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Csokoládé orákulum

Elöljáróban
Ismerős az a pillanat, amikor jókor, jó helyen talál-
kozik éppen olyan emberekkel, akikkel kell, és egy-
szerre varázslatos dolog történik? Ugyanez történt 
azon a reggelen, amikor kiadóm nyári partija után 
boldogan kanalazgattam az estéről megmaradt 
csokoládéfagylaltot a büfében. Számomra a csoko-
ládé az egyik legnagyobb élvezet. Velem szemben, 
ugyancsak csokoládéfagylaltot kanalazva, egy isme-
retlen hölgy ült – szemmel láthatóan ugyanolyan 
édesszájú, mint én – a kiadó tulajdonosa mellett. 
Elégedetten tolta el magától az üres fagylaltos kely-
het, láthatólag még az érzékien titokzatos fagy-
laltköltemény bűvöletében, majd a kiadó tulajdo-
nosához fordulva, hirtelen támadt bizonyossággal 
tekintetében megszólalt:

– Görden úr, feltétlenül meg kell jelentetnie egy 
csokoládé orákulumot!

Kijelentése nem gyakorolt rám különösebb ha-
tást, mivel éppen a krémes, melegbarna csokolá-
démennyekben időztem. A fagylalt ugyanis igazi 
folyékony csokoládéból készült, és most lágyan, 
kellemes teltséggel és rejtelmes sötétséggel terült el 
gyomrom mélységeiben, ami leírhatatlanul jóleső 
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Elöljáróban

érzéssel töltött el. És ez volt az a pillanat, amikor el-
ért hozzám az üzenet. Rám gondoltak! Így történt 
hát, hogy a csokoládémennyek istenei kiválasztot-
tak erre a feladatra.

Gyermekként nagyon szerettem bekukkanta-
ni édesanyámmal szülővárosa, Hamburg parányi 
édességboltjaiba. Ilyenkor látogatóba mentünk, és 
valami kis ajándékot kerestünk annak, akivel éppen 
találkánk volt. (Kölnben, ahol laktunk, akkoriban, 
az ötvenes években még nem voltak ilyen üzletek.) 
Különösen az egyik boltra emlékszem jól. Pom-
pásan feldíszített csokoládékat árultak, és ha arra 
jártunk, mindig vágyakozva sandítottam be a ki-
rakatablakon. A csepp kis üzletből csak úgy áradt 
az édességet sejtető kedvesség és különlegesség, az 
ember szinte ünnepnapnak érezte, ha belépett. Mi-
csoda páratlan ajándék volt, ha választhattam ma-
gamnak valamit odabent! Mindig úgy éreztem, ez a 
szülői szeretet ékes és kézzelfogható bizonyítéka.

Hadd invitáljam hát olvasóimat utazásra az én 
csokoládévilágomba. Útikalauzul szolgáljon ez 
a kártya orákulum. Csábítson mindenkit valami 
újra: egy újfajta szemléletmódra vagy éppen valami 
újdonság kipróbálására. Az utazás során természe-
tesen mindig szolgálok majd új ötletekkel és sok-
sok információval.
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Boldogságérzet

már akkoriban is kevertek ilyen növényi kivonatot a 
csokoládéitalhoz. Ivás előtt pedig már ők is habosra 
keverték a forró csokoládét, ahogyan ma is tesszük.

A csokizók, kávéházak, cukrászdák és édesség-
boltok már réges-rég hozzátartoznak modern ko-
runkhoz, és részei gazdag, nyugati életformánknak.

Boldogságérzet
A csokoládé fogyasztásakor endorfi nok szabadul-
nak fel. Ezek serkentő hatással vannak az agyra, 
javítják a hangulatot, jótékony erőt adnak és az 
örömtől akár az eufóriáig terjedő érzéseket kelte-
nek. Míg, ha az agy nem termel elegendő endorfi nt, 
lehangolttá válunk. Az agyszövet által termelt 
endorfi nt a központi idegrendszer az egész testben 
eloszlatja. Az endorfi nok fokozzák a gyönyörérze-
tet és a nemzőkedvet!

Ez a magyarázat arra a (többnyire) nők általi el-
gondolásra, hogy a csokoládé nagyobb kielégülést 
nyújt, mint a testi szerelem. Amikor szerelmesek 
vagyunk, agyunk bizonyos vegyi anyagokat sza-
badít fel, amelyek érzelmeink és kedélyállapotunk 
szempontjából meghatározóak. Tudósok felfedez-
ték, hogy a csokoládé éppen ezeket a vegyi anyago-
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kat tartalmazza, valóban ezek által lesz az a kelle-
mes érzés a csokoládé élvezetekor. Nem csoda, hogy 
a csokoládét mindig a szeretetettel és a meghitt ba-
rátsággal hozzák szoros kapcsolatba. 

Szerelmi bánat esetén a csokoládéevés nemcsak vi-
gaszt nyújt, hanem valóban gyógyír a lelki fájdalom-
ra. A csokoládé boldogságkeltő összetevőinek adagja 
elég ahhoz, hogy élvezőjét kiegyensúlyozottabbá 
tegyék, és közérzetét érezhetően javítsák. Szerelmi 
csalódás „kezelésére” kiváltképpen az étcsokoládé 
alkalmas, mert ennek igen magas a kakaótartalma. 
Azonban már kisebb mennyiség is elegendő belőle 
ahhoz, hogy az embert jobb kedvre derítse.

A csokoládénak köszönhetően az ön kedve is 
felderül, amikor levertnek vagy csalódottnak érzi 
magát. Még ha nem is lenne szüksége másra, mint 
szeretetre, olykor egy kis csokoládé is segít.

Csokoládé stressz ellen
A csokoládéfogyasztással felszabadított endor fi nok 
a központi idegrendszerre hatnak, és éberebbé, fesz-
telenebbé teszik az embert. Növelik az erőnlétet és 
ezzel együtt a szellemi éberséget, fokozzák a kifi no-
multabb érzékelést.
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Csokoládé és lelkiismeret

A csokoládénak már az illatától is lelassulnak az 
agyhullámok, amitől nyugodtabbá válunk, és átél-
jük a fesztelen éberség kellemes állapotát.

A csokoládé tehát tanuláskor is a legbecsesebb 
élelmiszerek egyikének számít. A fl avonokban gaz-
dag kakaó javítja az emlékezetet és a fi gyelmen ala-
puló teljesítményt.

A csokoládé mivel erőt ad, hidegben és erőfeszí-
tés közben is hasznos lehet számunkra, hamar eltölt 
energiával, így nélkülözhetetlen a hosszú, megeről-
tető vándorutakon. Ez lehet a magyarázat a csoko-
ládé megkívánására is, ami köztudottan rendszerint 
késő délután vagy alkonyattájt tör rá az emberre, és 
ugye ilyenkor már fogytán van az energiánk.

Csokoládé és lelkiismeret
Ha eszébe jut a csokoládé, rögtön rávágja: – Szó sem 
lehet róla, hiszen hizlal! Jól esne, de nem lehet!

Lelkiismerete megacélozódik a csábítással szem-
ben, és azt súgja: – Nem szabad engednem! Ilyet 
nem ehetek! – Ismerős ez a belső hang? Mondta 
már önnek, hogy a csokoládé hizlal?

Az újságok tele vannak fogyókúrás cikkekkel és 
tökéletes testek képeivel. Sajnos ezek is hozzájá-
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rulnak félelmeinkhez, amelyek főleg akkor törnek 
ránk, amikor „úgy ennénk valami kis fi nomat”.

Hogyan viszonyuljon hát ehhez az egészhez? 
Önnek kell eldöntenie. De miért kínozná tovább 
magát?

Tekintse a csokoládét olyasminek, ami gazdagab-
bá teszi életét. Ragadja meg az alkalmat, és élvezze! 
Fedezzen fel a csokoládéval egy újfajta életérzést. 
A csokoládé az istenek ajándéka, a csokoládé ener-
gia, életerőt ad, és segít összhangba kerülnie önma-
gával.

Mértékkel fogyasztva minden csokoládé különle-
ges élmény, amelytől nem szabad magát megfoszta-
nia. Ebben a könyvecskében ehhez sok egyszerű, de 
hasznos ötletet talál!

Gondosan válasszon csokoládét!
A csokoládé alapanyagául szolgáló kakaóbab ízében 
tapasztalható jelentős eltérések egyrészt a más-más 
termőterületek és éghajlatok különbözőségeiből, 
másrészt az egyes kakaófajták másságából erednek. 
Az úgynevezett nemes kakaónak – amelyből a ne-
mes csokoládé készül – három fő fajtáját különböz-
tetik meg: az egyik a Criollo, amely rendkívül ritka, 
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a másik a Trinitario, a harmadik pedig a világszerte 
legelterjedtebb – az össztermés mintegy kilenc-
ven százalékát kitevő – Forastero. Ezeknek persze 
további alfajaik is vannak. Az egyes kakaófajtákat 
keverik is egymással, majd a legkülönfélébb csoko-
ládékészítményekké dolgozzák fel. Akárcsak a bor-
szőlő esetében, itt is a különböző babfajták gondos-
kodnak a sokféle ízélményről. Az éghajlat, a talaj és 
a kakaó származási helye jelentősen meghatározza a 
csokoládé zamatát.

A Cru csokoládé kiváló minőségű, különösen fi -
nom és árnyalatokban gazdag aromájú. Ebből az eg-
zotikus nemes csokoládéból ínycsiklandó fi nomsá-
gok készülnek. A világ nemescsokoládé-gyártói azt 
a feladatot tűzték maguk elé, hogy a világ legjobb 
kakaófajtáinak egyedi sajátosságai jelen legyenek 
csokoládékészítményeikben. Ez a művészet az egye-
dülálló Grand Cru csokoládékban éri el tetőpont-
ját, amelyeknek persze – akár a jó boroknak – az 
áruk is megvan.

A fehér csokoládét kakaóvajból készítik. A kakaó-
babból nyert kakaóvajon kívül tartalmaz még cuk-
rot, vaníliát és tejet.

A tejcsokoládé viszont a kakaóvajon, cukron, va-
nílián és tejen kívül még kakaókrémből áll.
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Az étcsokoládé szintén kakaókrémből és -vajból 
készül, de kevés cukorral, és nincs benne tej. Kakaó-
tartalma akár százszázalékos is lehet.

Manapság sok ínyenc részesíti előnyben a 
biotermelésből származó kakaóbabot. A fair trade, 
azaz a méltányos kereskedelem – például a kakaó-
val és a világszerte fogyasztott és felhasznált kakaó 
nagy részét előállító kistermelőkkel – a biokakaó 
esetében is fontos szerepet kap.

A csokoládé érzéki fi nomság, szárnyalóvá teszi a 
képzeletet – nincsen ez másképp a gyártók képze-
letével sem. Kínálatuk folyamatosan változik, a kor 
folyton változó irányzatait követve.

A nemes, ét-, tej- és fehér csokoládékból mogyo-
rós, gyümölcsös vagy krémtöltettel és természetes 
fűszerekkel készítik a legfi nomabb bonbonokat, 
trüff eleket és táblás csokoládékat.

Kézzel készült bonbonok és 
csokoládékészítmények

Itt minden simítást a legnagyobb odaadással végez-
nek. A folyékony csokoládé keverése olyan ritmust 
és varázst szül, mint a tésztagyúrás. A kézzel készí-
tett csokoládénak egyszerűen egészen más az íze! 
Csak kevesen tudják igazán megbecsülni, hogy egy 
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röpke élvezetben ennyi törődés, ügyesség és tapasz-
talat rejlik.

A sokféle bonbon megformázása is külön művé-
szet. A bonbonok sajátos szépségű remekművek. 
Alakjuk, megjelenésük, díszítésük nagy szakérte-
lemre vall. Már a csomagolásukra is kész öröm rá-
nézni! A sokféle minta, szín és anyag szemet gyö-
nyörködtető látvány, stílusosan gazdagítja a bennük 
rejlő csokoládé élvezetét.

A csokoládé élvezete
Ízlelgesse, forgassa szájában néhány pillanatig a 
bonbont, hogy az elsődleges ízárnyalatok és aro-
mák kioldódjanak. Ez után néhányszor rágja meg, 
hogy a csokoládé elkeveredjen a töltelékkel. Végül 
hagyja, hogy ez a keverék lassan szétolvadjon a szá-
jában, további ízárnyalatok széles skáláját tárva fel. 
Élvezze ki a felszabaduló aromákat, mielőtt lenyel-
né a csokoládét!

Tapasztalja ki, mire képes a bonbon!
Próbáljon ki olyan szokatlan párosításokat is, 

mint a csokoládé borral, csokoládé kávéval vagy te-
ával. Biztosan rátalál kedvenc kombinációjára.
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Csokoládé és bor
Izgalmas összhatás. A bor és a csokoládé esetében 
fontos szerepet játszik az édes és a savanyú ízek 
egyensúlya. Kimondottan savakban szegény, éde-
sebb fehérbort válasszon – például egy jól behű-
tött fehér burgundit – tejcsokoládéval. Minél vi-
lágosabb a csokoládé, annál édesebb legyen hozzá 
a bor. A testesebb, meleg, erőteljes vörösborok az 
étcsokoládék teltségéhez és fűszerességéhez, azaz a 
hatvan százaléknál magasabb kakaótartalmú csoko-
ládékhoz illenek.

Először kóstolja meg a bort magában, azután íz-
lelje meg külön a csokoládét. Hagyja, hogy egy kis 
darab szétolvadjon a szájában, kortyoljon hozzá egy 
kis bort, és élvezze ki a meglepetést! Érzékei egy-
kettőre felismerik, melyik a hangsúlyosabb íz, és 
hogy milyen pompásan egyesül egymással a kétféle 
ízvilág.

Csokoládé és kávé
A csodás pörkölt aromák remekül összehozzák a 
kakaót és a kávét. A kávé és a fi nom forró csokoládé 
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Európa minden jó kávéházának kínálatában megta-
lálható. Egy szem bonbon vagy egy kocka csokoládé 
pedig minden fekete mellé kitűnő élvezetet nyújt.

Különösen a kapucsínó vagy a tejeskávé harmoni-
zál a tejcsokoládé ízével, a magas tejtartalom miatt.

Csokoládé és tea
A fekete tea az étcsokoládéhoz illik csodásan. Az 
aromás bergamottos Earl Grey is nagyon fi nom 
étcsokoládéval és citrusfélékkel vagy gyömbérda-
rabkákkal, de csokoládés kandírozott naranccsal is. 
A Ceylon tea egy kis tejjel karamellás csokoládék-
hoz való. A füstösebb ízű teák nemes, sötét csoko-
ládékkal harmonizálnak.

Nyugodtan próbálja ki, melyik ízlik, és látni 
fogja, milyen jó tudatosan kiélvezni a pillanatot! 
A csokoládé nem közönséges édesség ám!

A csokoládé különlegessége
Hát nem különleges a csokoládéban, hogy rávesz 
minket, tartsunk egy kis pihenőt, és tegyük szebbé 
a pillanatot?



26

Csokoládé orákulum

Csokoládéval bármikor különös fi gyelmességgel 
lephetjük meg magunkat, társunkat, szeretteinket 
és sok kedves embertársunkat. Csokoládét vagy 
bonbont ajándékozni lehetőség arra, hogy kimu-
tassuk, milyen sokat jelent számunkra a másik. 
A cél mindig az, hogy éreztessük: az illető különle-
ges helyet tölt be az életünkben.

Egy csokoládés köszönetnyilvánítás mindig me-
legséget lop az amúgy szürke hétköznapokba. Az 
öröm, a szeretet, a törődés, a kényeztetés vagy a 
gyönyör üzenetét közvetíti ígéretes formában. 
A csokoládé valóban mennyei eledel! Az ember ön-
kéntelenül is behunyja a szemét, hogy még jobban 
átadhassa magát a szétolvadó ízek örömének.

Születésnapra, ünnepre, évfordulóra keres aján-
dékot vagy meglepetést? Egy különösen romanti-
kus estére, húsvétra vagy karácsonyra? Adjon cso-
koládét!

Az édes tölteléket rejtő bonbonok gyönyörű do-
bozokban pihennek, kiváló lehetőséget kínálva arra, 
hogy különleges alkalmakkor örömet okozzanak.

A csokoládé sokoldalú. Számos élethelyzetet vé-
gigkísérhet. Különösen ebben a korban, amikor az 
önismeret és az egyéniség kérdése elsődleges, szép 
dolog ilyen jóleső fi gyelmességgel fordulni egymás 
felé.
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A nemek közötti különbség
A nők látszólag másként viszonyulnak a csokoládé-
hoz, mint a férfi ak. Persze a férfi ak nagyra értékelik 
azt az örömet, amelyet ez a fi nomság okoz partne-
rüknek. Egy nő romantikus estéjében általában a 
csokoládé is helyet kap. Ezért virágcsokor mellett 
hagyományosan egy dobozka bonbon is dukál a 
szerelmi vallomás mellé, és biztos utat jelent min-
den hölgy szívéhez! A férfi ak tehát jól teszik, ha a 
virágcsokor összeválogatásának és a megfelelő bon-
bon kiválasztásának egyaránt elegendő időt szen-
telnek.

Csakhogy a modern férfi  már önállósodott, és 
egyedül jár csokizóba. Tudja, mit akar – legalábbis 
saját magának! Mindazonáltal a két nem ízlése sem 
egyforma. A férfi ak tizenöt, a nők negyven szá-
zaléka vallja magát csokoládéfüggőnek. A férfi ak 
inkább markáns ízű, természetesebb, kevésbé édes 
étcsokoládét vásárolnak, a nők pedig nugátot.

Fedezze fel hát saját egyéniségét, és találja ki, 
hogy mit szeret a párja! A csokoládéval szíveket 
hódíthat!
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Kedvenc csokoládé
Van kedvenc csokoládéja? Kedvenc bonbonja? 
Vagy folyton változik az ízlése – akár életének édes, 
őrült és olykor keserves pillanatai –, és mást kíván a 
hétköznapokon, mást a különleges alkalmakkor?!

Akárhogy is, kedvence azért mindenkinek van. 
De vajon mire utal az, hogy ha mindig ugyanazt a 
csokoládéfajtát választjuk? Mi vonz minket mindig 
ugyanahhoz az ízvilághoz?

Időként talán mégis kipróbálna, megismerne va-
lami újat. Ezekkel a kártyákkal megteheti.

Először találja meg a kedvencének megfelelő la-
pot az orákulumban! Olvassa el, mit mond önről, a 
legjobb barátnőjéről vagy a férjéről.

Hogyan használjam 
az orákulum kártyáit?

A kártyát a következőképpen használja: üljön össze 
barátaival vagy családtagjaival egy születésnapon, 
Valentin-napon, húsvéti-karácsonyi ünnepen vagy 
házassági évfordulón, és játsszanak együtt. Min-
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den résztvevő húzzon egy lapot, azután adják kör-
be ezt a könyvecskét, és mindenki olvassa fel a nála 
lévő lapra vonatkozó szöveget! Ez nagyon mókás, 
ugyanakkor árulkodó lehet, ha az ember ismeri ma-
gát, és a kártya hirtelen feltárja, mire lenne éppen 
szüksége!

Minden bonbon egy kis személyiség – amely sa-
ját személyiségünket kíséri. Jósoljon párjával vagy 
barátnőjével, és találják ki, melyiküknek milyen 
csokis-szerelmes kényeztetés esne jól ebben a pilla-
natban.

Adja legjobb barátnője kezébe a lapokat, hadd 
húzzon vagy válasszon egyet („Ilyen bonbont sze-
retnék születésnapomra!”) – vagy jósoljon saját 
magának.

Ha magának jósol, lefordítva terítse szét maga 
előtt a lapokat, majd bal kézzel húzza ki valame-
lyiket – általában az első válasz az igazi. Érdemes 
csukott szemmel húzni. Ez csupán egy eszköz, egy 
módszer arra, hogy agyának elemző bal féltekéjét 
kikapcsolja, mialatt a kreatív jobb agyfélteke jel-
zéseket keres. Feltehet kérdést is, amelyre válaszul 
húzza a lapot. Például: „Mire van most leginkább 
szükségem?”, „Mi tenne most jót?”, „Milyen bon-
bont adjak a barátnőmnek születésnapjára?” vagy 
„Mivel lepjem meg magam?”
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Ezután nézze meg a lapon látható képet. Miről 
árulkodik? Mit mond önnek? Olvassa el a hozzá 
tartozó szöveget. Meglátja, milyen hasznos és meg-
valósítható lesz a tanács, amelyet benne talál. Talán 
személyiségének rejtett árnyalatait tárja fel. Szánjon 
időt a megértésére.

Ha nem sajnálja az időt, és magába mélyed, a 
kártya naponta megmondja, hogy mi a soron kö-
vetkező lépés. Fedezze fel segítségével az élet édes 
oldalát! Bukkanjon új dolgokra! Újfajta csokoládé-
költeményekre, változatokra, játékmódokra.

Ha nehéz az élet, fojtsa bánatát csokoládéba! Ez 
az a pillanat, amelyet tudatosan átélhet és kiélvez-
het – és amelyet aznapi páratlan csokoládécsodájá-
val megünnepelhet!

– Na és azok a csokoládéfélék, amelyeket nem 
szeretek? Azok mit jelképeznek? – kérdezheti. 
Hadd kérdezzek vissza: nem lehetséges, hogy azo-
kat a dolgokat jelentik, amelyeket nem hajlandó 
felvállalni?

De ki tudja, talán nem is kell vállalnia. A választ 
saját magában kell keresnie.



Csokoládé orákulum

A kártyalapok
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Elfogadás
Firenzei szelet

(Florentiner)

Meglehetősen kiforrott ízlésre vall. Ön meglepően 
érett és öntudatos személyiség. Kritikus szemmel 
jár-kel a világban. Mintha egy kamera keresőjén ke-
resztül fi gyelne mindent. Úgy tűnik, el akar hatá-
rolódni a külvilágtól, hogy a valóságban a szellemi 
éleslátás gyújtópontjában keresse meg az igazságot. 
Ez elég fárasztó lehet!

Gondolkozzon hát el egyszer azon is, hogy van-e 
valami állandó az életében! Azt tanácsolom, igye-
kezzen igent mondani azokra a dolgokra, amelyek 
talán már régóta kísértik, de eddig észre sem vette 
vagy nem sokra becsülte őket. Most ezekről is ve-
gyen tudomást! Érzi, milyen nagy ajándékot jelent-
hetnek?

Szóval ahelyett, hogy mindennek a mélyére néz-
ne, és aztán ítélkezne vagy elítélne, inkább vegye 
észre a jót az emberekben, és saját magában is! Ne 
feledje, hogy mindenki csak boldog akar lenni, és a 
tőle telhető legjobbat teszi. Lásson végre a szívével 
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is! A többieket pedig fogadja el olyannak, amilye-
nek. Értse meg, hogy mindenkinek megvan a maga 
útja. Vegye észre az egységet a sokszínűségben!

Lazítson, nem kell mindig küzdeni!

Engedje hát el magát, majszoljon el néhány fi ren-
zei sütit, és máris tudni fog ja, mi legyen a következő 
lépés. Élvezze nyugodtan a mandulaszeletekkel meg-
hintett tejcsokoládés tallér és a kandírozott gyümölcs 
édes harmóniáját!

Tudnivaló
Toszkán cukrászok már a reneszánsz idején feltalál-
ták a fl orentiner receptjét. A sütemény eredetileg 
Firenze környékéről származik.
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Jutalom
Kávés bonbon

Kávérajongóként nem szereti, ha megvárakoztat-
ják? Arról nem is beszélve, ha valahol nem adhat-
ja önmagát? Mindent azonnal szeretne, és miért is 
ne?

Szereti a tejeskávét, tejet, tejszínt. A kávé növeli a 
vérnyomást, felgyorsítja a szívverést, és kellemesen 
serkentő hatást kelt, ráadásul csupa élvezet. Szelle-
me akkor a legéberebb, amikor nyitott – ehhez pe-
dig a kávé a legjobb segítség!

Ismeri az energetikai fejlődést, az időhiányt. 
Ilyenkor nyugtalanság fogja el, hirtelen elkezd ide-
gességet árasztani és ingerlékennyé válik.

Ha újra erőt vesz önön az az érzés, hogy nem bol-
dogul a napi feladatokkal, lepje meg magát egy ká-
vés bonbonnal. Jutalmul, hogy korán felkelt, hogy 
keményen dolgozott, bátorításul, ha bizonytalan 
vagy fél a mindennapos kihívásoktól, azok minden 
buktatójával – koronázza meg napját ezzel az édes 
aprósággal. Törődjön magával, és meglátja, a világ 
is megteszi a magáét. Vannak napok, amikor csak 
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egy kis apróságra van szüksége ahhoz, hogy lelke új 
erőre kapjon, és visszanyerje lendületét.

Ehhez ideális egy kávés bonbonnal eltöltött rövid 
kávészünet. Egy röpke, serkentő pillanat. Érzékei 
máris újra élesebben reagálnak, különösen a kelle-
mes benyomásokra. Ismét ontja az ötleteket, tettvá-
gya hamar visszaáll.

Amíg kedvenc kávéját kortyolgatja, majszoljon 
el hozzá egy bonbont. Élvezze izgalmas édességét: 
a kesernyés étcsokoládé-bevonat és a krémes töltelék 
a fr issen őrölt kávé zamatával szétolvad a nyelvén. 
A csokoládé nyújtotta melegség érezhetőbb, és tovább 
tart, mint az, amelyet a kávé ad.
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Állhatatosság
Csokis mandula

A győztesek titka a kitartás. Nyilvánvalóan meg-
van önben is a kellő akaraterő, és képes elérni, amit 
fontosnak tart. Mindig talál előrevivő megoldást, 
könnyen érvényesül, nincs híján önbizalomnak. 
Átvergődik a legnehezebb dolgokon is, ha kell.

Csokis mandulával játszva legyűri a múló szelle-
mi és testi gyengeséget. A tej- vagy étcsokoládéval 
bevont mandulánál nincs, ami jobban táplálná az 
idegeket. Ráadásul ez a kis kényeztetés javítja a han-
gulatát és újult erővel tölti el.

Még egy javaslat: soha ne számítson kudarcra! 
Táplálja magában a reményt, hogy sikerül, hogy 
érdemes fáradoznia. Ha kell, okvetlenül vegye 
igénybe mások segítségét, még ha azt is gondol-
ja, hogy megbirkózik a feladattal. Most lehető-
ségekkel teli, új világ tárul fel, de vigyázzon! Ne 
érje be kevéssel! Akik kevéssel is beérik, azok ke-
vesek maradnak. Kevesebb lesz örömük, békéjük, 
egész személyiségük. Aki lekicsinyli magát, az saját 
kezűleg nyirbálja meg szabadságát, és korlátlan le-
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hetőségektől fosztja meg magát. Lelkesedjen, mu-
tassa ki erejét, szenvedélyét, és ha kell, oroszlánkör-
meit is.

Tessék! Vegyen még egy kis csokis mandulát – re-
ményt és bátorságot ad. Most majd megint jól méri 
fel a helyzetet. Ha döntenie kell, gondolja végig, 
mit kell tennie, és tartson ki elhatározása mellett. 
Nagyon valószínű, hogy minden jobban fog menni, 
mint gondolná.

Kapjon be egy-két darab csokis mandulát (de ne 
többet), hogy jobban tudjon koncentrálni. Még egy 
javaslat: a csokoládéval bevont mandula nagyszerű-
en harmonizál a dél-amerikai kávék kiegyensúlyo-
zott zamatával.
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