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2021. Karácsonyi különszám



STAY FOCUSED
" LISTEN TO YOUR HEART. "

– @JDSBUDAPEST



Elkezdődött a karácsonyi visszaszámlálás. De tettem egy
fogadalmat arról, hogy az idei karácsonyi készülődés, mi több,
a vállalkozás menedzselése más lesz. 

Bár a hétköznapok az év végéhez közeledve egyre
megterhelőbbek, még mielőtt nyakig belecsúsznék a
forgatagba, megálljt paracsoltam. 

A szembenézés nyers valósága elülteti a változtatás iránti
vágyat a szívünkbe. Milyen szép. 

Az év végéhez közeledve, amikor óriási a nyomás az
életünkben, nálam is kopogtatott disszonancia. Tartani
szeretnék valahova, de úgy nem megy, ha a régi önmagamat
cipelem. 

Így idén karácsonyra megfogadtam, a szívemre fókuszálok.
Elkezdem gyakorolni: nem-et mondok a kontrollra, és igen-t az
áramlásra. Hagyom, hogy a szívem hangja vezessen, meg
szeretnék tanulni figyelni rá, egyáltalán szeretném
megtanulni, hogyan halljam a hangját.  

Ehatároztam, hogy úgy szeretnék eljutni a szívetekhez, hogy
kifejezem az élet iránti nagyrabecsülésemet, és hangot adok a
csendnek. Így jött létre a Christmas Vibes a JDSBudapestnél. 

Ebből az áramlásból alkottam a karácsonyi üzeneteimet
Nektek. Sok mindennel készültem/készülök. Kövessétek a
márkát és kívánom, tapasztaljátok meg Ti is az áramlást. 

Csodálatos szívre hangolódást kívánok,

Karácsony-

Duka Zsófia

MÁSKÉPP?
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Adventi kalendárium

MEGÉRKEZETT!

2 0 2 1 .  NO V EMB E R  2 2 -D E C EMB E R  2 0 - I G

@JDSBUDAPEST 

Minden nap új ajándék ötletet
hozunk Neked! 

FONTOS! Az ötleteket adott napokon publikáljuk, és kizárólag aznap vagy
a készlet erejéig érhető el. Az ötleteket egy héttel előre lehetőség lesz

megismerni a SM felületeken és privát üzenetben tudtok rendelni. Termékeink
rendkívül limitált számban kaphatók, a rendeléseket a leadás sorrendjében
tudjuk feldolgozni. Előfordulhat, hogy a már leadott rendelést nem tudjuk

készletből kiszolgálni, ebben az esetben az ár teljes visszatérítésére azonnal
sor kerül. 
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Ajándékozz Igazi Örömet! 
 

Lepd meg Szerettedet
JDSBudapest ékszerrel! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ez alatt a 24 nap alatt ajánlataink között találsz majd akciót, egyedülálló

ékszer szettet. De lesz majd, amikor Te választhatsz a kínálatból, lesz
nagyon sok ajándék és minden héten kivételes exkluzív ajánlattal is

készülünk! Érdemes követni minket és gyorsnak lenni! 
 

Az ajánlat kizárólag aznap és azon belül a készlet erejéig tart! 
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G
A

LL
ER

Y
NE GONDOLD TÚL!

Kifinomult �kszereink l�tt�n
minden Nő sz�ve megdobban! 



G
A

LL
ER

Y
NE GONDOLD TÚL!

Aj�nd�kozz kar�ra �s karl�nc
szettet, �s k�pr�ztasd el

Szerettedet val�di törőd�ssel.
�kszereink a Nőt sz�l�tj�k meg.   



G
A

LL
ER

Y
NE GONDOLD TÚL!

Szeretted sz�vesen hord sz�nes
dolgokat, net�n mindig is

v�gyott egy piros kar�r�ra? Itt
a tök�letes alkalom! V�lassz

leg�jabb bőr kar�r�ink közül,
amelyek igaz�n kiv�teles sz�nei

tök�letes v�laszt�s, ha egyedi
aj�nd�kot keresel. 



G
A

LL
ER

Y
NE GONDOLD TÚL!

Ha Szeretted nem sz�vesen
hord kar�r�t, de örömmel

�kes�ti csukl�j�t karkötővel,
�me egy kis kedvcsin�l�!



G
A

LL
ER

Y
NE GONDOLD TÚL!

Levesszük az aj�nd�koz�s
terh�t, Neked m�r csak az

aj�nd�koz�s öröme marad!
Minden term�künk

d�szomagol�sban �s aj�nd�k
szalaggal �rkezik, hogy

semmilyen gondod ne legyen
m�r a t�lal�ssal. 



"HALLD MEG A
KISGYERMEK HANGJÁT 
IS MAGADBAN."
– @JDSBUDAPEST



JDS MAGAZIN / 2021. KARÁCSONYI KÜLÖNSZÁM

ÉS ENGEDD
MEG, HOGY 
A
KARÁCSONY
KICSIT
RÓLAD IS
SZÓLJON!
– @JDSBUDAPEST
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Ennek érdekében a következő oldalon
találsz egy sablont, amit a Mikulásnak most

Te is kitölthetsz! 
Merülj el a kisgyermek kívánságaiban, aki ott

él a szíved mélyén. 



Kedves

Mikulás,

Boldog karácsonyt!
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"A KARÁCSONY MEGLENGETI A
VARÁZSPÁLCÁJÁT, ÉS ONNANTÓL

MINDEN PUHÁBB ÉS GYÖNYÖRŰBB.".



KARÁCSONYI
KÖNYVAJÁNLÓNK

HÁROM KÖNYV, AMIT AZ ÜNNEPEKRE AJÁNLANI

TUDUNK. HANGOLÓDJ A SZÍVEDRE ÉS ADD MEG

MAGADNAK IS A FIGYELMET, MIKÖZBEN A KÖNYV

SORAIT OLVASOD.

Douglas Abrams: Az öröm könyve. 

Mikor, ha nem most? Egy örök

érvényű életvezetési könyv korunk

két fontos spirituális vezetőjével,

amelynek olvasása valódi terápia. 
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Nagy Szilvia: Kétszer élsz?

Valószínűleg egyike azon

önfejlesztő könyveknek, amit már

kisgyermekkorban olvssni fogunk

gyerekeinknek. Két szó: Kötelező
olvasmány. 

https://www.libri.hu/szerzok/doug_abrams.html


Forrócsokit a kezünkbe, meleg pizsit magunkra, és irány

az ágyikó egy kis olvasásra! 

KARÁCSONYI
KÖNYVAJÁNLÓNK

@JDSBUDAPEST

KELLEMES KIKAPCSOLÓDÁST!

Helen Russel: Egy év a világ

legboldogabb országában

Szórakoztató és elgondolkodtató

könyv a jelen kihívásairól. Ha picit

kikapcsolódnál, de töltekeznél is,

ez a Te választásod.  
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R E C E P T

KOSARAS

Fotó: Cookta



KOSARAS SÜTI RECEPT
A mai napig kedvenc karácsonyi sütemény a

JDSBudapest háza táján. Ha szereted a l inzer
alapot, főzött krémet és a pudingot, akkor ez

garantáltan a fogadra való lesz!  

Hozzávalók: 
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Tésztához: 
2 dkg cukor
10 dkg margarin
1 db tojás
20 dkg l iszt: tk, zabliszt, vagy hagyományos, ki mivel
szereti inkább. Mi keverni szoktuk.
0.3 cs sütőpor
1 csipet só

Krémhez: (főzött krém)
2 dkg cukor
4 ek tej
15 dkg cukor nélküli kakaópor
3 dkg margarin
1 ek l iszt



KOSARAS SÜTI RECEPT

A tésztához hozzáadjuk a cukrot, a margarint, és
a tojást habosra keverjük.
Hozzáadjuk a l isztet és a sütőport, ezeket jól
összegyúrjuk, a formákba vékonyan
belenyomkodjuk, és kb. 10 percig 180 fokon
sütjük.
A formákból kiütögetett tésztát hűlni hagyjuk,
közben elkészítjük a tölteléket.
A hozzávalókat a margarin kivételével
összekeverjük (érdemes először a cukrot, a
kakaót és a l isztet külön összekeverni, aztán
hozzáadni a tejet), és közepes lángon nagyon
keveset főzzük.
Langyosan belekeverjük a margarint, és
megtöltjük a kosarakat.
Díszíthetjük ízlés szerint

Elkészítés: 
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Jó étvágyat kívánunk!
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A JDS Magazin a JDSBudapest �ltal került publik�l�sra. 
L�gy r�sze Te is a JDS közöss�gnek! 

 

JDS MAGAZINJDSBUDAPEST

Kövess minket közöss�gi m�dia felületeinken!

https://www.facebook.com/jdsbudapest
https://instagram.com/jdsbudapest


Köszönjük, hogy az első évünkben velünk tartottatok. 
Fantasztikus volt Veletek!

Áldott, gyönyörű
karácsonyt kívánunk!

A JDSBudapest csapata


