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Üdvözlet az olvasónak!
Köszöntöm Önt abból az alkalomból, hogy most már rendszeresen megje-
lenő magazinunkat olvashatja okos eszközén, számítógépén.

Az a törekvésünk, hogy elszakadunk a mainstream média sodrától és ér-
téket adunk, elgondolkodtatunk, informálunk, nem borzalmakkal sokkolunk, 
szociális érzékenységet mutatunk - elnyerte olvasóink tetszését.

Köszönjük visszajelzéseiket, biztatásukat és jókivánságaikat! Hálásak va-
gyunk, hogy munkánk gyümölcse, az érdeklődő, tudatos ember hasznos 
olvasnivalóval való ellátása ilyen rövid idő alatt ennyire sikeres lett.

Kijelenthetjük, hogy az eddig megjelent 2 lapszámunknak több olvasója 
lett, mint más piacon lévő magazinoknak akár 10 év után. A számokat tu-
domásul vettük és azt is, hogy igény van szemléletünkre. Szerénységünket, 
alázatunkat a szakma és az olvasók felé megtartjuk, és ezután még több 
energiával készítjük tudatos olvasóinknak magazinunkat.

A továbbiakban sem szeretnénk nyomtatásban megjelenni. Tudatosan 
óvjuk környezetünket és nem szeretnénk nagy ökológiai lábnyomot hagyni, 
illetve a környezetterhelést szeretnénk minimalizálni lapunk készítése so-
rán. Így a nyomtatott magazin továbbra sem szerepel terveinkben.

Komoly témákkal készültünk és még komolyabbakkal folytatjuk következő 
számainkban. Most, hogy a vírus lakásainkba kényszerített, át kell értékel-
nünk életünket, tárgyiasított, élményalapú létezésünk fontossági sorrend-
jeit felül kell bírálnunk. Ezekhez az újratervezésekhez is szeretnénk segítséget 
nyújtani cikkeinkkel. Perspektívákat felvázolni, jövőképet vízionálni Önökkel 
együtt egy jobb, élhetőbb, organikusabb világért.

Találnak cikket a nemnövekedés gazdasági idea bemutatásáról és jövő-
kép festéséről, egy cégről, mely 5 nap alatt a legjobb áron összeválogatott 
élelmiszereket szállítja ki, egy alapítványról, mely erdőket telepít adakozás-
ból, hogy unokáinknak is legyen élhető környezete. Folytatjuk Both Zoltán-
nal készült interjúnkat és megismerhetik, milyen az online lelkészkedés, HR 
generalista tájékoztat a munkakeresésben történt változásokról, és termé-
szetesen folytatódnak megkezdett rovataink is.

Köszönjük, hogy ennyien olvasnak és velünk tartanak hónapról hónapra. 

Jó olvasást kívánva a teljes szerkesztőség nevében!

Csak POZITÍVAN!

Czeczon István
Alapító, tulajdonos, főszerkesztő

Ha ellátogatnak Facebook profilunkra, és az előző 
oldalon látható reklám párját május 05-e után

megkeresik a posztok között, az 
   -al együttműködve

jelentős kedvezményekben
részesülnek a cég termékeiből való vásárláskor!
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A termőföld
művelése II.
 Újragondolt talajművelés

CZECZON



CsPM    7

Az elmúlt lapszámunkban bemutat-
tuk, hogy miért is jobb, a természet sa-
ját rendszere a talaj termővé tételében. 
Mennyivel hatékonyabb, organikusabb 
és életközpontúbb. A hivatkozás a sok új 
termőföld igényre (erdőirtások), a nagy 
ipari termelésre az, hogy ennyi embert, 
amennyi a világon van, csak ilyen mód-

szerekkel lehet ellátni. Ennyi éhes szá-
jat csak így lehet betömni élelmiszerrel. 
Csakhogy ez így nem teljesen igaz. Most 
a vírushelyzet megmutatja, hogy mek-
kora az ereje a háztájinak, a konyhakerti 
termelésnek, a kis piacoknak és mennyi-
re hajlanak a vásárlók az organikus ter-
mékek felé. Régen ez volt a természetes.

Nézzük a tényeket. „A megtermelt élelmi-
szerek 40%-a a kukában végzi. Amennyiben 
ezt optimalizálnánk, Európában nem lenne 
éhezés. Ha azt vesszük, hogy az ipari tár-
sadalmakban élő embereknek a 20-30%-
a túlsúlyos, és ez az élelmiszer mennyiség, 
amivel ők többet fogyasztanak, átcsopor-
tosításra kerülnének a harmadik világba, az 
ottani éhezés is csökkenthető lenne. A har-
madik világban sem azért éheznek, mert 
nem tudnák megtermelni a megélhetésük-
höz elegendő élelmiszert. Ott külföldi multi-
nacionális nagyvállalatok elveszik a termő-
földeket és a fejlett országoknak termelnek. 
Sajnos sokszor azon az éghajlaton nem is 
jól termő növénykultúrákat, hanem amire 
piacot találnak vagy alakítanak ki. Ha ezt 
végig gondoljuk, belátható, hogy a fenti ér-
velés nem igaz a fokozott termőföld igény-
re. Ez egy torz közgazdasági rendszernek 
az eredménye, melyet hatalmi viszonyok 
manipulálnak. Nincs alapvetően biológiai 
oka, hogy ennél jóval több embert is el le-
hessen tartani a meglévő termőterülettel.” 
– mondta a Mérgezett Föld című filmben 
Borsos Béla rendszerökológus. Van elég 
termőföld és van elég élelmiszer minden 
ember számára. Az elosztás a probléma.

Tehát eddig a mezőgazdaság úgy mű-
ködött, hogy a növénynek gépek törték fel 
a földet, megkapta a műtrágyákkal a tá-
panyagokat és a kártevők ellen a vegy-
szereket. Ebben a folyamatban sok ter-
mészetesség nincs. A növények igaz hogy 
gyorsan fejlődtek a könnyen felvehető tá-
panyagoktól, de kevésbé lettek ellenállóak. 
És valahogy mégsem olyanok, mint a ter-
mészetesen fejlődő ökológiai rendszerben 
felnövekvő társaik. A rengeteg vegyszere-
zéssel kiölték a talajból az élet nagy részét. 
Maga a talaj egy váz, szerkezet lett, a ter-
melés helyszíne. A föld minősége már má-
sodlagos. Természetesen a gazdaságnak 
ez a természetellenes folyamat nagyon 
jó, hiszen műtrágyákat, vegyszereket, ro-
varirtó szereket hozhatnak forgalomba és 
adhatnak el.  Majd újabbakkal próbálhat-
ják meg rendbe tenni a tönkretett talajt, az 
okozott károkat. Ez mind-mind pénz. Renge-
teg pénz. Miközben, ahogy írtuk előző lap-
számunkban, ezt a folyamatot a természet 
ingyen levezényli. A természet utánzása so-
sem lesz tökéletes. A folyamat egyszerű, a 
növény a műtrágyától gyorsan nő ugyan, 
de a kártevőkkel szemben kevésbé lesz el-
lenálló, így permetezni kell.
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Ha a szármaradványok a földön ma-
radnak, takarást adva annak – tehát nem 
hordja el a szél -, majd elkorhadva tá-
panyaggá válnak, nem kell műtrágyázni. 
Csak egy példa a gazdaságtalanságra. 
Jelenleg a szármaradványokat elhordják 
hőerőművekbe, ott elégetik gazdaságta-
lanul, hiszen fűtőértéke alig van. A bálázás, 
szállítás szintén gazdaságtalan, hiszen 
nagy távolságokról kell az erőműbe juttatni 
a bálákat. A ráfordított költség magasabb, 
mint amennyi energiát ki lehet nyerni a 
szármaradványok elégetéséből. A szalma 
hő értéke kicsi. Ám a gazdák az érte kapott 
pénzből műtrágyát tudnak venni, aminek 
könnyebb a használata, mintha néhány 
év alatt a rajtahagyott bomló anyagok-
kal visszaadnák a talajnak az életet jelentő 
mikroorganizmusokat.

Sajnos két éve ennek a 
vegyszerezésnek estek ál-
dozatul a méhek is. Egy-egy 
méhésznél a méhek harma-
da elhullott. Azt vették észre, 
hogy a méhek nem tértek 
vissza a nektárgyűjtésből. A 
vizsgálatkor egyértelműen 
mérgezés jeleit mutatták. 
Többféle gombaölő szert, 
rovarölő készítményt találtak bennük és a 
halálos dózis háromszorosát jelentette a 
labor. A beporzó rovarokat is mérgezik a 
használt rovarölő szerek.

Ha rossz minőségű a talaj, a benne előál-
lított élelmiszer minősége is rosszabb lesz. 
Ezeknek a rossz minőségű élelmiszereknek a 

nem megfelelő táplálkozás, 
a betegségekkel szembeni 
ellenálló képesség csökke-
nése lesz az eredménye, ez-
által romlik az életminőség.

Ha kiskertjeinkben, háztáji 
földjeinken is talajforgatás 
nélkül kertészkedünk, viszont 
a takarást istállótrágyával, 

szalmával és a zöldnövény maradványok-
kal oldjuk meg, olyan ökológiai rendszert 
építhetünk vissza, melyben ásás nélkül ül-
tethetünk és egészségesebb, ellenállóbb, 

növényeket nevelhe-
tünk. A természet elvég-
zi helyettünk mindazt a 
munkát, amelyet mes-
terségesen próbálunk 
pótolni amiatt, hogy 
ásunk, szántunk és ez-
zel kiöljük a mikroorga-
nizmusokat, gilisztákat, 
lebontó szervezeteket a 
talajból. Hagyjuk a ter-
mészetre, amit ő olyan 
jól és ingyen el tud vé-
gezni és fogyasszunk 
egészségesebb, keve-
sebb vegyszert magá-
ban hordozó élelmisze-
reket.

„Ha rossz minő-
ségű a talaj,

a benne előállí-
tott élelmiszer

minősége is
rosszabb lesz.”



CsPM    9

SZILÁGYI KATALIN

Öt nap alatt szállít ki 
élelmiszert egy magyar startup 
                                           – a legjobb árkategóriában

Az elmúlt hetekben megugrott élelmiszerkereslet hatására a nagy áruházláncok 
online rendelési időpontjai egy hónapra előre foglaltak, a kereskedők termékeinek 
árai pedig folyamatosan emelkednek – ezekre a problémákra talált megoldást egy 
magyar startup, a Roksh. Néhány nap alatt váltottak üzleti modellt és felépítették az 
Express nevű webshopjukat, ahol öt napon belül kiszállítják a felhasználók által ren-
delt terméket a legalacsonyabb áron. Kövesdi Áron ügyvezető-igazgatót kérdeztük.

Másfél évvel ezelőtt alapítottátok a vál-
lalkozást, mi volt az alapelképzelés?

Megpróbáltuk felmérni a fogyasztók vá-
sárlással kapcsolatos legnagyobb prob-
lémáit, amelyből kiderült, hogy ezek az ár, 
az idő és a döntésképtelenség. A szuper-
marketek széles kínálata és az eltérő árak 
miatt gyakran nehéz eldönteni, hogy hol 
érdemes vásárolni, ezért létrehoztunk egy 
oldalt, ahol megtalálható több online üz-
let teljes aktuális árukínálata és azok árai. A 
felület a többi ár-összehasonlító oldallal el-
lentétben nem egyesével hasonlítja össze 
a termékeket, hanem a teljes vásárlói ko-
sarat nézi. Mivel az egyes kosarak árai kö-
zött a tesztek alapján 30 százalékos eltérés 
figyelhető meg, a szolgáltatás segítségével 
egy négytagú család akár kéthavi nettó át-
lagkeresetnek megfelelő összeget, 440 ezer 
forintot is megspórolhat egy év alatt.

Hogyan működik a rendszer?
Az oldalon elérhetőek olyan különböző 

szűrők, amelyekkel a vásárló kiválaszthatja, 
hogy csak magyar, bio vagy laktózmentes 
termékeket szeretne látni, de a végső cé-
lunk az, hogy mindenki megtalálja az igé-
nyeit legjobban kielégítőket. A háttérrend-
szerünk egy virtuális eladóként működik, 
aki úgy segíti kiválasztani a fogyasztónak 
a termékeket, hogy ha az akarja, kizárólag 
a legolcsóbbakat veszi figyelembe, vagy 
az ár-érték aránynak megfelelőt. Az online 
bevásárlás támogatásával és népszerűsí-
tésével nem szeretnénk kiváltani az offline 
vásárlást, nyilván az egy élmény, amikor a 
vásárló kiválasztja a paradicsomot a pia-
con. Nekünk az a célunk, hogy a nagyobb 
értékű, vagy a havonta rendszeresen meg-
vásárolt termékeket – mint a mosópor, ás-
ványvíz, tisztítószerek – online is meg lehes-
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sen rendelni, elkerülve a cipekedéssel járó 
kellemetlenségeket, ráadásul a legjobb ár-
ban. Elsődleges célunk a magyar termékek 
népszerűsítése volt, és olyan kisebb hazai 
márkáknak szerettünk volna felületet biz-
tosítani, akik még nem tudnak jelentősebb 
összeget marketingre fordítani, éppen ezért 
nem tudnak eljutni nagyszámú vásárlóhoz.

Az utóbbi időben azon dolgoztatok, hogy 
az oldal felhasználóbarátabb legyen és 
minél több funkcióval rendelkezzen.

A célunk, hogy az online élelmiszer rende-
lés előnyeit minél több vásárlóhoz eljutas-
suk. Az online élelmiszerrendelést már egy 
millió háztartás kipróbálta Magyarorszá-
gon, viszont nagyon alacsony a visszatérő 
vásárlók száma, ezt a problémát IT meg-
oldással lehet orvosolni. Folyamatosan 
azon dolgozunk, hogy hogyan tudunk olyan 
technológiai megoldást nyújtani a külön-
böző vásárlói csoportoknak, ami nagyon 
kényelmessé, gyorssá és élménnyé vará-
zsolja azt a folyamatot, ahogy a felhasz-
náló összeállítja és megrendeli a kosarat. A 
vásárló el tudja menteni a bevásárló listá-
kat, illetve kényelmessé tettük a kereskedő-
höz való átirányítás funkcióját is.

Idénre már a nemzetközi terjeszkedést 
terveztétek, ebbe az organikus növeke-
désbe rondított bele a világjárvány.

A nemzetközi piacra lépéshez megindult 
az előkészítés, eldöntöttük, hogy melyik or-
szágokban szeretnénk megjelenni, ezek 
technikai és jogi előkészítései folyamat-
ban voltak, kerestük a partnereket, akikkel 
haladt a megállapodás, és az év második 

felében szerettünk volna elindulni. Az alap-
terveinkben ebben az évben nagyon sok 
funkciót fejlesztettünk volna. Az előző év-
ben visszaültünk a tervezőasztalhoz és na-
gyon sok kutatást végeztünk el, ebben az 
évben ezeknek az eredményét akartuk le-
fejleszteni, a következő évben szintén a na-
gyobb volumenű növekedést tűztük ki célul. 

Csakhogy közbelépett a koronavírus 
és néhány nap alatt át kellett szervez-
nünk az üzleti tervet. Nagy növekedést 
figyelhettünk meg a keresleti oldalon 
és elkezdtünk gondolkodni, hogyan 
tudunk minél több felhasználónak 
ebben a helyzetben segíteni. Az egyik 
nagy lehetőség és kihívás számunkra, 
hogy most teljesen új vásárlók pró-
bálják ki az online élelmiszer rendelést, 
amit korábban nem voltak hajlandó-
ak. Emellett az elmúlt időszakban fo-
lyamatosan mentek fel a kereskedők 
termékeinek az árai, és mivel mi ab-
ban segítünk a vásárlóknak, hogy el 

tudják dönteni, hol érdemes az árak alap-
ján vásárolniuk, ez nagyon felértékelődött. 
Elkezdtük feltárni a lehetőségeket, hogy 
hogyan tudunk minél több felhasználónak 
ebben az időszakban segíteni, és elindult 
egy növekedés az oldalunkon, viszont ez 

meghaladta a kínálati oldal felkészültsé-
gét. Míg korábban nem volt akkora keres-
let, hogy igénybe vegye az egész kínálati 
oldalt, ez pár nap alatt teljesen megfordult. 
Sokszorosára nőtt a kereslet, miközben a 
kínálat inkább csökkent, hiszen az offline 
boltok feltöltése leterhelte az online részen 
dolgozó kollégákat. Voltak olyan partnerek, 
akik teljesen leállították az online rendelést, 
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akik pedig tovább működtek, egy hónapra 
előre betelt az összes időpont.

Milyen gyorsan tudtatok reagálni a ki-
alakult helyzetre?

Múlt héten hétfőn kezdtünk el gondolkod-
ni és csütörtökön már megérkezett az első 
rendelés. Tudtuk, hogy lépnünk kell, mert 
nem csak üzletileg hasznos, hanem embe-
rileg is felértékelődik a mi felelősségünk eb-
ben a helyzetben.

Ehhez nagyobb humán erőforrásra volt 
szükségetek.

A kezdetben saját futárokkal indultunk, 
pár nap leforgása alatt nulla márkais-
mertséggel 50-100 közötti jelentkezést 
kaptunk futár- és rakodó munkás pozí-
ciókra. A küldetésünk, hogy mindenki, aki 
rendelni szeretne Budapesten, az április 
végéig tudja is leadni a rendelését, ehhez 
pedig olyan együttműködő partnerre volt 
szükségünk, akinek nagy tapasztalata van 
a futárkodásban. Ez egy bonyolult szak-
ma, rengeteg kihívással, végül sikerült a 
City taxival kötnünk egy együttműködést, 
ennek köszönhetően pedig ki tudjuk szol-
gálni a folyamatosan növekvő keresletet.

Mekkora rendelések érkeznek be hozzá-
tok és mennyi idő alatt tudjátok kiszállíta-
ni az árut?

A logisztikában komoly kihívásaink voltak, 
hiszen bővítenünk kellett a termékportfóliót, 
mert nagyon sokan kerestek friss zöldség-, 
gyümölcs és pékárut. Ez a bővítés okozott 
némi fennakadást, de most már napi 100 
rendelést ki tudunk szállítani. 

Honnan szerzitek be az árut?
Ez a legnagyobb nehézség, hiszen a leg-

nagyobb láncok, a Tesco és az Auchan is 
nagyon küszködik az áruellátással. Több 
partnerrel is dolgozunk, vannak közvetlen 
beszállítóink, a fő együttműködő partnerünk 
a Real. A friss termékekre vannak egyedi be-
szállítóink, illetve néhány nagykereskedés 
arra az esetre, ha nincs valamilyen termék 
a Realban. Most úgy működik az oldalunk, 
hogy a felhasználó kiválaszthat egy termék-
kategóriát, és azon belül kiválasztjuk mi a 
legjobb árban a legjobb minőségű termé-
ket, hiszen most az a cél, hogy minden vá-
sárlót ki tudjunk szolgálni, és ezt csak ilyen 
logisztikával lehet megoldani. Bevezettük az 
ingyenes házhozszállítást a 75 év felettiek-
nek és az egészségügyi dolgozóknak. 
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„A LEGNAGYOBB VÁLTOZÁS 
A BIZONYTALANSÁG”

BESZÉLGETÉS IMRE ANITA, HR GENERALISTÁVAL
A MUNKAERŐPIACI VÁLTOZÁSOKRÓL

BEDŐ ZSUZSANNA

Ez az időszak senkinek sem könnyű, legyen 
az munkavállaló, munkaadó, szülő vagy 
tanár. Vigyázunk a bizonytalanra is, mert 
legalább van, és közben pedig helytállunk 
otthon, mint tanár, mint szülő. Egyszer-
re három-négy pozícióban is dolgoznunk 
kell, miközben annyi tányérral a kezünkben 
egyensúlyozzunk, amennyit még sosem ci-
peltünk egyszerre. Mindeközben támogat-
juk idős szüleinket, bevásárolunk, postára 
megyünk és gyógyszereket váltunk ki he-
lyettük úgy, hogy közben nem érintkezünk 
velük. Ilyenkor szembesülünk azzal, hogy 
mennyivel könnyebb volt azokban a bizo-
nyos békeidőkben. 

A leginkább azonban a gazdaság az, ami 
megsínyli ezeket a vírusos, karanténban töl-
tött hónapokat, mert, hogy változások előtt 
áll az egész életünk, az biztos. De vajon ho-
gyan érinti mindez a munkaerőpiacot, arról 
Imre Anita HR generalistával beszéltem. 

A legnagyobb változás az a bizonyta-
lanság. Egyrészt amiatt, hogy hoztak egy 
rendeletet azzal kapcsolatban, hogy na-
gyon sokan visszamenőleg is megkap-
ják a diplomájukat. Ennek következtében 
elértéktelenedhet olyan dolgozók diplo-
mája, akiknek már van nyelvvizsgája és 
hosszabb ideje dolgoznak. Másrészt most 
minden vállalat próbál túlélni, aminek 
következtében váratlan változtatásokat 
vezetnek be, mint például azt, hogy nem 
kapják meg a dolgozók az éves béreme-
lést, a cafeteriából visszavesznek, vagy 
nem adnak annyi lehetőséget a dolgo-
zóknak, mint korábban. Jelenleg, ha bárki 
azt mondja, hogy szeretne felállni és to-
vább lépni, senki sem fogja visszatarta-
ni, mert már nem százan akarnak majd a 
helyére ülni, hanem háromszázan. Ez jel-
lemző mind a szellemi, mind a fizikai szek-
torra is. – mondja a HR generalista. 
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Adott a kérdés, hogy mennyire vigyáznak 
a cégek a jól bevált dolgozóikra, azokra a 
szakemberekre, akik eddig lojálisan, szak-
értelmükkel hosszú éveken keresztül tá-
mogatták az adott vállalatot? És bíznak-e 
abban a cégek, hogy túlélik ezt az idősza-
kot? Mennyire tudatosak ebben a magyar 
vállalatok, mind a nagyobbak, mind a KKV 
szektorban működők? 

I.A.: A KKV szektor nem tudja az embe-
reit megtartani, azok a cégek, ahol akár 1 
hónapig nincs bevétel, és nincs elég tőke 
mögöttük, azok nem képesek a dolgozók 
megtartására.  Teljesen más a helyzet egy 
amerikai nagyvállalat esetében, aminek 
leányvállalata működik Magyarországon, 
mert annak van megfelelő tőkéje arra, hogy 
kibírjon akár hónapokat, lassított munka-
tempóban. Rengeteg helyen hirdetik, hogy 
a hipermarketek helyett inkább a magyar 
kistermelőtől vásároljunk, hogy ne hagyjuk 
ezeket tönkremenni. A kisvállalkozások ezt 
az időszakot nem tudják túlélni, ezért bor-
zasztóan sok munkanélküli lesz az ország-
ban. 

A nagyvállalatokat nem érinti ez a krízis-
helyzet, hisz ők is részesei a home office 
rendszernek, náluk is lecsökken a termelés, 
mégis milyen változtatásokkal tudják meg-
tartani a dolgozóikat?

Ők központilag hoznak meg döntéseket 
változtatásokról, amiket kötelezően be kell 
tartani. Legyen az béremelés visszatartás, 
bónusz rendszer eltörlése, megszokott jut-
tatások visszatartása. – mondja a HR gene-
ralista. 

A nagyvállalatok zömében rendelkeznek 
válság tervvel, melynek része, hogy a dol-
gozókat megtartsák. Azonban a kisvállala-
tok csak annyi embert fognak megtartani, 
akikkel a létfenntartást meg tudják oldani. 
Az elküldöttek egy részétől végleg elbú-
csúznak, másik részüket pedig fizetés nélkü-
li szabadságra küldik, abban a reményben, 
hogy mivel állományban maradnak, visz-
szatérnek a válság után.  

I.A.: A nagyvállalatok sokkal összetette-
bek, a mi cégünknél kb. 70 szellemi munka-
vállaló dolgozik, akikre nyilván szükség van, 

így nagy elküldésekre nem lehet számítani, 
mert munkakör összevonások történné-
nek. Nem várhatja el egyetlen nagyvállalat 
sem, hogy holnaptól három ember mun-
káját kettő végezze úgy, hogy közben home 
office-on vannak, túlórákat pedig nem fi-
zetnek.  A tőkeerős külföldi vállalatok túlélik 
ezt az időszakot, de a kisvállalatok többsé-
ge tönkre fog menni. 

Nehéz kérdés, hogy a kis cégek milyen 
módon tudnák „kibekkelni” ezt a pár hóna-
pot, fél évet, ehhez minden cégnek egyedi 
válságtervet kell kitalálnia. A legtöbb helyen 
visszaesnek a bérek, lecsökken a munkaidő, 
visszamondanak iroda bérleti díjakat, min-
denki ott próbál visszavenni a költségekből, 
ahol csak tud. A dolgozók többsége, akik 
megtarthatják a munkájukat, pedig örül-
hetnek, hogy még ha lecsökkent bérrel is, 
de megmarad valami, ami talán egy ideig 
biztos.

Hogyan lehet összeegyeztetni az ottho-
ni munkát a családdal, az új feladatokkal, 
amire senki sem volt felkészülve?

I.A.: A mi anyacégünk azt tanácsolja a ve-
zetőinknek, hogy ne várjuk el a megszokott 
100%-os szintet a dolgozóinktól még home 
office-on sem. Például ne csodálkozzunk, 
ha egy meeting alatt a dolgozó nem irodai 
öltözetben ül a laptop elé, vagy ha csak a 
konyhában tudta elhelyezni a gépet, vagy 
éppen megjelenik értekezlet közben 1-2 
gyermek is. Fontos, hogy ne a munkáltató 
ossza be az időt és ne ugyanolyan elvárá-
sokat támasszon a dolgozó felé, mint ko-
rábban, hanem igenis lehetőséget adjon 
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arra, hogy a munkavállaló maga döntsön 
arról, hogy mely feladatot, mikor tud legha-
tékonyabban elvégezni.  Ez a helyzet min-
denkinek új, nem csak a munkáltatóknak, 
de a munkavégzőknek is. 

Elképzelhető, hogy egyszer visszaáll min-
den a megszokott körforgásba?

I.A.: Nagyon bízom benne, hogy vissza fog 
állni. Először az emberek fejében fog áta-

lakulni sok minden, amit eddig biztosnak 
hittek, az egyik pillanatról a másikra meg-
változhat. Aki eddig biztos volt a munkahe-
lyében, most rádöbben, hogy semmi sem 
biztos. 

A munkaadók, le-
gyenek azok nagy-
vállalatok, kis cégek, 
mind struktúrájukat, 
mind szerkezetüket 
tekintve nagy vál-
tozások előtt állnak. 
Egy biztos, hogy va-
lamilyen rend visz-
szaáll, csak bízha-
tunk abban, hogy 
ezzel majd mindenki 
jól jár. Az ember sze-
mélyiségéből adó-
dóan mindig készen 

áll a változásokra, és képes az alkalmazko-
dásra. Ha új világ köszönt be a munkaerő-
piacon, akkor azzal is képes lesz együtt élni 
és a változásokat hosszútávon a hasznára 
fordítani. 
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Múltkori cikkem végén ígértem, hogy mostani írásomban elmesélem, mely gya-
korlati lépéseket megtéve tudunk elkezdeni MÁSKÉPP nézni munkánkra, ezáltal 
képessé válva bárhol BOLDOGulni.

Aztán az élet úgy hozta, hogy alkalmam adódott másképp dönteni. A jelenleg 
mindenkire vonatkozó újratervezés közepette azt éreztem, van most valami, ami 
aktuálisabb, ugyanakkor csatlakozik is a munkához és a boldoguláshoz. Ezért in-
kább a próbaszámban írt cikkemre visszautalva mutatom meg ismét a célkitűzések 
jelentőségét és gyakorlati hasznát. Saját példámon végigvezetve.

BOLDOGulj bárhol –
munkáról MÁSKÉPP III.

BLOGI

Első kézből tudok ugyanis most beszá-
molni róla, hogy képes az ember másképp 
nézni a világra még egy olyan helyzetben 
is, amiben jó pár hete élni van lehetősé-
günk. Igen, szándékosan fogalmaztam így, 
ezt a szót használva. Merthogy mi itt a Csak 
Pozitívan Magazinban mindent egy olyan 
szemüvegen keresztül nézünk, mely meg-
mutatja a dolgok és helyzetek megoldás 
centrikus oldalát.

Íme, ahogyan én látom: „A krízis – esély 
azok számára, akik kreatív eszközökkel tud-
nak élni a megújulás érdekében. Még a leg-
szörnyűbb helyzet is…” (Hajduska Marianna, 
Lukács Béla, Mérő László és Popper Péter Kr-
ízishelyzetben, Jaffa Kiadó 2009/2013.)

Ezt élem pillanatnyilag jómagam is. Ahogy 
azt hiszem nagyjából mindenki a világon. Ki 
már jobban, ki még kicsit kevésbé érintve a 
téma által, de hosszútávon kikerülni sem-
miképpen nem tudva azt.

Engem a mostani helyzet kezdő vállalko-
zóként talált meg, aki most természetesen 
hó végével szünetelteti a vállalkozását. Rá-
adásul az őszi indulásom is  egy érdekes 
csavar eredménye volt. Amire kb. ugyan-

úgy nem számítottam akkoriban, mint a 
most kialakuló helyzetre.

Azok kedvéért akik korábbi írásaimat nem 
olvasták, leírom az előzményeket is dióhéj-
ban. Tavaly májusban utolsó vendéglátós 
munkahelyemen dolgoztam. Elégedett vol-
tam mindennel, szerettem a munkám, jó fej 
kollégám volt, normális fizetésem s heti 3 
napot kellett csak dolgoznom. E kombiná-

ció számomra az első időkben ideálisnak 
tűnt, hiszen a szakmámban korábban en-
nél jóval megterhelőbb kondíciókkal talál-
koztam hosszú évek során.

Aztán ahogy teltek a hetek, kezdtem érez-
ni, hogy valami mégsem stimmel. Május 

Na hát csak most igazán aktuális ez a bizonyos 
bárhol BOLDOGulás!
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közepén pedig egy munkahelyi baleset ké-
pében meg is érkezett számomra a vissza-
jelzés, hogy jól tippeltem – nem vagyok a 
helyemen már megint. Azaz még mindig... S 
aztán az így „nyert” hathetes táppénz alatt 
átgondolva a ’hogyan tovább?’ témakört, 
meghoztam életem egyik legnehezebb 
döntését, miszerint belevágok végre egy 
saját vállalkozás elindításába.

Évek óta vágytam a saját magam főnö-
ke lenni, ugyanakkor paráztam is tőle azért 
rendesen. Ahogy az ember általában az 
újdonságok előtt teszi. De a fejemben már 
ezer ötlet volt különböző kidolgozási stádiu-

mokban arra vonatkozólag hogyan, mit és 
kiknek szeretnék átadni a saját meglévő ta-
pasztalataimból. Ráadásul az Univerzum is 
a kezemre játszott, egy munkaügyi közpon-
ton keresztül elérhető, vállalkozóvá válási 
támogatás formájában. 

A köztes hat hónapot nagyon élveztem. 
Vendéglátóipari sulikba jártam előadást 
tartani, fb-os élő adásokat csináltam, 
egyéni konzultációkat tartottam szezonális 
osztrák vendéglátás témában és még so-
rolhatnám.

Aztán megtörtént, amiről egyikünk sem 
gondolta volna soha, hogy bekövetkezhet.

S most ennek kapcsán újra elővehettem 
saját próbaszámos cikkem 5 pontját, hogy 
azok mentén vegyem végig, milyen tenni-
valóim vannak az új helyzetben, amikor ak-
tuális célom munkát találni mielőbb.

1. Irányom: azt a számomra ideális 
helyet céloztam meg, ahol ’szupererőimet’ 
maximálisan kiaknázva lehetek segítségé-
re másoknak.

2. Prioritásaim: minél hamarabb visz-
szanyerni anyagi stabilitásomat, hogy 
folytathassam a saját vállalkozásom. To-
vábbi fontos szempont, hogy új munka-
helyem akár gyalog is megközelíthető le-
gyen. Merthogy ezzel úgymond két legyet 
tudok ütni egy csapásra. Egy másik célom 
ugyanis, hogy rendszeressé teszem az éle-
temben a mozgást. A jelen helyzet ennek 
kedvez is olyan szempontból, hogy mikor 

halaszthatatlan intéznivalóm van, 
igyekszem kerülni a tömegközle-
kedést.

3.  Motivációm: tudom, hogy 
amit kitaláltam értéket ad a szak-
mám résztvevőinek, a működő-
képes rendszer felépítése viszont 
hosszabb időt vesz igénybe, mint 
korábban gondoltam. Így ideá-
lis megoldás számomra egy fix 
munka és bevételi forrás meglé-
te mellett dolgozni tovább a saját 
projektem részletein.

4.   Megkülönböztetés: a mos-
tani időkben különösen fontosnak érzem, 
hogy egy adott feladatra fókuszálva a fi-
gyelmemet és az energiámat, ki tudjam 
vonni magamat az általános kevéssé po-
zitív hangulat hatása alól.

5. Változás: eredeti szakmám (ven-
déglátás), amiben 25 évnyi tapasztalatom 
van most nem éppen arról ismert, hogy tö-
megével keresik a lelkes munkavállalókat. 
Ennek köszönhetően lehetőségem nyílik 
átgondolni, milyen egyéb területen tudom 
kamatoztatni ’szupererőimet’.

Hát itt tartok most, e cikk írásának pilla-
natában. Jelen terveim szerint legközelebb 
beszámolok róla, milyen eredményeket ér-
tem el az eltelt köztes időben. Addig is kívá-
nok mosolygós, megoldás fókuszú napo-
kat és minél pontosabban körvonalazódó 
célokat.
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 KEDVEZMÉNY!
A vírus okozta kellemetlen helyzetben szeretnénk enyhíteni 

a vállalkozások hirdetési terheit, ezért a Médiaajánlatunkban 
szereplő árakhoz képest a következő kedvezményt adjuk:

*1 alkalom -30% kedvezmény
*2 alkalom -50% kedvezmény

*3 alkalom - Csak 1/3-ad árat fizet 

Tisztelt leendő hirdetőink, cégek, vállalkozók, szervezetek!

Kérjük Médiaajánlatunkért látogassák meg 
weboldalunkat 

a https://csak-pozitivan-magazin.hu/mediaajanlat/ címen
vagy

keressenek a csakpozitivanmagazin@gmail.com mail címen és
a 06 70/3210-420-as telefonszámon.
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CZECZON

Nemnövekedés
              az új paradigma

Interjú 

Dr. Köves Alexandra 

adjunktussal, 

a Corvinus egyetem 

oktatójával, 

ökológiai 

közgazdásszal
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Kifejlesztünk és kipróbálunk rendsze-
reket, majd üveghangig kihúzatjuk, hogy 
lássuk mit és mennyit bírnak. A kapitaliz-
mus most elért a falig az összes kiszolgáló 
és társrendszerével együtt. Jött egy vírus 
és megmutatta, hogy milyen törékeny ez 
a felépítmény. Persze semmi sem lehet 
tökéletes és mindenkinek egyformán jó. 
Ám jelenlegi rendszereinkkel ökológiai-
lag eljuttattuk magunkat az utolsó órába. 
Ennyi. Nincs több idő. Szükséges a válto-
zás és nem elég csak beszélni róla, el kell 

kezdeni kipróbálni valami újat, valami 
mást. Elsőre ez sem lesz tökéletes, biz-
tos lesz mit csiszolni rajta menet közben, 
lehet fájni is fog kicsit, de egy eddig még 
meg nem tapasztalt, működőbb, igazabb 
világot hozhat. Az eddigi lemondások-
kal teli kommunikációkkal ellentétben a 
nemnövekedés egy pozitív víziót, pozitív 
perspektívát nyújt a jövőre. Dr. Köves Ale-
xandra adjunktussal, a Corvinus egyetem 
oktatójával, ökológiai közgazdásszal be-
szélgettünk erről a paradigmaváltásról.

- Honnan ered ez a gazdasági szemlélet 
és filozófia? Mikor jött létre? Hogyan defini-
áljuk és mire ad válaszokat?

- Az ökológiai közgazdaságtant a ’70-es 
évekre datálják, ekkor jelent meg a Me-
adows házaspár jelentése a Római Klub 
megbízásából, ami a növekedés határairól 
szólt. Ez azt mondta ki, hogy az a típusú gaz-
dasági kényszer, hogy a gazdaság-
nak folyamatosan növekednie kell, az 
mindenféle szcenárióban környezet-
pusztuláshoz fog vezetni. Ezt rendszer-
modellekkel levezették és javasolták, 
hogy a gazdaságba be kell avatkozni, 
hogy ne vezessen súlyos környeze-
ti problémákhoz. Szintén a hetvenes 
években mondta Kenneth Boulding, 
hogy korábban egy prérin lovagoló 
cowboyhoz volt hasonló a gazdaság, 
nem voltak határok a növekedésben, 
de ha Földünket nézzük, akkor bizony 
a fogyasztásokban is határt kell megálla-
pítani és maga a Föld is kereteket szab a 
gazdaság növekedésének. Majd Herman 
Daly rávilágított, hogy nem lehet a gazda-
ságot önállóan a társadalmi beágyazott-
ságtól függetlenül vizsgálni. Rossz meg-
közelítés az a szemlélet, hogy a gazdaság 
a társadalomból felveszi a munkaerőt, a 
környezetből a nyersanyagokat, átalakító 
folyamatok révén a szemetet visszaöklen-
dezi a természetbe, a lakosságnak pedig 
fogyasztásra a végterméket adja. Ő kezdett 
azon gondolkodni, hogy létre kellene hoz-
ni egy állandó állapotú gazdaságot. Olyan 
egyensúlyra törekedni, melyben a gazda-
sági tevékenységek benne maradnak a 
Föld eltartó képességében. Ez a szemlélet 

azt mondja, hogy minden területnek együtt 
kell gondolkodnia: közgazdászoknak, ökoló-
gusoknak, szociológusoknak, fizikusoknak, 
pszichológusoknak, stb.

Európában elindult egy mozgalom a 
2000-es években, mely Serge Latouche ne-
véhez fűződik és így lett a nemnövekedés 
bölcsője Franciaország. A szó nem azt je-

lenti, hogy mesterségesen csökkentjük a 
gazdaság méretét, hanem hogy megpró-
báljuk a növekedési kényszert kivenni belő-
le, és ha a környezeti korlátokat tiszteletben 
tartjuk, hogyan tudunk növekedés nélkül is 
egy egészséges, fejlődő gazdaságban mű-
ködni. Ahhoz, hogy a növekedést kivegyük a 
rendszerből, ahhoz minden területhez hozzá 
kell nyúlnunk. Ezt most napjainkban nagyon 
jól láthatjuk, ha a növekedést kivesszük, re-
cesszióról beszélünk, és ez dönt magával 
mindent. Ezért egy lassú átmenethez min-
den területhez hozzá kell nyúlnunk, az elosz-
tási rendszerhez, a munkához, a termelés-
hez, a hitelezéshez, a pénzrendszereinkhez, 
a várostervezésünkhöz, a céges működés 
formáihoz, a tudományhoz, a filozófiához.



20   CsPM

- Itt fontossági sorrendeket kell létrehozni, 
vagy át kell gondolni egyes területek szük-
ségszerűségét?

- Igen, minden területen valamilyen el-
mozdulást kell elérni ahhoz, hogy ez az át-
menet a növekedési kényszer nélküli gaz-
daságba vezessen.

- Az elmúlt 50 évben miért nem tudott 
erőteljesebben átmenni a köztudatba, ha 
már ennyi gondolkodó, közgazdász és ku-
tató foglalkozott ezzel az iránnyal? Ennyire 
erős ez a növekedési kényszer?

- Erre van egy tudományos, egy politikai 
és egy pszichológiai válasz. A tudományos 
az az, hogy amikor paradigmaváltásról 
beszélünk, akkor nem vesszük észre, hogy 
a paradigmák rettenetesen erősek. Olyan 
alapvetéseket kell megkérdőjeleznünk, ami 
bizony néha fájdalmas. A jelenlegi gazda-
ságunk olyan paradigmákon nyugszik, mint 
pl. az ember racionális, önérdekkövető, ha-
szon maximalizáló lény. Homo oeconomi-

cus. Ez egy alapvetés, erre építettük fel a 
gazdaságunkat.

- Ha körbenézek az ismeretségi köröm-
ben, egy csomó ember nem ilyen.

- Pontosan. Na jó, de a paradigma ez. Erre 
építünk. A másik a munka társadalma: Aki 
nem dolgozik, ne is egyék. Ez is a paradig-
ma része. A növekedés jó, a növekedés fej-
lődéshez vezet, a növekedés megoldja a 
társadalmi egyenlőtlenségeket, megold-
ja a környezetvédelmet, mert egyre több 
pénzünk lesz rá. Ezekre a paradigmákra rá-
építünk intézményeket és ezek az intézmé-
nyek megerősítik a paradigmákat. Kik lesz-
nek sikeresek egy ilyen rendszerben? Azok, 
akik elkezdenek hasonlítani erre a képre. 
Minél önzőbb és racionálisabb vagy, annál 
sikeresebbnek tűnsz. Ettől ezek a rendszerek 
nagyon makacs dolgokká válnak. 

- Igen, de a nagy többség számára még-
sem komfortos dolgok, hiszen nem minden-
ki ér fel a csúcsra és lesz gazdag, sikeres. 
Nem mindenki él úgy, ahogyan szeretne, 
saját igényei vagy vágyai szerint, hanem 
bele van kényszerülve ebbe a modellbe, 
ami meg nem kielégítő és komfortos szá-
mára.

- Itt jön a pszichológiai válasz. Egyrészt, 
akik nem érzik jól magukat, azok sem 
kezdik el a paradigmáknak az alapja-
it feszegetni. Annyira áthatja az életünket. 
Gondoljunk bele, hány ember hallja, hogy 
a gazdasági növekedés jó és azon agyal, 
hogy most 3,2 vagy csak 2,8%, és az utóbbi 
már rettenetes. Emellett hány olyan ember 
van, aki elgondolkodik, hogy a gazdasági 
növekedés biztos, hogy jó? Hány ember? 
Kvázi törvényként éljük meg. Ez ugyanúgy 
egy hitrendszer, mint bármi más. A para-
digmák ereje nem lebecsülendő ebben a 
történetben. Akik már 50 éve azt mondják, 
hogy ezeknek a paradigmáknak ez a része 
olyan problémákba fog bennünket bele-
vinni, amivel most kellene foglalkozni - hát 
azok ilyen fura hippiknek tűntek eddig. Per-
sze, jó-jó, azt gondolják, hogy az ember jó 
meg altruista meg ilyenek. A tudományos 
forradalmaknak amúgy is ez a természe-
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tük, hogy az alternatívák paradigma-je-
löltek maradnak nagyon sokáig és nincs 
is párbeszéd és vita a főáram meg a jelölt 
között. A főáram elég biztos önmagában 
ahhoz, hogy amikor elkezd válságokba be-
lefutni, akkor is a saját gondolati körén belül 
próbálja a megoldásokat megtalálni. 

- Tehát akkor ez a szemléletmód 50 éve 
egy bábállapotban van?

- Nem báb. Nagyon sokan sokat dolgoz-
tak rajta és nagyon kiforrott gondolatiság 
jellemzi. Csak párhuzamosan fejlődött a 
főáram megoldás kereséseivel.

- Elindultak olyan gazdasági modellek, 
cégek, kezdeményezések, amik ebben a 
párhuzamosságban már tudják mutatni 
azokat a példákat, hogy még kicsiben, de 
ez itt már ilyen és ilyen eredményeket hoz?

- Nyilván az elmélet az nagyon sokat fej-
lődött, aztán vannak olyan közösségi kez-
deményezések, egyéni kezdeményezések, 
amelyek magukévá tették ezt a filozófiát és 
elkezdték bemutatni, hogy még egy olyan 
nehezített pályán is, mint a főáramon be-
lüli alternatív megoldások, még úgy is létre 
lehet hozni ilyeneket. Ez egy nehezebb ver-
zió, mintha az egész rendszer mozdulna, 
vagy nehezebb, mint ha a mostani rend-
szer is segítené azokat a társadalmi inno-
vációkat, amik ilyen irányba visznek el.

- Érdeke a főáramnak, hogy segítse?

- Itt jön a politikai válasz. A jelenlegi rend-
szer bizonyos hatalmi struktúrákat fenn-
tart és kiszolgál. Mivel a gazdasági és a 
politikai hatalom nagyon erősen összefo-

nódik, ezért nyilvánvaló, hogy relatíve ne-
héz ebbe a körbe felülről lefelé belenyúlni. 
Mivel a hatalmi status quo-t kezdenénk bil-
legtetni ezzel a kezdeményezéssel. Ha arról 
beszélünk, hogy jövedelem plafon, akkor 
nem beszélünk ahhoz a top 1%-hoz, aki el-
viszi a gazdasági növekedés hasznának a 
85%-át. Nem véletlen, hogy azok, akik ezen 
a területen dolgoznak, azok azt mondják, 
hogy ha nem kényszerítünk ki bizonyos 
részvételi, demokratikus módszereket, el-

veket, ha nem kényszerítjük ki a döntésho-
zatal decentralizációját, ha nem kezdünk 
el sokkal erősebben helyi megoldásokban 
és döntéshozatalban gondolkodni, akkor 
nehéz lesz ezt átütni. Mert inkább alulról 
kezdeményezve fog felfelé változni.

- De ennek a környezeti hatásai a veze-
tőket és a felső 1%-ot is érinteni fogják. Ezt 
gazdasági eszközökkel megoldani nem le-

het.
- Jó lenne, ha ez a gondolat 

átütné az éppen hatalomban 
lévők gondolkodását. Sajnos 
nagyon rövidtávon gondol-
koznak mind a politikai, mind 
a gazdasági szereplők. Ha va-
lamiben ez a válság tud segí-
teni az az, hogy megértjük az 
exponenciális függvényeket. 
Hiába mondja az ENSZ klíma-

szervezete, hogy 10 évünk van összesen 
ahhoz, hogy elérjük az exponenciális részt, 
ami ugye miután a görbe kicsit nő, kicsit 
nő, ebben a szakaszban elszáll. Most ezt 
látjuk a vírusnál. Sok ilyen görbét dugnak 
az orrunk alá. Kétnaponta duplázódik a be-
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tegszám, 1, 2, 4, 8 ember és hirtelen elkezd 
a görbe emelkedni. Ezt a logikát mondják 
a környezetvédők is nagyon régóta. Most 
talán a politika is kilép a 4 éves távlatokból 
és felismeri, hogy lehet, hogy még a görbe 
lapos részén vagyunk, de ha elérünk a gör-
be azon pontjára, ahol az erős emelkedés 
indul, akkor már ők sem fogják tudni leta-
gadni. Ez a rövid és a hosszú táv között a 
különbség, már a 4 évek sem biztos, hogy 
a görbe lapos részén lesznek. A vírusnál is 
azt látjuk, hogy beavatkozni még a lapos 
részen kell.

- Tehát szükség van ilyen kényszerhely-
zetekre, mint ez a mostani, hogy a belátás 
megtörténjen?

- Ilyet semmiképpen nem mondanék, 
mert nyilván tiszteletben kell tartani azokat 
az egyéni nehézségeket meg akár tragédi-
ákat, amiket ez elhoz. Az kétségtelen, ha a 
környezeti témákban nem lépünk, akkor va-
lami nagyon hasonlóra lehet számítani. So-
kan kérdezték tőlünk, hogy mi fogja kikény-
szeríteni ezt a változást. Az optimista verzió 
az volt, hogy megértjük ezt a folyamatot 

és elkezdünk építeni egy másik utat. A 
másik válasz az volt, hogy elmegyünk a fa-
lig, kapunk az arcunkba valami kellemetlen 
helyzetet, na és akkor majd elindulunk más 
irányba. Én nem örülök a jelenlegi helyzet-
nek, de ha ezeket a párhuzamokat megér-
teti velünk, akkor lehet egy jobb új állapot-
ba átmenni. 

- Azt láthatjuk, hogy a kapitalizmus meg 
tud döccenni, egy ilyen helyzetben.

- Annyira kitett, instabil rendszereket si-
került felépítenünk, akár a pénzügyi, logisz-
tikai, egészségügyi rendszert nézzük. Az a 
társadalom és gazdasági rendszer, amit 
építettünk, az minden, csak nem reziliens. 
A társadalmat sem lehet tovább húzni, 
mindenki depressziós, szorong vagy a klí-
ma, vagy a munkája miatt. A környezetünk 
egyértelműen nem bír sokáig többet. Maga 
a gazdaság sem ellenállóképes. 

/A cikk folytatását következő lapszámunk-
ban olvashatják/
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A Nagykőrösi Konzerv Kft.
az immunerősítés

jegyében
A Nagykőrösi Konzervgyár egykori paradicsom-vonalának he-

lyén, a József Attila út 22. szám alatti telepen 2011-ben kezdte meg 
működését a Nagykőrösi Konzerv Kft.

A cég kíméletes hőkezeléssel tartósított, vitaminban gazdag, 
egészséges kézműves termékeket állít elő. 

A zöldségkrémek, melyek kenyérfeltétként, vagy tészták öntete-
ként használhatók minden segédanyag nélkül készülnek. A konzisz-
tencia, szín, íz kialakítására más zöldségeket, gyümölcsöket alkalmaznak, ezzel váltva ki a 
mesterséges adalékanyagokat. Mivel a termékek zöldségtartalma 90% feletti így rostban 

gazdagok és alacsony kalóriatartalmúak: var-
gányás gombakrém, petrezselymes zellerk-
rém, padlizsánkrém, batátakrémek, medve-
hagymás cukkini krém, cékla krém. 

A termékekben felhasznált zöldségek hoz-
zájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok ne idegen-
kedjenek a zöldségektől, és közelítsenek az 
egészséges táplálkozás felé. A lakossági fo-
gyasztók körében gyorsan népszerűek let-
tek a levek, mind hideg italként, mind forró 
italként fogyasztva (kajszibarack almával, sár-

garépával, homoktövissel; őszibarack almával, sárgarépával, homoktövissel; feketeribiszke 
almával, céklával; kivi almával, spenóttal; meggy almával céklával; narancs almával, sárga-
répával, homoktövissel). 

A préselt zöldséglevek jótékony hatással lehetnek az emberi szervezet immunrend-
szerére. Az ezekhez adagolt homoktövisvelő magas vitamintartalmán kívül olyan kémha-
tást alakít ki, hogy alacsony hőkezeléssel is 1 évig eltartható a termék. A spenótból rostos 
levet készítenek, amelynél a kívánatos kémhatást gyümölcslé sűrítményekkel biztosítják. 
Üdítőitalként 100% természetes alapanyagokból készítenek zöldség-gyümölcsleveket. Az 
élvezhető ízt gyümölcslé sűrítmények adagolásával biztosítják.

Minden adalékanyagtól, hozzáadott cukortól mentesek a termékek. A szükséges szín és 
íz kialakítását különféle gyümölcs és zöldséglevek keverésével biztosítják: préselt céklalé 
almával, préselt sárgarépalé naranccsal, rostos paraj almával, kivivel, eper rebarbarával, sü-
tőtök almával, paradicsomlé almával, uborka, almával, spenóttal. 

Hasonló elgondolás alapján készítik a dzsemeket gyümölcsdarabokkal. Az előállítás során 
a cukrot vagy mesterséges édesítőszereket gyümölcslé sűrítményekkel oldják meg a kelle-
mes, édes íz biztosítása céljából. A különleges szilvalekvár 100 %-ban csak szilvát tartalmaz, 
mely hagyományos agyagedényben is kapható.

Minden termék tehát 100 % természetes összetevőből készül, 
nem tartalmaz tartósítószert, aromát, színezéket, állományjavítót, 

hozzáadott cukrot, édesítőszert és ízfokozót.
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Menni vagy maradni?
Avagy külföldi munkavállalás 

bennfentes szemmel III.

BLOGI

Előző írásomban arról meséltem, miféle lehetőségek rejlenek a külföldi munkavál-
lalásban és mely 3 nézőpont MEGVÁLTOZTATÁSA a legjobb alap kinti sikereinkhez. 
Emlékeztető-kedvcsináló a korábbi cikk megkereséséhez, avagy mely mondatokkal 
a fejünkben maradjunk inkább itthon. Hiszen a távolság nem fog változtatni semmi 
olyasmin, amivel alapvetően elégedetlenek vagyunk az életünkben...

1. Mások hibájából tart ott az életem 
ahol, hiszen én csak a körülmények áldoza-
ta vagyok.

2. Elmenekülve az itthoni problémák 
elől több száz kilométerre minden szebb és 
jobb lesz.

3. Simán elboldogulok idegen nyelv tu-
dás nélkül is, hiszen olyan sokan így dolgoz-
nak kint.

És akkor most a fentiek a jelen helyzetre 
aktualizálva:

Amit itt és most kaptunk, egy különleges 
lehetőség. Igen, hatalmas kihívás is egy-
ben, mégis úgy gondolom, arra fókuszálva, 
hogy milyen pozitív változásokat érhetünk 
el általa, mégis érdemes inkább esélyként 
kezelni valami újra. Hisz ahogy már több-
ször említettem én magam abban hiszek, 
sőt tudom, mert a saját bőrömön tapaszta-
lom hosszú évek óta: az életünkben vágyott 
változást egyedül mi magunk lehetünk ké-
pesek generálni.

BELÜLRŐL!!!

Azaz saját magunkon változtatva, mely 
átalakulás hatását meglepően gyorsan a 
környezetünkben is tapasztalhatjuk aztán.

Na de hol vigasztalhatják vajon ezen 
mondataim azokat, akik ezerrel készültek 
arra, hogy most aztán már végre tényleg 
belevágnak életük nagy kalandjába és ki-

próbálják magukat egy idegen országban? 
Hiszen per pillanat nemhogy a határt nem 
léphetik át egy darabig, de még csak a 
saját lakásukból való távozás is meglehe-
tősen korlátozott.

- Hogyan lehetséges számukra ebben a 
mostani helyzetben bármi biztatót találni?

- Mi a megoldás arra, hogy képesek le-
gyenek magukat megoldásfókuszban tar-
tani addig, míg újra lehetőség nyílik a kül-
földi munkavállalásra?

- Mivel tölthetik hasznosan az idejüket a 
bezártság végéig?

Először is, kéretik nagy levegőt venni és el-
határozni, hogy a továbbiakat nyitott szív-
vel és elmével olvassák. Figyelembe véve 
azt, hogy bár jómagam már 3. éve itthon 
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keresem a BOLDOGulás lehetőségét, jelen-
leg hazai vendéglátósként maximálisan 
át tudom érezni mindazok helyzetének ko-
molyságát, akiknek most régóta dédelge-
tett álmai dőltek romba jó időre.

Jómagam kezdő vállalkozóként hónap 
végével a szüneteltetés mellett döntöttem 
és éppen azon töröm a fejemet, mely más 
területen tudom kamatoztatni az elmúlt 
éveim tapasztalatát. Másik fontos kérdés 
pedig, amit napi szinten felteszek magam-
nak, vajon a mostani helyzet, milyen lehe-
tőségeket rejt számomra kreatív energiáim 
kihasználását illetően. Amikkel amúgy min-
denki IS rendelkezik, max. eddig még nem 
került olyan helyzetbe, hogy rá legyen szo-
rulva megkeresni és alkalmazni azokat.

Na de ezek most ilyen idők, s ha már az 
ország határának átlépése nem ajánlott 
mostanában, akkor koncentráljuk a kom-
fortzónánkéra, melynek tágításához-átlé-
péséhez most kaptunk egy esélyt.

S hogy vajon miért nem tettük meg 
eddig?

- Mert többségünk a legkisebb ellenállás 
irányába haladva éli az életét.

- Olyan dolgokat csinálunk, amik szá-
munkra kényelmesek.

- Morogva bár, de maradjunk a munka-
helyen, amit bár lehet, hogy jó ideje szív-
ből utálunk, de legalább valamilyen szinten 
biztosítja a megélhetésünket.

- Őrlődünk rég működésképtelennek mi-
nősült párkapcsolatban csak hogy ne le-
gyünk egyedül.

És amíg nem fáj annyira elviselhetetlenül 
a helyzet, hogy az kilökjön minket a meg-
szokásból és beletaszítson valami rettegett 
újdonságba, addig meglehetősen kevesen 
vagyunk készek és hajlandók önszántunk-
ból bármit másítani az eddigi életünk min-
dennapjain.

Na de mit ad a mostani helyzet akkor a 
külföldi munkavállalás kapcsán? Mire lehet 
és érdemes kihasználni a nyakunkba sza-
kadt temérdek időt, amit a négy fal közt va-
gyunk kénytelenek tölteni?

  Annak átgondolása, vajon valóban ko-
moly-e a bennünk a szándék továbbra is 
külföldön dolgozni. S ha igen, mennyire va-
gyunk elszántak mindent megtenni a szá-
munkra ideális munkahely mielőbbi meg-
találásáért
  Nyelvtudás fejlesztése, tökéletesítése
  Hiteles forrásból származó információk 

felkutatása a külföldi munkára vonatkozó-
an
  Külföldön dolgozó ismerősökkel való 

kapcsolatfelvétel és rendszeres kommuni-
káció
  Céljaink pontos bekalibrálása 

Korábban is írtam már róla, de most még 
inkább fontosnak tartom hangsúlyozni: aki 
pozitív változásra vágyik az életében, an-
nak érdemes megbarátkozni mielőbb né-
hány gondolattal, amikről következő írá-
saimban beszélek majd. Ezek közül az első 
és legalapvetőbb tudnivaló: kivétel nélkül 
mindent mi magunk teremtünk az éle-
tünkben. Ok-okozat alapon működik a vilá-
gon minden, ráadásul hasonló a hasonlót 
vonzza.

Első lépésként most tehát érdemes a 
problémáról a megoldásra helyezni a fó-
kuszt mindazoknak, akik a szó szoros ér-
telmében életben akarnak maradni. Mert 
most globális szinten nézhetünk szembe 
azzal a kérdéssel, hogy az egyéni felelős-
ségvállalás és a cselekedeteink következ-
ményeinek viselése mit is jelent pontosan. 
Szintén említettem már korábbi írásom-
ban, és nem győzöm elégszer hangsúlyoz-
ni: bármi történik velünk, a mi reakciónkon 
múlik, hogy az adott eseménynek milyen 
hatása van az életünkre. Amint ezzel tisz-
tába kerülünk, máris kaptunk egy segít-
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séget, hogy motiválva legyünk arra, miért 
érdemes a megoldás szemüvegén keresz-
tül vizsgálni a helyzetünket minden szem-
pontból. 

Mert igenis lehet arra koncentrálni is, mi 
mindent nyerhetünk a mostani helyzet ál-
tal. Természetesen nem kötelező így élni. 
Viszont szerintem csak így érdemes. Lógó 
orral, pánik hangulatban nehezen tudunk 
bármilyen pozitív változást teremteni ma-
gunk körül. Sőt akár éppen még meglévő 
egészségünket is komolyan veszélyeztet-
jük arra figyelve, hogyan súlyosbodhat a 
helyzet. Mert a közösségi média azért tud-
ja elképesztő posztokkal és kommentekkel 
meglepni még a legerősebb idegzetű, leg-
pozitívabb szemléletmódú embert is...

Múltkori írásomban a külföldi munka 
előnyei közt említettem  többek közt, hogy 
sok új értékes ismeretségre tehetünk szert. 
Mostani átirat a kapcsolatokat illetően: le-
hetőségünk van a meglévőkre fókuszálni 
és azokat ápolni, felújítani, rendezni – ami 
megint csak egy hasznos időtöltés.

És ha már folyton korábbi önmagam 
idézem, ide kívánkozik még azon lista is, 
melyben múltkor felsoroltam, mi minden 
szükséges a hosszútávú külföldi BOLDO-
Guláshoz, hisz ezek most az itthoni min-
dennapokban is kiemelt jelentőséggel 
bírnak:

 - rugalmasság
- türelem
- alkalmazkodóképesség
- elszántság
- kitartás
- hit
- célok
- tisztelet mások iránt
- önállóság
- kommunikációs készség
 
Akiben ezek megvannak illetve hajlandó-

nak bizonyul mostanában elsajátítani kö-
zülük minél többet, behozhatatlan előnyre 
tehet szert mindazokkal szemben, akik ke-
serű szájízzel panaszolják, hogy az élet már 
megint durván kicsellózott velük.

Kívánok minél kellemesebben töltött ott-
honi napokat és mielőbbi rendeződő hely-
zetet mindnyájunknak, akiknek valaha is 
legalább egyetlen gondolat erejéig közünk 
volt a külföldi munkavállaláshoz.

Legközelebbi írásomban ahogy már ko-
rábban ígértem, kitérek a nyelvtudás fon-
tosságára és belecsapok az önismereti le-
csóba is. Saját kinti tapasztalataimat alapul 
véve és megmutatva, önmagammal egyre 
szorosabb kapcsolatba kerülve milyen po-
zitív változások generálódtak körülöttem 
munkában és magánéletben egyaránt. Hi-
szen ezek bármelyik országban sikerrel al-
kalmazhatók.
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A felnövő generációk felelős
gondolkodása és állatszeretete 
változtatja meg az állatvédelmet 
Magyarországon
                                                  - interjú Both Zoltánnal (2. rész)

CZECZON
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Az állatvédelem, a felelős-tudatos állattartás problémái napjainkban komoly ki-
hívást és rengeteg feladatot jelentenek azoknak a szakembereknek és lelkes ál-
latbarátoknak-állatvédőknek, akik hivatásszerűen foglalkoznak ezen területtel. A 
jelenlegi helyzetről, amit a vírus okozott, a tudatos és felelős állattartásról, a gyer-
mekek állatszeretetre való neveléséről és az állatvédelemről beszélgettem a sokak 
által ismert Both Zoltán vadállat befogóval. Zoltánt nagyon sokan ismerik a tele-
vízióból, rádióból, a lapok hasábjairól és követik a Facebookon, hiszen őt riasztják 
a nap 24 órájában, ha szükség van egzotikus hüllő, vadállat befogására az ország 
területén. Az interjút tegező viszonyban folytattuk és ezt a közvetlenséget megtar-
tottam, hogy személyesebbé váljon mindenkinek a leírt információ.

- Láttam, hogy te is sokat posztoltál és 
kommenteltél az utóbbi időben történt ál-
latkínzásos esetek kapcsán. Hogy látod, a 
jogalkotás és szankcionálás vagy a tanítás 
és ismeretterjesztés lenne jobb mód hosz-
szútávon az állatkínzásos esetek visszaszo-
rítására?

- Az egyik nincs meg a másik nélkül, eze-
ket össze kell kapcsolni. Hiába van törvény, 
de ha a büntetésnek nincs visszatartó ere-
je, akkor nem sok értelme van. Letöltendő 
büntetést kell, hogy kapjanak az elkövetők 
ahhoz, hogy átgondolják, nem volt olyan 
jó dolog felgyújtani azt a sünit. Ha kapnak 
százezer forint büntetést, amire 12 havi rész-
letfizetést kérnek, az nem fogja visszatarta-
ni az elkövetéstől őket. 

De pontosan ezért kell az iskolákban és 
óvodákban elkezdeni az ismeretterjesz-
tést, hogy ne kelljen a börtönig eljutni. Ez a 
kis új generáció fogja az állatokat és a föl-
det megmenteni. Csak egyben ér valamit a 
kettő, ismeretterjesztés és jogalkotás.

- Lehet e mögött az, hogy 50-60 éve még 
eszközként tekintettek például a kutyára? 
Feladata van, őrzi a házat, de nem házi ked-
venc.

- Biztos, hogy lehet, ám azt gondolom, most 
már egész más világot élünk. Sokféle kutyát 
manapság hobby célra tenyésztenek, és 
egyre többől tenyésztenek ki törpét, hogy 
könnyebb dolguk legyen az állattartóknak. 
Sajnos ezek a túltenyésztett állatok már na-
gyon gyenge immunrendszerrel bírnak.

- Az állatkínzással kapcsolatos ügyekben 
a te hangod mennyire hallatszik, mennyire 
figyelnek rá?

- Hála Istennek figyelnek. Köszönhető a 
médiának és a különböző közösségi felü-
leteknek is. Úgy gondolom, a legtöbbet az-
zal teszem, hogy intézményeket látogatok 
előadásokkal. A pedagógusok, intézmény-
vezetők is felismerték, hogy bizony itt nagy 
bajok lesznek, ha a gyerekek nem kapnak 
ebben a témában kellő tájékoztatást, nem 
tudják meg, mi a helyes út.

- Hogy látod, ezt a fajta felelősséget, tisz-
teletet be lehet hosszútávon egy ilyen felü-
letes gondolkodású és értékrendű társada-
lomba égetni?

- Véleményem szerint az állat és termé-
szetvédelmet be kellene vezetni az okta-
tásba, kötelező tananyagként. Ami még a 
fejemből kipattant, hogy az állattartást egy 
teszt - akár pszichológiai is – kitöltése után 
javasolnám. Fel lehessen mérni az alkal-
masságot. Ez minden fajta állat tartására 
egyöntetűen vonatkozna. Az állatszeretet 
az az, hogy minden állatot egyformán sze-
retek. Nézd meg a közösségi oldalakat. El-
ütnek egy kutyát, az egész ország lázad, a 
vérét követeli a gázolónak. Kiposztolok egy 
elütött kígyót, 3 like-ot kapok rá, senki sem 



30   CsPM

háborodik fel. Egy kígyó nem ér annyit, mint 
egy emlős, egy cuki kiskutya? Ugyanolyan 
szív dobog benne, ugyanúgy érzi a fájdal-
mat. Azt nem sajnáljuk, mert csúszómászó? 

- Lehet, hogy az emberek nem érzik ma-
gukhoz annyira közel, mert nem egy szok-
ványos házi kedvenc mondjuk egy kígyó?

- Menjünk távolabb. Kis aranyos majmo-
kat, makákókat, orángutánokat mészá-
rolnak le, ahogy pusztítják az erdőket. A kis 
koalákat mentik az ausztráliai erdőtüzek-
ből. Ezek sem házi kedvencek. Mégis többen 
sajnálják őket. Egyetlen híradás sem szólt 
arról, hogy hány kígyó és hüllő égett halálra 
annál az erdőtűznél. Voltak, akik mentették 
őket, de nem sokan és nem kaptak akko-
ra nyilvánosságot. A hüllőknek főleg sem-
mi esélyük sincs kijutni, mert lassabbak is 
adott esetben. Ez egy szívfájdalmam. Állat-
szeretők vagyunk, de a kígyót nem sajnál-
juk. Nem úgy, mint egy kutyát, mondom ezt 
kutyatartóként. Miért nem sajnáljuk? Ha ez a 
gondolkodás megváltozik az emberekben, 
akkor lehet beszélni állatvédelemről. Sajnos 
Magyarországon az állatvédelem annyi-

ra nem működik. A környező országokban 
jobb a helyzet.

- Mit lehet kezdeni ebben a kérdésben a 
felnőtt társadalommal?

- Semmit. Ez a generáció már el van ront-
va. A gyerekek fogják majd a szülőket ne-
velni, változtatni, mert generációk óta téves 
nézeteket adtak át a szülök a gyerekeiknek. 
Hazamennek és elmondják nekik, hogy a kí-
gyó milyen aranyos volt és nem gonosz. Az 
állatkertben ezután majd lehet, hogy anyu-
ka is meg fogja simogatni az óriáskígyót a 
gondozó jelenlétében. Velük kell az alapo-
zást megcsinálni, csak erre a biztos alapra 
lehet a jövőben építkezni. 

A felnőtteket a médián keresztül csak az 
érdekli, hogy ezek az állatok milyen balese-
teket tudnak okozni. Ez nagyon érdekli őket. 
Ha valakit megharapott egy kígyó, az bul-
vár hír. A gyerekek olyanok, mint a szivacs, 
minden érdekli őket.

- A gyerekeket a digitális világ is elfordítja 
az állatoktól...

- Persze. De az internetet lehet jó dolgokra 
is használni. A szülők feladata, felelőssége 
hogy a gyerek hasznosan töltse az időt az 
interneten, például természetről, állatokról 
olvasson. Példát a szülőkről vesznek a gye-
rekek, ahogy a kis madár is a szüleitől tanul 
meg repülni. 

- Említetted korábban, hogy nincs ha-
zánkban igazán állatvédelem és azt is, hogy 
beépítjük az állatok természetes élőhelyét. 
Ez egyértelműen jelzi a természetvédelem 
helyzetét is hazánkban?
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- Egyértelmű. Gondoljunk bele, ki ad en-
gedélyt, hogy erdőben építkezzenek? Ez 
hatósági felelősség. Erdőt vágjanak ki 
azért, hogy oda egy minél nagyobb csalá-
di házat tudjunk felépíteni, hatalmas kert-
tel. Aztán csodálkozunk, hogy róka vagy 
borz jelenik meg a kertünkben és hívjuk a 
vadásztársaságot, hogy lőjék ki vagy vi-
gyék el. Minél több élőhelyet építünk be, 
annál több vadat látunk majd a belvá-
rosban sétálni. A rágcsálók a szemétből 
táplálkoznak a kígyók és egyéb vadálla-
tok pedig vadásznak ezekre a rágcsálókra. 
Minden összefügg mindennel.

- Az USA-ban tervezik egy zöldfolyosó lét-
rehozását természetvédelmi területekből, 
mely végigérné az országot…

- Az az USA. Ahogy mondtam a környező 
országok is 10 évvel előttünk járnak. Ma-

gyarország is tudna csatlakozni és fejlődni, 
de ehhez az emberek összefogása kellene 
és az, hogy a fejekben rend legyen ebben a 
kérdésben.

- Tehát a személyes példamutatásod, a 
média és az oktatás, ami használható a 
gondolkodás formálására?

- Igen. Csak az a baj, hogy legtöbbször a 
médiát sem érdekli, ha természetvédelem-
ről beszélek. A hír az, ha valakit meghara-
pott egy kígyó. Ez a bulvár. Odáig sosem 
megy el egy cikk, hogy egy vaddisznó mi-
ért sétál a városban, az okot nem mutat-
ják be, csak azt, hogy milyen veszélyes volt. 
Sok emberhez mégis kizárólag ezeken a 
felületeken tudok eljutni. Az óvodák, iskolák 
egyszerre kis létszámok. Viszont nagyon jó, 
hogy ott pár száz embernek a fontos dol-
gokról tudok beszélni.
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CZECZON

Közösségi erdők 
értem, értünk, mindenkiért

Előző lapszámunkban külföldi példákat ismertettünk meg olvasóinkkal, melyekben bemutat-
tuk, hogy mit és hogyan tesznek a fogyatkozó erdők pótlására más országokban. Most egy kiváló 
hazai mozgalmat szeretnénk bemutatni, mely alig másfél éves múltra tekint vissza. Elkötelezett 
civilek összefogásával jött létre és rengeteg munkával, befektetett idővel eredményeket felmu-
tatva dolgozik minden nap, hogy erdőket telepítsenek, közösségi erdőket, a mindenki erdejeit. 
Hogy segítsenek a folyamatosan pusztított faállomány pótlásában és a széndioxidot megkötő, 
gyermekeinknek élhető Földet biztosító erdők kialakításában. Az újraerdősítés nagy feladat, te-
rület kell hozzá, facsemeték, magoncok, gondozás, védelem és mindezekhez pénz. De ami még 
fontosabb elkötelezett emberek, akik felelősséget éreznek környezetünk iránt és tenni akarnak 
egy élhetőbb jövőért. Gayer Zoltán ötletgazdát kérdeztem a MyForest-Közösségi erdők alapító-
ját tevékenységükről, eredményeikről.

- Az ötlet külföldi példák alapján jött vagy 
kifejezetten hazai viszonyokra alapozva, itt-
honi ideaként jelent meg?

- Saját ötlet volt, nem láttunk külföldi pél-
dát erre, másfél éve kezdtük el, 2018 őszén. 
Akkor a globális felmelegedésen gondol-
kodva, hogy milyen megoldások lehetnek, 
jutottunk erre az ötletre.

- Nehéz volt átültetni a gyakorlatba? Meg-
találni a működési kereteket, kitalálni a jogi 
kivitelezhetőséget, csapatot szervezni hoz-
zá…

- Kifejezetten nehéz volt. Egy olyan terü-
lettel kezdtünk foglalkozni, amit egyáltalán 
nem ismertünk, így szépen apránként kel-

lett minden vonatkozását megismerni. A 
jogi vonatkozása külön történet, hogy ki és 
hogyan szerezhet földet, azt ki kezelheti és 
milyen módon. Van egy erdészeti vonat-
kozása. Amit jobban ismertünk az az, hogy 
a közösségi médiában hogyan érdemes 
építkezni.

- Milyen gyorsan lett ismert a kezdemé-
nyezés?

- Arról volt egy elképzelésünk, hogy ho-
gyan fogjuk csinálni. Első lépésként olyan 
embereket kellett találnunk, akik hasonló-
képpen aggódnak a globális felmelegedés 
miatt. Azt gondoltuk, hogy ez 2020-ban már 
nem lesz nehéz.
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- Láttam a honlapjukon, hogy cégek is 
csatlakoztak az adományozók közé. Ez már 
ennek a marketingmunkának az eredmé-
nye?

- Mi alapvetően magánszemélyekre ala-
poztunk. Az alapvető probléma az, hogy túl 
sok széndioxidot és klímagázt bocsátunk ki, 
de azokat a dolgokat, amik ezeket a gázokat 
megkötnék, azokat megsemmisítjük. Ezek 
az ERDŐK. Ezért van ez az ideánk, hogy a ki-
vágott erdőket előbb-utóbb vissza kellene 

telepíteni. Legalább a kivágottak felét. Így 
szeretnénk a földi erdők számát megdup-
lázni. Ehhez nem elég egy nagy cég vagy 
egy állam, ehhez az emberek kellenek. Ezért 
a magánszemélyekre céloztuk a kezdemé-
nyezést. A sok ember együtt tud érzékelhe-
tő mennyiséget összerakni az újonnan tele-
pített erdőkből. Ahogy elkezdtünk dolgozni, 
maguktól jelentek meg nálunk különböző 
cégek, akik szerint ez egy jó kezdeményezés 
és segíteni szeretnének.

- Arra vannak pontos számaik, hogy pl. 
Magyarország területén hány hektár erdőt 
kellene telepíteni, hogy vissza lehessen állí-
tani azokat az állapotokat, melyek az opti-
málishoz közelítenek?

- Nem lehet külön választani, hogy hazánk 
vagy külön – külön a környező országok. 
Ennek globális szinten kell igaznak lennie. 
Van olyan ország, ahol egészen alacsony 
az erdősültség és alacsony is volt. Van, 
ahol magasabbról zuhant le. Magyaror-
szág egyébként viszonylag jól áll erdősült-

ség tekintetében. Azt, hogy a földi erdőket 
meg kellene duplázni, azt globális szinten 
értjük. Az, hogy ebből a szempontból ha-
zánk hogy áll, az nagyon relatív. Ha hazánk 
megduplázná az erdői méretét, az globális 
méretekben keveset tenne hozzá. Azt sze-
retnénk, hogy a problémát külföldön is ha-
sonló szemlélettel közelítsék meg.

Sok különböző kezdeményezés indult fa-
ültetésekre, de nem az erdők megduplázá-
sa a konkrét céljuk. Mi ezt a szemléletet sze-
retnénk elterjeszteni.

- Kapcsolatban vannak külföldi szerveze-
tekkel? Elindultak együttműködések? 

- Még nem. Egyelőre elég kicsi szervezet 
vagyunk és korlátozottak a lehetősége-
ink. Jelenleg rengeteg feladatot ad, hogy 
helyben megoldjuk az erdőtelepítéseket és 
idáig még nem jutottunk el. Volt pár meg-
keresésünk külföldről, pl. Romániából, ahol 
hasonló kezdeményezéseket akarnak indí-
tani. Szervezetileg még eddig nem tudtunk 
erőforrást biztosítani a külföldi kapcsola-
tokra.

- Azért kérdeztem Magyarországot külön, 
hisz láttam a honlapjukon, hogy már több 
hektár erdőt telepítettek be. De mennyit kell 
még, hogy mondjuk még ne hátradőlve, de 
azt mondhassák, hogy megtették, amit na-
gyon muszáj volt?

 - Ezek a számok még nagyon-nagyon 
messze vannak. Eddig 3,5 hektár erdőt sike-
rült telepítenünk, őszre újabb 2 hektár van 
tervezve. Most is folyamatos a gyűjtésünk, 
de ezek a számok azt, amiről beszélünk, meg 
sem közelítik. Ennél a mennyiségnél sokkal 
többet kivágnak mindenféle beruházások 
kapcsán. Ebben még van hová fejlődni.

Ha látta a honlapunkat, és az elvünket kö-
vetve számolunk, akkor minden földi lakos-
ra 200 db fa jut. Magyarországra vetítve 2 
milliárd fát jelent és 200 000 hektár terüle-
tet. Hazánkban az erdősültség viszonylag 
magas 21-25% között mozog. Nem biztos, 
hogy itthon el kell érni a 40%-ot, a különbö-
zetet olyan országokban kell pótolni, ahol ez 
jobban tud működni, mert kisebb az erdő-
sültség.
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- Említette, hogy zöldmezős beruházá-
soknál sok fát vágnak ki. A törekvéseikben 
benne van, hogy fellépjenek az erdőirtások 
ellen vagy csökkentsék azokat? Hiszen véle-
ményem szerint hazánkban van annyi ipari 
épület és terület, ami már nem indokolná, 
hogy zöldmezős beruházások miatt termő-
földet vagy erdőt tegyenek tönkre.

- Nekünk, akik részt veszünk ebben, na-
gyon fáj minden egészséges fának a kivá-
gása, de a mi szervezetünk nem akar ilyen 
értelemben politizálni. Ilyen szervezetekre 

szükség lenne, jó lenne, ha a politikában 
megjelenne ez a fajta megközelítés. Nagy 
ellenszélben dolgozunk mi is.

- Miben nyilvánul meg ez a nagy ellenszél?

- Ha a brazil erdőkre gondolunk, ahol is 
elnöki engedéllyel irthatják az őserdőket, 
vagy Trump, aki nem nagyon hisz a globá-
lis felmelegedésben. Akkora ellenerők van-
nak, hogy ezért gondoltuk, a civil emberek 
egyelőre könnyebben tudnak tenni, mint 
ha mondjuk egy politikai szervezetet hoz-
nánk létre, amely ugyanezt tűzné a zász-
lajára. Könnyebb alulról építkezve erdőket 
létrehozni és ezzel példát mutatni és egy jó 
ideig stabilan csinálni, míg az emberek is 
megértik a szükségességét. 

Nagyon fontos lenne azt megérteni, hogy 
folyamatosan beletesszük a levegőbe eze-
ket a szennyező anyagokat, most már ideje 
lenne kivenni. Fel kell ismerni, hogy a klíma 
változása már a mi életünket érinti, nem 
egy távoli jövő. Ha minden így megy to-

vább, akkor 2060-ra összeomlik az a bioló-
giai tápláléklánc, aminek a végén ott ülünk 
mi. Nem csak annyit jelent, hogy melegebb 
lesz, hanem a nagy körforgás megszakad.

- Igazán a faültetésre sincs már sok idő, 
hiszen kell 10-20 év, mire a fa eléri teljes ma-
gasságát, lombozatát. Ez itt már nagyon az 
utolsó utáni pillanat.

- Ez így van. Én már 20 évvel ezelőtt is ag-
gódva néztem a jövőbe, csak akkor még 
nagyon kevesen voltunk. Akik már akkor azt 
figyelték, hogy a ’97-es kiotói egyezmény 
mekkora marhaság. Mekkora butaság az, 
hogy csökkenteni kell a kvótákat és a na-
gyon jól csökkentő ország eladhatja a kvó-
táját a kevésbé jól csökkentőnek. Ez azt je-
lenti, hogy globális szinten nem csökkentjük, 
csak kiegyenlítjük. Ez egy olyan látszatintéz-
kedés volt, ami annyit mutatott legalább, 
hogy csökkenteni kellene. Ennél radikáli-
sabb megoldást még 2000 környékén még 
senkivel sem lehetett volna elhitetni. Ma 
már nem tűnik ez olyan lehetetlennek, de 
még így is nehéz, hisz a politikai alkukban 
mindig vannak olyan hátsó cégek, melyek 
nem érdekeltek a csökkentésben. Ezek a 
megoldások a végén a „nem az igazi” kate-
gória. De ez az életünkről szól. Most tartunk 
az egy fokos hőmérséklet emelkedésnél, de 
nem kellene megvárni a további emelke-
dést. 

Minden elültetett erdő, ami sikeresen be-
indul, az onnantól kezdve növekszik, és po-
zitív irányba viszi a dolgokat és megköt 
valamennyi széndioxidot. Az erdőültetést 
időnyerésnek is tekinthetjük, hiszen arra is 
idő kell, hogy a jelenlegi gázkibocsátással 
járó technológiáinkat le tudjuk cserélni. Eh-
hez szerintünk még 10 év kell. A megújuló 
energiák termelése és tárolása még nem 
tökéletes. A fák a növekedési szakaszban 
kötik meg a legtöbb széndioxidot. 

Beruházásoknál nem szabadna erdő-
ket, fákat kivágni. Először ki kellene számol-
ni, hogy a beruházás és annak működése 
mennyi karbon kibocsátással jár és azt er-
dők ültetésével kellene kompenzálni.

- Hogyan működik a gyakorlatban? Hon-
nan lesznek földterületek, fák?
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- Magánszemélyek, vagy cégek felajánl-
ják a saját földjüket, mert pl. nem hasz-
nálják. Mi leszerződünk vele, hogy meny-
nyi ideig köteles nem kivágni ezt az erdőt. 
Gyűjtést szervezünk, amint egy területnek 
a finanszírozása megvan, közben meg-
keressük az adott helyszínen élő szakem-
bereket, akik az előkészítést és a telepí-
tést el tudják végezni. Velük és a közösség 
együttműködésével beültetjük a területet. 
Később a fenntartási eseményeknél is szí-
vesen látjuk a közösség tagjait. A beérkező 
pénzből a 10 éves fenntartását is finanszí-
rozzuk az erdőnek.

- A közösség bevonása fontos, hisz él-
ménnyé teszik az erdőültetést és megsze-
rettetik az emberekkel.

- Az őszi ültetésnél is láttuk, hogy mennyi-
re jó azoknak ez az esemény, akik komolyan 
gondolják a fák pótlását. Egy jó hangulatú 
buli is volt, miközben fontos dolgot tettek, 
és a jelenlévő 60 ember meglátta, hogy 
egy nap alatt beültetett 1 hektár erdőt. Ez 
egy élmény a közösségnek és fontos a tá-
mogatóknak.

- A területeknek az őrzése is biztosított 
ebben a növekedési szakaszban?

- Amint befejeztük a telepítést, a vad-
károk elkerülése érdekében körbekerítjük 
az erdőket. Az első 10 évben fennmarad a 
kerítés. Az első telepítéseket - ami fél éve 
volt - még most látjuk majd, hogy a kis fák 
mennyire fogták meg. A telepített erdőket 
rendszeresen ellenőrizzük. 

- Hogy kell elképzelni az erdőt? Úgy, mint 
a sorba ültetett nyárfást, vagy törekszenek 
a természetességre?

- Mi sem szeretjük a sorokba rendezett 
ipari erdőket, de be kellett látnunk, hogy 
gondozási szempontból előnyös ez az el-
rendezés. Az idők folyamán úgyis lesznek 
foghíjjak, ki nem kelt fák, vagy lassabban 
fejlődők, amit a többiek elnyomnak. Ezek 
a folyamatok majd organikusabbá teszik 
az erdő elrendezését. Eleve vegyes erdők, 
másképpen fejlődő faállománnyal. Sok-

kal többet telepítünk, mint ami megma-
rad. 1 hektárra 10 ezer csemete kerül, ebből 
nagyjából 1000 fa marad meg természe-
tes szelekcióval.

Vannak dilemmáink. Egy bokros területen 
ki kell e irtani a bokrokat, vagy egy részét 
hagyjuk meg? De azok rátelepedhetnek 
az erdőre, elnyomhatják. Megpróbáljuk 
az arányokat megtartani, hogy organiku-
sabb legyen az összkép.

Fontos azt is tudni, hogy amilyen szá-
mokról beszéltünk, és ha ilyen nagy lép-

tékben akarunk gondolkodni, akkor még a 
magok sem állnak rendelkezésre ehhez a 
léptékhez. Szeretnénk létrehozni magonc 
neveldéket. Ha elindulna egy több éves 
program az erdőségek duplázására, ak-
kor jelenleg nem állna rendelkezésre elég 
csemete, ehhez komoly nevelde program 
is szükségeltetne.

- Mondhatjuk azt, hogy „sajnos” még el 
tudják Önöket látni csemetékkel?

- Igen, „sajnos” még el tudnak látni. Egye-
lőre azt tartjuk fontosnak, hogy ezt a gon-
dolatot bevisszük a köztudatba.

Később jó lenne elindítani egy lakossági 
mag kampányt. Vagy iskolait. Minden em-
ber ültessen el otthon 5 magot, bármilyen 
termést. Ez mondjuk 5 millió emberre szá-
molva is 25 millió fát jelentene, amit ma-
gonc korában felajánlhat erdőtelepítésre. 
Nekünk akkor azt kell majd megszervezni, 
hogy az a 25 millió csemete hová tud ki-
menni. Sajnos erre még nincs kapacitá-
sunk, de a terveink között szerepel.
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Kék pirula vagy piros pirula?
Idézet a Mátrix c. filmből: „Kék pirula vagy piros pirula?” Neked mi a választásod? Egy 

futurisztikus valódi kapcsolatmentes jövőt képzelnél el, ahol az ember rabszolga, csak 
felhasználó és adat értéke van? 

Vagy elkezdenéd a belső önismereti munkát, visszafognád az információ éhséged, 
ezáltal visszaszorítanád a fakenews (álhír) áradatot és létrehoznánk a közös emberi 
értékeken alapuló Új-társadalmat, ami szükséges a túléléshez?

Integrál szemléletű tanácsadó vagyok 
és Asztrozòfus. Minden évben tartok egy 
évtervező csoportot, ahol ismertetem az 
év várható eseményeit Asztrológiai szem-
pontból. Ezzel segítek abban, hogy milyen 
célokat érdemes kijelölni az adott évben, 
amik támogatva vannak és könnyebben 
megvalósulhatnak.  

Az évtervezést pszichológiai szempontból 
is nagyon fontosnak tartom, hiszen minél 
inkább fókuszáljuk a figyelmünket, annál 
könnyebben valósulhatnak meg a terveink. 

Az idei évet kiemelt jelentőségűnek tar-
tom. 

Most már tudjuk, hogy jelenleg történelmi 
időket írunk, de ez tavaly még csak előre-
jelzés formájában mutatkozott meg. Most 
mindenkit az érdekel hogyan lesz tovább, 
hogyan fogjuk túlélni ezt a helyzetet és mi 
fog történni a korona vírus után. Sokakat az 
is nagyon érdekel, hogy miről szól maga a 
vírus. 

Tekinthetjük a mostani világban kollektív 
szinten zajló eseményeket korlátozásnak 
vagy akadályoztatásnak, amely arra kész-
tet, hogy befelé forduljunk önmagunkkal le-
gyünk vagy a családunkkal, szeretteinkkel. 

Egészen idáig volt lehetőség minden 
mással elterelni a figyelmet arról, ami va-
lójában van: utazással, bulizással, progra-
mokkal stb…

Most erre nincs lehetőség és ezért sokak-
ban előjött a szorongás és a félelem.  Szem-
be kell nézni a valódi érzésekkel, helyzetek-
kel, önmagunkhoz és a szeretteinkhez való 
viszonyunkkal.

De tekinthetjük egy szükséges és meg-
felelő időszaknak a fejlődéshez. 

Hosszú ideje már nem foglalkozott az em-
beriség, de legalább is a nyugati civilizáció 
biztosan nem, bizonyos témákkal. 

Ilyen például a veszteség, halál, a kiszol-
gáltatottság vagy az esendőség. Most 

LIESZKOVSZKY KATALIN
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megvan a lehetőségünk, hogy egy kicsit 
mélyebben foglalkozunk ezekkel a témák-
kal is, hacsak a Netflix vagy az HBO el nem 
viszi a figyelmünket ismét. Megvizsgálhatjuk 
mit is jelentenek ezek az érzések, miért van-
nak az életünkben és mi a funkciójuk. Talán 
nem is annyira mellőzhető, kikerülhető fo-
lyamatok ezek, mint amennyire gondoltuk? 
Talán ezek nélkül a folyamatok nélkül nem 
is képzelhető el a fejlődés? 

Ha elképzelünk egy folyót, amely nincs 
mederben, tehát semmi sem szabályozza, 
mert nincsenek korlátai, akkor ez a folyó el-
árasztja a földet és sár keletkezik. De ha egy 
olyan folyóra gondolunk, amely mederben 
van, tehát vannak korlátai, akkor az bizto-

san tud haladni a megfelelő irányba a célja 
felé és biztos hogy lesz ereje is, sodrása is. 
Nem kell például azon gondolkodnia, hogy 
mettől meddig terjedhet, hiszen ki van jelöl-
ve számára a meder. 

Hogy miért fontos ez a kép a mi számunk-
ra, azt most pont ez a helyzet mutatja meg. 
Ez a helyzet bele kényszerít minket bizonyos 
korlátozásba, amit sokan nagyon kényel-
metlenül élnek meg. Pedig ha figyelembe 
vennénk a folyó példáját, akár pozitívan is 
megélhető lenne. 

Természetesen, akit nagyobb veszteség 
ért, annak más témák is felmerülnek az éle-

tében. De általánosságban felismerhető 
lehetne a korlátozások szükségessége és 
hasznossága az életünkben. 

Most például többen azt is megtapasz-
talhatják, hogy nem kell fix időrend szerint 
munkába járniuk, mégis szétesik a napjuk. 

Érdemes tehát korlátokat kijelölni az éle-
tünkben és a legjobb, hogyha ezt önma-
gunk tesszük meg. 

Ha saját magunk szabjuk meg a határa-
inkat, sokkal kevésbé érezzük börtönnek ezt 
a helyzetet. 

Tehát az egyik pozitív hozadéka lehet en-
nek az időszaknak, hogy megtapasztalhat-
juk a korlátok szükségességét. 

A másik pozitív hozadéka az lehet, hogy 
felismerjük az élet mélyebb értékeit. 

Azáltal hogy mindenki beszorult a lakásá-
ba, van idő befelé fordulni és megfigyelni 
a belső folyamatainkat. Megnő a család 
jelentősége, a baráti kapcsolatoké, a ter-
mészetben eltöltött időnké és nem utolsó 
sorban, talán nem vesszük többé magá-
tól értetődőnek, hogy mindenünk megvan, 
amit akarunk és bármit megtehetünk. 

Azzal hogy leálltak a gyárak, nem repül-
nek a repülők, nem járnak a hajók és a vo-
natok, nem szennyezzük a környezetünket. 
Újra éled a természet.
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Elképzelhető hogy lehetőséget kaptunk 
egy új hozzáállás kiépítésére nagyobb alá-
zat, hála, megbecsülés, együttérzés és tisz-
telet kialakítására az embertársainkkal, a 
Földünkkel és a természettel. 

Asztrológiai szempontból az elkövetke-
zendő hónapokban arra van lehetőség, 
hogy ezeket az értékeket felismerjük és 
megtaláljuk a megoldást a cselekvésre. 

Változtatnunk kell az eddigi hozzáállá-
sunkon, mert a pozitív végkifejlet nincsen 
garantálva! 

Az év folyamán többször fog a vírus 
fel-fellobbanni, majd aztán az év végére ez 
a tendencia lecseng. 

Viszont decemberre, a Téli napforduló 
idejére az emberiség megmérettetik. 

Az Univerzum rá fog kérdezni az új meg-
oldásainkra, és ha nem tudunk semmit fel-
mutatni a jövőnk siralmas lehet. 

Én mindenkit arra bíztatok, hogy kon-
centráljon inkább arra, hogy ebben az 
időszakban (konkrétan 7 hónap) mik le-
hetnek az új megoldások és hogyan lehet 
őket kiépíteni.

A gazdasági válság elkerülhetetlen, mely 
olyan mértékű lesz, amit 1929 óta nem él-
tünk meg.  

Az asztrológia által látható új világké-
pen egy pozitív jövő is kirajzolódik, ahol 
a kapitalizmus és egocentrikus gondol-
kodás nem működik többé. Az emberiség 
felébred a dogmák és negatív hitrendsze-
rek világából, a hamis vezetők hipnózisából 
és ezek helyébe a közösen alkotás vágya, 
az értékek tisztelete és egymás elfogadá-
sa, megbecsülése léphet. További utópiá-
ba nem bocsátkozom, mert vannak olyan 
dolgok, amik ebben a pillanatban még el-
képzelhetetlenek a számunkra, de megtör-
ténhet.
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Az eddigi írásaimból a kedves olvasó észrevehette, hogy a spiritualitás valójában 
Tudatosság, ami nem izmus, hanem az élet, a lét maga. Nem lehet igazán külön-
választani ágazatokra sem, mivel a teljes megismerésnél minden mindennel össze-
függ. Így, ha valaki egy adott témában kérdez, nehéz válaszolni, mint ahogy az em-
ber is nem csak egy darab hús vagy sima gépezet. 

Tudatosság
a mindennapokban

FÉNYHALMI BEATRIX

A mindennapi Figyelem, 
Tudatosság minden tevé-
kenységre kiterjed. Hogyan 
lehetséges ez? Jelenléttel, 
valódi ottléttel. Nézzünk pár 
tevékenységet és biztosan 
lesz olyan, amit meglepőd-
ve tapasztal önmagán is.

Önkéntelen, tudatlan moz-
dulatok. Körömrágás, fejbőr 
vagy arc kapargatása, ujjak 
tördelése, lábremegtetés, 
szájrágás, kényszeres csele-
kedetek; amit bárhol megfi-
gyelhet. A metrón ez egy jó 
gyakorlat. Rengeteg embert 
fog látni ilyen önkéntelen 
mozdulatokkal. Ezekről köny-
nyű leszokni, ha észrevesz-
szük magunkat cselekedet 

közben. Tudatosítjuk, a moz-
zanatra figyelünk, mit mesél 
el nekünk. Mitől vagyunk fe-
szültek, idegesek, mitől fé-
lünk? Volt már máskor ilyen, 
bármikor? Árt-e magának 
vele? A lényeg az Érzés, hogy 
mi munkálkodik a mélyben. 
Egy véresre kapart arc mö-
götti érzelem például az 
erős zavartság, kínosság, 
elegem van, elmenekülnék.

Ha a figyelmét a mozdula-
tain, testén is képes megtar-
tani, gyorsan eltűnnek ezek 
a tünetek és tudatlanul nem 
fogja csinálni őket. Ez a fajta 
figyelem érezteti, ha a kar-
ján a szőrt megfújja a szel-
lő, mászik rajta egy nagyon 

apró pók, morzsa marad a 
száján vagy állán. Ugyanez 
a Figyelem felerősítheti az 
érzékszerveket, amennyi-
ben van Benne kíváncsiság, 
érdeklődés a dolgok részle-
tes megfigyelésére. 

Régen nagyon sokat me-
ditáltam ülve, mozdulat-
lanul nyitott szemmel és 
csukottal is. Utóbbit nem 
ajánlom, mert ha nem tudja 
a figyelmét a légzésre össz-
pontosítani, gyorsan elalszik 
vagy elmenekül, elszáll. Vi-
szont a nyitott szemes gya-
korlásnál, analizálás, belső 
párbeszéd nélkül figyelve 
érezheti, láthatja, eggyé 
válhat a térrel, növénnyel, 
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gyertyával, persellyel, po-
hárral, bármivel. Finomodik 
az érzékelés, hallás, szaglás, 
tapintás, látás, mert valódi 
érdeklődéssel képes észre-
venni azokat, amiket sokan 
nem. Mondanom se kell, 

hogy ez a felerősödött érzé-
kelés akár életet is menthet.

Viszont, hogy ne legyen 
mindig ilyen komoly a 
téma, vegyük a főzést. Ami-
kor figyelemhiány van, ak-
kor jönnek a bakik: túlfőtt, 
megégett, leégett, elfőtt, ki-
gyulladt, túlsózott stb. Per-
sze bárkivel előfordulhat, 
de nem mindegy ennek 
rendszeressége. Jöhet egy 
fontos telefonhívás, amire 
odakoncentrálva elfelejtke-
zünk az ételről. Sok oka van a 
bakiknak, de a legfőbb min-
dig a kapkodás vagy több 
helyre szétszórtság, hiszen 
lehet egyszerre 3 dolgot csi-
nálunk; mégse tesszük azt 
rendesen, odafigyelve. Egy 
adott pillanatban mindig 
Csak Egy dologra képes az 
elme figyelni, még akkor is, 
ha úgy gondoljuk ez nem így 
van. Sajnos a kapkodás, el-

kalandozás okozza a sérülé-
seket is zöldség- gyümölcs 
pucolás közben, kezünk 
megégetését- leforrázását, 
még egy konzervnyitó vagy 
sörnyitó is nagy sérülést ké-
pes okozni. Tapasztalatból 

említem, hogy kapkodás 
közben a sörnyitós kalan-
dom örök sebet hagyott.

Főzés közben folyamato-
san szoktam mosogatni és 
törlöm el az edényeket, így 
mindig rend van és tiszta-
ság. Viszont, ha úgy moso-
gatnék, hogy elmerülök a 
gondolataimban, nem va-
gyok Jelen, akkor a moso-
gatás ideje sokkal több lesz, 
netán eltörök valamit és az 
ételnél is akadhat probléma. 
Néha vasalok is, míg dolgo-
zik a sütő vagy lefürdök, de a 
figyelmem egy része a han-
gokon és szagokon van, így 
nem lesznek balesetek. 

A sportolásnál szintén el-
kerülhetjük a baleseteket, ha 
odafigyelünk. Nem lépünk 
mellé, nem esünk el, nem 
nyúlunk mellé, a helyére tesz-
szük vissza. Bele se kezdünk 

olyan tevékenységbe, amit 
nem gondolunk át és nem 
szoktunk hozzá. Ilyen a kör-
nyezetváltozás. A vírustéma 
miatt a konditermek nagy 
része is zárva van, edzőpar-
kok is, így az emberek otthon 
kísérletezgetnek. Ész nélkül 
akarnak otthon kondizni, tor-
názni, aminél vagy az illető 
sérül vagy a lakás. De odafi-
gyeléssel a szürkeállomány 
használata segítene vé-
giggondolni mi- milyen ter-
helést bír el. Nem kezdene el 
műanyag háttámlás széken 
súlyokat emelni a feje fölé, 
mert hátra fog esni vagy ösz-
szetörik alatta a szék. Szimpla 
fizika. Ez csak egy példa volt a 
sok közül.

A figyelem növelésével 
nem csak a biztonságunk 
lesz nagyobb, fizikailag és 
lelkileg is, hanem az érzé-
kelés változik meg, tágul a 
tudat, amibe sokkal több 
fajta tapasztalás fér bele; 
apróbb, részletesebb, fonto-
sabb, természetes tapasz-
talás, mely jobban ismeri a 
környezetet és önmagát is. 
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KISS ZSOLTNÉ BERÉNYI TÜNDE

Tíz éve elment, de ma is
köztünk él Popper Péter

Az idén lenne 87 éves Popper Péter, a 
10 éve elhunyt kiváló pszichoterapeuta, 
egyetemi tanár, író. Nem hiába szerettük 
oly annyira, hisz volt szíve, volt humora, 
és rengeteg embernek segített élete so-

rán. Hatalmas űrt hagyott maga után… 
Vagy mégsem? Ő ugyanis olyan zseniális 
ember volt, hogy gondolatai, írásai, előa-
dásai ma is, és talán az idők végezetéig 
érvényesek, időtállóak és aktuálisak. 

Miután már többször is elolvastam a 
Bibliát, így manapság már „csak” azt te-
szem, hogy kinyitom valahol, és elolvasom, 
elgondolkozom az ott leírtakon. Ilyenkor 
mindig megélem azt a csodát, hogy az 
olvasottak nekem szólnak, útmutatót adva 
az aktuális problémámra.

Hiszem, hogy nem blaszfémia – mert 
hitem szerint Popper tanár úr élete és te-
hetsége is az Isten ajándéka – de Popper 
Péter tanításai is hasonlóképpen működ-
nek az életemben, mint a Bibliáé. Gyakran 
veszem elő egy-egy könyvét, nézem meg 
előadását, és mindig éppen azt kapom, 
amire szükségem van. 

Sokat törtem a fejem azon, hogy mivel 
kellene most méltóan megemlékezni. Az-
tán megnéztem az „Önként vállalt vakság” 
– című előadását. És kérem itt a válasz! 
Ebben a rendkívüli egészségügyi-gazda-
sági-politikai helyzetben számomra egyér-
telmű a Tanár Úr üzenete:

„Elmondom a katasztrófavakságot. Ez a 
hétköznap arra is jó, hogy mindig csinálni 
kell valamit. Telezsúfolt, mindig program. 
Én elszörnyedve nézem a saját gyerekei-
met (egy saját fia és egy nevelt lánya van), 
hogy nem tudnak program nélkül meglen-
ni. Olyan este nincs, hogy ne kelljen vala-
mit csinálni, ne kelljen valahová menni, ne 
történjen valami. Az emberben olyan ret-
tenetes iszony van az egyedül maradástól, 
az önmagával maradástól, a belső csend-
től, hogy ez elviselhetetlen számára. Hát 
tessék megnézni ezt a programőrületet, 

ami a legnagyobb business ma, nemcsak 
Magyarországon, hanem a világon. Miért 
ez a félelem attól, hogy egy kicsit csönd-
ben van az ember? Hogy egy kicsit számot 
vet az ember? Ezt a csöndet kiirtották a 
hétköznapok! 

Na, most a vakságról… Ha állandóan 
csinálni kell valamit, ha állandóan elmu-
lasztott kötelességeim után rohangászok, 
nem veszem észre, hogy milyen lényeges 
történik az életemben. Ugyanis ami lé-
nyeges, az csendben történik. A karakter 
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csendben változik. A lélek csendben vál-
tozik. A fű csendben nő. A nagy betegség 
is csendben készül az emberben. Nem 
csak a pozitívumok! Minden, ami lénye-
ges, az mind a csendben történik és nem 
a lármában. Ha a zaj elfedi az életet, azaz 
a hétköznapot, akkor elfedi mindazt, ami 
lényeges, ami ké-
szül az emberben, 
a világban, amit 
idejében észre 
lehetne venni, ha 
nem menekülne 
el a csendtől, ha 
tudna egy kicsit 
befelé figyelni. Így 
nagyon sok min-
dent megelőzhet-
ne az életében, 
ami rossz. Tetsze-
nek tudni, hogy 
milyen csendben 
megy végbe egy 
házasság elrom-
lása? És mikor 
veszik észre az 
emberek, hogy a 
kapcsolat tönkre 
ment? És miért 
lehet becsapni egy egyetemi tanárt, saját 
állapotát, betegségét illetően?

Mert katasztrófavaksága van! Mert köze-
ledik a vég és nincs elég lelki ereje ahhoz, 
hogy ezzel szembenézzen! 

Mást kérdezek: Váratlanul jönnek a dol-
gok? Ez igaz? Tényleg azt tetszik hinni, 
hogy 1939-ben váratlanul tört ki a II. vi-
lágháború? Hát mi előzte azt meg? Hitler 
már 1933-ban hatalomra jutott! Méghozzá 
nyílt háborús pogrommal! Egész Euró-
pa tudta! De úgy voltak vele: „á, nem kell 
komolyan venni. Hát ez csak egy pojáca. 
Ugyan már!” És amikor a pojáca lero-
hanta Európát, akkor a szívükhöz kaptak, 
hogy Úr Isten, mi történt? Tehát váratlanul 
történt? Vagy egy történelmi katasztrófa-
vakságban szenvedett a világ, hogy nem 
vette észre, hogy ki is ez a Führer, milyen 
erők állnak mögötte és hová is vezeti ez a 
világot? 

Mikor kell felébredni, hogy mi történik 
ebben a világban, és meddig lehet ezzel a 
katasztrófavaksággal hülyíteni az embert? 
(…)

Lángban áll fél Budapest… Ki gondolta 
volna, hogy az az ország, amelyet pog-
romszerűen kettészakítottak évekkel ez-

előtt, az egy nap felgyullad, és egymásnak 
esik… Ugye? Tetszik érteni? A kettő együtt 
van: a hétköznapoknak ez a hülyítő, butító 
kényszercselekvési tömege, amit rázúdít 
az emberre, és ami alól nem szabad kisza-
badulni, mert akkor nem konvencionális az 
ember viselkedése, és a másik oldalon van 
a katasztrófavakság, amit ez a hétköznapi 
tömeg elfed, hisz ez a célja, hogy ne vedd 
észre, milyen tragédia készül!”

Köszönöm drága Tanár Úr az üzenetet! 
Megértettem… Remélem sokunknak segí-
tett!

/A Nyitott Akadémia, melynek Popper 
Péter alapító tagja volt, az őszre valami 
olyasmivel készül az emlékére és tiszteleté-
re, aminek várhatóan nagyon sokan fo-
gunk örülni. Részleteket még nem árultak el 
a szervezők, úgyhogy jómagam izgatottan 
és kíváncsian várom!/
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Miért nem jön a baba?
Ki adhat választ?

A biológia, a pszichológia, vagy Isten?

SZEGHY KRISZTINA

Valójában mindhárom. A materialista alapokon nyugvó orvostudomány képviselői 
is elismerik a pszichés háttér szerepét a meddőségben, nem véletlen, hogy  a legtöbb 
meddőségi klinikán már elérhető a klinikai szakpszichológusi segítség is. 

Dr. Kaáli Nagy Géza, a Kaáli Intézet alapí-
tója szerint „a siker nem a kémcsőben, ha-
nem az emberek lelkében dől el”. 

Az idézet arra vonatozik, hogy bár minden 
házaspárral ugyanolyan körülmények kö-
zött, ugyanolyan módszerrel végzik a lom-
bikbébi program során a  beültetést, mégis 
a statisztikák szerint 30 párnál megfogan a 
gyermek, 70 párnál pedig nem. „Valaki se-
gít, valaki korlátoz. Legyen a neve Isten, sors, 
vagy bármi, de ott van még valami, amit mi 
nem tudunk megmagyarázni.” 

Ehhez kapcsolódnak a pszichológia ku-
tatási eredményei, melyek szerint ha ezt a 
bizonyos 70 párt pusztán pszichoterápiával 
kezelik, nagy részüknél végül mégis sikere-
sen megérkezik a gyermekáldás. 

Akkor hogy is van ez? 

Úgy tűnik, a meddőség kérdése összetett

A kiindulópont a  biológiai háttér, amely 
meghatározza, hogy a nők milyen életkori 
korlátok között termékenyek, és amelynek a 
csúcspontja a húszas éveikre esik. 

Manapság egyre később vállalnak a pá-
rok gyermeket, a termékenységi korlát fel-
ső határai felé tolódva, 30 és 40 éves koruk 
között. A biológiai kor tehát nyilvánvalóan 
szerepet játszik a jelenlegi termékenységi 

problémákban, de a képlet mégis összetet-
tebb ennél.

Ennek oka egyrészt orvosi:  a termékeny 
fázisban is rengeteg testi jellegű problé-
ma nehezítheti a női oldalról a természe-
tes úton történő teherbeesést, például 
endometriózis, PCOS, inzulin rezisztencia, 
pajzsmirigy működési zavarok, és még so-
rolhatnánk. Ezekben az esetben az orvos-
tudomány közreműködése nélkül, pusztán 
természetes úton történő próbálkozással 
sok párnak le kellene mondania a saját 
gyermek születéséről. 
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Emellett pedig közrejátszik harmadik té-
nyezőként a pszichés háttér, amelyen a 
klinikai vizsgálatok eredményei szerint ér-
demes dolgozni termékenységi problémák 
esetén, mert nagyban elősegítheti a fogan-
tatást és a várandósság sikeres kihordását. 

Lelki okokra visszavezethető 
terméketlenség

A női testet a gyermek kihordására és 
táplálására „gyártotta” a Teremtő. A saját 
kisbaba utáni vágy sokszor már nagyon ko-
rán, egész pici korban megjelenik a lányok-

nál, amikor még tényleg a gólyától várják a 
baba házhoz szállítását. 

Ennek ellenére előfordulhat, hogy a nő-
ben kislánykorától a gyermekvállalásra 
vonatkozó tényleges döntés meghozatalá-
ig tartó időszak alatt olyan lelki akadályok 
alakulhattak ki, amelyek gátolhatják a fo-
gantatást. 

Ezek a pszichés akadályok nagyon sok-
rétűek lehetnek. Múltbeli traumákból 
adódó félelmek, amelyek még most is 
éreztetik a hatásukat, alkoholista szülő, tel-
jesítményalapú szeretet gyermekkorban, 
de még akár az is közrejátszhat, mennyire 
volt annak idején a származási családban 
megkülönböztetés a szülők részéről a gyer-
mekeik között. 

A jelenbeli problémák is hozzájárulhatnak 
a baba késéséhez: bizonytalan egziszten-
cia, párkapcsolati bizonytalanság, mun-
kahelyi bizonytalanság. Sokan tartanak az 
otthon töltendő időtől a kicsivel. Hogyan 
fogják bírni a bezártságot, a felnőtt társa-
ság hiányát? 

Furcsa módon néha még a párkapcsolati 
boldogság is akadály lehet. Amennyiben a 
pár boldog, kiegyensúlyozott párkapcsolat-
ban él, a nő sokszor szoronghat amiatt, hogy 
egy harmadik fél érkezésével a kapcsolat-
ban felborul majd az addigi harmónia.

Mit tegyünk és mit ne? 

Ahogy a fentiekből is látszik, a  termékeny-
ségi problémákhoz vezető okok listája rend-
kívül összetett. Mindig mindenkinél egyedileg 
érdemes vizsgálni, hogy mi akadályozhatja 
testi illetve lelki szinten a gyermekvállalást, 
nincsenek egyértelmű receptek. 

Ha késik a baba, ajánlatos minél előbb el-
kezdeni a megfelelő kivizsgálásokat, szak-
orvosok segítségével. Emellett érdemes 
változtatni az életmódunkon, egészsége-
sebben étkezni, sportolni, vitaminokkal fel-
tölteni a szervezetet. Ne várjunk az orvosi 
kivizsgálások végéig mindezzel! A táplál-
kozás minősége erőteljesen hozzájárul a 
hormonrendszer egyensúlyához, ennek a 
szerepe egyáltalán nem elhanyagolandó, 
akár gyógyszerek szedését is elkerülhetjük 
pusztán az életmódváltással. 

Ne csak a testünket készítsük fel, hanem a 
lelkünket is. Akár egyedül, otthon, kifejezet-
ten a témában ajánlott hasznos könyvek 
olvasásával, jógával, meditációval, auto-
gén tréning alkalmazásával, akár kérjünk 
bátran segítséget a témában jártas pszi-
chológustól. 

Mit ne tegyünk? Ne hibáztassuk magun-
kat, amiért még nem érkezett meg a baba. 
Ne haragudjunk magunkra, amiért szomo-
rúak vagyunk, amikor ismét azzal szem-
besülünk, hogy ebben a hónapban sem 
sikerült. Fogadjuk el, hogy természetes, ha 
haragszunk másokra, amiért nekik viszont 
igen. Minden érzésünk természetes velejá-
rója a helyzetnek, amiért nem kell szégyell-
nünk magunkat. 

De nagyon fontos, hogy tudjuk: a meddő-
ség nem betegség. Pusztán pillanatnyi ál-
lapot, amely akár már a következő hónap-
ban megváltozhat. 



CsPM   47



48   CsPM

Múlt havi számunkban beszélgettünk a 
swinger múltjáról, jelenéről, néhány té-
ves ítéletről, az emberek elképzeléseiről. 
Szeretnénk néhány ténnyel és érdekes 
adattal megspékelni a nem monogám 
kapcsolatokban hívőkről szóló informáci-
ókat. A nem monogám kapcsolatot is be-
mutatjuk, hogy ebben a tekintetben mit 

is jelent, hogyan képzeljük el. Miben más, 
milyen pozitív hatásai vannak ennek a 
létszemléletnek. Minden élet egyedi, min-
den személyiség különböző hatásokra 
alakul valamilyenné. Ám sok hasonlóság 
mutatható ki egyfajta életszemléletet 
vallók, vagy a világra hasonlóképpen te-
kintők között. Nézzük meg mik is ezek.

  Tabuk a szexualitásban

Swinger: tudatosság, 
tények, igazságok

Ha az alapoktól indulunk, láthatjuk, hogy 
neveltetésünk folyamán érdekes idealizált 
kapcsolatok és személyiség típusok jelen-
nek meg a mesékben, melyeket kicsi ko-
runktól hallgatunk. Jön a herceg fehér lovon, 
megharcolunk a királylány kezéért. Sikerül, 
ásó kapa nagyharang. Ám itt a mesék vé-
get is érnek, pedig itt indul a párkapcsolat 
minden szépségével és nehézségével. A 
minden napi cselekvéssel, hogy közösen 
haladjunk az utunkon a céljaink felé. Ezekkel 
a szemléletekkel és elvárásokkal felfegy-
verkezve vágunk bele kapcsolatainkba, el-
várva, hogy a másik csak értünk él, mindent 
megtesz, szórakoztat, segít. Annak biztos 
tudatában, hogy egy életre elegek leszünk 
minden tekintetben társunknak, miközben 
évről évre változunk mindketten. 

Ezeket a társas kapcsolatokat, amiket 
élettársi kapcsolatnak nevezünk, hívhat-
nánk életszakasztársi kapcsolatnak is. Mi-
ért? Mert a statisztikák rémes dolgok. Ha-
zánkban a házasságkötések több, mint 
70 %-a végződik válással. Ez így nem 
hangzik túl jól. Nagyon magabiztosnak 
kell ahhoz lenni, hogy kijelenthessük, hogy 

CZECZON
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  Tabuk a szexualitásban

Swinger: tudatosság, 
tények, igazságok

majd mi örök élet meg egy napig a társunk 
mellett maradunk. Lássuk be, kockázatos 
belevágni valamibe, amiben 70 % fölötti a 
bukás aránya. 

Miért mennek tönkre a kapcsolatok nagy 
részben? Mert nem készítenek fel bennün-
ket a változásokra. Idealizált vágyakat vá-
runk el megvalósulni. Nem tudjuk kezelni 
a helyzeteket. Nem vagyunk társunkhoz 
őszinték. Miért nem? Mert nem vesszük fi-
gyelembe az alapvető emberi rendszere-
ket, melyek mozgatnak, életben tartanak, 
amik szinte ösztönszerűen mélyről moz-
gatják működésünket. Ebben bizony ben-
ne van a szexualitás. A válások nagy része 
az egyik fél hűtlenségének köszönhető. 
Mert nem vesszük figyelembe a szexuali-
tás alaptermészetét, a nemi ösztönöket 
és nem vagyunk magunkhoz őszinték a 
vágyainkkal kapcsolatban, nem merjük 
felvállalni és megvalósítani őket. Félünk a 
közösség véleményétől, megfelelni aka-
runk a ránk erőltetett normáknak. Termé-
szetesen a monogám típusú emberek 
nagy része leélheti életét a választott szin-
tén monogám társsal, amiben az érzelmek 
és a szexualitás is az őszinteségen alapul. 
De az emberek nagy többsége azzal sincs 
tisztában, hogy ő monogám vagy nem 
monogám, esetleg poligám. 

Miért sértő az, ha társunk megcsal? Mert 
rá kell jönnünk, hogy nem a birtoktárgyunk 
és arra is, hogy az alapvető őszinteség nem 
volt meg a kapcsolatban. Félünk őszintének 
lenni, pláne a szexualitásban, mert nem 
úgy neveltek bennünket, hogy erről lehes-
sen otthon beszélni. Félünk attól, hogy tár-
sunkat elveszítjük, de nem merünk felhozni 
bizonyos témákat. 

Miben más egy swinger pár hozzáállása 
a saját párkapcsolatához, ami azt ered-
ményezi, hogy ezeknél a pároknál mind-
össze néhány százalék a válási arány? Pél-
dául az, hogy nem birtoktárgynak tekinti 
társát. (Természetesen ez bármilyen más 
kapcsolat típusra is igaz lehet.) Mivel nem 
birtokolja társát, szeretete szabad, kevés-
bé korlátozó. Szereti társát boldognak lát-
ni és őt magát is boldogsággal tölti el, ha 
társa boldog, megkapja, amit szeretne. Ez 
lehet, hogy hedonistább, az életet jobban 
élvezőként mutathatja őket, ám ez so-
sem önpusztító cselekedetekben nyilvánul 
meg. Így a szexualitás, a szexuális ener-
giák levezetése, a szexuális vágyak meg-

valósítása is a szeretet szabadságában 
teljesedik ki. Nincs helye önértékelési prob-
lémából adódó féltékenységnek ilyen kap-
csolatban, elfogadják és segítik egymást 
szexuális vágyaik megélésében. Lehet 
ez hármas, párcserés, többes csoportos 
vagy extrémebb szex kipróbálása. A lé-
nyeg a két fél kapcsolatában a szeretet és 
az ebből fakadó bizalom. Az a szeretet, ami 
nem birtokol. Így kiküszöbölődik az egyik 
legnagyobb válás ok. Ahogy egy pár férfi 
tagja mondta nekem: „Lehet, hogy itt férfi-
ak jól érzik magukat a feleségemmel, és ő 
is velük, de innen együtt megyünk haza, és 
velem jön haza. Ez annyira feltölt minket, 
hogy otthon még egymásnak esünk és ez 
az energia hetekig kitart”

/Következő lapszámainkban folytatjuk a 
téma boncolgatását./
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Ülök a laptopom előtt, ahogy e sorokat írom, rendezgetem a gondolataim, hango-
lódom a szövegírásra. Előttem a cím, tenyeremből egy varázslatos illóolajkeveréket 
szagolgatok, poharamban aromavizes limonádé várja, hogy beleszürcsöljek. Három 
szippantással ezelőtt még üresnek éreztem a fejem, most már csak úgy záporoznak a 
betűk a kijelzőn. Tenyeremben ott a babér, a bergamott, gyömbér, a citrom, a grape-
fruit, a kubeba, a szegfűszeg, a geránium, a pacsuli, a levendula, azaz a Ragyogó Nap 
nevű illóolaj kompozícióm. Miért ehhez nyúltam, mit tud ez az olaj? És úgy általában: 
mit tudnak az illóolajok? A jelenlegi vírushelyzetben kiemelt aktualitással bír ez a 
téma. A cikk végén ezért sok gyakorlati tanáccsal szolgálok, amelyek remélhetőleg 
megnyugtató támpontot nyújtanak az Olvasónak.

Az illóolajok hatásaikban igen 
széles spektrumon mozog-
nak. Számtalan problémára 
nyújthatnak kiváló és ha-
tékony alternatív kezelési 
módot. Ismerünk például 
sok kiváló gyulladáscsök-
kentő, fertőzésgátló, vírus- 
baktérium- és gombaölő 
illóolajat. Olyanokat, ame-
lyek különböző emészté-
si problémákon segítenek. 
Találhatunk keringési és 
mozgásszervi bajokra ható 
és fájdalomcsillapító hatású 
illóolajokat. Alvásproblémákkal 
küzdők mentsvára lehet az aroma-
terápia. A legkülönbözőbb bőr- és nőgyó-
gyászati problémákat is hatékonyan kezelhetjük. 
Ismerünk sebgyógyítókat, ránctalanítókat, nyi-
roktonizálókat, köhögéscsillapítókat és afrodiziá-
kumokat. 

Miért mosolygok, amikor valaki azt mondja ne-
kem, ő ebben nem tud hinni? Vagy éppen ellen-
kezőleg, annyira hisz bennük. Nos, akkor hogy is 
van ez? 

Egyet már előre elárulok. Az illóolajokban nem 
kell hinni, ahhoz, hogy működjenek, hogy hassa-
nak ránk. Ezt már az előző lapszámban is fejte-
gettem. A fiziológiai reakciók beindulnak minden-
féle hitrendszer nélkül is. A nagy kérdés itt most 
inkább az, miféle reakciók lehetnek ezek? Milyen 
hatással lehetnek ránk az illóolajok? Itt vissza is 
kanyarodnék a tenyeremhez és amit épp szagol-

gatok. A hatását azonnal érez-
tem: Hogy kétkedés helyett 

elfogott egyfajta végtelenül 
nyugodt és kellemes ön-
bizalom. Somolygok ma-
gamban és érzem, hogy 
egy jó hangulatú, vidám és 
érdekes cikk fog megszü-
letni a kezeim között. Lelkes 
és bizalommal teli vagyok. 

Magam is csodálkozom, 
hogy az imént még kény-

szeredetten vágtam bele a 
feladatba. Szárnyalnak a gon-

dolataim.
Eszembe jut, ahogy nyáron, ami-

kor a levendulát aratjuk a levendula 
birtokunkon, a Vodicai Levendulásban, az 

izzó melegben, amikor még a méhek sem dön-
genek, megtömjük a hatalmas lepárló üstöket a 
levágott levendula virággal, majd alágyújtunk, 
hogy szinte forr tőle a levegő is. És ekkor megtör-
ténik a csoda, a varázslat: a levendula virágok 
kis illóolajos tokokcskái megnyílnak, az illóolaj ki-
szabadul és táncra kel a feláramló gőzzel. Együtt 
táncolnak és el is illannának tova, ha nem lenne 
ott a hűtőszerkezet, ahol újra víz lesz a gőzből, és 
a víz és levendula-illóolaj molekulák már nem 
tudnak többé összekapaszkodni, hát elengedik 
egymást. És ahogy folydogál ki a tartályból ez a 
légies táncból újra folyékonnyá változott anyag, 
egyszer csak meglátjuk, ahogy különválik benne 
és a tetején aranylón és büszkén úszik a leven-
dula illóolaj, alatta pedig szerényen és átlátszón 
az imént még forrongó gőz, ott van a levendula 
aromavíz. És ilyenkor nem csak mi tudjuk ezt, nem 

    DR. NAGYNÉ VÁCITY ESZTER

Illatok, tudatosság, aromaterápia
Az illóolajok és hatásaik
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csak mi úszunk a gyönyörűségben és a levendu-
laillatban, hanem kilométerekre körülöttünk az 
egész környék is megtelik a levendula aromájá-
val.

Ez a folyamat pedig nem más, mint az úgyne-
vezett vízgőz lepárlás. Így készül az illóolajok és 
aromavizek legnagyobb része, természetesen 
lepárlandó növényenként változó technológiai 
csavarokkal és nagy-nagy szakértelemmel. Az 
illóolaj pedig nem más, mint a növény kvintesz-
szenciája, amely egy információt hordozó élő 
anyag.

A lepárolt illóolaj aztán üvegbe kerül, levegőzte-
tik és laborvizsgálatok alá vetik. A termesztő nagy 
várakozással várja, mit mutat majd a laborered-
mény (ez az ún. gázkromatográf vizsgálat) és re-
mélhetőleg örül, mikor kézhez kapja a vizsgálati 
lapot és látja, hogy az illóolaja a várakozásoknak 
megfelelő arányban tartalmaz például linalolt, li-
nalil-acetátot, 1.8cineolt vagy borneont (ezek a fő 
kémiai vegyületei az egyik levendulafajtánknak, 
melynek Lavandula x intermedia Grosso a neve).

És ez a nagy várakozás és izgalom bizony nem 
alaptalan. Nem mindegy, hogy adott molekulá-
ból 2 vagy 22% van jelen az illóolajban. Egy-egy 
vegyület olyan nagyhatású és értékes, hogy már 
0,1%-nyi eltérésnek is igen nagy a jelentősége. 
Hogy miért? Az illóolajban található vegyületek 
típusai és az illóolaj hatása között szoros össze-
függés mutatható ki. Azaz bizonyos kémiai mo-
lekulák, amelyek meghatározott kémiai funkciós 
csoportokhoz tartoznak (pl. észter, alkohol, aled-
hid, keton, fenol, stb.) meghatározott hatással is 
rendelkeznek. Ha egy illóolaj gazdag észterekben, 
mint például a muskotályzsálya (Salvia sclarea), 
joggal elvárhatjuk, hogy kiváló lesz görcsoldás-
ban. És megfordítva, ha azt látjuk, hogy egyik év-
ben a levendula-illóolaj kiemelten sok 1.8cineolt 
tartalmaz, bátran ajánljuk majd inhaláláshoz, 
nyákoldó hatásának köszönhetően. 

Ezen felül természetesen rengeteg népi és mo-
dern, tudományos megfigyelés is se-
gítségünkre van a felhasználásban. 
Utóbbit nevezik bizonyítékokon alapu-
ló aromaterápiának (evidence based 
aromatheraphy). Ezek a tapasztalatok 
hozzájárulnak mind a fizikális, mind a 
szellemi-lelki hatásokat célzó aro-
materápiás gyakorlat sikerességé-
hez. Évről évre egyre több anyag áll a 
szakemberek rendelkezésére, ez sokat 
segít abban, hogy olyan elvont hatá-
sokat, mint például „a keserűnarancs 
virág és levél illóolaja csökkenti a fé-
lelmeket” sikerüljön alaposabban és 
nagyobb tudományos igényességgel 
megfigyelni és leírni. 

Rendben, mondhatná a kedves Ol-
vasó, mindent értek, de még mindig 
nem tudom mit kezdjek a levendula 
illóolajommal, amit Tihanyból kaptam 

még tavaly. Nos kérem szépen, mondom erre én 
először is nézzük meg a csomagolását és győződ-
jünk meg róla, hogy valódi-e az az illóolaj. Honnan 
ismerhetjük fel ezt? Ha látunk a csomagolásán 
latin nevet, származási helyet, lepárlási dátumot 
és azonosítót vagy sorszámot, ha a gyártónál el-
érhető a biztonsági adatlap és a gázkromatográf 
vizsgálat eredménye, ha 100%-os tisztaságot és 
természetességet ígér a címke, akkor már biza-
kodhatunk. Bizakodhatunk abban, hogy valódi, jó 
(terápiás) minőségű illóolajjal van dolgunk. Ha-
misítvány vagy szintetikus anyag esetén többet 
árthatunk, mint használhatunk magunknak, így 
egy ilyen „illóolajat” legjobb, ha azonnal menesz-
tünk a háztartásból.

Ezen a ponton azonban még mindig nem dől-
hetünk teljesen hátra. A kiváló minőség nem elég 
a biztonságos használathoz, ehhez ki kell deríte-
ni, hogy van-e az adott illóolajnak bármilyen el-
lenjavallata. Az orvosi levendulának (Lavandula 
angustifolia) nem nagyon fogunk ilyesmit találni. 
Azonban számos illóolajnak vannak olyan hatá-
sai, amelyekkel bizonyos esetekben számolnunk 
kell. A citrusfélék héjából kinyert esszenciák fé-
nyérzékenyítőek, ezért használatukat követően 
kerülni kell a napozást, szoláriumozást. A legtöbb 
illóolajat nem szabad tisztán a bőrre kenni, mert 
irritációt vált ki, legjobb példa erre a fahéj (Cin-
namomum verum, Cinnamomum ceylonicum), 
mely tisztán akár égési sérüléshez hasonló bőr-
tüneteket okozhat. Ezen kívül ott vannak még 
azok az aromák, melyek olyan „nagyágyúk” vagy 
olyan speciális hatásokkal rendelkeznek (pl. kor-
tizonszerű), hogy használatukat igencsak meg 
kell fontolni. Akiknek a leginkább körültekintően 
szabad csak illóolajokat használniuk: a várandós 
és szoptatós kismamák, 6 év alatti gyermekek, 
magas vérnyomásban szenvedők, epilepsziások, 
asztmások, májbetegek, hormonkezelt betegek.

Tegyük fel, megvan a jó minőségű illóolaj, tud-
juk, hogy mire kell figyelnünk (mert utánajártunk 
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vagy megkérdeztünk egy aromaterapeutát), és 
már izzik a tenyerünk, hogy használjuk valamire. 
De mire és hogyan? 

Legkézenfekvőbb, hogy szagolgatjuk: az üveg-
ből vagy a csuklóink belső oldaláról (pár csepp il-
lóolajat semleges illatú növényi olajba cseppent-
ve majd a bőrünkön eloszlatva). Ezt hívjuk olfaktor 
terápiának, amikor előhívjuk az illatok érzelmekre, 
érzékiségre, viselkedésre, memóriára, mentális 
tevékenységekre vonatkozó hatásait. Első ilyen 

illatkalandnak szeretettel ajánlom a levendulát, 
a mandarint, a citromot, a gerániumot vagy az 
atlasz cédrust.

Amikor a fizikai ellazultság a cél, jól jöhet egy il-
lóolajos fürdő. Ehhez válasszunk lazító, görcsoldó, 
harmonizáló illóolajokat. Ilyenek például a leven-
dula, a bazsalikom, a római kamilla vagy a szan-
tál. A fürdőhöz engedjük tele a kádat kellemes 
hőmérsékletű vízzel, vegyünk egy marék fürdősót, 
cseppentsünk a sóra 10-15 cseppet a kiválasztott 
illóolaj(ok)ból, majd az egészet keverjük el a víz-
ben és ereszkedjünk bele. Élvezzük a kényeztetést 
20-25 percig.

Testünket és lelkünket is ápolhatjuk egyszerre 
egy illóolajos masszázzsal. Tegyünk egy tálkába 
jó minőségű növényi olajat, például olívaolajat, 
szezámot vagy sárgabarackmag olajat. A növé-
nyi olaj mennyiségét szabjuk meg aszerint mek-
kora bőrfelületen szeretnénk a keveréket eloszlat-
ni. Cseppentsünk az olajhoz 10-15 csepp illóolajat. 
Ha immunerősítés a cél, válasszunk erdei fenyőt, 
orvosi zsályát, madagaszkári kámforfát, citromot, 
eukaliptusz radiatát, niaoulit, teafát, levendulát 
(figyeljünk itt is az ellenjavallatokra: zsályát és er-
dei fenyőt csak 6 éves kor felett használjunk és a 
zsályát kerüljük magas vérnyomás esetén; ma-
dagaszkári kámforfát, niaoulit és eukaliptusz ra-
diatát ne használjunk görcsös köhögés esetén). 

Érdemes gondolni egy aromaterápiás masz-
százsra akkor is, amikor izomlazítás vagy szoron-
gásoldás a cél.

Ha fokozottan szeretnénk megvédeni magun-
kat a fertőzésektől, használjuk a fenti immunerő-
sítő illóolajokat és tegyünk (felnőttnek) összesen 
7 cseppet egy teáskanál növényi olajba, majd ezt 
a keveréket dörzsöljük be a hát, a mellkas vagy a 
talpak területére. Naponta ismételjük.

Zseniális módja az aroma-
terápia egészségmegőrző és 
egészséghelyreállító prakti-
káinak az illóolajos inhalálás. 
Segítségével még időben el-
csíphetjük a felsőlégúti beteg-
ségeket és megállíthatjuk a 
fertőzést, megakadályozhat-
juk a felülfertőződést. Inhalá-
lásra kiváló a fentebb említett 
madagaszkári kámforfa, a 
Grosso levendula, az indián-
csalán, felnőtteknek a bors-
menta. A klasszikus sós-gő-
zöléses inhalálás a legjobb, 
ilyenkor tegyünk a vízbe 3-4 
cseppet a kiválasztott illóo-
lajból. Gyermekeknél - a bal-
esetveszély miatt – inkább a 
hideg ultrahangos inhalálás 
a megfelelőbb, ehhez 2 csepp 
illóolajat használjunk. Akkor a 

leghatásosabb ez a módszer, ha azonnal, már az 
első tünetek megjelenésekor alkalmazzuk.

Nem csak magunkat, de a minket körülvevő 
légteret is megtisztíthatjuk a kórokozóktól. Ehhez 
egy erre a célra tervezett aromalámpára vagy 
diffúzorra is szükségünk lesz. A légtér nagyságától 
függően tegyünk 8-15 csepp illóolajat vagy illóo-
laj keveréket a lámpába/készülékbe. Naponta 2-4 
órát használjuk, de olyan helyen, ahol nagyobb 
a fertőzésveszély akár egész nap párologtatha-
tunk. A levegő megtisztítására kiváló a citrom, az 
eukaliptusz radiata, a teafa, a mirtusz, a levendu-
la minden fajtája, a madagaszkári kámforfa.

Pontos instrukciókért, szaktanácsért legjobb, ha 
mindig képzett aromaterapeutát kérdezünk. A 
fenti ajánlások kiindulópontként szolgálnak.

Sok-sok szó esett ebben a cikkben az illóolajok 
fizikai hatásairól. De, mint tudjuk, nem csak tes-
tünket, hanem a lelkünket is gondoznunk, ápol-
nunk, táplálnunk kell, hogy egész-ségben legyünk. 
A következő lapszámban ezért szeretnék elkalan-
dozni az aromaterápia „finomabb” területein is. 
Remélem, velem tart ismét!

És most, megköszönöm a tenyeremben lapuló, 
még mindig érezhetően illatozó aromáknak a tá-
mogatást és inspirációt. Köszönöm az Olvasónak 
is megtisztelő figyelmét!
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Bőrünk egészségének
nyomában

A kozmetikus története, aki saját bőrén
tesztelt, tapasztalt és gyógyította magát

Március 17.-én több mint egy hónapja már, 
hogy úgy döntöttünk a kolléganőimmel, sa-
ját- és vendégeink érdekében, hogy a kiala-
kult járványügyi helyzetre való tekintettel 
bezárjuk az üzletet meghatározatlan időre.

Nehéz szívvel hagyja ott az ember azt, amit 
szeret. Nem tudja mikor lesz újra lehetőség 
kinyitni, dolgozni, visszaállni a normál kerék-
vágásba. Normál? Inkább megszokott. 

Emlékeztetőül, bőrünk állapotát mi minden 
határozza meg:

- a genetikánk
- a napi hatások, amik érnek bennünket 

– külső környezeti hatások, szervezetünk ha-
tásai

- és a napi szintű gondoskodás, avagy 
nem mindegy ki, mit használ a bőre ápolá-
sának érdekében. 

Mielőtt a napi hatásokba belemennék – 
nézzünk egy kis alapot, mert ez a legfonto-
sabb.

Ki is vagyok én, milyen szerepem van eb-
ben a világban, mit szeretnék elérni. Napi 
szinten döntéseket hozunk, hogy létezzünk.

A tudatosság számomra azt a képességet 
jelenti, hogy meg tudom figyelni magamat, 
a történéseimet, dolgok rám gyakorolt ha-
tását, és döntést tudok hozni, hogy ez en-
gem hozzá segítsen az életcélomhoz, jelen 
esetben, hogy egészségesen működjön a 
szervezetem, mentálisan egészséges le-
gyek, hogy jó érzésben tudjam tenni a dol-

gaimat az életemben. 
Ez persze mindenki-

nek más. A cél. Amikor 
konzultációra jönnek 
hozzám, jelenleg on-
line keresnek meg az 
érdeklődők, mindig ez 
az első kérdésem: Mi a 
célja a bőrével? Milyen 
változást szeretne látni 
rajta.

Azt gondoljuk, hogy 
néha elég egy krém, 
pár változtatás és majd 
megoldódik mindaz, 
aminek a nyomai ott 
vannak az arcunkon. 
Vissza is tértünk azok-
hoz a tényezőkhöz, ami 
erőteljesen befolyásolja bőrünk állapotát: 

NAPI HATÁSOK

Miután tudjuk, nagyjából milyen a bőrünk 
állapota, szüleinknél mi volt jellemző, általá-
ban szépen el tudjuk mondani mit látunk a 
bőrünkön.

Szervezetünk hatásainál a legfontosabb 
kérdés: Fennáll e tudomásunk szerint bármi-
lyen szervi baj (depresszió, rák, cukorbeteg-
ség, magas vérnyomás, inzulin rezisztencia, 
gyomor probléma, emésztési zavarok, illet-
ve van e allergia stb). A felsoroltak csak egy 

MAYER PETRA

Karantén gondolatok
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két példa, de mindegyik problémát a bőrünk 
megmutathatja. Keleti gyógyászatban nem 
véletlenül, már az arcot nézve meg tudják 
állapítani milyen szervi eltérések vannak. 

Fontos hatás, amit már annyiszor hallot-
tunk és olyan elcsépeltnek tartunk de valós 
és igen nagy gondot tud okozni – belül első-
sorban: a STRESSZ.

Van egy alapvető stressz szintünk. Ez az 
ember személyes dinamikájával jár együtt. 
Fontos tudni ezt és szembe nézni vele! Egy 
orvos ismerősöm mondta nekem a minap 
(mert én rendkívül érzékenyen reagálok le 
minden külső belső ingert), hogy TANULD 
MEG KEZELNI MAGAD! Ez egy szuper kis mon-
dat, de az ember ilyenkor kérdezi, hogyan? 

„Nem azért vannak bizonytalanságok az 
életünkben, mert a körülmények nem meg-
felelőek, hanem mert az elménk ingatag. 
Szilárd elmével minden külső körülményt 
stabilizálni lehet.” Szvámi Véda 

Pszichológus, coach az önismeret terüle-
tén, szokásaink megismerésében és a vál-
toztatásában támogathat bennünket.

A testalkatunknak megfelelő mozgás, stí-
lusunknak megfelelő lazítási technikák elsa-
játítása, megfelelő étrend – ezek mind se-
gítségünkre lehetnek ennek kezelésében. Ez 
az alap! 

Ez munka, kemény önmunka, de meg-
éri tisztába kerülni önmagunkkal. Senki ne 
várjon csodát attól, hogy majd elolvas egy 
könyvet és megváltozik az élete. Mint min-
dent, ezt is gyakorolni kell! A gyakorlással in-
tegrálódnak be a tevékenységek, és egy új 
szokás elsajátítása bizony nem 21 nap, ha-
nem akár 2-8 hónap is lehet. Például, lehet 
én átmenetileg nem iszom kávét 2 hónapja 
mert nem esik jól a gyomromnak a savassá-
ga miatt. Ha helyre jött a gyomrom és utána 

sem iszom, akkor elmondhatom, hogy nem 
iszom kávét.

KÜLSŐ STRESSZ – ezt kapjuk most a jelen-
legi helyzettől. Ennek megélése mindenkinek 
teljesen más, nem gondolom, hogy húzható 
rá sablon. Amit én teszek ebben a helyzet-
ben, hogy arra koncentrálok, ami van, amit 
tenni tudok ebben az időszakban. Saját pél-
dámat nézve: lemerült a szervezetem, mert 
túlhajtottam magam az elmúlt időszakban. 
Pihenek, azzal foglalkozom, hogy az egész-
ségem, hogy tudom helyre hozni, önvizsgá-
latot tartok, befejezem azokat a dolgokat, 
amikkel elmaradtam és tervezem, hogy a 
jövőben mit szeretnék másképp csinálni. És 
próbálok alkalmazkodni ahhoz, ami éppen 
jön. De semmiképp nem félni. 

És a teljesség igénye nélkül nézzünk pár 
szokást, ami tényleges változást hoz a bő-
rünk állapotában és ehhez tényleg csak mi 
kellünk.

FOLYADÉKBEVITEL – szervezet számára 
megfelelő mennyiségű víz bevitele segí-
ti a belső hidratációt és ezáltal a szervezet 
megfelelő működését. A kávé, tea fogyasz-
tása esetén még fontosabb pótolni ezt. 
Eredmény: hidratált bőr.

MOZGÁS – keringés fokozása az anyag-
csere folyamatokra van kedvező hatással, 
friss, üde bőr, egészségesebb érhálózat. 
Eredmény: élettel teli arc.

ALVÁS – jó minőségű alvás elengedhe-
tetlen. A szervezet ilyenkor regenerálódik, a 
szöveteink is. Reggel ezért kelünk (ameny-
nyiben pihentető éjszaka volt) feltöltődött, 
puha friss bőrrel. Eredmény: kevesebb ránc, 
fiatalos bőr textúra.

LEVEGŐ – karantén ideje alatt figyeljünk a 
folyamatos szellőztetésre, a friss levegő jót 
tesz a bőrnek.



“Bátran hagyd ott, 
         ha nem érzed úgy egyből,
                                    hogy tökéletes!”
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Az előző részben azzal foglalkoztunk, mi lehet az a nagy vonalakban 
körülírt stílus, ami passzol hozzád és milyen irányba indulj el a gardró-
bod tartalmának kiválogatásakor. Ha az előző két részben leírtakon túl 
vagy és készen állsz ruhatárad felújítására, legfőbb ideje, hogy arról is 
beszéljünk, hogyan érdemes bevásárlókörútra indulnod! Bár sokan azt 
gondolják, ruhákat vásárolni bárki tud - mert ez csupa móka és szóra-
kozás -, ám valójában rengeteg szempontot figyelembe kell venni ah-
hoz, hogy ne dobd ki a pénzed hozzád nem illő holmikra. 

HOGYAN TEREMTS STÍLUSOS 
RUHATÁRAT?

II.

Ismét hangsúlyozom: ahhoz, hogy stí-
lusos legyél, nem kell minden ruhadara-
bodnak vadonatújnak lennie! Sok esetben 
használt ruhák között, turkálóban találom 
meg az ügyfeleimhez passzoló legjobb 
holmikat. De könnyen lehet, hogy már ré-
ges-rég a birtokodban van néhány nagyon 
stílusos ruha, csak egyelőre nem tudod, mi-
vel kombináld őket megfelelően. Lényeges, 
hogy mindig tudd, milyen holmik vannak 
otthon a szekrényedben, s tudod-e párosí-
tani a frissen kinézett darabot a már meg-
lévőkkel. Nagyon fontos, hogy meglegyen 
minden olyan alapruhadarabod, amelyek 
ahhoz kellenek, hogy soha ne érjen megle-
petés, tehát minden alkalommal stílusosan 
tudj megjelenni!

1. Az első lépés, hogy szerezd be az alap-
ruhatárnak azokat a darabjait, amelyek 
még nincsenek meg, esetleg a szelektálás-
kor úgy ítélted meg, hogy ki kell dobnod, le 
kell cserélned őket. Figyelj oda arra, hogy 
ezek legyenek jó minőségű ruhadarabok, 
hiszen sok éven át tudod majd hordani 
őket, mivel a klasszikus/időtálló vonalát ké-
pezik ruhatáradnak.

2. Nagyon fontos meghatároznod, hogy 
milyen testalkattípusba tartozol. Ez a ki-
indulási alap ahhoz, hogy tudd, mit vehetsz 

fel, mit érdemes hordanod, mi áll jól a test-
alkatodhoz és mit kell mindenképpen el-
kerülnöd, ha mindig jól akarod érezni ma-
gad a ruháidban. Nem kell sok hozzá, hogy 
megtanuld azt a néhány szabályt, amely 
rád vonatkozik, ám hihetetlenül meg fog 
térülni az erre szánt figyelmed. 

3. Minden esetben figyelj arra, hogy mé-
retben tökéletesen passzoljon rád a ruha, 
amit kiválasztasz! A próbafülkében nem-
csak egy helyben állva kell megnézned 
magadon az adott ruhát, de teszteld le ülés, 
járás, és minden olyan mozdulat közben, 
amit gyakran kell alkalmaznod (pl. a mun-
kád, vagy közlekedés miatt).  Hátulról szin-
tén nagyon fontos megnézned magad! Ha 
teheted, vigyél magaddal kézitükröt. A nad-
rág ne legyen túl bő és túl szűk sem. Ha há-

BOTYÁNSZKY SZILVIA
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rom ujjad befér a derékrésznél, akkor jöhet! 
Ha egyenes vagy bővebb fazonú a nadrág, 
akkor érjen majdnem a földig, nem szabad 
bokánál vagy boka alatt végződnie! A szok-
nya is legyen kényelmes méretű, ne akar-
jon szétrepedni rajtad se elölről, se hátulról.

4. Csak olyan színeket válassz, amelyek 
illenek színtípusod színskálájába (er-
ről később lesz szó), főleg, ha az arcod kö-
zelében fogod hordani az adott holmit. A 
színtípusod mindig az arcbőröd, a szemed 
és hajad színétől függ, ennek megfelelően 
tartozhatsz a meleg vagy a hideg kategó-
riába, ezen belül pedig világosabb vagy 
sötétebb, élénkebb és visszafogottabb altí-
pusokba. 

5. Csak olyan darabokat vegyél meg, 
amelyeket jól tudsz 
majd kombinálni 
más, már meglévő 
ruháiddal! A semle-
ges színek és a szo-
lidabb holmik álta-
lában olcsóbbak is 
(természetesen ez 
sem mindig igaz!), 
és különböző kiegé-
szítőkkel más-más 
stílust tudsz vará-
zsolni belőlük.

6. Ha találsz egy 
olyan üzletet, terve-
zőt, akinek a ruha-
darabjai méretben 
és stílusban is jól 
illeszkednek test-

alkatodhoz és személyiségedhez, maradj 
hűséges hozzá (amíg ez nem kezd el zavar-
ni valami miatt), mert nagy valószínűség-
gel a későbbi kollekciók is jól fognak állni és 
passzolnak majd rád.

7. Soha ne csábulj el olyan esetekben, 
amikor a próbafülkében bizonytalanná 
válsz, hogy jól áll-e rajtad a felpróbált ruha! 
Amikor ugyanis kétségeid támadnak, az azt 
jelenti, hogy valami nem stimmel – vagy a 
színe, vagy a fazonja, vagy egész egyszerű-
en a ruha stílusa nem passzol hozzád. Bát-
ran hagyd ott, ha nem érzed úgy egyből, 
hogy tökéletes!

8. Ha nem érzed magad elég bátornak 
ahhoz, hogy egyedül szerezd be az új ruha-
tárad darabjait, vagy úgy látod, hogy nem 
tudsz egyedül dönteni, mert nem tudod 
megállapítani, hogy mi áll jól, érdemes ki-
kérned egy stílustanácsadó véleményét. 
Segítségével egy-két nap alatt felújítha-
tod a teljes ruhatáradat, meg tudsz újulni, 
fel tudsz frissülni, ráadásul nyugodt lehetsz 
afelől, hogy nem nyúltál mellé és minden 
jól áll, amibe energiát és pénzt fektettél. 

Hogy még hatékonyabban tudj ma-
gadnak ruhákat választani, legközelebb a 
színtípusokról nyújtok át neked egy össze-
foglalót.
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Az álmok 
megvalósítói

KISS ZSOLTNÉ BERÉNYI TÜNDE

A civil szervezetek, mint az állampolgárok 
önkéntes szerveződései, a társadalmi élet 
fontos alkotó elemei, tevékenységük, sze-
repvállalásuk révén nagymértékben hoz-
zájárulnak a társadalmi problémák haté-
kony kezeléséhez, a közösségi szükségletek 
kielégítéséhez.

Olyan értékeket képviselnek, melyek a tár-
sadalmi együttélést jobbá, humánusabbá 
teszik.

Tevékenységükkel az egész társadalmat 
lefedik, az élet minden területén megnyil-
vánul az önszerveződő mozgalmuk. A civil 
szervezetek tulajdonképpen magát a tár-
sadalmat képezik le, és miközben a társa-
dalmat formálják, eközben saját maguk is 
alakulnak.

Mivel független szervezetek, így rugalma-
sak, gyorsan tudnak alkalmazkodni a vál-
tozásokhoz, és olyan hiányterületeken is 
pillanatok alatt képesek megjelenni, ahol 
a kormányzati, közigazgatási szervezetek, 
állami intézmények nem „problémaérzé-
kenyek”, vagy merev szabályozásuk, bürok-
ratikusságuk miatti lassúságuknál fogva 

sokkal nehezebben lépnek. Így a civil szer-
vezetek állandó kontrollt jelentenek. Indi-
kátorként azonnal jelzik, ha valami nem jól 
szabályozott, nem jól működik, ha érdeksé-
relem történik.

Jó példával járnak elöl, és a társadalmi 
változásokra gerjesztően hatnak.

Munkájuk során – melyek túlnyomó rész-
ben önkéntes tevékenységek – igen gyak-
ran válik az álomból valóság. Gondoljunk 
csak arra, hogy mennyi tehetség kallódott 
volna el, ha nem ismeri fel és támogat-
ja egy-egy alapítvány vagy egyesület. De 
említhetjük azt is, amikor nincstelenné váló 
honfitársaink otthonhoz, meleg ételhez jut-
nak újra. Ilyen esetben is rendszerint vala-
milyen civil szervezet váltja valóra az álmot. 

Ezért határoztuk el, hogy lehetőségünkhöz 
mérten mi segítjük a civileket. Terveink sze-
rint minden lapszámunkban bemutatkozá-
si lehetőséget biztosítunk egy-egy társa-
dalmi szervezetnek, hogy megismerhessék 
munkájukat, és adományaikkal hozzájárul-
hassanak az álmok valóra váltásához. 

ISMERJE MEG, ÉS TÁMOGASSA
A KÖRTÁNC EGYESÜLET –

KÖRSZÍNHÁZ  TEVÉKENYSÉGÉT!
- 1997 óta működünk.

- Tevékenységeinket elsősorban az 
ÉSZAK-ALFÖLDI és a KÖZÉP-MAGYARORSZÁ-
GI RÉGIÓBAN végezzük. 

- 10 éve működtetjük a KÖRSZÍNHÁZAT, 
számtalan felnőtt- és gyermekdarabot 
mutattunk be nagy sikerrel.
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- Színjátszó foglalkozásokat 
tartunk heti rendszerességgel 
Nagykőrösön minden korosz-
tály számára. Művészeti isko-
lákba készülő gyermekeket 
és fiatalokat térítésmentesen 
készítünk fel a felvételikre. 

–Évente négy mesét mu-
tattunk be és adunk elő el-
sősorban vidéki városokban, 
kis településeken óvodás és 
kisiskolás gyermekek számára. 
Az előadásokban közremű-
ködnek óvodás, kisiskolás, ka-
masz és fiatal felnőtt tagjaink 
is. 

- Mentálhigiénés program-
jaink kiemelt célcsoportja a 
kamasz korosztály. Az alkal-
mak elsősorban a drog- és al-
kohol prevenciót, illetve a bű-
nözés elkerülését szolgálják. 

- Börtönprogramjaink a bűn-
ismétlés-megelőzést szolgálják. 
Nagyon fontos, hogy a bünte-
tésüket letöltött elítélteknek 
lesz-e jövőképük, céljuk. Bör-
tönprogramjaink segítik, hogy 
a szabadult fogvatartottak 
képesek legyenek a társada-
lom által elvárt értékek men-
tén élni és munkát vállalni.

ÖSSZESSÉGÉBEN ELMOND-
HATÓ, HOGY TEVÉKENYSÉ-
GÜNKKEL HOZZÁJÁRULUNK A 
PERIFÉRIÁN ÉLŐK TÁRSADAL-
MI INTEGRÁCIÓJÁHOZ ÉS A 
SZÍNHÁZI KULTÚRA NÉPSZE-
RŰSÍTÉSÉHEZ, A BŰNÖZÉS ÉS 
FÜGGŐSÉGMENTES ÉLET KI-
ALAKÍTÁSÁHOZ. KÉRJÜK, TÁ-
MOGASSA ÖN IS MUNKÁNKAT 
ADÓJA 1%-VAL!

KÖRTÁNC EGYESÜLET: 
18086137-1-16
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Keresse weboldalunkat, Facebook profilunkat 
és Instagramunkat a magazinnal 
kapcsolatos friss információkért!

https://csak-pozitivan-magazin.hu
https://www.facebook.com/csakpozitivanmagazin
https://www.instagram.com/csak_pozitivan_magazin

„Egyetlen magyar sincs 
egyedül” – Biztos?

KISS ZSOLTNÉ BERÉNYI TÜNDE

Nem akarok politizálni! Nem célja írásomnak a pártpolitikai állásfoglalás sem jobb-
ra, sem balra. Ugyanakkor felelős állampolgárként, illetve keresztyén emberként nem 
tehetek mást, mint hogy nyitott szemmel járok, és segítséget nyújtok a magam esz-
közeivel mindazoknak, akik rászorulnak. Azt is gondolom, hogy kellő értelmi és érzelmi 
intelligenciával rendelkező ember nem fordíthatja el a fejét attól, ha igazságtalansá-
got, kiszolgáltatottságot tapasztal. Ez az érzés és gondolatmenet késztetett arra, hogy 
írjak az alábbi témáról.

Fontosnak tarom, hogy cikkemet gondolatébresztőnek, és cselekvésre sarkalló érte-
kezésnek tartom.
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„Egyetlen magyar sincs egyedül” – halljuk 
a szlogent óránként többször is, ha mun-
kánkhoz Internetet használunk, vagy éppen 
filmet nézünk a televízióban – mely készült 
Magyarország Kormánya megbízásából. Jó 
ezt hallani, s olyan sokszor hangzik el, hogy 
már-már el is hiszi az ember…

Rendszeresen olvasom a Magyar Szociális 
Fórum tájékoztatását. Ez a szervezet sokat 
tesz a gyermekek, a rokkantak és a hitel-
károsultak megsegítése érdekében. Olyan 
statisztikákat közöl, s ezzel cselekvésre szólít 
fel, melyeket a hivatalos szervek leginkább 
elhallgatnak.

Az elmúlt hónapban két olyan esetre vi-
lágítottak rá, melyek engem nem hagynak 
nyugodni. Tudom, a vírus okozta vészhelyzet 
sok mindent átír az életünkben. Munkaidőn-
ket, szabadidőnket, teljesen felborította, sőt, 
bizonyos szolgáltatások igénybevételét is 
átalakította. De az emberi életet semmilyen 
körülmények között nem veszélyeztethetné 
a védekezés! Hihetetlen, hogy Magyaror-
szágon 2020-ban zokszó nélkül mégis elő-
állhat ez a helyzet!

Nézzük az első „sztorit”!
Százezer Forintra büntetik azokat a hajlék-

talanokat, akiknek nincs hova menniük, pe-
dig „otthon” kellene maradniuk a kormány 
által elrendelt óvintézkedések miatt – tu-
datta a Magyar Szociális Fórum (MSZF). 

„A rendőrök belénk kötnek, figyelmeztet-
nek, ma délelőtt pedig azt mondták, ha még 
egyszer meglátnak minket, 100 ezer Forintra 
büntetnek meg” – mondta egy hajléktalan 
az MSZF-nek.

A történet a következő: Az illető hajléktalan 
a főváros egyik parkjába kényszerült, és há-
lózsákban alszik, mert többé nem mehetett 
vissza abba a X. kerületi hajléktalanszálló-
ba, ahol korábban lakhatott. A szállóban 
ugyanis szigorú karantént rendeltek el, és 
nyilatkozatot írattak alá velük arról, hogy ha 

mégis elhagynák, nem engedik vissza őket. 
A hajléktalanszálló egyebek mellett vállal-
ta, hogy napi három étkeztetésben részesíti 
őket a karantén idejére. Első nap reggelire 
lekváros kenyeret kaptak, ebédre grízes 
tésztát, vacsorára pedig pékárut. Másnap 
közölték velük, hogy attól kezdve csak me-
leg ebédet kapnak, reggeliről és vacsoráról 
maguknak kell gondoskodniuk. Nem érde-
kelte a vezetést, hogyan gondoskodjanak 
magukról, ha nem mehetnek ki.

A hajléktalan embertársunk elmondta 
az MSZF-nek, hogy ő a harmadik napon 
hagyta el a hajléktalanszállót, hogy éle-
lem után nézzen. Nem hitte, hogy nem 
mehet vissza, de nem engedték be. Ahogy 
teltek-múltak a napok, bent maradt sor-
stársai egymás után kapták a felmon-
dó leveleket munkahelyükről, mert nem 
mentek dolgozni. Fele társaság úgy dön-
tött, hogy a megélhetés és szálláshely kö-
zül az előbbit választja, ha meg akar élni 
valamiből, és normálisan táplálkozni akar. 
Döntésükre a válasz a kirekesztés volt, 
aminek következtében az utcára kény-
szerültek. Most hatóságilag üldözik őket a 
teljhatalmú kormány parancsa alapján. A 
rendőrök arra hivatkoznak, hogy az egész-
ségüket akarják védeni.



CsPM   65

A hajléktalan elmondta az MSZF-nek, hogy 
28.500.- Forintból tengődik. Ha nem dolgo-
zik, nincs miből megélnie, hiszen ez az ösz-
szeg semmire sem elég.

Beszámolt egy balesetről is, amelyet egyik 
hajléktalan társa szenvedett el. Tályog ke-
letkezett a térdén, és mentők szállították el. 
Egyenesen a „vörös zónába” vitték, a fertő-
zött gyanús páciensek közé. Nyolc órán tar-
tották ott, mielőtt megműtötték volna, vé-
dőmaszkot pedig csak órák múlva kapott, 
annak hatására, hogy kiverte a huppot.

Több olyan esetről is tudni, hogy időköz-
ben az illetőnek fel is mondtak, más munkát 
pedig nem talál a járvány közepette. Ezek-
nek az embereknek most se szállásuk, se 
keresetük. Sok a fiatal is köztük…

Eddig a hajléktalanok helyzetének ismer-
tetése! Most következzenek az idős, beteg 
emberek, akiket kiraktak a kórházból, és 
családtagjaik…

„Hazaküldött beteg újraélesztésre szorul, 
majd kómába esik” – tájékoztat szintén a 
Magyar Szociális Fórum. 

A kormány ágykiürítési intézkedése nyo-
mán kórházból kiparancsolt 90 éves asz-
szony esetéről számolt be hozzátartozója a 
Magyar Szociális Fórumnak: 

„A feleségem édesanyja 90 év feletti idős 
asszony, sajnos legyengült mind fizikailag, 
mind szellemileg. Ezért minden igyekeze-
tünk végén a Szent Imre Kórház kezelésébe 
került hónapokkal ezelőtt. Látogatható volt, 

támogatásunkra szorult, korlátozottan erre 
volt is lehetőség. Az ellátásért a családnak 
fizetnie is kellett! Amikor a kormány a „ki-
ürítést” elrendelte, felszólítottak bennün-
ket, hogy a magát ellátni képtelen asszonyt 
szállítsuk el, nincs kegyelem. Mivel már ko-
rábban is próbáltunk „idős otthoni” ellá-
tást szervezni számára, kiderült, hogy Ma-
gyarországon ez lehetetlen. (Nem ajánlom, 
hogy belekerüljön ebbe a helyzetbe senki 
sem.) Azonnal felgyorsultak az események, 
mit lehetne tenni?! A kórház, mint egy utolsó 
lehetőséget egy Pest környéki lehetőséget 
ajánlott nekünk. Állítólag itt még van egy, 
azaz egyetlen hely. Felhívták a figyelmün-
ket arra is, hogy ez még többe fog majd a 
családnak kerülni!  Nem volt más, el kellett 
fogadnunk a „kitűnőnek” ígérkező lehetősé-
get. Hivatalosan, mentőautó szállította át 
az intézetbe. Az ismert vírus-helyzet miatt 
az intézet szinte légmentesen le van zárva, 
ezért csak fertőtleníthető „anyagokat” tud-
tunk a kapuban leadni. Annyit tudhattunk, 

hogy „megvan”. Most viszont be-
következett az, amire nem számít-
hattunk. Az intézményben kómába 
esett. Újraélesztésre szorult. Innen az 
intézményből mentőautó szállította 
el, vissza a Szent Imre Kórházba, a 
sürgősségi részlegre.”

Pár nap múlva szomorú közle-
ményt adott ki az MSZF, melyben 
arról tájékoztat, hogy meghalt az a 
90 éves asszony, akit a kórházi ágy-
kiürítés keretében hazaküldtek…

A hajléktalanok helyzetét ismer-
tető, és az idős hölgy tragédiáját bemuta-
tó történetek mellé még megemlíteném, 
hogy 175-en fagytak meg a mögöttünk 
hagyott télen. Többségükben idős, beteg 
emberek, akik fűtetlen lakásukban fagytak 
meg. Mások a szabad ég alatt hunytak el, 
illetve kórházba szállításuk közben, vagy 
beszállításuk után, mert már nem tudtak 
rajtuk segíteni.

Hogy is szól a szlogen? „Egyetlen magyar 
sincs egyedül”…

Döntse el a Tisztelt Olvasó, hogy így van-e? 
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MITING ( ÍRD MEETING)
Avagy hogyan lettem online 

lelkész

HEINEMANN ILDIKÓ

Sosem gondoltam volna, hogy valaha én 
is ennek a szónak a bűvkörébe kerülök, és 
előfordulhat, hogy naponta több meetin-
get ( mitinget) indítok magam is. 

Hanem egyszer csak, -mert minden vala-
mire való történet így kezdődik,- hol volt, hol 
nem volt..

Tehát, hol volt, hol nem volt egy rende-
let, amelyik kimondta, hogy a mai naptól 
kezdve nem tarthatunk templomi isten-
tiszteletet, és nem gyűlhetünk össze lelki 
otthonunkban. Máris megvan a történet 
konfliktusa, megoldandó feladata. Szo-

rongva néztem magamba: mi lesz velem 
vasárnap? Hogyan bírom ki igehirdetés és 
gyülekezet, közösség nélkül az életet? Ho-
gyan töltöm be a hivatásom? Hogyan és 
kihez fogok beszélni? 

Mint ahogy a mesében a főhőst segítik 
a jóságos tündérek, úgy sietett az én se-
gítségemre Isten, azzal, hogy jelentkeztem 
egy az egyházunk által kiírt képzésre, ahol 
a hittanoktatás lehetőségeiről oktatták a 
résztvevőket.  Ott találkoztam egy alkal-
mazással, amin keresztül hittanórát lehet 
tartani. A Zoom egy mód a sok közül, ami-
vel a nemzetközi cégek élnek, és ezen ke-

“Miting”- Megszámolni sem tudom, hogy a járványügyi helyzet adta karantén előtt 
mennyiszer hallottam ezt a szót olyan barátaimtól, ismerőseimtől, akik multinacio-
nális vállalatnál dolgoznak.  Elképzelni viszont, alig- alig képzeltem el, hogy hogyan 
is folyik egy netes “miting”. Valójában nem is fordítottam le a szót, csak kicsit bosz-
szankodtam rajta, hogy miért nem használnak valami érthető magyar kifejezést erre 
az eseményre. Miért nem mondják azt, hogy ma rengeteg értekezleten vettem részt, 
vagy holnap sok-sok megbeszélésem lesz. 
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resztül videó-konferenciákat, mitingeteket 
( meeting) tartanak. Olyan netes hely, ahol 
a résztvevők hallhatják és láthatják egy-
mást. Úgy éreztem, hogy van a kezemben 
egy eszköz, ami olyan, mint a főhős által 
hátradobott fésű a mesében, ami a gonosz 
előtt az utat sűrű erdővé változtatja.  Hát-
ha nyerhetek időt,  hátha legyőzöm a hely-
zet nehézségeit, hátha futhatok tovább a 
cél felé? Nem mondom, hogy nem voltam 
tele sok-sok hátha mondattal, amik éppen 
megkérdőjelezték a módszer helyességét, 
és alkalmazásának lehetőségét. Számta-
lan kérdés merült fel bennem. Vajon lesz 
erre igény, szeretnének a közösség tagjai 
részt venni egy ilyen jellegű istentiszte-
leten? Képesek leszünk-e ezt a technikát 
megtanulni, mi akik nem ebbe születtünk 
bele? Mégis kipróbáltam. Március 22-én 

délelőtt 10 órakor a meghirdetett módon 
bekapcsoltam az alkalmazást, kinyitottam 
a “meeting szobát”, az online templomot, 
és sorra jöttek az emberek, csatlakoztak 
hozzám. Segítették egymást az ügyeseb-
bek, a fiatalok tanították az idősebbeket, és 
egyszer csak ott voltunk együtt. Láttam az 
arcokat, hallottam a hangokat, és elindult 
az első online istentisztelet. Valóban, mint 
a mesében. Megtörtént a csoda. A közös-
ségben ott volt, ott van a vágy arra, hogy 
Isten igéjét hallgassa, de pont ugyanilyen 
erővel él a vágy arra, hogy egymást lássa, 
hallja, tudjon a másik emberről. Vágy van 
arra, hogy valamilyen szinten megéljük a 
közösséget.  

Nem vagyok jelen a youtube-on, és nem 
teszünk fel videókat az istentiszteleteink-

ről, amit olykor sajnálok is, hiszen így olyan, 
mintha nem is léteznénk. Viszont el nem tu-
dom képzelni, hogy egy üres templomban 
vegyem fel az istentiszteletet úgy, hogy ne 
legyen benne közösség, senki ne hallgassa 
az igét, ne üljenek a széken emberek, ne be-
szélgessünk kifelémenet a templomból né-
hány mondatot. 

Meeting- miting- a szó ezt jelenti: Találko-
zó, összejövetel, gyűlés, értekezlet.  

A szó jelentései közül a legerősebb szá-
momra a találkozó.  Az istentisztelet is ez: 
találkozó. Isten hív bennünket arra, hogy 
találkozzunk Istennel, hogy kapcsolatunk 
legyen vele.  Együtt hív minket, hogy meg-
élhessük az egymással való találkozás örö-
mét is, hogy erősítsük, bátorítsuk egymást.  
Ezt éljük meg minden alkalommal. Hetente 
több meetinget tartunk. Van meeting, hét-
köznapokon és vasárnap. Különböző nap-
szakokban. Reggel, délután, délelőtt, este. 
Van meeting minden kisközösségnek a 
gyülekezeten belül.  Miért is ne lenne? Hi-
szen találkozni jó. 

A mesében a főhős egyedül győz, nyeri el 
méltó jutalmát. Hol a királylány kezét, hol a 
király fele országát.  A mi történetünkben 
nem vagyok egyedül és nem egyedül “fu-
tok a cél felé”, ahogy Pál apostol mondja. 
Együtt vagyunk, egy közösségként, amelyik 
nyitott,     bárkit befogad, és mégis összetart. 
Győzni sem a magunk erejéből győzünk. 
Van segítségünk, aki most is megszabadít, 
most is erőt ad, az akadályok leküzdéséhez, 
leleményességgel ajándékoz  meg minket. 
Ő Jézus.  Bízunk benne, hogy egyszer együtt 
fogunk mitingelni a templomunkban, meg 
fogjuk ölelni egymást újból, és hogy hivata-
losak vagyunk Jézus által meghirdetett, és 
megszervezett meetingre is. 
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Periférián élő és mentálisan sérült alkotók 
spirituális témájú műveiből nyitott online ki-
állítást az ELTE Társadalomtudományi Kar és 
a Szabadság Színei Kör.

„Azért is tartjuk fontosnak ezt a tematikus 
programot, mert: „… a társadalmi szemlélet a 
perifériára került és a mentálisan sérült em-
berek diagnosztizálásával és beskatulyázá-
sával akaratlanul is bent tartja őket abban 
a problémában és állapotban, amiben van-
nak. Ha a hajléktalanokat úgy kezeli a társa-
dalom, mintha „normális” életre alkalmatla-
nok volnának, az újrakezdés lehetőségétől 
fosztja meg őket, előbb-utóbb ők maguk is 
nehezen fogják elhinni magukról, hogy olyan 
emberek, mint bárki más. Sokuknak nagyon 
nehéz elhinniük, hogy alkotásuk és egyálta-
lán ők maguk figyelemre méltóak, sőt szépek 
és nagyon értékesek lehetnek.” 1

Vajon mit adhat a spiritualitás egy olyan 
embernek, akitől az élet, a társadalom sok 
mindent elvett? „Hanókh rabbi mondotta: – 
Izrael voltaképpeni száműzetése Egyiptom-
ban az volt, hogy megtanulta elviselni azt.” 
2   Ezért, ahogy a bölcsek megfogalmazták a 
zsidó hitvilágban: „minden egyes nemzedék-
ben (és minden nap) kötelességünk Egyip-
tomból kivonulni” (Talmud, Pszáchim 116b). 3

A művészet és művészetterápia, valamint a 
spirituális gondolkodás külön-külön, de egy-
séget képezve is pont ebben segíti ezeket a 
megtört, szenvedő embereket, hogy minden 
nap „ki tudjanak vonulni Egyiptomból”.

Más részről, Pál apostol a korintusiakhoz írt 
1. levele 12 fejezetében így fogalmaz: „ A test 
ugyan egy, de sok tagja van, a testnek ez a 
sok tagja azonban mégis egy test. Így Krisztus 
is. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy 

testté lettünk a keresztséggel: akár zsidók, 
akár pogányok, akár rabszolgák, akár sza-
badok. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át. 
Mert a test nem egyetlen tagból áll, hanem 
sokból. […]a gyöngébbnek látszó tagok sok-
kal szükségesebbek. Sőt a test alacsonyabb 
rendű tagjait nagyobb gonddal vesszük körül 
[…], Isten alkotta így a testet, és azért részesí-
tette az alacsonyabb rendű tagot nagyobb 
tisztességben, hogy a testben ne támadjon 
meghasonlás, hanem a tagok törődjenek 
egymással. Ha szenved az egyik tag, vala-
mennyi együtt szenved vele, s ha tiszteletben 
van része az egyik tagnak, mindegyik örül 
vele. Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként 
tagjai. […]”. 4

Online galéria
 alkotóművészet peremhelyzetben

Viktor Emil Frankl, a harmadik bécsi pszichoterápiás iskola megalapítója, életrajzi 
könyvének (Mégis mondj igent az életre!) záró gondolatai a következőképpen hang-
zanak: „…a hazatalált ember mindezen élményeire az a felemelő érzés teszi fel a koro-
nát, hogy ennyi szenvedés után semmitől sem kell félnie többé ezen a világon…”

A társadalmi peremhelyzetben élő emberek alkotóművészetének – legyen itt szó fo-
gyatékossággal, down szindrómával vagy otthon nélkül élő hajléktalan emberekről 
-, azt az oldalát mutatja be ez a művészeti program, ami a spiritualitáshoz, Istenhez, 
belső hitvilágukhoz való kapcsolatukat tükrözi.

CZECZON

Fotóterápia: Ronto Renáta
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Bárhol a világban!

Keresse weboldalunkat, Facebook profilunkat 
és Instagramunkat a magazinnal 
kapcsolatos friss információkért!

https://csak-pozitivan-magazin.hu
https://www.facebook.com/csakpozitivanmagazin
https://www.instagram.com/csak_pozitivan_magazin

Talán itt van ebben a páli levélben a lényeg, 
hogy a peremhelyzetben élő emberek, akiket 
a társadalom többnyire negatív címkékkel il-
let, ők is a „társadalom testének” fontos tagjai 

és, ha mind ők, mind mi, a közösség privilegi-
zált tagjai észrevesszük azokat az értékeket, 
amikkel ők rendelkeznek, a folyamatosan 
növekvő társadalmi szakadékok szép las-
san összeforrhatnának. „- írják a honlap nyitó 
szövegében a szervezők.

„Idén, 2020. tavaszán az egész világot rette-
gésben tartó járvány miatt, csak virtuálisan 
tudjuk bemutatni azt a művészetterápiás ki-
állítást, amit az ELTE Társadalom Tudományi 
Karán rendeztünk volna meg. S örömmel kell 
látnunk, hogy ennek a megoldásnak milyen 
pozitív előnyei vannak. Ugyanis, a valóságos 
kiállításokra, többnyire, csak a gondozottak 
szülei és ismerősei jönnek el, vagyis csak a 

társadalom egy zárt kis rétege szerez tudo-
mást az itt folyó munka eredményeiről. Most 
pedig, aki rákattint a Szabadság Színei című 
honlapra, az megtekintheti a kiállítás teljes 
anyagát! Tehát, egy szélesebb társadalmi 
réteg, ha egyelőre nem is mondhatjuk, hogy 
a teljes társadalom megismerheti a „fogya-
tékkal élő” és „hajléktalan” jelzővel illetett tár-
saink képzőművészeti alkotásait.

Mit is sugároznak ezek az alkotások? Milyen 
üzenetet közvetítenek a magukat egészsé-
geseknek, értékesebbeknek tartott emberek-
nek ezek az alkotások?” Azt közvetítik, amit a 

fizikai megjelenésükkel is üzennek: az életben 
a legfontosabb a Szeretet! Nincs ennél na-
gyobb érték! - írja Prof. Dr. Prokopp Mária, az 
ELTE Művészettörténeti Intézetének munka-
társa.

www. szabadsagszinei.hu/spiritualitas/

Sőrés Lívia

Ilyés Veronika
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Kávészünet az elmének
„A türelem az, mikor a létezésre bízod magad, és 

csak fi gyelsz. Cselekszel, mikor kell, de nem vára-
kozol soha. A türelemmé leszel, mikor létezel.”

***
„Mi teljesítene ki? Gondolkodtál már ezen? 

Ha megnevezel dolgokat, és azok bekövetkez-
nének, teljes lennél? Vagy akkor újra más felé 
vinne a vágy? Ki tud teljesíteni bármi, ami ebből 
a világból való? Kiteljesíthet, ami kézzel fogha-
tó, ami elképzelhető? Ki kell, hogy teljesedj? 
Vagy már teljes vagy? Emlékezz!”

***
„Játssz a gondolatokkal, arra valók. Ne azok 

játszanak veled.”
***

„Töprengj el rajta, mi a béke. A béke nem a 
világban létezik, hanem benned. Ha benned 
béke van, akkor mindegy mi történik a világ-
ban.”

***
„A tudat hatalma csodálatos hatalom. Az egy-

kedvűség hatalma, mely túllépett a kettőssé-

gen, az örömön és a bánaton. Hatalom ez, an-
nak a hatalma, hogy nem viszed bele magad a 
szélsőséges és nagy amplitúdójú hullámzások-
ba. Megmaradsz az arany középúton, s nem ér-
tékelsz, ítélkezel a történtek fölött. Megmaradsz 
az állapotmentes állapotban. Ragaszkodásod 
eltűnik, hogy hajszold az élvezeteket, a boldog-
ságot, mindent, mitől azt várod, több leszel, és 
kielégíti életed. Te magad válsz a kielégülés for-
rásává. A beteljesüléssé válsz. Kívülről azt látják, 
válsz valamivé. Belülről csak megtörténik, nincs 
értékelés, elemzés, csend van és vanság.”

***
„A szerénység a semmi kivirágzása.”

***
„A hiány egy üres tér, melyet az elme ki akar 

tölteni, mert nem tudja, hogy az a tér Te magad 
Vagy.”

***
„Megtanulod, miből épülsz fel. Meg is tapasz-

talod. De az építészt senki sem tudja megmu-
tatni.”




