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Az advent időszaka kisgyermekes családokban külö-
nösen izgalmas dolog, hiszen a gyerekek nap, mint 
nap várják a kis meglepiket, és számolják a napo-
kat vissza karácsonyig. Az advent azonban nem az 
ajándékozásról szól, ezt azért ne felejtsük el! Apró kis 
figyelmesség belefér, de nem szabad elvetni a suly-
kot, mert az vissza is üthet. A 24 nap alatt ugyanis 
a gyerekek megszokják, hogy naponta kapnak aján-
dékot, és utána, ha vége a karácsonyi ünnepeknek, 
csalódottak lehetnek, hogy vége ennek az időszak-
nak. Ők még nem értik, hogy mi az idő fogalma, mit 
jelent, hogy 24 nap, és azt sem, hogy akkor most 

miért nem lehet utána is mindennap ajándék. Szó-
val csak csínján bánjunk ezzel a dologgal, és inkább 
a szeretet és az egymással töltött minőségi idő felé 
tereljük ezt az időszakot, hiszen a lényeg amúgy is 
a karácsonyi hangolódás és ünnepi készülődés.

Összegyűjtöttem 24 ötletet, hogy mit is csinálha-
tunk esténként együtt a kisgyermekünkkel advent 
alkalmából. Természetesen a sorrend felcserélhető, 
ezt csak egy kis gondolatindítónak szánom!

Az első adventi vasárnapon készítsük el közösen 
az adventi koszorúnkat, és gyújtsuk meg együtt az 
első gyertyát!

Adventi tippekanyukáknak
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Decemberben pedig mindennap töltsünk munka 
után is legalább fél óra minőségi időt a gyerme-
künkkel, ami nem arról szól, hogy letudunk valamit, 
és kipipáljuk a napi rutint, hanem arról, hogy teljes 
figyelmünkkel és odaadó szeretetünkkel fordulunk 
a gyermekünk felé, közben pedig a közös tevékeny-
ség még közelebb hoz minket egymáshoz. Tudom, 
a fél óra nem tűnik soknak, de látom, hogy nagyon 
sok helyen ennyi sem jut.

Az ötletek:
Készítsünk ajtódíszt! Bármiből lehet ajtódísz, 
akár egy szép rajz is lehet, nem kell sem itt, 

sem a későbbiekben sem nagy dolgokra gondolni. 
Ismétlem, a lényeg, hogy együtt csináljuk. 

Süssünk mézeskalácsot! Én nem tudok 
annyit sütni, hogy az karácsonyig ne 
fogyjon el, ezért minden évben sütünk egy jókora 

adagot, majd ha elfogy, jöhet az újabb adag, 
ami remélhetőleg kitart már az ünnepekig.

Gesztenyesütés közösen! 
Emlékszem, gyerekkorom-
ban mindig sütöttünk télen gesztenyét, 

és olyankor leültünk együtt az asztalhoz, közösen 
bontogattuk, beszélgettünk, és persze a szüleim 
nekem adták a legjobb falatokat. Anyukám mindig 
azt mondta, hogy ő az égettet és a kukacosat szereti. 
Ezt el is hittem akkor, és jóízűen belakmároztam. Ked-
ves emlék ez gyerekkoromból, a mai napig szeretem 
a sült gesztenyét, már az illatától jó kedvem lesz.

Készítsünk gesztenye- és makk állatkákat! Ha már 
a gesztenyéknél tartottam, szintén nagyon jó kis 

közös program, ha a délutáni sétánk során gyűjtünk 
vadgesztenyét, makkot, majd este csinálunk belőlük 
állatkákat. Bevallom, én nem vagyok valami ügyes 
ilyenekben, de a süni az még nekem is megy.

Süssünk Mikulás alakú pogácsát! A pogá-
csa sütés nem egy bonyolult dolog, de 

miért ne dobhatnánk fel egy olyan kedves kis törté-
nettel, hogy a másnap érkező Mikulásnak sütünk egy 
kis finomságot? A pogácsaszaggató helyett válasszuk 
a Mikulás alakú süti kiszúrót, és máris különleges lesz!

Meg is jött a Mikulás, azt hiszem erre 
a napra nem kell nagy fantázia, ünne-
peljük együtt, énekeljünk közösen!

Készítsünk képeslapokat! Ma már a tech-
nikai vívmányoknak köszönhetően keve-

sen küldünk képeslapokat. Változtassunk ezen, és 
a gyermekeinkkel együtt csináljunk egyedi képesla-
pokat. Nem kell más hozzá, mint egy kis kartonpapír, 
ragasztó, festék, olló és más hasonló dolgok, amik 
egy kisgyermekes háznál amúgy is fellelhetőek.

Írjunk közösen levelet a Jézuskának! Díszít-
hetjük is ezt a levelet, és persze tegyük 
borítékba is, címezzük meg, nehogy ne érjen oda.

Karácsonyi dobozok! Nagyon jó módja a rendszere-
zésnek, és a lakásban uralkodó játékkáosz eltűnteté-
sének, ha papírdobozokból és karácsonyi csomago-
lópapírból készítünk színes játéktároló dobozokat. 
A gyerekek is örömmel segítenek a dobozok készí-
tésében, sőt, hihetetlen, de bele is pakol-
nak utána. A lakás pedig ezáltal el kezd 
szépülni.

Só-liszt gyurma! Megunhatatlan elfog-
laltság egy kisgyermek 
számára! Karácsonyi 

ajándéknak is szuper, ha például 
kéz- és lábacska lenyomatokat 
készítünk a nagyszülőknek. 
A kicsik szívesen ajándé-
koznak, és nagyon szeret-
nek ebben részt venni.
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Egy kis pocak kényeztetés forró csokival és 
pillecukorral! Közösen megfőzzük és elfo-
gyasztjuk! Készíthetünk csokifondüt is, és 

abba mártogathatjuk a pillecukrot. Azért persze tart-
sunk határt, mert a kicsik elég jól fel tudnak pörögni 
ettől lefekvés előtt.

Készítsünk ablakdíszeket! Annyi féle lehető-
ség, technika áll rendelkezésünkre, és ezáltal 
újabb lépés afelé, hogy szépüljön a lakás. Fújhatunk 
hóspray-vel egy sablonon keresztül mintát az ablakra, 
vagy készíthetünk üvegmatricát üvegfestéssel, vagy 
bármit, ami eszünkbe jut.

Díszítsünk naran-
csot! Szegfűszeg-

gel sokféle díszítést készít-
hetünk a narancsokra, 
vagy akár csinálhatunk 
narancsból hóembert is, 
amíg megérkezik az igazi 
hó a kerti hóemberhez. 

Jótékonysági csomag! A gye-
rekeinknek nem lehet elég 
korán megtanítani, hogy másokra is gon-
doljunk, ne csak magunkra. A karácsonyi 
készülődés erre kiváló alkalom. Gyűjtsük 
össze egy dobozra valót, és vigyük el 
olyan családoknak, akiknek nagyon jól 
jön, vagy ajánljuk fel valamelyik karitatív 
szervezetnél!
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Készítsünk karácsonyfadíszeket! Erre akár 
több napot is szánhatunk, főleg, ha több-

félét is szeretnénk. Készülhet gyurmából, tobozból, 
fűzhetünk láncot, gyöngyből vagy színespapírból is! 
Korlátlan lehetőségek vannak, egy dolog garantált, 
a gyerekek imádni fogják!

Süssünk tortát! Karácsonykor egy finom 
torta nagyon jól jön, mert nem csupán jól 
mutat az ünnepi asztalon, de a desz-
szert is hozzátartozik a menü-
höz. Ha valami újat próbálnál ki 
idén, akkor azért jó, ha nem akkor 
kísérletezel, mikor már amúgy 
is rohanás van. Próbáld ki 
tehát a kicsivel közösen, 
és maszatoljátok össze 
a konyhát most, mert még 
van idő kitakarítani.

Készíts papírból karácsonyfát! 
Vágjatok ki színes papírból, lehetőleg zöld-

ből karácsonyfákat, majd ujjfestékkel pöttyözzétek 
be őket, az lesz a dísz. Ragasszatok rá kis mágnest, és 
meg is van a hűtőszekrény karácsonyi dekorációja is!

Házi szaloncukor! Ez az egyik kedvencem! 
Bármilyen formájú, ízű lehet, könnyű meg-
csinálni, és egészséges verziót is készíthetsz belőle, 
nem kell, hogy tele legyen cukorral.

Ehető ajándékok! Ezekre is akár több 
napot is szánhatsz, hiszen azon túl, hogy 

el kell készíteni, még szépen be is kell csomagolni, 
díszíteni. Nem kell itt sem nagy dolgokra gondolni, 
nem baj, ha nem vagy egy konyhaművész! A linzer-
tészta nem bonyolult, és bármilyen formára szaggat-
hatjátok, megkenitek lekvárral, összeragasztjátok, és 
már kész is! Tegyétek befőttes üvegbe, rajzoljatok az 
üvegre, tetejére krepp papír, masni és kész is vagytok!

Karácsonyi énekek! Énekeljetek együtt 
karácsonyi dalokat, táncoljatok rá, mondó-

kázzatok! Igazi kis mókás-éneklős estét kerekíthettek 
magatoknak!

Mozduljatok ki! Egy délután, este válasszá-
tok azt közös programnak, hogy elmen-
tek egy karácsonyi vásárba! Nézzetek körül, vegye-
tek apróságokat, vagy vegyetek részt kézműves 

foglalkozáson!

Bábszínház otthon! Egy nem 
használt nagy kartondoboz 
és néhány ujjbáb segítségé-

vel pillanatok alatt készíthettek 
egy otthoni bábszínházat, ami-

ben aztán előadhatjátok a ked-
venc karácsonyi meséiteket, vagy 

kitalálhattok újakat is!

Társasjáték készítés! Ez nagyon izgal-
mas, és amennyire bonyolultnak tűnhet, 

annyira egyszerű. Készíthettek kartonpapírból Fekete 
Péter kártyapaklit, vagy puzzlet, dominót, társasjáték 
táblát. A határ csak a fantáziátok! Találjátok ki, hogy 
mit játszanátok szívesen, és készítsétek el közösen!

Eljött a nagy nap, amit már annyira vár-
tatok! Ma is legyetek sokat együtt, ne az 
legyen, hogy anya a konyhában süt-főz, apa díszíti 
a fát, a gyerekek meg a tévét bámulják. Ennél azért 
többet is ki lehet hozni ebből a napból, és igazán 
nem baj, ha nem lesz minden tökéletes, csak szere-
tet és törődés legyen, figyeljetek egymásra, és már 
boldog ünnepetek lesz!

Nagyon boldog, békés, szeretettel teljes ünnepeket 
kívánok!

Polgár Lili
coach, tréner, mentor

örömterápia.hu
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Karácsonyi tudtad-e…

A szaloncukor igazi hungarikum. Bár az ősét, 
a fondant cukrot francia mesterek készítették 
először, kizárólag magyar hagyomány ünnepi 
felhasználása. Az 1800-as évek végétől vált 
a szaloncukor (Jókai szerint szalonczukkedli) 
a gyümölcsök, a habcsók és a mézeskalács 
mellett a karácsonyfák csillogó díszévé. Egy 
1891-ben megjelent szakácskönyv már 17-féle 
szaloncukor receptet írt le (szalon-ananász 
czukorka, szaloncreme-bonbon vagy sza-
lon-pisztácz-czukorka), és egy pesti cukrász-
dában a vevő még a sztaniolpapír színét és 
minőségét is megrendelhette. 

Úgy tartják, azért ajándékozzuk meg 
egymást karácsonykor, mert a nap-
keleti bölcsek is ajándékot vittek az 
újszülött Jézusnak.

December 13. Luca napja, számos népszokáshoz 
kötődik. Ekkor jártak például kotyolni a fiúk, azaz 
járták a házakat, szerencsét, bő termést kívántak 
a lakóknak, akik almával, dióval, kaláccsal kínálták 
őket. Ezen a napon kezdték el készíteni a Luca 
székét is, aminek karácsonyra kellett elkészülnie, 
hogy aztán az éjféli misén ráállva látni lehessen, 
kik a boszorkányok. Az eladósorban lévő lányok 
is többféle varázslatot alkalmaztak ezen a napon, 
hogy megtudják jövendőbelijük nevét. 
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A fenyőfa állítást német eredetűnek tart-
ják. Hazánkban a 19. század óta része az 
ünnepeknek, és Brunszvik Teréz grófnőnek 
köszönhetjük, aki 1824-ben állította az elsőt 
(a grófnő egyébként másban is első volt: ő 
alapította a magyar óvodát). Kezdetben csak 
szárított gyümölcsökkel és mézeskaláccsal 
díszítették, később jött a szaloncukor, üveg-
gömbök és gyertyák.  

Magyarországon a hagyomány szerint 
a karácsonyi vacsorán a család összes tag-
jának jelen kell lennie. Szenteste böjti ételek 
kerülnek előtérbe, de a bőséget szimbolizáló 
termésekből, azaz dióból és mákból készült 
bejgli sem maradhat el az asztalról. Nagyon 
meghitt szokás, amit ma is sokan követnek, 
hogy egy almát annyifelé vágnak, ahány 
tagja van a családnak, majd az almaszele-
tek elfogyasztása a család összetartozását 
jelképezi.
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A háborús lovagiasság és huma-
nitás szép példája az 1914-es 
karácsonyi fegyverszünet. Az első 
világháborúban a nyugati fron-
ton harcoló brit katonák Szentes-
tén karácsonyi dalokat énekeltek 
egymásnak a csatatéren. Másnap 
reggel váratlanul elhallgattak 
a fegyverek és a német katonák 
„Merry Christmast” skandálva 
előbújtak a lövészárkokból. Ekkor 
a brit katonák is előmerészkedett, 
az ellenfelek kezet ráztak, cigaret-
tát és élelmiszert ajándékoztak 
egymásnak, sőt, a semleges zóna 
egyes területein még focimeccse-
ket is tartottak. 

Amíg nálunk a Jézuska vagy a Télapó hozza az ajándéko-
kat, Ausztriában Christkind, Németországban Weihnacht-
smann, vagyis a télapó teszi a fenyőfa alá a csomagokat. 
Az angoloknál Father Christmast (Karácsonyapó) várják 
a gyerekek, aki földig érő, piros köpönyeget visel, a kémé-
nyen keresztül érkezik a kandallóba, az ajándékokat pedig 
a kandallópárkányra akasztott zokniba rejti. A Télapó egyéb-
ként rénszarvas szánon érkezik Lappföldről. Az Amerikai 
Egyesült Államokban is így várják Santa Claust, aki abban 
különbözik az angol Télapótól, hogy rövid köpenyt visel, és 
az Északi-sarkon él. Svédországban Jultomten, vagyis egy 
manó hozza az ajándékokat. Finnországban a Télapó, Joulu 
Pukki bekopog a házakba, s belépve hangosan megkér-
dezi: “Lakik itt jó gyerek?” Ausztráliában a Mikulás „szánját” 
nyolc fehér kenguru húzza. Az ausztrálok a karácsonyi 
vacsorát kint a kertben fogyasztják el, majd lemennek 
a tengerpartra egyet fürödni, így ünnepelik a karácsonyt. 
Oroszországban január elseje az ajándékozás napja, s a kék 
vagy piros ruhájú, trojkán közlekedő Gyed Moroz járja az 
országot segítőjével, Sznyegurocskával (Hópelyhecske). 
Olaszországban és Spanyolországban az ajándékozás fő 
napja hagyományosan Vízkereszt napja, január 6., bár ma  
már divatba jött a karácsonyi ajándékozás is. Az olasz gye-
rekek nem virgácsot, hanem szenet kapnak a Télapótól, ha 
nem fogadnak szót. A spanyol gyerekek a bibliai napkeleti 
bölcstől várják az ajándékot.

Karácsonyi tudtad-e…
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A fagyöngy varázsa
A kelta és germán legenda szerint a fagyöngynek 
varázsereje van: alkalmas sebgyógyításra, növeli 
a termékenységet, szerencsét hoz és megvéd a rossz 
szellemektől. Az ókori Rómában a béke szimbóluma 
volt, úgy tartották, hogy a fagyöngy alatt összefutó 
ellenségek leteszik a fegyvert és öleléssel köszön-
tik egymást. A viktoriánus korban terjedt el, hogy 
a fagyöngy alatt elcsattanó csókok örök szerelmet 
hoznak.

A Csendes éj című dalt egy osztrák pap, Josef Mohr írta 
1818-ban. Karácsony előtt egy nappal közölték vele, hogy 
a templom orgonája eltörött és nem tudják megjavíttatni 
az ünnepi misére. A pap bánatában úgy döntött, ír egy 
dalt, amit a kórus előadhat. A szöveg valójában már két 
évvel korábban elkészült, de Mohr csak az előadást meg-
előző Szentestén kérte meg Franz X. Grubert, hogy sze-
rezzen dallamot és gitárkíséretet a sorokhoz. A karácsonyi 
szentmisére végül elkészült, és az ausztriai Oberndorf bei 
Salzburg Szent Miklós-templomában csendült fel először 
a Stille Nacht.

Karácsonyi tudtad-e…
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A karácsony minden gyermek számára első-
sorban az ajándékozásról szól. Ez így is van 
rendjén a világban, régebben sem volt ez 
másképp. Persze várják az előkészületeket, 
a fa feldíszítését vagy a finom ételeket, ame-
lyek ilyenkor az ünnepi asztalra kerülnek. 
Ilyenkor senki sem szól rájuk, hogy mennyi 
szaloncukrot vagy süteményt esznek, de 
mégis az ajándékok azok, amelyek a legin-
kább a figyelem középpontjában vannak. Egy 

kamaszkorú gyermeknek, mert bár szépen 
lassan fenőnek, mégis csak gyerekek még 
ebben a korban, már nem mindegy, hogy 
milyen ajándékot tesznek be a karácsonyfa 
alá. Az ő korosztályukat már nem lehet valami 
egyszerű kis játékkal lerendezni. Komoly gon-
dolataik és még komolyabb vágyaik vannak, 
amelyeket nem mindig lehet oly’ könnyen 
teljesíteni. Persze nem kötelező, hiszen néha 
azért túlzásba is tudnak esni, de egy szerető 

Ajándék tiniknek
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szülő igyekszik, és odafigyel a gyermeke kívánságaira, 
vágyaira. 

A karácsonyi ajándék az ünnepet körülvevő meghitt-
ség miatt, egy picit mindig más, mint a többi. Valahogy 
több érzelem, több szeretet kerül a csomagolásba, mint 
csak maga az ajándék. Ilyenkor az az ember is talán 
picit fontosabbá válik, akit megajándékoznak, több 
figyelmet kap ezalatt az idő alatt. Nagyon fontos, hogy 
az ajándékban, amit kap, érezze, hogy neki szól, érezze 
benne a szeretetet és a figyelmet. Egy kamasz gyermek 
számára ez kifejezetten fontos. Ebben a korban már 
tudatosan kifejezik, kimutatják az érzéseiket, megvan 
a saját véleményük, látásmódjuk, és sok esetben ponto-
san tudják, hogy mit szeretnének. Ez nem mindig egye-
zik meg a szülők gondolataival. Éppen ezért nagyon 
fontos, hogy beszélgessenek a kamaszokkal, mert csak 
így térképezhetik fel, hogy milyen igényeik, milyen 
vágyaik vannak, milyen az érdeklődési körük, amely 
segíthet a megfelelő karácsonyi ajándékot kiválasztani. 
Több esetben is előfordulhat, hogy annyira éretten 
gondolkodnak már kamaszkorban a gyerekek, főleg 
az „idősebb” kamaszok, hogy akár együtt is kinézhetik 
és meg is vásárolhatják az ajándékokat karácsonyra. Ez 
például egy jó kis program lehet az ünnep előtt, addig 
is együtt tölthetik az időt gyermekükkel.

Egy tizenéves gyermek már több időt foglalkozik 
saját magával, a külsejével, a ruházatával, a divattal, és 
fontossá kezd válni a számára, hogy mit mond vagy 
gondol a környezete. Ezekhez kapcsolódó ajándékokat, 
például ruhát, cipőt, nagyobbaknak már parfümöt, 
vagy bármilyen kiegészítőt csak abban az esetben 
vegyenek, ha tudják, hogy arra nagyon vágynak vagy 
ha együtt kiválasztották és rábólintottak, hogy tet-
szik nekik. Ellenkező esteben ha nem tetszik nekik, 
nem fogják használni, hordani, mert esetleg cikinek 
tartják. Lányok esetében a kozmetikai cikkek is egyre 
népszerűbbé válnak ettől a korosztálytól kezdve, akár 
karácsonyra is kiegészítő ajándékként. 

Fiúk esetében mindenképpen az érdeklődési 
kör függvényében tudnak jó ajándékot választani. 
A sporttal vagy a mozgással kapcsolatos dolgok cél-
irányos választása tuti befutó lehet, de arra nagyon 
figyeljenek, hogy pontosan térképezzék fel melyik 
a kedvenc csapat, a kedvenc sportág, a kedvenc 
márka, hogy a megfelelő ajándékkal tudják meglepni 
a gyermeküket. karácsonyra.

A technikai eszközök is nagyon népszerűek már 
ebben a korosztályban, szinte minden kamasz vágyik 
egy új mobiltelefonra, egy új tabletre, vagy bármi-
lyen technikai kütyüre, játékkonzolra. Persze itt azért 
nagyon fontos a mértékletességet és a kontrollt 
szem előtt tartani az ajándék kiválasztása előtt, mert 
bizony komoly veszélyei is lehetnek.

Mivel ezek a gyerekek már elég sok időt töltenek 
el társaságban, akár a barátaikkal, osztálytársaikkal 
vagy csapattársaikkal, ezért karácsonyi ajándékként 
közösségformáló értéke lehet egy vidám, humoros 
vagy akár egy izgalmas és önkifejező társasjátéknak 
is. Összehozhatja még jobban a gyerekeket, sőt, akár 
a szüleikkel együtt is egy jó családi vagy baráti közös 
móka is válhat belőle, akár rendszeresen is. 

Több olyan ajándék lehetősége is felmerülhet 
karácsonyra, amely nem kézzel fogható. Ha például 
egy élményt adnak ajándékba. Ma már ez is nagyon 
népszerű és közkedvelt módja az ajándékozásnak. 
A tinikben már megvan az a kalandvágy, hogy fel-
fedezzék a világot, és bontogassák a szárnyaikat, 
próbálgatják feszegetni a határaikat. Egyre több cég 
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foglalkozik azzal, hogy a külön-
böző korosztályok számara 
élményeket kínáljanak. Példa-
ként említhetjük a mostanában 
egyre népszerűbbé váló szaba-
dulószobákat, vagy esetleg egy 
szélcsatornás lebegést vagy bár-
milyen más élményt, amelyet 
nem fognak elfelejteni, főleg, ha 
ezt az élményt együtt élhetik 
meg esetleg a szülőkkel vagy 
barátokkal. Egy ilyen karácso-
nyi ajándékra mindig emlékezni 
fognak. Egy játékot megunnak 
vagy elhasználódik, egy ruhát 
kinőnek, egy tablet, egy mobil-
telefon már uncsi lesz, de egy 
igazi élmény örök emlék marad. 
Persze itt is nagyon fontos olyan 
élmény ajándékot választani, 
amelyről tudják, hogy érdekli 
őket. Egy tériszonyos kamasz-
nak ne ajándékozzanak extra 
falmászás élményt, mert nem 
biztos, hogy örülni fog neki.

Azt is hallottam már nagyobb 
kamaszoktól, hogy egy tanfolya-
mot kértek karácsonyra szüleik-
től. Természetesen itt is tudatos 
választásról szól. 

Amennyiben nem szeret-
nének olyan ajándékot venni, 
amelyről teljesen biztosak 
benne, hogy tetszeni fog gyer-
meküknek, mert nem tudta 
esetleg megmondani, hogy 
mit szeretne kérni karácsonyra, 
akkor még mindig ott van az 

a lehetőség, hogy választanak 
egy szép, a karácsonyi ünnephez 
illő borítékot és amit az aján-
dékozásra szánnak, azt egy-
két kedves mondattal kiegé-
szítve beleteszik. Ezt érdemes 
jól eldugni a karácsonyfán, ha 
mókázni is szeretnének. 

A karácsonyi ajándék kiválasz-
tása tini gyermeküknek történ-
het úgy, hogy a hasukra ütnek, 
ebben az estben 50-50 száza-
lék az esély, hogy tetszik-e majd 
neki vagy sem. Ki tudja érde-
mes-e kockáztatni. A második 
lehetőség, hogy olyan ajándékot 
vesznek kamasz gyermeküknek, 
amilyet önök szeretnének venni 
neki. Ez sem garancia a teljes 
sikerhez, hiszen nem biztos, 
hogy egyezik az ízlésük gyer-
mekükkel vagy mindketten 
ugyanarra vágynak karácsonyi 
ajándéknak. A harmadik lehe-
tőség pedig az, ha olyan aján-
dékot vesznek neki karácsonyra, 
amilyet ő szeretne. Ez telitalálat 
lesz, de ehhez muszáj tudniuk, 
hogy mire vágyik, hát beszél-
jenek róla, kommunikáljanak 
gyermekeikkel.

Sok sikert a legjobb karácso-
nyi ajándék kiválasztásához.

Pollák János
neoblogja@blog.hu
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Közeledik a karácsony. Néhány napra megszűnik 
a rohanás, egy kicsit megáll az idő: végre együtt 
van a család. Karácsonyi muszika szól, a levegőt 
sütemények és a fenyő illata lengi be…  Nehezen 
lehet bármihez is hasonlítani ezt a pillanatot.
Hányan álmodozunk arról, hogy sose múljon el 
ez a néhány nap, hogy megállíthassuk az időt 
és mindig ilyen békében, szeretetben és nyuga-
lomban lehessünk együtt? Vajon tehetünk valamit 
annak érdekében, hogy a karácsonyi szeretet-
teljes hangulatot az egész évre megőrizhessük?

 Fontos a pozitív energiák 
 jelenléte 

Otthonunk pozitív illetve negatív 
energiái szoros összefüggésben áll-
nak egészségi állapotunkkal, sikere-
inkkel, pénzügyeinkkel, sőt emberi 
kapcsolatainkkal is. Ha egész évben 
békességben, szeretetben szeretnél 
élni családtagjaiddal, kollegáiddal, 
szomszédaiddal, akkor tarts be néhány 
egyszerű szabályt!

tudni kell

Amita karácsonyról
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A Földön belüli észak-déli, ill. kelet-nyugati irányú 
energiaáramlás miatt tartsd lakásod északi, északkeleti 
és keleti részét minél tisztábban, nyitottabban, hiszen 
innen érkeznek otthonodba a kedvező energiák. 
Használd e területeket valamilyen értékes tevékeny-
ségre, mint pl. tanulás, meditálás, olvasás. Ne tervezz 
ide lomtárt, raktárt, vécét, mert ezzel olyan energia-
zavarok lépnek fel, melyek nem csak kapcsolataidra, 
de még az egészségedre is negatívan hatnak.

 Kulcsfontosságú otthonunk közepe, 
 a Brahmasztan 

A családi béke megőrzése érdekében figyelj oda 
otthonod középső területére is. Legkedvezőbb, ha 
ez a terület – melyet szanszkrit nyelven „Brahmasz-
tánnak”, azaz Brahma, a Teremtő lakhelyének neve-
zünk –, tágas, üres, nem terhelik tartószerkezetek, 
falak, nehéz bútorok. Semmiképpen se tervezd ide 
a vizes blokkot, a kertben pedig inkább északon vagy 

északkeleten legyen a kerti tó vagy 
a medence! Nem egy olyan csalá-
dot ismerek, ahol a lakás közepén 
levő fürdő és/vagy vécé, ill. a kert 
közepén levő medence, váláshoz 
vezetett…

 Északnyugat felel 
 a kapcsolatokért 

Az emberi kapcsolatokért első-
sorban a Hold és a levegő uralma 
alatt álló északnyugat felel. Ha 
szeretnéd, hogy rendben legyen 
a házadnak ez a része, biztosítsd 
a levegő szabad áramlását azáltal, 
hogy az itt levő helyiséget nem 

zsúfolod tele! Minden olyan dolog kedvező észak-
nyugaton, ami a mozgással, azaz a levegővel kapcso-
latos. A Hold megerősítésére festheted az északnyu-
gati szobák falát fehérre, vagy valamilyen egészen 
halvány színre, mely a Hold hűsítő sugaraitjuttatja 
eszedbe. Nagyon kedvező itt elhelyezni a spirituális 
Hold-yantrát, azaz a Vasudeva yantrát is, mely ked-
vezően hat érzelmi állapotodra és kapcsolataidra.

 A délkelet felel az otthon melegéért 

A tűz elem és a Vénusz által uralt délkelet is 
nagyon fontos az „otthon melegének” megőrzése 
szempontjából.

Köztudottan a Vénuszhoz kapcsolható a szerelem, 
a szeretet, ezért nagyon fontos, hogy a lakás délkeleti 
részét megfelelően használjuk. Ideális esetben itt 
kap helyet a konyha, és minden olyan helyiség, vagy 
használati tárgy, ami a tűzzel kapcsolatos: kandalló, 
elektromos berendezések, konditerem.

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin16

http://108.hu/magazin


A tűz elem jelenlétét fokozhatjuk a szoba délke-
leti sarkában elhelyezett gyertyákkal, a tűz színeivel, 
vagy akár egy színes égőkkel gazdagon feldíszített 
karácsonyfával is. Ha nem tudunk semmi tűzzel 
kapcsolatos tárgyat délkeletre helyezni, ha pont ott 
van a fürdőnk vagy a hálószobánk, akkor a délkele-
ten elhelyezett Parasurama yantrával javíthatunk 
a délkelet tulajdonságain.

 Kell-e karácsonyi dekoráció? 

Na és mi a helyzet a karácsonyfával és az egyéb kará-
csonyi dekorációkkal? Bár sokan pazarlásnak tartják 
a sok kivágott fenyőfát, én azt mondom, hogy a kará-
csonyhoz igenis hozzátartozik az igazi karácsonyfa 
állítása. (Legjobb dézsás fát venni, amit aztán kiül-
tethetünk a kertbe.)

Egyre népszerűbbek az egyéb dekorációk 
is: karácsonyi ikebanák, koszurúk, színes vagy fehér 
égők a házon belül és kívül egyaránt. Úgy érzem, 
hogy nincsen abban semmi probléma, ha a lakást is 
ünnepi díszbe öltöztetjük. Sőt! A külsőségek igenis 
segítik az emelkedett hangulat létrejöttét! Az, hogy 
kinek milyen dekoráció tetszik, és hogyan díszíti fel 
a karácsonyfát, ízlés dolga. Segítségképpen azért 
adok néhány tippet:

Gyakorlati okokból elég nehéz megmondani, 
hogy hová kerüljön a karácsonyfa – többnyire 
oda, ahol épp találunk neki helyet. Mivel ez egy 
ideiglenes „lakásdísz”, nem kell nagyon kétségbe-
esni, ha pl. csak északkeleten van hely. A kevésbé 
terhelhető égtájakra (észak, északkelet, kelet, 
északnyugat) válassz inkább kisebb fenyőt, délre, 
délnyugatra és nyugatra viszont mehet nagyobb 
is. A karácsonyfadíszek és egyéb dekorációk szí-
nét is igazíthatod az égtájakhoz: északkeletre sárga, 
keletre arany, narancs, délkeletre piros, bordó vagy 
tarka, délre bordó, délnyugatra vörösbarna, nyugatra 

sötétkék, északnyugatra fehér és ezüst, északra pedig 
zöld és fehér díszeket választhatsz.

 Na, azért ennél több kell! 

A Vaszati egyszerű elveit követve sokat tehetsz azért, 
hogy az otthonodban egész évben „karácsony” 
lehessen.

Ez azonban még mindig nem elég! A komolyabb 
problémák megoldását ne csak a lakás átrendezé-
sétől és feldíszítésétől várd!

Tölts minél több időt a családoddal, szerette-
inddel, gondolkodj el azon, hogy milyen értékes 
személyek ők, és hogy mennyire hiányoznának, ha 
nem lennének Veled!

Békés, boldog karácsonyt kívánok!

Manhertz Edit
vaszati tanácsadó

vaszati.hu
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Közeledik a december, a karácsonyi 

készülődés ideje. A karácsony – szokták 

mondani – a szeretet és béke ünnepe. 

Manapság ez az időszak sokak számára nem 

annyira békéről, megnyugvásról, szeretetről 

szól, hanem túlvállalásról, pörgésről, sok 

kiadásról, aggodalmakról, feszültségről.

Ne engedd, hogy a karácsonyi készülődés feleméssze 
minden energiádat és pénzedet. Hagyj időt magad-
nak a kikapcsolódásra, mert a legszebb ajándék, amit 
adhatsz a családodnak, barátaidnak, az a személyes 
társaságod, az hogy kedves, kipihent, nyugodt, türel-
mes, toleráns és szeretetteljes vagy. 

Ha visszaemlékszünk az előző évek karácsonyaira, 
nem azon gondolkodunk, milyen volt a menü vagy mi 
volt az ajándék, esetleg a csomagolás vagy éppen a fa 
díszítése, de ha karácsonykor feszültség van, esetleg 
veszekedés, azt akár évekig nem feledjük. Ne engedd, 
hogy a karácsonyi készülődés a külsőségekről szóljon. 

A karácsony olyan időszak, amikor lehetőségünk 
van kicsit befelé figyelni, egyensúlyra törekedni és 
ilyenkor fókuszba kerülnek az emberi kapcsolatok, 
a szeretet.

A karácsony előtti időszakban sokan vállalják túl 
magukat, akár túl sok tenni való elvégzésével vagy 

a túl nagy anyagi terhek felvállalásával.  Sok sok 
éves statisztikai támasztja alá, ilyenkor többszöröse 
mennyiségű élelmiszert és nagyon sok felesleges 
használati- és dísztárgyat vásárolunk, továbbá sokkal 
több vizet, áramot és gázt használunk. Karácsonykor 
még a tudatos, környezetbarát emberek is könnyel-
műek, könnyebben pazarolnak vagy esetleg kicsit 
meggondolatlanabbul költekeznek.

Légy tudatos karácsonykor is! Annak érdekében, 
hogy a karácsonyi készülődés gördülékenyen men-
jen néhány praktikus tanáccsal szeretnénk a segít-
ségetekre lenni. Ez a néhány tanács segít, hogy az 
ünnepi időszakot tudatosabban, kevesebb energia 
és pénz elhasználásával tudjátok megélni.

Tervezz meg mindent alaposan előre. Írd össze 
a feladatokat, vedd sorra mit, mikor, hol és meny-
nyiért szeretnél beszerezni. Azokat a feladatokat 
amiket lehet, próbáld átadni valakinek a családban. 
A többi feladatot, vásárlást nézd meg hogyan tudod 
leghatékonyabban összekötni - pl. egy adott helyen 
vásárolsz több dolgot. 

Ne kapkodj, ne rohanj. A rohanással nem nyer-
hetsz túl sok időt, viszonyt sok lesz az idegesség 
miatt elvesztegetett  energia. Fáradtan, kimerülten 
kevésbé tudsz koncentrálni és könnyebben leszel 
türelmetlen, ingerlékeny.

A feladatokat és a programokat úgy oszd be, 
hogy maradjon időd regenerálódni, kikapcsolódni. 

készülődést!
Nyugodt
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Tervezd meg azt is, hogyan fogsz feltöltődni, kikap-
csolódni a karácsonyi készülődés időszakában.

Ne ajándékozz felesleges dolgokat, gondold át 
jól, valóban szükség van-e arra, amit ajándéknak 
szánnál. Ajándékozhattok baráti körben akár ott-
hon megunt tárgyakat,vagy saját kezűleg készített 
meglepetést is. Utóbbi kevesebbe kerül és sokkal 
személyesebb is.

Ajándék vásárlásnál részesítsd előnyben az 
élmény-ajándékokat. Számos statisztika kimutatta, 
hogy az emberek jobban örülnek az élményeknek, 
mint a tárgyaknak. Ajándékozz utazást, színház-
jegyet, jóga bérlet, masszázs, etc. Amennyiben 
valamilyen terméket szeretnél ajándékozni, elsőd-
legesen olyan terméket vásárolj, ami nem terheli 
a környezet, és akinek adod, annak az egészségre 
nem káros.

Kerüld el a csomagolást. Ez az egyik legna-
gyobb pazarlás karácsonykor. Ha csomagolni sze-
retnéd az ajándékot, válassz natúr papírszatyrot, 
újságpapírt vagy újrahasznosított papírból készült 
csomagolóanyagokat. 

Új díszek vásárlása helyett, megunt díszeidet cse-
rélgesd barátaiddal és készíts új díszeket természe-
tes alapanyagokból – papírból, fából, termésekből, 
textíliából, otthoni újrahasznosítható dolgokból, 
pattogatott kukoricából.

A karácsonyi menüt friss, egészséges, vegyszer-
mentes (bio) alapanyagokból készítsd el és annyit 
ételt főzz, amennyit jólesően el is fogyaszt a család. 
Karácsonykor sajnos nagyon sokan túl eszik magukat 
és januárban az évet az orvosnál kezdik. Törekedj 
a mértéktartó étkezésre és a minőségi ételek fogyasz-
tására, hogy jól indulhasson az éved.

Állíts cserepes fenyőt – vagy ma már papír fenyő-
ket is tudsz beszerezni. Kerüld el a műanyagfenyőket 
és a kivágott fákat is, mert sajnos egyik megoldás 
sem környezetbarát.

Tölts sok időt szeretteiddel, békében, nyuga-
lomban. Szervezzetek közös programot, sétáljatok 
a szabadban, gyönyörködjetek a  természetben vagy 
menjetek korcsolyázni, társasjátékozzatok. A lényeg, 
hogy együtt legyetek.

Mindenkinek boldog, békés, szeretetteljes ünne-
peket kívánok!

Vitai Kati
eljharmoniaban.blogspot.com
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Novemberben és decemberben nagy átrendeződés 
zajlik bennünk és körülöttünk. Nagyon aktív időszak 
ez. Lesznek napok, amikor egyszerre nyolc-kilenc 
hatás is ér bennünket, sok közöttük meghatározó, 
hosszú távon előremozdító erővel bír és sok héten 
keresztül akármikor aktuálissá válhatnak! Nem kell 
aggódni, mert az év eddigi részében megtett erő-
feszítéseink kelnek életre és aktiválódnak, megmu-
tatják rendező hatásukat. A cselekvés pillanatát 
pedig – ha szükséges – egyértelműen fogjuk tudni. 
Most november végéig újra előtérbe kerül a nyá-
ron már megélt kommunikáció a Felettes Énnel, 
a Belső Hangunkkal, most jobban a gyakorlatban 
való használatukra, megtapasztalásukra fókuszálva. 
Az érzéseket, ötleteket, folyamatokat, aktualitást 
nyert témákat most újabb szemszögből látjuk át és 
értjük meg, akár nyáron történtek, akár régen. Régen 
használt jelképeink, mondókáink tudnak életre kelni, 
megelevenedni – például akár óvodáskori rajzok/
rajzaink, csecsemő holmik is vagy bármilyen tárgy 
– és most nagy átalakítást hordozó felismeréssel 
gazdagítanak. Minden tudást felfedezünk lelkünk 
mélységeinek tisztításához. A jövőnk szempontjából 
a múltbéli tapasztalatok így ismét fontossá válnak és 

új megvilágításba is kerülhetnek: megértjük, hogy 
más megközelítésből is értelmezhető szituációk 
vesznek körül, tehát az, hogy mi működőképes, vagy 
elfogadható helyzet, elsősorban rajtunk múlik, a saját 
hozzáállásunkon. Minden téren képesek vagyunk 
ezt meglátni, elsősorban mély lelki kérdésekben, 
ami párkapcsolatunkban, családunkban, rokonokkal, 
barátságainkban, karrierben és hivatásban előtérbe 
kerül. Könnyen fel tudjuk most fedezni az isteni rend 
működését: vagyis minden rendben van, minden 
a megfelelő időben és helyen történik velünk. Ez az 
igazán felszabadító erővel ható felismerés! November 
16-18. kiemelkedően hordozza magában a lélekből 
fakadó döntési helyzet, vagy összhangot nyújtó 
nagyfokú felismerés lehetőségét – ezen felül szinte 
bármelyik napon számíthatunk rá, az egyéni sorstól 
és energia mintázattól függően.  

Az Angyali jelenlét továbbra is fennáll, november 
a kívánságok ideje is, így Karácsony előtt, egészen 
Mikulásig. Szándékainkhoz, az érzelmi kommuni-
kációnk finomításához és minden előre mozdulást 
segítő, megoldást hordozó helyzethez, regeneráló-
dáshoz támogatást adnak. Most bölcsen, számunkra 
jó dolgokat tudunk kívánni úgy, hogy nem feltétlenül 

Kardinális 
rendeződés 
a megállapodásért
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vagyunk tudatosak rájuk vagy emlékszünk, figyelünk 
rá – és ez így a legjobb és leghathatósabb kívánság. 
November 24. körül és leginkább 24-én az érzel-
mi-lelki oldalunk kerül előtérbe és ad betekintést 
kívánságaink-terveink csarnokába, hogy lelkünkben 
is letisztázzuk és megértsük, mi hoz igazán harmó-
niát, termékenységet, igazi tudást. Ezt a letisztult 
bölcsességet árasztjuk szét magunk körül az elkö-
vetkező egy hónapban mindenképpen. Szüksé-
günk is lesz rá a döntéseinkhez. A kikristályozódó 
kapcsolatokban, a szerelem megélésében is angyali 
vezettetést élvezünk! A hit alapozza meg érzelmi-lelki 
összekapcsolódásunkat, egyúttal a szellemi és lelki 
egység megélését társunkkal!

Decemberben központi szerepben maradnak 
lelkünk mélységeiben rejlő kincseink, mellyel a hét-
köznapi világunkat is és a szemünkkel láthatatlan, 
nem kézzel fogható világot is építjük. A Nap, Vénusz 
és a Merkúr a Tejútra érkezik, fényszögeikkel is az 
igazán fontos minőségekre koncentrálás idejét jelzik. 
A termékenységet, finomságot, művészi képessé-
geket szimbolizáló Vénusz és a rálátásunkat, cse-
lekedeteinket szimbolizáló Nap először a terveink 
letisztázására sarkall bennünket számos szituációban, 

ezt követően döntésekre, vagy mély megértésre 
ad lehetőséget: a Vénusz december elején édes kis 
pillanatokkal tarkítva. Kis apró szituációkról van szó, 
elképzelhető, hogy fel sem tűnik számunkra, lépés-
ről lépésre fokozatosan rajzolódik ki lehetőségeink 
körvonala. A Nap a hónap második felében meleg-
ségével, meghittségével felelős a kis apró lépése-
kért, helyzetekért. Igazán december 25-től január 
közepéig terjedő időszakban helyeződik nagy erő-
koncentráció és kapunk egyértelmű rálátást ezekre 
a helyzetekre, mi hogyan szolgálja hosszú távú terve-
inket, a megállapodottság, a szilárd alapok meglétét. 
A Tejút spirálgalaxis középpontjából áradó tiszta 
teremtőerőket most még inkább a magunkénak 
tudjuk érezni, szeretetben, felszabadító-megtisztító 
hatással kombinálva. 2020. január 10-én Teliholdkor 
a Nap-Merkúr-Szaturnusz-Plútó együttállása teszi 
egyértelművé minden szinten számunkra jövőbeli 
irányunkat, távlatunkat a biztos és boldog, termé-
keny élethez.

Bodnár Erika
asztrozófus

ertektengely.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

KÓSTOLJ BELE 

AZ ÁJURVÉDÁBA

 

 

ÁLLATI FINOM 

NÖVÉNYI ÍZEK

NÉPEK

KONYHÁJA

ILLATOK, UTCÁK,

INDIA

3.990.-4.990.- 3.490.-

3.990.-4.490.- 3.990.-

Megrendelhető:

 965 hagyományos vegán recept

 9a szerző tanácsai

 992 színes oldalon

www.108.hu/indiaivegan

Ára:

4490 Ft
HÉMANGI DÉVI DÁSZI

Indiai vegán 
konyha

https://aruhaz.108.hu/konyvek/szakacskonyvek/allati_finom_novenyi_izek_3732
https://aruhaz.108.hu/konyvek/szakacskonyvek/allati_finom_novenyi_izek_3732
http://www.108.hu/indiaivegan
https://www.dropbox.com/s/lfbylzfwltigwk5/indiai%20vegan%20konyha%20video.mp4?dl=0&fbclid=IwAR3B25SvcmOcc6LPC12tkUjiNV9TAbEfIs-xKlgFplEtr-mUIM8RhfcMAF4


ÚJÉVI FOGADALMAK

GYÓGYULJUNK  
A HOLD ENERGIÁJÁVAL

KOMPROMISSZUM 
VAGY PÁRHARC?

VESZÉLYBEN A FÖLD TÜDEJE

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

108.hu

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

A TÚLSÚLY 
NEM A SOK 
EVÉSTŐL LESZ

A BOLDOGSÁGOT 
VÁLASZTOM

KRISNA-VÖLGYI
BÚCSÚ

ÁJURVÉDA 
ÉS A NYÁR
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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


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


R E C E P T E K

Egyszerű karácsonyi sütemény
HOZZÁVALÓK:
• 2 bögre teljes kiőrlésű tönkölybúzaliszt 
• 2 bögre fehér tönkölybúzaliszt 
• 1 bögre teljes értékű barna nádcukor
• 1 csomag sütőpor
• 2/3 bögre kókuszzsír
• 1 tk. szódabikarbóna
• vanília (vagy vaníliás cukor)
• fahéj
• csipet reszelt szegfűszeg
• 3 közepes alma
• 2 narancs 
• 1 citrom 
• 3 marék dió
• 1 bögre víz 
• mazsola (elhagyható)
Vegyszermentes (bio) alapanyagokat használj! :)

ELKÉSZÍTÉSE:
Az előkészítéshez mosd meg a gyümölcsöket és az 
almákat pucold is meg. 1 almának vedd ki a maghá-
zát és vágd cikkekre, a többit reszeld le. A narancsnak 
reszeld le a héját és a levét nyomd ki. A citrom héját 
is reszeld le.  A diót aprítsd darabokra  - én kézzel 
szoktam ezt csinálni - egy maréknyit tegyél félre 
belőle a díszítéshez.

A liszteket, sütőport, szódabikarbónát, cukrot és 
a fűszereket keverd össze egy tálba. Keverd hozzá 
a narancs és citrom héjat is. Majd egy másik tálba 
keverd össze a narancslevet, egy  pici citromlével, 
a vízzel és a kókuszzsírral. Figyelj rá, hogy a kókuszzsír 
folyékony állagú legyen - ha lemerevedett a kókuszs-
zsír én meleg vízzel szoktam összevegyíteni, hogy 
felolvadjon és azt a vizet öntöm a tésztához.

Keverd össze a száraz és nedves hozzávalókat, 
majd tedd hozzá a reszelt almát, a diót és ha szeret-
nél mazsolát rakni bele azt is. Az egészet finoman 
keverd el – figyeld a tészta állagát, mert attól függ 

mennyi leve volt a narancsnak, lehet több 
vagy kevesebb víz kell majd. A masszát 

öntsd bele egy kikókuszzsírozott, lisz-
tezett tepsibe. A tetejére helyezd 

el az almaszeleteket és a félretett 
diódarabokat. 

180 fokon süsd addig, amíg 
jól átsül és szép arany színe lesz. 
(kb 30 perc)

Vitai Kati 
eljharmoniaban.blogspot.com
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Narancsos tönkölykeksz
HOZZÁVALÓK:
• 35 dkg teljes kiőrlésű tönkölyliszt 
• 15 dkg vaj  (vegán változatban használj 

kókuszzsírt)
• 4 ek datolyacukor (ha édesre szeretnéd 10 dkg 

nád vagy datolyacukrot tegyél bele)
• 4 ek. datolyaszirup 
• csipet só
• 1 teáskanál szódabikarbóna
• 1,2 - ( esetleg 1,7 ) dl folyadék ( a narancs leve 

+ víz) apránként add hozzá, akkor nem téved-
hetsz :)

• 1 narancs reszelt héja
• fahéj, gyömbér, őrölt kardamom 

ELKÉSZÍTÉSE:
Keverd el egy tálban a száraz hozzávalókat, majd 
add hozzá a narancs levét és a vizet - egy lágy, nyújt-
ható tésztát fogsz kapni.  Tedd hideg helyre a tész-
tát egy rövid időre ( 15 - 20 perc ), majd lisztezett 
felületen nyújtsd és, szaggasd ki belőle a formá-
kat. Tedd sütőpapíros tepsire és 180 fokosra elő-
melegített sütőben süsd meg. Ha édesre szeretnéd 
akkor a forró kekszeket szórd meg por nádcukorral. 
Az kekszek puhák és néhány napig dobozban is 
tárolhatod őket.

Vitai Kati / eljharmoniaban.blogspot.com
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Datolyás golyó
HOZZÁVALÓK:
• 200g mandula
• 200g magozott datolya
• 2ek Holland kakaópor
• 2ek barcklekvár
• 2ek kókuszliszt
• Rumaroma ízlés szerint 

ELKÉSZÍTÉSE:
A mandulát és a datolyát robotgép segítségével apróra zúz-
zuk. Majd hozzá adjuk a kakaópot,lekvárt, kókuszlisztet, ízlés 
szerint rumaromát. Jól összekeverjük majd golyókat formálunk, 
kókuszreszelékben megforgatjuk.

Tornyai Angéla
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Almaleves 
sült gesztenyével és 
almachips dekorációval
HOZZÁVALÓK:
• 1,5 kg alma (megpucolva)

• Annyi víz, hogy ellepje (kb 2,5-3 liter)
• 1 tk őrölt fahéj
• 1 csipet őrölt szegfűszeg
• 1 ek stivia (vagy akármilyen cukor)
• 1 citrom leve + reszelt citromhéja
• 250 g gesztenye (vagy amennyi jól esik) 
• Díszítésnek 1 kisebb alma

ELKÉSZÍTÉSE:
• Az almákat megpucoljuk, kimagoz-

zuk és kisebb kockákra vágjuk.
• Egy közepes edénybe tesszük és 

felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje, 
majd forralni kezdjük.

• Befűszerezzük: hozzáadjuk a fahéjat, 
a szegfűszeget, a cukrot, belereszet-
jük egy citrom héját és belefacsarjuk 
a levét. (Használhatunk mézeskalács 
fűszerkeveréket is a fűszerezéshez.

• Körülbelül 15 percig főzzük, amíg az 
alma megpuhul.

• Sűrítés: én nem szeretem a lisztes 
sűrítést, ezért önmagával sűrítem. 
Kimerünk a levesből egy nagyobb 
bögrényit, kb. fél litert (inkább 
a sűrűjét) és botmixerrel leturmixol-
juk, majd ezt a pürés almaszószt 
visszaöntjük a levesbe, így lesz híg, 
mégis krémes állaga a levesünknek.

• Megsütjük a gesztenyét: a gesz-
tenyék tetejét kereszt irányban 
bevagdossuk és tepsibe halmozzuk. 
A sütőt előmelegítjük 200 °C-ra, 
tűzálló tálban vizet helyezünk a sütő 
aljába. A forró sütőbe betoljuk 
a tepsit és 25-30 perc alatt késztre 
sütjük a gesztenyét.

• Sült almakarika: vagy másnéven 
almachips, kimagozzuk az almát és 
nagyon vékonyra vágjuk, a sütőben 
a karikákat kiszárítjuk, 150°C-on kb 
15-20 percig sütjük, de nézegessük 
gyakran, mert hajlamos leégni!

Egyed Tímea
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Zöldséges gesztenye krémleves

HOZZÁVALÓK (4-5 SZEMÉLYES ADAG LETT):
• 1-2 evőkanálnyi zsiradék (én vajjal csináltam, 

de ha vegán vagy, használj növényi zsiradékot)
• 1 db finomra vágott vöröshagyma
• 1 darabka zeller (egy vastagabb szeletet 

vágtam)
• 3-4 db sárgarépa
• 2 db petrezselyemgyökér
• 15 dkg-nyi főtt gesztenye
• 1 liter zöldség alaplé (ha nem érzed úgy, hogy 

elkárhozol tőle, használj nyugodtan vizet és 
leveskockát)

• 3 szem csillagánizs
• 2 közepes darab szerecsendió virág
• 10 szem szecsuáni bors
• kevés petrezselyemzöld a tetejére
• levesbetétnek pedig pirított kenyérdarabkák

ELKÉSZÍTÉSE:
• A vajon puhára pároltam a hagymát, egy kevés 

sóval, hogy az általa kivont víztől párolódjon és 
ne piruljon.

• Második lépésként a feldarabolt zöldségeket is 
beletettem, jól átforrósítottam, és felöntöttem 
1 liter zöldséglével, majd beletettem a főtt 
gesztenyét is. 

• Egy fűszerlabdába betettem a fűszereket és 
belepottyantottam a fazékba.

• Szép lassan forraltam, amíg a zöldségek meg-
puhultak. Ekkor kivettem a fűszerlabdát és 
összeturmixoltam a levest.

• Teljes kiőrlésű tönkölykenyeret pirítottam és 
csillag alakú kiszúróval csinos levesbetéteket 
gyártottam a szeletekből (a hulladék jó lesz 
morzsának, természetesen nem dobom ki).

Nagy Márti / hogymegtudjuknezni.blogspot.com
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Vegán panna cotta
HOZZÁVALÓK: 
• 4 dl kókusztejszín
• 4 dl rizstej vagy kókusztej
• 8 dkg nyírfacukor (vagy más 

cukor)
• 2 kk agar-agar
• 1 ek rózsavíz
• a tetejére: friss gyümölcs 

vagy gyümölcslekvár

ELKÉSZÍTÉSE:
A kókuszkrémet és a tejet összeöntjük, 1 deci kivételével lábosba tesz-
szük, hozzáadjuk a nyírfacukrot és feltesszük forralni. Közben a mara-
dék egy deci tejben elkeverjük az agar-agart. Ha forr a tej, habverővel 
belekeverjük az agar-agart, még 2 percig forraljuk, majd levesszük 
a tűzről, hozzáadjuk a rózsavizet és négy kerek porcelántálba öntjük. 
Szilárdulásig a hűtőszekrénybe rakjuk. Amikor megszilárdult, máris 
tálalhatjuk. Ha nem öntöttük fel teljesen a tálkát, a tetejére is halmoz-
hatjuk a gyümölcsöt. A másik megoldás, hogy forró vizet folyatunk 
a tálka aljára, s így könnyedén kicsúszik belőle a panna cotta. Ebben 
az esetben kistányérra tesszük, és így díszítjük.

Hémangi / vegavarazs.hu
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Lencsesaláta
HOZZÁVALÓK:
• 40 dkg lencse
• 2 babérlevél
• egy pár szójavirsli (elhagyható)
• 2,5 dl tejföl
• egy tk citromlé
• egy tk mustár
• egy csipet bors
• 1/4 kk aszafoetida
• só

ELKÉSZÍTÉSE:
A lencsét elõzõ este beáztatjuk. Másnap a babérle-
véllel együtt fazékba tesszük és bõ vízben puhára 
fõzzük. Ha megfõtt, leszûrjük és hagyjuk kihûlni. 
Közben a tejfölt kikeverjük a citromlével, a mustárral, 
a borssal, a sóval és az aszafoetidával. Ha szeretnénk 
szójavirslit beletenni, azt felkarikázzuk. Összekever-
jük a fõtt lencsét, a fûszeres tejfölt és a szójavirslit. 
Behûtve tálaljuk.

Hémangi / vegavarazs.hu
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Székelykáposzta, 
ahogy én szeretem

HOZZÁVALÓK:
• 3 ek olaj
• 2 ek liszt
• 3/4 kk asafoetida
• 2 kk fűszerpaprika
• 3/4 kk őrölt fűszerkömény
• 60 dkg savanyúkáposzta
• 1/2 dl paradicsomlé
• 1/2 kk őrölt feketebors
• só
• 25 dkg paneer
• olaj a sütéshez
• tejföl ízlés szerint

ELKÉSZÍTÉSE:
Előkészítjük a káposztát, azaz hideg vízben megmossuk és összevág-
juk. Egy lábosban felforrósítjuk az olajat, majd beletesszük a lisztet, és 
folyton kevergetve – kis lángon – világosra pirítjuk. Ezután beletesszük 
az asafoetidát és a fűszerpaprikát, majd további fél percig pirítjuk. 
Hozzáadjuk a savanyúkáposztát és a köményt, és felengedjük kicsit 
több vízzel, mint amennyi ellepi. Beletesszük a paradicsomlevet, sóz-
zuk, borsozzuk. Ha felforrt, kisebbre vesszük a lángot, és addig főzzük, 
amíg a káposzta meg nem puhul.

Amíg a káposzta fő, elővesszük a 2 l tejből készített házisajtot (vagy 
süthető grillsajtot), 2×2 cm-es kockákra vágjuk, és forró olajban arany-
barnára sütjük.

Amikor a káposzta megpuhult, beletesszük a sült sajtkockákat, 
további 5 percig főzzük, belekeverjük a tejfölt, és elzárjuk a lángot.

Hémangi / vegavarazs.hu
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Miért fontos, hogy 

honnan 
választunk 

  kutyát?
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Számos állatvédelmi kampány próbálja 
mindenki fejébe beleverni, hogy ne sza-
porítóktól vásároljunk olcsón kiskutyát. 
Ezzel is visszaszorítva a keresletet egy 
olyan iparágban, amely a kutyák kizsák-
mányolására épít. Mindamellett, hogy ez 
pontosan így is van, azért van itt még jó 
pár olyan dolog, amelyek ugyanennyire 
fontosak és mégis kevés szó esik róluk.

Az, hogy honnan vásárolunk, hozunk el kutyát nem 
csak azt befolyásolja, hogy mennyi pénz marad a zse-
bünkben, hanem azt is, hogy az új jövevénnyel az 
elkövetkezendő évek hogyan alakulnak, milyen prob-
lémákkal fogjuk szembe találni magunkat.

Ahogy az emberek esetében, úgy a kutyáknál 
sem mindegy az, hogy a magzati fejlődés milyen 
körülmények között megy végbe.

Kutatások támasztják alá, hogy egy anyakutya 
esetében az őt érő stressz negatív kihatással van 
a fejlődő magzatok egészségére. Sőt. A fogantatáskor 
sem mindegy már, hogy a kutya milyen egészségnek 
örvend. 

Azok a hormonális folyamatok, amelyeknek egy 
vemhes szuka ki van téve – például stressz esetén 
– ugyanúgy kihat a fejlődő kölykökre is. És ugyanez 
vonatkozik arra is, ha a kutya beteg, vagy nem kapja 
meg a szervezetének szükséges tápanyagokat. 

Egy biológiai egyedről és az abban fejlődő új 
jövevényekről van szó.

A vemhesség alatti elhanyagolás (vagyis a nem 
megfelelő ellátás és életkörülmények) számos negatív 
kihatással járhatnak, amelyek akár a megszületendő 
kölykök egész életére rányomhatják a bélyeget.

Beszélhetünk itt akármilyen szervi rendellenes-
ségről, vagy akár összetett betegségek kialakulá-
sáról. Ha a szervezet – főleg a fejlődési szakaszban 
– nem kapjak meg azt, amire szüksége van, akkor 

„meghibásodik”. Ennek ha még nincs is jele azonnal, 
hónapok, akár évekkel később is komoly betegségek 
és azok szövődményei alakulhatnak ki.

Lehet, hogy évek múltán fellépő veseelégtelenség 
valós oka abban keresendő, hogy a kutyánk még az 
anyaméhben fejlődve valamilyen negatív életkörül-
ménynek volt kitéve.

Mostanság előszeretettel fogunk rá mindent 
a genetikára. Ha egy kutyánál komolyabb egész-
ségügyi rendellenesség fejlődik ki, egyből a géneket 
hibáztatjuk.

Holott a kutya egészsége, annak sérülés nagyon 
sok mindentől függ. És kritikus fontosságú az, hogy 
amikor és ameddig a szervei fejlődnek, a negatív 
külső körülmények ezt mennyire befolyásolják. 

És itt nem csak az anyaméhben való létről beszé-
lünk. Megszületést követően is fejlődik a szervezet. 
Fajtától, testmérettől függően akár másfél évet is 
igénybe vehet, mire egy kutya szervezete befejezi 
a teljes fejlődést.

A későbbi egészségügyi állapot milyenségét nagy 
mértékben meghatározza az, hogy maga az immun-
rendszer hogyan képes kiépülni, a későbbiekben 
mennyire lesz a kutya szervezete ellenálló, szívós.

Itt is nagyon fontos a megfelelő táplálás, az élet-
körülmények, a megfelelő mennyiségű és minőségű 
mozgás.
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A féregtelenítéseket, a mindenféle parazitákkal 
szembeni védekezést meg kell tenni. Az oltási pro-
tokollokat, azok javasolt időzítését pedig célszerű 
követni, ellenkező esetben az immunitás nem a meg-
felelő mértékben fog kialakulni. 

Összegezve elmondhatjuk, hogy a kutya egész-
ségi állapota – és hogy milyen egészségügyi prob-
lémák ütik majd fel a fejüket – már az első pillanattól 
kezdve, folyamatosan alakul ki.

Az egészség megőrzése egy hosszú folyamat. 
Aminek legelső lépése már akkor megkezdődik, mai-
kor a magzat megfogan. Így hát kardinális kérdés az, 
hogy a kutya élete legelső szakaszában milyen jellegű 
és minőségű gondoskodással találkozik. A megfelelő 
szint hiányában az egészsége egészen biztosan 
alapjaiban károsul. Akár még úgy is, hogy eleinte 
nem látva, de időzített bombaként ketyeg benne 
valamilyen egészségügyi rendellenesség.

Az egészség mellett a másik nagyon fontos terü-
let, amelyre kihatással vannak a korai tartási körül-
mények, az a kutya viselkedése. 

A kutya füle és szeme 10 napos kora környékén 
kezd el kinyílni, így ezt követően, nagyon hamar 

elkezdni érzékelni a külvilágot. Elkezd fejlődni az ideg-
rendszere és a „bejövő” ingerek milyensége már ekkor 
kihatással van. Ekkor kezdenek el kialakulni a kutya 
viselkedésének alapjai. És ha az ingerek nem meg-
felelőek, a későbbiekben egészen biztosan számít-
hatunk ilyen-olyan mértékű viselkedésproblémákra.

Ha a kölyökkutya nem kap megfelelő ingert, vagy 
az ingerek túl sok stresszt okoznak, a kutya a későb-
biekben agresszív, vagy túl félős lesz. Vagy adott 
esetben maga a félelem fog agresszióba átcsapni. 
(A kutyák agressziója mögött nagyon sok esetben 
a félelem áll, mint elsődleges mozgatórugó.)

Ha ebben a korai szocializációs periódusban egy 
kölyökkutya életéből kimarad az ember, ha nem 
foglalkozunk vele eleget, vagy ha akármi miatt féle-
lemnek van kitéve, olyan negatív viselkedésminták 
vésődhetnek be, amelyeket a későbbiekben nagyon 
nehéz lesz korrigálni.

Tehát egy félős, ideggyenge kutya nem biztos, 
hogy biológiailag szenved idegrendszeri megbe-
tegedésben. Arról is lehet szó, hogy kölyökkorában 
nem megfelelő körülmények között nőtt fel.

Ugyanígy viselkedésbeli problémákhoz vezethet 
az is, ha a kutyát túl korán választják le az anyjától.

A kutyák négy hetes koruk környékén már önál-
lóan tudnak enni. Így hát sokan gondolják 

úgy, hogy minek tovább tartani őket és 
a tartásukba további pénzt fektetni? 

Jobb helye lesz az új gazdánál.
Viszont attól, hogy a kutya 
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már nem szorul az anyja szoptatására, nem jelenti 
azt, hogy ne lenne szüksége az anya és az alomtársak 
közelségére, a velük létrejövő interakcióra.

A túlságosan hamar elválasztott kölykök viselke-
dése az esetek többségében labilissá válik.

Egy alomnyi kutyát felelősségteljesen világra 
hozni és a kölyköket elindítani életútjukon eléggé 
összetett feladat. Mondhatnánk, hogy a kutyák 
születését a természet úgyis megoldja, nem kell 
ezt ennyire túllihegni. Minek ebbe ekkora mértékű 
emberi beavatkozás?

De a megszületett kutyák optimális esetben az 
emberi közegben fogják leélni életüket, reménye-
ink szerint sok-sok éven keresztül, egészségesen. 
Ezért viszont tenni kell. Csak úgy, mint azért, hogy 
az emberi közegbe való beilleszkedésüket ne hát-
ráltassák komoly viselkedésproblémák. Ennek meg-
valósításához viszont már kell a hozzáértés és a rá 
szánt pénz és idő.

Olyan, hogy betegségektől, rendellenességek-
től mentes, viselkedésében tökéletes kutya, nincs. 
Viszont a hozzáértő felneveléssel és tartással ezek 
a kockázatok csökkenthetők, optimalizálhatók. Sok 
esetben egy jó helyről származó kiskutya ezért is drá-
gább. Már csak a gondozásuk, táplálásuk többi kerül, 
mint egy négy hetes korban az anyjától elválasztott, 
oltatlan kölyöké. Egy alomnyi kiskutyát normálisan 
világra hozni és elindítani az élet rögös útján pénzbe 
kerül.

Az, hogy a kutyánk – akivel szerencsés esetben 
éveken keresztül megosztjuk otthonunkat – milyen 
problémákat hordoz magában, már a legelején eldől, 
függően attól, milyen közegbe születik meg és ott 
hogyan gondoskodnak róla. Így hát abszolút nem 
mindegy, hogy honnan szerezzük be az új négylábú 
jövevényt.

Márton Attila
kutyabajok.blog.hu
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Eredeti vagy kínai?
Az eredeti Ceylon-i fahéj (Cinnamomum zeylani-

cum) Srí-Lankán, illetve Indiában honos fa szárított 
kérgéből származik. Világos barna színű, édes ízű, és 
könnyen őrölhető. A kínai fahéj (Cinnamomum cas-

sia) kevésbé ismert hazánkban. Ez sötétebb, vöröses 
színű, és az ízvilága fűszeresebb. Mivel az kínai fahéj 

kumarin tartalma igen magas, túlzott fogyasztása 
kerülendő, ugyanis káros lehet a májra. Ezen kívül 
létezik még vietnámi (Cinnamomum loureiroi) és 
indonéziai fahéj (Cinnamomum burmanni). Mind-
kettőre a sötét, vöröses-barna szín, erős aroma, édes 
íz és magas kumarin tartalom jellemző. 

A fahéj energiája
A fahéjnak melegítő hatása van, amely javítja a szer-
vezet keringését. Támogatja az emésztés zavartalan 
működését. Hasznos lehet a vércukorszint stabilizá-
lásban, valamint a koleszterinszint csökkentésében. 
Antioxidáns hatásán túl, antibakteriális és antivirális 
tulajdonságokkal is rendelkezik. Egyes feljegyzések 
szerint fokozza a kognitív funkciókat is, és segít meg-
őrizni az agy egészségét.

A fentebb felsoroltak alapján ki ne szeretne még 
több fahéjat csempészni a mindennapokba? Választ-
hatjuk főzéshez és sütéshez, tinktúra készítéséhez. 
Aromája azonban arra inspirál minket, hogy sokféle 
módon élvezzük ezt a különleges fűszert.

Fahéj a konyhában
A fahéj édes, földes jelleget ad a forró italoknak. 
Kiegyensúlyozza az olyan hűtő hatású és savanyú 
ízű gyógynövényeket, mint például a hibiszkusz 
és a csipkebogyó. De kötelező eleme a híres, indiai 
chai fűszerkeveréknek is. Tökéletes délutáni teát 

Egy csipetnyi fűszer 
varázslatos ereje
Nincs olyan fűszer, amelyik jobban 

emlékeztetne minket az ünnepekre, mint 

a fahéj. Az otthonokat átjárja ez a meleg, 

fűszeres illat, és ebből az édes őrlemény-

ből ilyenkor bőven jut a süteményekbe, 

a forralt borba, a reggeli zabkásába és 

az almaszószba. A fahéj erényei azonban 

meghaladják az ízét és aromáját, és fontos 

eleme lehet otthoni patikánknak és más 

házi praktikáknak is.
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készíthetünk olyan alapanyagokból, amelyek támo-
gatják a szívet fizikailag és energetikailag is: gala-
gonyából, rózsából és fahéjból. Nagyon örömteli 
házilag fűszerkeverékeket készíteni, amivel aztán 
a barátainkat is megajándékozhatjuk. Az egyik ked-
venc keverékem kifejezetten a sütőtökös ételekhez 
illik. Mindössze néhány hozzávalóra és egy jól záródó, 
széles szájú üvegre van szükség. Keverjünk össze ¼ 
bögre őrölt fahéjat, 1 tk őrölt gyömbért, 2 tk szere-
csendiót, ½ tk őrölt szegfűszeget, 2 tk szegfűborsot, 
majd tároljuk száraz, hűvös helyen. Használjuk sütő-
tökös pitében vagy – sajttortában, muffinban vagy 
sütőtökös latte-ban. 

Házi aromaterápia
Lelki hatását tekintve a fahéj erősítő és élénkítő. Illata 
átmelengeti a testünket és a lelkünket. Fokozza az 
életkedvet és segít legyőzni a melankóliát. A téli 
időszakban nagyon szeretem természetes módon 
illatosítani az otthonunkat, aminek az egyik leg-
egyszerűbb módja a forralós potpourri használata. 
Hozzávalók: egy kis lábas, 2 alma felszeletelve vagy 
egy bögre szárított almahéj, 6 fahéjrúd, 2 evőkanál 
egész szegfűszeg, és annyi víz, hogy ellepje a gyü-
mölcsöt és a fűszereket. Az edény tartalmát lassú 
tűzön kezdjük melegíteni. Időközönként pótoljuk az 
elpárolgott vizet. Ez a természetes potpourri több 
alkalommal is felhasználható.

Kézműveskedés 
Nagyon kellemes időtöltés, amikor barátokkal vagy 
családtagokkal közösen készítünk ünnepi dekorációt. 
Készítsük el a következő tésztát valamelyik téli estén 
és akasszuk a fahéjas almaszószból készült figurákat 
a fára, vagy a lakás bármely pontjára, és élvezzük 
a belőlük áradó illatot. Hozzávalók: 1,5 bögre őrölt 
fahéj, fél bögre karácsonyi fűszerkeverék (szegfűszeg, 
szerecsendió, kardamom), 10-15 csepp édesnarancs 
illóolaj, 1-2 bögre almaszósz, 4 ek iskolai papírra-
gasztó. Tegyük a hozzávalókat egy méretes, műanyag 
tálba és alaposan dolgozzuk össze. Ha a tésztánk túl 
nedves, adjuk hozzá még fahéjat. Ha a tésztánk túl 
száraz, adjunk hozzá még almaszószt. Miután meg-
felelő a tészta állaga, nyújtsuk 1-1,5 centiméteresre 
egy fahéjjal behintett, sima felületen. Ne legyen 
ennél vékonyabb a tészta, mert könnyen törik. Ezután 
sütikiszúróval vágjuk ki a formákat a tésztából. Egy 
szívószállal szúrjunk lyukat a figurákra, hogy majd fel 
tudjuk akasztani. Hagyjuk száradni 2-3 napig, vagy 
helyezzük sütőbe néhány órára a legalacsonyabb 
hőfokon. Amikor a tészta megszáradt, fűzzünk szala-
got a formákba és dekoráljuk velünk az otthonunkat.

Kovács Katalin
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Lehet, hogy neked nem adatott meg ehhez hasonló, 
meghitt karácsonyi ünnep a gyermekkorodban. 
Viszont lehet egy képed, egy vágyad, akár egy 
film vagy olvasmány élményed arról, hogy milyen 
lehet, milyennek szeretnéd ezt az ünnepet megélni. 

Akiknek meg a gyermeki éveiket mézeskalácsillatú 
ünnep töltötte be, azok, ha csak ezt a pár sort olvas-
sák, vissza tudnak lelkükkel menni abba a szobába, 
abba a házba, abba az időbe.

Mint minden gyermekkori emlék és történés, szó 
és tett, nyomot hagy a későbbi, felnőtt éveinkre is. 
Egy olyan ünnep, amit a szeretet ünnepének hívnak, 
és amely leginkább a családról, az összetartozásról, 
az emberi kapcsolatokról és az érzelmekről, no és 
persze mindezek kimutatásáról, felvállalásáról szól-
nak, biztos, hogy meghatározó lesz a majdani saját 
családi ünneplés, a hagyományok kialakítása, illetve 
folytatása során.

Érdemes tehát megvizsgálni, hogy ha a karácsony 
nem úgy telik, ahogy azt szeretnéd, amire gyermeki 
lelkeddel vágysz, akkor milyen emléked van erről 
az ünnepről? Meddig volt rendben, meddig volt 
szívvel, szeretettel, élettel teli és honnantól változott 
a helyzet?

Minden 
gyermek ünnepe

Emlékszünk-e arra a csillogószemű 
kissrácra, vagy kislányra, aki még 
hitt az angyalokban, Jézuska aján-
dék vágyteljesítő képességében, aki 
még őszinte lelkes odaadással éne-
kelte a feldíszített fa alatt a Mennyből 
az angyalt? Ez a karácsony csodája, 
a gyermeki lét szentsége. És felnőtt 
fejjel, szülőként a mi feladatunk ezt 
a csodát a Mennyből a Földre hozni!
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De érdemes lehet azt is megnézni, hogy vajon 
most, felnőttként bele tudsz-e úgy helyezkedni, 
benne tudsz-e lenni a jelen pillanatban, át tudod-e 
teljesen adni magad az önfeledt játéknak, együtt-
létnek, ünnepségnek. Pont úgy, ahogyan az még 
gyermekként játszi könnyedséggel ment. 

Mindannyian gyerekek vagyunk. Van, akinek 
a teste már ugyan felnőtt, de szerencsére sok olyan 
van, akinek ez még folyamatban. Mert bizony a test-
tel a lélek is változik. Egyre konokabb, keményebb, 
hidegebb lehet. De ez nem törvényszerű, csupán 
egyszerű. Egyszerű sodródni az árral. Az élet adta 
kihívások harcaiban meg igazán meg lehet fáradni. 

Itt az idő megpihenni. Az év vége, a hideg, a sötét, 
a karácsony pont ezt a célt szolgálja. Pihenj meg. 
Testtel-lélekkel egyaránt. És vetkőzz vissza egy kicsit. 
A nagyra nőtt, kifejlődött testedet és a kissé megfa-
kult, megkeményedett lelkedet vidd vissza pár évvel, 
évtizeddel ezelőttre. Ki az a kismanó, aki odabent, 

a mostani gúnyád mögött rejtőzik? Ő hogyan várja 
a karácsonyt? 

Szeretne-e egész éjjel a kisvonattal játszani? Sze-
retné-e az összes babáját átöltöztetni, próbálgatni? 
Szeretne-e annyi bejglit enni, hogy már kipukkadjon 
a hasa? Szeretne-e csak úgy lenni? 

Nos, a karácsony felnőttként igen dolgos! Míg 
minden összeáll, addig a szülők teljesen kipurcannak! 
Idén fordíts egyet rajta. Hangsúlyozd a feladatokat, 
és főleg az elvárásokat. Fordíts figyelmet inkább 
a belső dolgokra. Hallgasd meg a benned lakozó 
kisgyermeket és segítsd őt pár napra felszínre jönni. 
Ha ez sikerül, akkor lesz igazán nagy ünnep, a minden 
gyermek ünnepe!

Ölvedi Réka
anya-baba klub vezető, Anaya női- és kismama 

jógaoktató, 2 kisfiú édesanyja
www.facebook.com/GayatriAnayaJoga

Minden 
ünnepe

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin 41

http://www.facebook.com/GayatriAnayaJoga/
http://108.hu/magazin


1906. dec. 1. Budapesten megnyílik a Szépművészeti Múzeum.

1915. dec. 2. Albert Einstein közzéteszi a relativitáselméletet.

Dec. 5. az önkéntesek nemzetközi napja

1774. dec. 6. a Habsburg Birodalom örökös tartományaiban a világon elsőként 
bevezetik az állami oktatást.

Dec. 6. Mikulás, illetve Télapó ünnepe

1901. dec. 10.  Először adják át a Nobel-díjat.

Dec. 10. Az emberi jogok világnapja 

1911. dec. 12. Delhi lett India fővárosa Kalkutta helyett.

1965. dec. 12. A The Beatles utolsó koncertje Nagy-Britannia területén, Walesben.

1577. dec. 13. Sir Francis Drake kapitány elindul 5 hajóval Plymouthból, hogy 
megkerülje a Földet

1977. dec. 14. John Travolta főszereplésével bemutatják a Szombat esti láz című 
filmet

1903. dec. 17. a Wright fivérek első repülése

1963. dec. 20. Először nyitják meg a berlini falat. (1964. január 6-án visszazárták)

Dec. 21. éjfélkor téli napforduló (az a pillanat, amikor a Föld forgástengelye a leg-
nagyobb szögben hajlik el a Nap sugaraitól)

Dec. 24. karácsony előestéje, szenteste

1856. dec. 24. a pesti utcákon megkezdődik a gázvilágítás.

Helló december!
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TEACSEPPEK

BÖNGÉSZTÜNK A NETEN

• A fáradtság 10 lehetséges oka 
(tovább: bien.hu)

• Vitaminpótlás télen
 (tovább: femina.hu)

• Kamra patika
(tovább: egészsegkalauz.hu)

• Tippek kirándulásra
(tovább: femina.com)

A galagonyáról úgy tartják, hogy a legbizton-
ságosabb gyógynövény, hiszen mellékhatások 
még rendszeres használatával sem jelentkeznek. 
Ugyanakkor erős vérnyomáscsökkentő tulaj-
donsága miatt kisgyermekeknek és várandós 
kismamáknak nem ajánlott. 

SZÍVPROBLÉMÁKRA AJÁNLVA
A galagonya fogyasztását elsősorban szívproblé-
mák esetén javasolják, ugyanis javítja a szívizom 
anyagcsere folyamatait, nagyobb teljesítményre 
készteti, de szabályozza a szívizom működését, 
csökkenti a vérnyomást, valamint a szédülést 
és az ideges görcsöket is. Szívritmuszavarok, 

szívelégtelenség, valamint szívinfarktus utáni 
lábadozás esetén is biztonsággal alkalmazható. 
A benne található hatóanyagok mintegy vérke-
ringési, szív- és érgyógyszerként funkcionálnak. 
Gazdagon tartalmaz flavonoidokat, aminokat, 
valamint B- és C-vitamint. Fogyasztása preven-
ciós céllal is ajánlott, főként azoknak, akiknek 
stresszes a munkája, keveset mozognak, sokat 
idegeskednek, zsíros ételeket fogyasztanak, 
illetve dohányoznak. Nyugtató hatása miatt 
álmatlanság esetére is ajánlják. 

Forrás: hazipatika.com

A GALAGONYA
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Kutyát menhelyről

Gyermeknevelés 3 lépésben

Van az inkontinenciára 
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Egy kutya 
igazi ára

Hétköznapi 
szorongások

India Varázsa 
Fesztivál

Leégtél?
5 tipp, 

hogy könnyű legyen 
a regenerálódás
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Várandósság
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a tányéron
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Belső béke

10 egészségtipp 
tavaszra

Teremts bőséget!

Mit teszel idén 
az otthonodért?
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A gondolatok ereje

Az indoor-generáció 
mi vagyunk

Huskyt szeretnél? 
Fogadj örökbe
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az influenzát
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Gyors és egyszerű 
vaszati korrekció

A sikeres 
életmódváltás 
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Téli illatok
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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.
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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.

mailto:info%40108.hu?subject=
http://www.108.hu/ajandek
http://www.108.hu/magazin
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