
 

 

Bár az idei tél meglehetősen enyhének bizonyult eddig, reméljük, hogy lesz még 
alkalmunk hófehér, igazi örömteli szánkózásra és hógolyózásra alkalmas hóban 
taposni. És hogy mire jó még ez az évszak? Erről olvashattok Mazák Anna 
prózájában! 
 

 
 

A téli évszak szépségei 
 
  Az évszakok váltakozása ugyanolyan természetes része az életünknek, mint az, 
hogy reggel felkel a nap, éjszaka pedig sötétség borul a tájra. Földünk millió arcát mutatja 
nekünk és bár az időjárás télen zordabbra fordul, ez az évszak mégis sok szépséget 
tartogat számunkra. 

Érdemes meglátogatni a behavazott erdőt, ahol hófehér táj, röpködő mínuszok és 
végtelen nyugalom fogad bennünket, hátrahagyva a város zaját és szennyét. Bár a 
növények olyanok ebben az időszakban, mintha nem is élnének, de tudjuk, hogy csak 
pihennek és készülnek az új tavasz eljövetelére. Az állatok egy része is téli álmot alszik, 
testük alacsonyabb hőmérsékleten tartja fenn életfunkcióikat. 

A sportok kedvelőinek is számtalan lehetőségük adódik ebben az évszakban. A 
tiszta levegőn végzett mozgás erősíti a szervezet ellenálló képességét, friss oxigénnel látja 
el testünket. Bár Magyarország nem számít téli sporthatalomnak, de egyre több helyen 
építenek jó minőségű sípályákat, melyeken tartós hideg esetén hóágyúk segítségével jó 
terepet biztosítanak a síelőknek. A korcsolyázás is népszerű mind a természetes vizeinken, 
mind pedig a műjégpályákon, bár az előbbi veszélyeire is fontos felhívni a figyelmet és 
csak a kijelölt területeket szabad használni ilyen célra.  

Aki szívesebben gyönyörködik egy meleg szobából a téli tájban, az megteheti egy 
egészséges, immunerősítő tea mellett meleg takaróba burkolózva. A szaunázás is 
kifejezetten jótékony hatású ebben az időszakban. Edzi a vérereket és hatására olyan 
immunvédelmet segítő anyagok szabadulnak fel a szervezetben, melyek segítenek felvenni 
a harcot a fertőzésekkel szemben. 



 

 

Ebben az időszakban fontos szerep jut lelkünk gondozásának is, mert a rövidülő 
nappalok, a ködös időjárás és a kevesebb természetes fény hatására sok embernél 
jelentkezik lehangoltság, alvászavar, kedvtelenség. Próbáljunk meg a természettel együtt 
lecsendesedni, meditációval gondozni lelki állapotunkat és örömmel készülődni az ünnepi 
időszak szépségeire. 

Bár a káros emberi tevékenységek – erdőirtások, túlzott károsanyag-kibocsátás - 
hatására Földünk éjhajlata változóban van, a mai kor embere még élvezheti a tél csodáit, 
és reméljük, hogy a következő generációk sem csak elbeszéléseinkből ismerik majd meg 
ennek az évszaknak a szépségeit. 
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