kellemes hűvös van, ráadásul a felkelő Nap 
sugarai olyan összetevőket tartalmaznak, amelyek 
nagyon jót tesznek a szervezetnek és a bőrnek sem 
ártanak. Ilyenkor “büntetlenül” fel lehet töltődni D-vi-
taminnal és a Nap jótékony energiáival. Ha a nyaralás 
során csak délben kelsz fel, és kora délután érsz ki 
a pl. Balaton partra, akkor lemaradsz az igazán friss, 
feltöltő energiákról, és a káros, égető Napsugarak 
érik a bőrödet. Ráadásul a Vaszati szerint a kora dél-
utáni napsugárzás – ez az, ami nagyjából délnyugati 

irányból süt – több energiát vesz el tőlünk, mint 
amennyit ad. Ezekben az órákban legjobb sziesz-
tázni – ami a korai kelés után minden bizonnyal jól 
is fog esni…

S ha esetleg az idén nyáron valamilyen okból nem 
tudsz elutazni, akkor is legyél minél többet – főleg 
a reggeli órákban – a szabad levegőn! Fogj egy jó 
könyvet, engedj meg Magadnak egy kis extra pihe-
nőt akár a kertedben, akár a közeli erdőben vagy 
strandon,  és használd ki a nyár ajándékait: egyél 
sok-sok friss gyümölcsöt és zöldséget és szippantsd 
be a nyár (virág) illatát!

Manhertz Edit
vaszati tanácsadó

vaszati.hu

Egy nagy csokor 
nyári virággal bent 
a házban is érezhe-
ted a nyár illatát
forrás: 
countryliving.com
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Egy jó pesto remekül ízesíti a tésztát, 

salátát vagy akár a pirítóst is. Per-

cek alatt elkészíthető nyáron, ami-

kor a kertben vagy a balkonládában 

leszedhetjük a gyönyörű, friss bazsa-

likomot. És aki egyszer megcsinálta 

már házilag, utána csak nagyon ritkán 

fog boltit vásárolni. 

HOZZÁVALÓK:

• 2 marék bazsalikom

• 1,5 dl olívaolaj

• 3 ek fenyőmag (vagy dió)

• ½ bögre reszelt parmezán

Első lépésként megmossuk az illatos bazsalikomleveleket. 

Innentől több megoldás van rá, hogy az összes hozzávalóból 

szószt készítsünk. A legegyszerűbb természetesen turmixgépbe 

tenni minden alapanyagot és egy perc alatt összezúzni. Egy 

másik megoldás, hogy ledaráljuk a bazsalikomot és a fenyő-

magot (vagy diót), lereszeljük a parmezánt és az egészet jól 

kikeverjük az olívaolajjal. Harmadik megoldás, hogy mozsárban 

összetörjük a hozzávalókat.

Pesto házilag
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A túlterheltség, a krónikus kimerültség nagyon gyakori 
probléma a mai modern nyugati világban.  Már a nagyon 
fiataloknál, iskolás gyerekeknél is sokszor jelentkezik 
kimerültség a teljesítmény kényszernek, túl sok elvárásnak 
köszönhetően. Felnőtt korban pedig a magyarok jelentős 
része küzd kimerültséggel az állandó túlterheltség miatt. 
Életem során több mint 2000 embert tanítottam jógára, 
relaxációra, és a legtöbben állandóan túl voltak terhelve.  

A túlterheltség elsődleges fő oka általában 
saját magunk vagyunk... a legtöbb ember 
nem hagyja magát pihenni, feltöltődni. Ha 
végre van egy kis ideje, feltöltődés helyett 
inkább valami aktív tevékenységbe kezd. 
Az állandó megfelelési kényszer, bizo-
nyítási vágy, az aggodalom attól, hogy 
valaki lemarad valamiről előbb utóbb, 
teljesen kimeríti a szervezetet. 

Egy túlterhelt ember, ha elmegy 
nyaralni, nem pihen hanem ezer 
programot szervez, ide oda 
szaladgál vagy éppen hegyet 
mászik...

Amikor úgy tapasztalod túl 
vagy terhelve, akkor lásd elérke-
zettnek az időt, hogy változtass. 

10 hiba
amit könnyen elkövethetsz, 
ha túl vagy terhelve
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Összeírtam a legtipikusabb hibákat, amiket a túlterhelt emberek elkövetnek:

1. Nem tudnak „nem”-et mondani.

2. Szeretnének megfelelni mások elvárásainak. 

3. Aggódnak, hogy lemaradnak valamiről. 

4. Kevés időt töltenek csendben, befelé figyelve.

5. Teleteszik a naptárukat programokkal, feladatokkal

6. Nem hagynak időt a töltődésre, relaxációra.

7. A pihenést fölösleges időtöltésnek, lustálkodásnak gondolják.

8. Túl nagy elvárásaik vannak saját maguk és mások felé is.

9. Sokszor azt gondolják, ők tudnak megoldani valamit a legjobban. 

10. Nem osztják meg a feladatokat másokkal. 

+1 
Ami általában a fő oka a túlterhelésnek, hogy nem hiszik el, hogy úgy ahogy van-
nak szerethetőek. Azt gondolják mindig valamilyen teljesítményt kell letenniük 
az asztalra...

Engedd magad többet pihenni, 
befelé figyelni, töltődni. Sajá-
títsd el a relaxációt és gyako-
rold rendszeresen. 

A blogon számos gya-
korlatot, praktikus tanácsot 
olvashatsz, amiket beépítve 

hiba

a hétköznapjaidba minimalizálha-
tod a túlterhelést .

Alkalmazd a kevesebb több elvet!

Vita Kati
eljharmoniaban.blogspot.com

Ha semmin nem változtatsz és mindent ugyanúgy 
csinálsz, akkor sajnos az eredmény is ugyanaz lesz... 
kisebb felpörgések után, újra és újra kimerültsé-
get fogsz tapasztalni, valamint  a túlterhelés miatt 

elképzelhető, hogy romlik az egészségi állapotod, 
gyengül az immunrendszered ingerültebb, türel-
metlenebb vagy depressziós leszel, ezek pedig már 
az emberi kapcsolataidra is hatással lesznek. 
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Gyümölcsök kavalkádja vesz 
körül bennünket. A nyár kínálja 
a legnagyobb lehetőséget a gyü-
mölcsök és zöldségek fogyasz-
tására, ilyenkor bőséges a kert, 
a piac ezekből a növényekből. 

Nagyon fontos minél többet fogyasztani 
belőlük, hogy hozzájuthassunk a bennük 
rejlő vitaminokhoz, ásványi anyagokhoz.

Nyári 
feltöltődés 
receptekkel
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A bogyósok – málna, szeder, ribizli – jelentős C-vi-
tamin tartalommal rendelkeznek, a C-vitamin előse-
gíti a szervezetben a vas felszívódását is. A bogyósok 
festékanyaga gátolja a különféle – pl. emésztőrend-
szeri megbetegedést – okozó baktériumok szapo-
rodását. A fekete ribizli a gyógyszeripar egyik fontos 
alapanyaga.

A dinnyefélék szezonja is ilyenkor kezdődik. 
A görögdinnye mintegy „átmossa” a veséket, tisztítja 
az ereket, tehát kiváló méregtelenítő hatással bír. 
95%-ban vizet tartalmaz, így kalóriaértéke is alacsony.

A gyümölcsöket érdemes étkezés előtt fogyasz-
tani, mivel a többi ételnél gyorsabban lebomlanak 
a szervezetben.

A gyümölcsökből zöld leveles növények hozzá-
adásával turmixot készíthetünk, így természetes, friss, 
tartósítószer-mentes nedűhöz jutunk.

Zöldségek közül fogyasszunk minél többet 
a következőkből: uborka és a többi tökféle, paradi-
csom. Az uborka tisztítja a májat, vagyis méregtelenít. 
Belsőleg fogyasztva fiatalítja a bőrt, de külsőleg pako-
lásként vagy krémek alapanyagaként is használják.

A tökfélék (spárgatök, cukkini, patisszon) magas 
víz- és alacsony kalóriatartalmú zöldségek. Főzelék-
ként elkészítve vagy rántva is fogyaszthatjuk őket. 
Főzeléknél az ízesítéshez használjunk zöldfűszereket 
(kaprot, borsika füvet).

A paradicsomot érdemes minél többször nyer-
sen fogyasztani, mert főzve elveszíti eredeti lúgos 
kémhatását és savassá válik.

Zsenge sárgarépából, retekből, zöldsalátából, kara-
lábéból készítsünk nyári salátát, melyet olívaolajjal, 
fűszernövényekkel -menta, bazsalikom, szurokfű, 
borsikafű, kapor- tehetünk változatossá.

Aki kedvet érez hozzá, tegyen el gyümölcsö-
ket és zöldségeket, lehetőleg tartósítószer nélkül. 
(A tartósítószer-mentes befőzésről a Tavaszi meg-
újulás receptekkel című kiadványomban írtam 
részletesen.)

Gabonák közül nyáron elsősorban a hűsítő hatású 
árpa, búza, barna rizs fogyasztása javasolt.

Kálmán Renáta
www.lettudatos.com
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1941. aug. 1. megjelent a Nyugat című folyóirat utolsó száma

1942. aug. 3. Kolumbusz Kristóf kapitány parancsára a Santa Maria zászlóshajó 
vezette flotta az Odiel- és a Tinto-folyók összefolyásánál lévő Saltés-zátonynál 
felszedte a horgonyt és nekivágott azon útnak, amely az Újvilág felfedezéséhez 
vezetett.

1863. aug. 3-án született Gárdonyi Géza, író és költő

1904. aug. 3-án Nagyszebenben nyílt meg az első trolibuszüzem a történelmi 
Magyarország területén

1901. aug. 4-én született Louis Armstrong amerikai dzsessz-zenész

1966. aug. 5-én az Egyesült Királyságban megjelent a The Beatles együt-
tes Revolver című albuma, sok kritikus szerint a korszak és minden idők egyik 
legjobb lemeze.

1926. aug. 6-án New Yorkban a Warner Brothers bemutatta a hanglemezes 
‘Vitaphone’-t, az egyik első jól működő vetítőrendszert, amelyen már többé-ke-
vésbé szinkronban szólalt meg a hang a képpel, s elindította az első Vitaphone 
filmet, a Don Juan-t.

1840. aug. 8-án a Pesti Magyar Színház új elnevezésével létrejött a Magyar Nem-
zeti Színház; a névváltoztatás alkalmából tartották Erkel Ferenc első operájának, 
a Báthori Máriának ösbemutatóját, melyet a zeneszerző maga vezényelt.

1173. aug. 9-én megkezdték a pisai harangtorony építését, amelynek mai ferde 
helyzete évszázadok alatt fokozatosan alakult ki, és 2001-ben hosszú távra 
stabilizálták.

1543. aug. 10-én foglalta el I. Szulejmán szultán csapataival Esztergom várát.

1981. aug. 12-én vitte piacra az IBM az első valódi személyi számítógépet, 
a mai PC-k ősét, az IBM 5150-est, melyet Philip Donald Estridge  vezetésével 
fejlesztett ki egy 12 tagú mérnökcsapat.

1833. aug. 12-én 350 telepes a Chicago folyó partján megalapította Chicago települést.

1811. aug. 14-én  született Clark Ádám (Adam Clark) skót mérnök, a buda-
pesti Széchenyi lánchíd építésének vezetője és a budai Váralagút tervezője

1830. aug. 15-én született Lebstück Mária magyar honvédtiszt, alakját 1942-
ben Huszka Jenő és Szilágyi László örökítette meg Mária főhadnagy című 
operettjében

1995. aug. 24-én megindult a Microsoft Network (MSN) internetes szolgáltatás.

Helló augusztus!
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TEACSEPPEK

BÖNGÉSZTÜNK A NETEN

• A méhek álomvárosa 
(tovább: player.hu)

• A Gyilkos-tó legendája
 (tovább: hazipatika.com)

• A cukorbetegség árulkodó előjelei
 (tovább: femina.hu)

• Mit tegyünk, ha gyötör a szénanátha
 (tovább: videoklinika.com)

Az orbáncfű az orbáncfűfélék családjába tartozó 
évelő növény, amelyet erdőszéleken, füves, cser-
jés helyeken találhatunk meg. Hazánkban a lyu-
kaslevelű orbáncfű őshonos a népi gyógyászat-
ban már régóta használják, gyógyhatása miatt 
pedig, számos modern gyógyszerkönyvben is 
szerepel. Hatóanyagai elsősorban a virágokban 
és a levelekben találhatóak. Olaját a reumás 
fájdalmak enyhítésére egyes bőrbetegségek,-
köszvény, furunkulózis gennyesedések, felü-
leti-külső vérzések esetén alkalmazták.  Teáját 
sokan fogyasztják idegeskedés, depresszió, alvá-
szavarok ellen, és ma már az orvosok is elismerik, 
hogy eredményesen alkalmazható a depresszió 
következtében fellépő szervi panaszoknál, mint 
gyakori fejfájás, szívritmuszavarok, nehézlégzés, 
súlyos betegség, műtét utáni lábadozás idején. 
A menstruációt megelőző, illetve a klimaxhoz 
kapcsoló depresszió esetén - amely főleg ide-
gességben, szorongásban és félelemérzetben 
nyilvánul meg - szintén hatásos. Kedvezően 
befolyásolja a hangulatváltozásokat, levertsé-
gérzetet és növeli a koncentrálóképességet. 
Nem tompít el, mert az ingerküszöböt, csak 

kis mértékben emeli. De máj- és epehólyag 
bántalmak, valamint gyomorfekély kezelésére 
is használják, mivel a teája nyálkahártyavédő, 
gyulladáscsökkentő, sejtregenerálódást segítő 
és antibakteriális hatású.

Az immunrendszert erősíti, helyreállítja 
a degenerált folyamatokat ezért az AIDS egyik 
lehetséges gyógyszere. Közepesen erős vízhajtó, 
tisztítja a vesét és a húgyutakat.

Fontos tudni, hogy a gyógyteák nem úgy 
hatnak, mint egy gyógyszer, hatásukat hosszabb 
idő alatt fejtik ki. Az orbáncfű teát nem szabad 
megszakítás nélkül inni, 6 hét után ugyanennyi 
szünetet kell tartani. A kieső idő alatt fogyaszt-
hatunk citromfű teát, ami bármeddig iható, akár 
szünet nélkül is. Gyengébb hatású az orbánc-
fűnél, de kiválóan nyugtat, és oldja a stresszt.

Fogyasztását ne vigyük túlzásba, mert erős 
hatású szer, túladagolás esetén émelygést, has-
menést okozhat, emeli a testhőt. Fogyókúra, böjt 
és terhesség szoptatás alatt kerüljük. Közvetlenül 
fogyasztása után ne tegyük ki magunkat erős 
napsütésnek, mert égési sebeket szerezhetünk.

Muszka Evelin

AZ ORBÁNCFŰ
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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
http://www.108.hu/cikkiras


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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