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Visszajelzéseitek alapján azt látom, hogy az idei tél még 

azoknak is hoz új kihívásokat, akik részt vettek A tél 

ajándékai elnevezésű női jóga tanfolyamon, ahol tényleg 

jól megalapoztuk azt a képességünket, hogy rá tudjunk 

kapcsolódni a tél energiáira. 

 

A mostani tél haladó tanfolyamra íratott be 

bennünket, vizsgánk eredményét pedig tavasz 

tanárnőtől vehetjük majd át. Addig van még egy kis idő, 

ezért azt javaslom, hogy aki végiglustálkodta a szorgalmi 

időszakot, az kapja össze magát, húzódjon be végre a téli 

kuckójába tanulni, mert a vizsgaeredmény hatásai hosszú távúak! 

 

 

LÁSSUK, MIT IS TEHETÜNK. 

 

Először is ne tévesszen meg bennünket a napsütéses órák viszonylag magas száma és az enyhe idő itt 

a környékünkön! Ez még nem a strandszezon kezdete!  

 

Bármennyire is csábít, hív a napfény, és bármennyire is 

szorítanak a jelen vírushelyzet korlátai, a téli 

visszahúzódásnak fontos szerepe van. Nem csupán a hideg 

elleni védekezés - azt az ember egyébként is megoldotta 

már.  

Vannak olyan meleg égövi állatok, akik a nyár kellős 

közepén is hibernációban maradnak, ami jól mutatja, hogy 

nemcsak a hideg idő szólít álomra. 

 

 

Az állatvilágban a lelassuló életműködésnek az egyik legfőbb célja az energia megtakarítás. Azokban a 

hónapokban, amikor kevesebb az élelem, igen jó szolgálatot tesz a nyáron (vagy tápanyagdús 

időszakban) felhalmozott raktárkészlet (értsd: zsírpárna), különösen, ha azt bölcs beosztással 

használják.  

Ezzel szemben mit teszünk, mi emberek? Télen hízunk, majd március – április környékén ijedten 

konstatáljuk, hogy nem férünk bele a tavaszi ruháinkba, ezért eszeveszett fogyókúrába kezdünk, ami 

gyakran elhúzódik a fürdőruha szezon kezdetéig.  

Ugye milyen könnyen meg tudunk feledkezni az átgondolt fogyasztásról, amikor az élelem nagy része 

egész évben elérhető? Aztán, ha egyszer csak beüt a „krach” (kétnapos ünnep előtti bezárt üzletek), az 

ember fia fél az éhenhalástól (akinek nem inge, ne vegye magára)  

 

 



Lecke 1: Az esztelen felhalmozás vagy a nemtörődöm „majd leugrom az éjjel-nappaliba” hozzáállás 

helyett, mérd fel az éléskamrádat.  

 

a) Van-e egyáltalán olyanod?  

b) Mi sorakozik a polcon, a hűtőben? Dobozos, 

zacskós, előre gyártott, üzemileg fagyasztott 

kész vagy félkész élelmiszerek, saját készítésű 

lekvárok, aszalványok, házi péksütik, otthon 

készült ételek bedobozolva a mélyhűtőben, 

stb.? 

c) Hányféle módon használod azokat?  

d) Anélkül, hogy minősítenéd bármelyiket, azt 

nézd meg, mit üzennek számodra az életviteledről, a szokásaidról, a személyiségedről? 

e)  Mennyire van mindez összhangban az egészségeddel, a forrásaiddal, a lelkületeddel, szíved 

vágyaival? 

 

Ezt követően készíts felmérést szellemi, lelki raktáraidban is.  

Meg fogsz lepődni, mennyi hasonlóságra találsz! 

Ha eddig nem tetted meg, ülj le, és vedd sorra, mit végeztél az év eddigi részében. Légy teljesen őszinte 

magaddal! 

 

- Mely „befőtteknek” van kiemelt jelentősége számodra? 

o Miért fontosak?  

 sok energiád van benne 

 régi vágyad megvalósulás 

 bizonyíték valamire vonatkozóan önmagad vagy mások számára 

 lételem, pótolhatatlan 

 érzelmi kötelék 

 stb. 

o Hogy éreznéd magad, hogy boldogulnál nélkülük? 

o Mivel helyettesítenéd, helyettesítheted azokat? 

o Melyek azok, amelyek nélkül már nem a TE „raktárad” lenne? 

- Mely „befőttek” porosodnak a polcon felbontatlanul már évek óta? 

o Mi tart vissza attól, hogy megválj tőlük? 

- Hol üres a polc?  

- Milyen érzést vált ki belőled a polcok átrendezésének gondolata? 

- Minek kellene megtörténnie, milyen körülményeknek kellene fennállnia ahhoz, hogy belekezdj 

az átrendezésbe? 

- Kitől, mitől és milyen segítséget kérnél ehhez? (függetlenül attól, hogy azt reálisnak vagy 

irreálisnak tartod) 

 

Ha ez önállóan nehezen megy, beszélgess erről a családtagjaiddal, barátaiddal – lehet, hogy ők 

eszedbe juttatnak olyasmiket, amiről te meg is feledkeztél, vagy rávilágítanak aspektusokra, amelyek 

elkerülték a figyelmed.  

 

Nagyon jó ki éves tervezők találhatók az interneten is, amelyek ötletadóak lehetnek ebben a munkában 

(csak egy példa: YearCompass-fillable.pdf ) 

 

file:///C:/Users/smbstudio/Downloads/hu-HU-YearCompass-booklet-with-2020-pandemic-supplement-A4-fillable.pdf


Legyen ez az ÉN IDŐ része! Az is beszédes, ha nem találsz erre időt, vagy halogatod, mert nemszeretem 

dolgok bukkanhatnak fel, pedig mindez a hiánytüneteid tükre. Sőt! Üzenete lehet annak is, ha 

egyszerűen csak ülsz a polcaid előtt, és semmi sem mozdul meg benned.  

 

Egy biztos: számvetés nélkül is lehet élni, számvetéssel azonban jóval eredményesebb és sok apró 

mozaikkockát helyére tehet az önismereti kirakóban. 

 

 

 

 

 

 

 

TÉRJÜNK VISSZA ISMÉT AZ ÁLLATVILÁGHOZ. 

 

Természettudósok megfigyelték, hogy a mogyorós pele egyik 

fontos tápláléka a bükkfa termése, pontosabban annak 

magjai, mégpedig azért, mert erre szükségük van a 

reprodukciós képességük fenntartásához. Abban az évben, 

amikor a bükkfa nem hoz termést, a mogyorós pelék téli 

álma jóval hosszabb a szokásosnál. Vagyis amikor a 

természet nem szolgálja a termékenységüket, ezt ők 

ösztönösen megérzik, akkor lassúbb életritmusra állnak át, 

s kivárják, mikor jön el az ő idejük.  

 

 

Ezzel máris eljutottunk a NŐI TERMÉKENYSÉG témájához.  

 

Emlékeztek, mit meséltem nektek a női ciklus természetéről?  

 

A menstruáció a tél időszaka, amely előkészíti, megalapozza, hogy megtisztulva, megújulva lépjünk át a 

tavaszba, amikor már buzog az életenergiánk. A nők nagyon kétségbe tudnak esni, amikor a 

menstruációjukkal valami gond van, de azt, hogy a tél energiáinak nem adnak helyet az életünkben 

akkor, amikor annak ideje van, azt sokan észre sem veszik.  

 

Pedig ahhoz, hogy termékenyek maradhassunk 

– a szó minden vonatkozásában –, hogy 

elkerüljük a menstruációs „hisztit”, szükség van 

a csendes időszakra, a téli álomra. Nem lehet 

egész évben teljes gőzzel pörögni! Vagy csak 

ideig – óráig egyre haloványabb erővel. Azért 

hajtjuk álomra a fejünket minden este, mert az 

a feldolgozás, beépülés és töltődés időszaka. 

Ha ezt tudjuk, miért olyan nehéz elfogadni, hogy 

a téli időszaka ugyanezt a szerepet játssza az 

életünkben csak nagyobb távlatban?  



Lecke 2 TÜRELEM, CSEND, ÉN IDŐ  

 

Igen, tudom, a mai világ ritmusa, követelményei, „muszáj vagyok”, …. Nos, igen, lehet ezzel takarózni. 

Egy ideig fut a szekér, de komoly jelei vannak, hogy már nem sokáig. A döntés a kezünkben van, akár 

elfogadod ezt, akár nem. Amikor valami komoly baleset, betegség, veszteség történik, mindig kiderül, 

hogy mégis meg tudjuk tenni, amit mindaddig halogattunk. Biztos, hogy meg kell ezt várnunk? Ha igen, 

legalább tanuljunk belőle, és használjuk a női teremtő erőt, kreativitást arra, hogy felmérjük, mit 

tudunk ebből kihozni, s mely képességeinkre támaszkodtunk a nehéz időkben, amelyekről addig csak 

lekicsinylően nyilatkoztunk.  

 

A NŐI TEREMTŐ ERŐ BELÜL VAN. A FELSZÍN ALATT. A MÉLYEN. A SÖTÉTBEN. A HOLD ENERGIÁIBAN. A 

NŐ PASSZÍV TEREMTŐ! UGYE EMLÉKEZTEK???? 

 

 

Merjétek megtapasztalni a csendet, a sötétséget, a 

visszahúzódást a tömegpszichózis által sugallt áramlatoktól! 

Merjetek egyedül lenni! Egyedül lenni fizikailag, egyedül lenni az 

elképzeléseitekkel, a véleményetekkel.  

Meg fogtok lepődni, mennyi kincs rejlik abban a félelmetesnek, 

veszélyesnek feltüntetett mélységben. Meg fogjátok érezni, 

mennyi fény csillan fel, mi az igazi női intuíció és kapcsolódás!  

 

Csak saját belső csendedben hallod meg a szellemed üzeneteit. 

Csak önmagadba húzódva tudod tisztán meglátni, hogy továbbra 

is azon szellemi cél felé haladsz-e, 

amelyért elindultál az úton, 

amelyért megszülettél. S ha 

fogalmad sincs, miért vagy itt, mi a 

te utad, csak ott szíved legmélyén 

találhatsz válaszokat. Elvárásoktól 

mentesen, külső fények nélkül, 

örökölt vagy negatív tapasztalatok 

torzításától mentesen, mások kért 

vagy kéretlen tanácsa nélkül tudsz 

rátalálni arra az útra, vagy ha kell, 

kialakítani azt.  

 

 

 

LECKE 3 VÁLTOZÁS 

 

Ehhez is tudnék számos párhuzamot hozni az állatvilágból, de azt hiszem, nem kell bizonygatnom, 

milyen sokféle módon megtapasztaltuk már a képességünket a változásra. Talán néhányan 

emlékeztek, mivel kezdtem a 2020-as év beharangozóját: a változások éve jön. Azt hiszem, azzal 

kellett volna kiegészíteni ezt a mondatot: „A változások éve jön a változások korszakának elején.” 

  



Tetszik vagy sem, ez a tél igen megdolgoztat. A jó tanár 

azonban időről időre kihívás elé állítja a diákjait, mert az 

viszi őket előrébb. Csak olyan feladatot tesz eléjük, 

amelyhez már megkapták az alapokat, s azt ilyen – olyan 

csavarral, esetleg addig nem gyakorolt módszerrel is, de 

biztosan meg tudják oldani. A tanár gyakran jobban hisz a 

diákban, mint maga a diák. Milyen jó érzés úgy felállni a 

feladat mellől, hogy „huh, ez nem volt könnyű, de meg 

tudtam oldani”, és aztán büszkén meséled fűnek – fának, 

milyen úton jutottál el a megoldáshoz. Tél tanár úr ezúttal 

nem írja oda apró betűvel a lap aljára megoldást, de még 

a rávezető kulcsszavakat sem, mert végre neked kell 

tisztába jönnöd azzal, hol tartasz, mely leckét kell 

átismételned, mely leckét kell elsajátítanod. És mindezt 

bekötött szemmel, úgy, hogy nem látod, csak érezheted 

majd a tavaszt! 

 

 

 

Tedd hát félre a megszokott mintákat, a kipróbált sablonokat, és ÉLD MEG EZT A TELET MÁSKÉPP, 

hogy a tavasz valódi megújulás lehessen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAGYVA ENIKŐ 

NALINÍ NŐI JÓGA, YIN JÓGA OKTATÓ 

HOLDIDŐ JÓGAKÖR 


