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Üdvözlet az olvasónak!
Köszöntöm Kedves Olvasó! Ismét eltelt egy hónap és belecsaptunk a 
nyárba, már amennyire a körülmények engedik.

Bízom benne, hogy sokan már a víz parton, üdülőben, nyaraláson, víkend-
házban, a kertben napozva olvassák magazinunkat és a pihenésre tudják 
szentelni az időt. 

Feloldottak sok korlátozást így már kicsit fellélegezhetünk, bátrabban moz-
dulhatunk ki. Ám legyünk figyelmesek, elővigyázatosak és tartsuk szem 
előtt a higiéniát, ne bízzuk el magunkat.

A magazin háza táján eközben lázas munka folyik.
Rengeteg dolog történt az elmúlt hónapban szerkesztőségünkben is. Sokat 
bővültünk, fejlődtünk és a jövőre nézve megannyi dolog került kidolgozásra. 
Facebook csoportot hoztunk létre a hasznos és szabad kommunikáció je-
gyében jobbnál jobb témák felvetésével. Témáinkban is bővülünk, csapa-
tunk létszáma is nőtt. Sok fejlesztés alapjait fektettük le, amivel az Önök igé-
nyeit fogjuk még teljesebben kiszolgálni. Csak néhány példa: új weboldal, 
mobil app, tematizált kiadványok, podcastok, videócsatorna, könyváruház, 
rendezvények.

Hatalmas potenciál van bennünk és ezt szeretnénk az Önök szolgálatába 
állítani.  Minden tervüket a tudatos élet , a tudatos döntések  megsegítése 
érdekében dolgozzuk ki szakértőinkkel. Komoly szakmai csapat készíti elő 
a további projekteket. Az eddigi visszajelzésekből egyértelmű számunkra, 
hogy jó úton haladunk és igény van a jelenlétünkre. Köszönjük a bizalmu-
kat, ez erőt és lendületet ad a további munkához. Értelme van annak, amit 
képviselünk.

Jelen lapszámunkban ismét informatív, mélyre menő, minőségi írásokkal 
készültünk. Olvashatnak többek között a valóban tiszta víz fontosságáról 
az egészségünk érdekében. Megtudhatják miért fontos és jó a mediáció a 
vitás jogi ügyekben. Ausztriai pihenési lehetőségekről, a napelemekkel kap-
csolatos tévhitekről, a használtruha piac alakulásáról a fenntarthatóság 
tükrében. Megtudhatják hogyan figyeljenek belső  jelzéseikre, hogy áldásra 
mindenkinek szüksége van és hogy mit okoz a spirituális tudatosság. Meg-
ismerhetik a Billingót és elolvashatják, hogy végre a netre költözik az ügyin-
tézés. Megtudhatják milyen kilógni a sorból és hogy még mindig a mérték 
az érték. Olvashatnak szoknyadivatról, bőrápolásról, levenduláról. Szóval 
ismét hasznosan tudják tölteni a pihenőidőt magazinunkkal.

Köszönjük, hogy ennyien olvasnak és velünk tartanak hónapról hónapra. 

Jó olvasást kívánva a teljes szerkesztőség nevében!

Csak POZITÍVAN!

Czeczon István
Alapító, tulajdonos, főszerkesztő
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Zöldüljünk
             a nappal

CZECZON
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Véleményem szerint egyre többen 
tesznek azért lépéseket, hogy lakhatá-
sukkal, energia felhasználásukkal, éle-
tükkel egyre-egyre kisebb ökológiai 
lábnyomot hagyjanak. Klímakatasztró-
fáról szólnak a hírek előrejelzései, látjuk 
a nyilvánosságra hozott szennyezési 
adatokat, melyek még kozmetikázva is 
lesújtóak. A karbon kibocsátás magas 
az építkezéseknél, amiből rengeteg van, 

hiszen egy folyton növekvő gazdaság-
ban ez biztosítja a beruházások révén 
az állandó növekedést - és nem biztos, 
hogy a fejlődést. Ám észrevehetően for-
dul valami a fejekben. Felelősségteljes 
öko - és önellátó ingatlanok épülnek, 
melyeknél figyelnek az alacsony kör-
nyezetterhelésre. Ezen házak szinte tel-
jesen elektromos rendszerűek. Nincs 
földgáz használat. Van viszont napelem.

Rengeteg a tévhit, régi információ, féle-
lem a napelemekkel kapcsolatban. Először 
is tisztázni kell, hogy nem napkollektorról 
van szó. A kollektorok a meleg víz ellátás se-
gítésére kerülnek beépítésre. A napelemek 
viszont elektromos áram termelésre lettek 
kifejlesztve. Amivel akár visszafelé is tudunk 
termelni hálózatra.

Jelen cikkben nem taglaljuk a teljes öko-
ház rendszert, csupán a napelemekkel 
kapcsolatos gyakran felmerülő kérdéseket 
nézzük át.

Talán a legfontosabb kérdés a megtérü-
lés. Már nem állja meg a helyét 30-50-80 
évekkel kalkuláló számítás. Könnyen kiszá-
molhatjuk, hogy egyes rendszerek nagyjá-
ból 10 év alatt megtérülnek. Ezt úgy kapjuk 
meg és a forgalmazók-tervezők is így szá-
molják, hogy az éves fogyasztásunkat fo-
rintban szorozzuk meg tízzel. Ez a rendszer 

bekerülési költsége. Egy példát hozva, havi 
10.000 Ft-os számlát nézve, éves 120.000 Ft-
ot fizetünk ki az áramszolgáltató felé. Ilyen-
kor a család áramszükségletét tekintve 1,2 
millió forintba kerül a rendszer kiépítése. 
Tehát tíz év alatt nullszaldós. Utána pedig 
ingyen termeli az áramot még legalább 15-
20 évig. Németországban vannak 1990-ben 
telepített rendszerek, melyek még ma is, 30 
év után 90%-on működnek. Ebben a szá-
mításban nincs benne az esetleges inflá-
ció. Így akár gyorsabban is megtérülhet a 
befektetés, de valamelyest ki is tolódhat az 
idő. Ám mindenképpen garanciális idő alatt 
térül meg, hiszen 10-25 év garancia van az 
egyes elemekre.

Tehát amint fent leírtuk nem megfizethe-
tetlen a rendszer és tíz év alatt kitermeli az 
árát. Természetesen nem is olcsó, ha ezt 
az összeget így egyben említjük. Azonban 
egy új ingatlan építésénél nem terheli meg 
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annyira a kasszát, hogy ne érné meg így 
terveztetni. Meglévő ingatlanoknál pedig 
át kell gondolni, hogy befektetünk-e ennyit 
a környezetvédelembe és a saját ingyen 
energiatermelésünkbe.

Ha már környezetvédelem, a következő is 
fontos kérdés lehet. ezeknek a rendszerek-
nek a gyártása is veszélyes hulladékokkal 
jár. A napelemgyártáshoz ónt, rezet, szilíci-

umot, műanyagot, alumíniumot és üveget 
használnak fel. Az új európai uniós szabá-
lyozásoknak köszönhetően a napelemekre 
is vonatkozik a begyűjtés és az újrahaszno-
sítás kötelessége. Ergo élettartamuk végén 
szétszerelhetőek és újrahasznosíthatók a 
gyártó cégek részéről. Ezek már kiváló mi-
nőségű alkatrészek, ezért olcsóbb és egy-
szerűbb újrahasznosítani őket, mint újra 
gyártani. Az újrahasznosítás miatt az új 
napelemek előállítási költsége akár 30 szá-
zalékkal is olcsóbb lehet.

Éjjel nincs áram, mert nem süt a nap. Il-
letve süt, csak a fotonokból a másik oldal 
részesül. Hallhattuk már sokszor. A modern 
rendszerek már éjjel is csatlakoznak a há-
lózathoz és ezek a sziget üzemű kiépítések 
nappal áramot táplálnak az akkumuláto-
rokba és éjjel is ellátják a háztartást áram-
mal. 

Ugyanide sorolhatjuk, a borult időben nem 
termel gondolatot. Az tény, hogy a napele-

mek direkt napsütésben, derékszögű bee-
sési szögben és alacsony hőfokon működ-
nek optimálisan, azonban felhős időben 
is termelnek, és akár 50-90 százalékos ki-
használtsággal tudnak funkcionálni. Mivel 
a napelemek az idő meghatározó részé-
ben részterhelésen működnek, a mai tech-
nológiák igen nagy figyelmet fordítanak 
az ebben a tartományban lévő optimális 
üzemeltetésre. Hálózatos napelemtáblák 

esetében ezért 
érdemes éves 
elszámoltatású 
szerződést kötni a 
szolgáltatóval. Így 
a nyáron meg-
termelt többlet 
energia mennyi-
séget a szolgálta-
tó átveszi (meg-
vásárolja), ezért 
a téli időszakban 
nem kell pluszban 
fizetni az elektro-
mos áram terme-
lés csökkenése 
miatt.

Ezen cikk utolsó felvetése az, hogy egye-
sek félhetnek a tetőszerkezetük terhelésé-
től, átalakításától, esetleg úgy gondolják, 
csak a tetőre lehet szerelni. Nos, ezek a nap-
elemtáblás rendszerek összsúlyukat tekint-
ve néhány száz kilós terhelést jelentenek a 
tetőszerkezetnek, ami elenyésző. Minimális 
tetőbontással rögzíthetők a sínek a csere-
pek feltolásával, és a szarufákra szerelt fü-
lekre a cserepet visszahúzva ismét beázás 
mentes lesz a tető.

Természetesen a tetőre szerelésnek prak-
tikus okai vannak. Mert az úgy ott van üresen 
és ki lehet használni. Nem foglal helyet az 
udvaron a rendszer. Ettől függetlenül persze 
a földre is lehet telepíteni. Egyre több város 
határában találkozhatunk a napelem táb-
lákkal, egész telkeken telepítve segítik egy 
gazdaság vagy település áramellátását.

Következő számunkban boncolgatjuk to-
vább az érdekes kérdéseket, tévhiteket. 
Folytatás jövő hónapban.
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SZILÁGYI KATALIN

2020. július 1. lett a legfontosabb határidő a vállalkozói naptárakban. Ettől kezdve lép 
hatályba a NAV adatszolgáltatási kötelezettség bővítéséről szóló jogszabály. Ez azt je-
lenti, hogy minden vállalkozásnak, minden belföldi adóalanynak kiállított számláról 
adatot kell szolgáltatni az adóhatóság részére. Közeleg a határidő, ezért összegyűjtöt-
tük a legfontosabb tudnivalókat a NAV adatszolgáltatással kapcsolatban. 

Billingó vállalkozóknak 
– mentőöv az új jogszabályokra

A katásoknak, az alanyi adómentesen és a 
100 000 Ft-nál kisebb áfaértékben számlá-
zóknak jelent leginkább újdonságot, hogy 
hamarosan újabb adminisztrációs felada-
tot kell megoldani. Július 1-től ugyanis ők 
sem élveznek mentességet a NAV adat-
szolgáltatási kötelezettség alól. 2021. január 
1-től pedig a jogszabályt tovább bővítik és 
a magánszemélyeknek és a külföldi ügyle-

tek után kiállított számlákat is be kell külde-
ni az adóhatóságnak.

Automatizálható a kötelező
adatszolgáltatás

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesí-
téséhez NAV Online Számla regisztrációval 
kell rendelkezni. Oda kell feltölteni a számla-



10   CsPM

adatokat. A számlatömbből számlázóknak 
ezt számlánként egyesével, manuálisan 
kell megtenni, a Billingo online számlázóval 
azonban az adatszolgáltatás teljes mér-

tékben automatizálható. Ehhez csak egy-
szerűen össze kell kötni a két rendszert.

Az automatikus adatszolgáltatás úgy néz 
ki a gyakorlatban, hogy a számla kiállítása-
kor a rendszer ellenőrzi, hogy adatszolgál-
tatásra kötelezett-e a számla. Amennyiben 
igen, automatikusan beküldi az adatokat a 
NAV rendszerébe. A sikeres adatszolgálta-
tásról azonnal visszajelzés érkezik. Azt is jelzi 
a számlázó, ha nem sikerült a beküldés, és 
természetesen a hiba okát is közli. 

Számlatömb helyett Billingo Starter

A kézi számlatömb kiváltására a Billingo 
online számlázó tökéletes, hiszen okostele-
fonról bármikor elérhető, így mindig kéznél 
van. A szoftver mobilra optimalizált, hama-
rosan pedig érkezik a Billingo Applikáció, 
amelyen belül a számla azonnal, e-ma-
ilben továbbítható a vevőnek. A Billingo 
blokknyomtatókkal külsős helyszíneken is 
azonnal készíthetünk papíralapú számlát, 
ha éppen arra van szükség. Előnyei között 
szerepel még, hogy automatikus a NAV 
adatszolgáltatás, a következő hetekben 
pedig sorra érkeznek további új funkciók is.

Az új Billingo Starter tehát azoknak is ide-
ális, akik jelenleg számlatömbből számláz-
nak, vagy a tevékenységüket nem helyhez 
kötötten végzik. Billingózni ráadásul nem-

csak gyorsabb és egyszerűbb, de olcsóbb 
is, mint számlatömbbel számlázni, hiszen 
nem kell havonta postára tenni a szám-
lákat. Az új ingyenes, korlátlanul használ-

ható Starter csomaggal 
körülbeül annyira bonyo-
lult egy számlát kiállítani, 
mint egy SMS-t elküldeni. 
A számlát pedig azonnal 
mobilról lehet továbbítani 
az ügyfél e-mail címére. 
Automatikusan teljesít-
hető vele a NAV adatszol-
gáltatási kötelezettség, 
ingyenes a Könyvelői fiók 
és a könyvelői összekötés, 
valamint a fizetési felszó-
lítások küldését is auto-
matizálhatjuk.

Miért fontos, hogy a könyvelő le tudja
tölteni a számlákat?

A NAV adatszolgáltatás bővítése a köny-
velői szakmát is átalakítja, ami a vállal-
kozókat is érinti. Az adóhatóság ugyanis 
lehetőséget biztosít, hogy a vállalkozásuk-
hoz kapcsolódó minden számlához hoz-
záférjenek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy a Billingo felületén a bevételek mel-
lett a kiadások is automatikusan bekerül-

nek. Ez azért jó a vállalkozónak, mert Excel 
táblák és kockás füzetek nélkül, bármikor 
azonnal láthatja a vállalkozása aktuális 
pénzügyi helyzetét. Ez az újítás jó lehető-
ség a könyvelőknek is az adatrögzítési fel-
adatok minimalizálására, mert az egyedi 
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Billingo hozzáférésükkel bármikor elérik a 
könyvelési anyagukat. Nem kell többet a 
számlák átadása miatt találkozni, postáz-
ni vagy futárral küldeni a bizonylatokat. A 
felesleges körök nélkül mindenki időt és 
pénzt spórol. Ez jó a könyvelőiknek is, mert 
akkor dolgozik, amikor csak szeretne, és 
mindig gyorsan és pontos adatokat tud 
adni, ha a vállalkozó felhívja a várható 
áfa miatt.

Fontos tudni, hogy a hibásan vagy későn 
beküldött számlák esetében akár 500 000 
forint is lehet a mulasztási bírság. Már csak 
ezért is érdemes online számlázásra és 
automatikus adatszolgáltatásra áttérni.

A Billingó az utóbbi időben sokszor nyilat-
kozott arról, hogy nagy változásoknak néz-
nek elébe: ennek első lépései voltak a Billin-
go mögött álló rendszer újraírása, az online 
számlázás újrafogalmazása és új weboldal 
elindítása is. A következő hetekben pedig 
sorra jönnek az újabb és újabb funkciók, 
amelyekkel egy egyszerű online számlázó-
ból valódi Virtuális Pénzügyi Vezetővé ala-
kítható a szoftver. Lényeges lépés ez, mert 
olyan szolgáltatást kínálnak majd így a bil-
lingósoknak, amilyen nincs még a piacon. 
“Úgy gondoltuk, nagyratörő terveink meg-
alapozásához és a folyamatos fejlődésünk 
biztosítása érdekében a Zrt. a megfelelő és 
méltó cégforma” – írják hírlevelükben.

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
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Végre netre költözik
az ügyintézés

SZILÁGYI KATALIN
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Korábban többnyire csak kényelmi funkció volt, az elmúlt hónapokban ta-
pasztalt globális járványhelyzetben viszont az emberek már alapvető szükség-
letként tekintenek a távolról elérhető szolgáltatásokra. Ugrásszerűen megnőtt 
az online áruházak forgalma, az üzleti tárgyalások a felhőbe költöztek.

Azonban továbbra is él a tévhit, hogy egy 
hitelszerződés, egy komolyabb tulajdonjogi 
ügylet, vagy például egy telekommunikáci-
ós vagy közmű szolgáltatás megrendelése 
esetén feltétlenül szükséges a személyes 
jelenlét: be kell mutatni iratainkat, az ügy-
intéző meggyőződik azok eredetiségéről, a 
saját nyilvántartásuk kedvéért lemásolja 
őket, és személyes aláírásunkkal válik csak 
hitelessé a dokumentum.

Eközben a digitális aláírás már évek óta 
bevett gyakorlatként él az üzleti életben. 
Többek között az elektronikusan kiállított 
számlák sem attól „e-számlák”, hogy pdf-
ként utaznak a felek között, hanem azért, 
mert digitális aláírás hitelesíti a tartalmu-
kat és eredeti kiállítójukat. Az ügyfelek sze-
mélyazonosságának online környezetben 

való hitelesítésére is van már megoldás. 
Az ID&Trust által fejlesztett GoodID eÜgy-
félszolgálat egymástól távol levő felek kö-
zött is képes jogszerű, biztonságos ügy-
félkapcsolatot hitelesíteni, függetlenül a 
böngésző, call center vagy a videochat 
platform típusától, a szolgáltató bármilyen 
egyéb tranzakciós vagy ügyfélkiszolgálási 
felületeivel kompatibilisen.

Az ID&Trustnak több mint másfél évtizedes 
tapasztalata van elektronikus okmányok 
fejlesztése és digitális azonosítás területén, 
többek közt a magyar eSzemélyi teljes rend-
szerének felépítése, a román egészségügyi 
kártya és a japán útlevél fejlesztése fűződik 
a nevükhöz. A távoli azonosítási rendszerük 
középpontjában a GoodID mobilalkalma-
zás áll. A GoodID az első hazai mobiltelefo-

Szabó Tamás
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nos irattárca alkalmazás, amely mindenfé-
le okmányunk hiteles digitális megfelelőjét, 
emellett pedig a hűségkártyáinkat is ma-
gába tudja foglalni. Egyedülálló módon 
arra is képes, hogy útlevél vagy új típusú 
eSzemélyi esetén a chipen található ada-
tokat is be tudja olvasni (NFC-kapcsolattal), 
így az alkalmazás segítségével a későbbi-
ekben garantáltan közhiteles adatainkkal 
azonosíthatjuk magunkat.

A mobilappon keresztüli azonosítást al-
kalmazó GoodID eÜgyfélszolgálat rendszer 
különösen telekommunikációs cégeknek, 
pénzügyi szolgáltatóknak, ügyvédi irodák-
nak, illetve közüzemi szolgáltatóknak je-
lenthet óriási segítséget. Az embereknek 
több hónapnyi felgyülemlett ügyet kelle-
ne, hogy elintézzenek, úgy, hogy közben 
nem szegik meg a zárt terekre vagy a sor-
ban állásra vonatkozó szabályokat sem. Az 
ügyfélélmény még azon cégek esetében is 
nagyban sérülhet, akik igyekeznek mindent 
megtenni az ügyfeleik kényelméért, csak 
éppen kapacitásokkal nem bírják az embe-
rek rohamát és érthető türelmetlenségét.

Bizonyos szolgáltatók már ma is kínál-
nak videochat formájában való szerző-
dés lehetőségét, azonban az ID&Trust 
szakértői szerint még nem minden szem-
pontból tökéletesek. „A jelenleg működő 
videókonferenciás banki ügyfélcsatorná-
kon való azonosítási megoldások óriási 
felelősséget rónak az ügyintézőkre, hiszen 

csak rajtuk múlik, hogy a kamera felé fel-
mutatott igazolványokat és az azt bemu-
tató személyt validálják. A GoodID azon-
ban olyan egyedi azonosítási protokollt 
használ, ami nem kijátszható, platform-
független, így mind a munkatársaknak, 
mind az intézményeknek és nem utolsó-
sorban az ügyfeleiknek is biztonságos és 
kényelmes” – mondja Szabó Tamás, az 
ID&Trust Kft. alapító-ügyvezetője. Szintén 
az ügyfelek kényelmét szolgálja, hogy a 
GoodID-val – amint az néhány nemzetkö-
zi és magyar szolgáltatásnál megszokott, 
mint a Revolut, a GreenGo vagy a MOL 
Limo –, a felhasználónak nem szükséges 
valós időben azonosítania magát. Elég, 
ha a mobilappon keresztül az okmányait 
feltölti, illetve megadja az adatait, továb-
bá készít magáról egy videó szelfit, amit 
az ügyintéző utólag hagy jóvá.

A gyors és biztonságos azonosításnak 
nem csak ügyfélszolgálati helyzetben van 
létjogosultsága. Felmérések szerint on-
line megkezdett megrendeléseknek akár 
40 százaléka is áldozatul esik annak, hogy 
a felhasználó belefárad, hogy mindazokat 
az adatokat megadja, amelyeket ilyenkor 
törvényszerűen be kell gépelnie. „A GoodID 
mobilappban ezeket az adatokat elég egy-
szer megadni, így minden egyes további 
azonosításnál újból felhasználhatja azokat, 
jelentősen növelve az online megrendelé-
sek sikerességi rátáját. Integrált megoldás 
esetében pedig akár teljes mértékben au-
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tomatizálható is lehet az ügyfél-azonosítás, 
ami a szolgáltatói oldalon rövidítheti le az 
adminisztrációt” – tette hozzá Szabó Tamás.

A digitális irattárca lehetővé teszi, hogy 
biztonságosan digitalizáljuk okmányainkat, 
és azonosítás során a tárcánkból „húzzuk 
elő”. Európában már működik néhány ha-
sonló app. Az egyik legsikeresebb példa az 

angol Yoti: az alkalmazás arra a problémára 
kínál megoldást, hogy Angliában szigorúan 
veszik azt, hogy csak 18 éven felül vásárol-

hatnak az emberek al-
koholt, akik viszont nem 
szeretik átadni ehhez 
az okmányukat. A Yo-
ti-val több mint 12 ezer 
helyen bizonyíthatják a 
fiatalok a mobiljuk fel-
mutatásával, hogy el-
múltak 18 évesek.

A másik sikersztori a 
több bank közös fej-
lesztéseként létreho-
zott belga itsme: két és 
fél évvel a bevezetését 
követően már 1,5 mil-
lió belga felhasználó, 
azaz a munkavállalók 

20 százaléka rendelkezik itsme hozzáfé-
réssel, amely lehetővé teszi számukra az 
online azonosítást, tranzakciók jóváha-
gyását és dokumentumok elektronikus 
aláírását.
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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 V.

BLOGI

Az elmúlt másfél évtizedben sokszor sokan megkerestek már azzal, hogy segítsek 
munkát találni nekik Ausztriában. Ki követelődzőbben, ki udvariasan és kedvesen, 
ki szorongva és bizonytalanul. Stílusra, korra, nemre és szakmára való tekintet nél-
kül egyetlen dologban hasonlított egymásra a nekik adott válaszom. Pár mondatban 
összefoglaltam, miben tudok segíteni, amennyiben megfelelő nyelvtudás birtokában 
vannak ahhoz, hogy munkát merhessenek vállalni egy idegen országban – és ezen a 
ponton „vérzett el” úgymond az érdeklődőknek sajnos körülbelül 90 százaléka...

Nem is kifejezetten azért, mert MÉG nem 
beszéltek németül.

Hanem mert szent meggyőződésük volt, 
hogy így is remekül elboldogulnak majd 
odakint.

Mindezt olyan határozottsággal állítva, 
hogy hamar beláttam: meggyőzni őket 
az ellenkezőjéről totális szélmalomharc-
nak bizonyulna. Mindegyik ismert ugyan-
is egy „Jóskapistát”, akinek a nagybátyja 
volt feleségének az unokatestvére szer-
zett állást odakint, pedig egy kukkot nem 
beszélt semmilyen más nyelven a ma-

gyaron kívül, de azóta is él és virul odakint, 
mint Marci Hevesen. Ha neki sikerült, én is 
megcsinálom – hangzott a fenti mondat 
valamilyen variációja számos alkalom-
mal.

És ez volt az a pont számomra, ahol igye-
keztem minél kedvesebben megfogalmaz-
ni, hogy itt és most a mi útjaink akkor elvál-
nak. Többnyire gyors és fájdalommantes 
volt a búcsú. Ugyanakkor mindenképpen 
szükséges is. Hiszen addigra rég kinőttem 
már abból a korból, mikor az igazam bi-
zonygatásával igyekeztem eredményeket 
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elérni és fontos volt számomra, hogy igenis 
mások is olyannak lássanak bizonyos dol-
gokat, ahogy én teszem.

Ehelyett inkább elkezdtem arra figyelni, 
hogy valamilyen formában azokhoz a nyi-
tott szívvel élő és nyitott elmével gondolko-
dó, az adott témában érintett emberekhez 
jussak el, akik az általam megosztani tudott 
információ értékével pontosan tisztában 
vannak. 

Az Önhöz hasonló, tudatosan gondolkodó 
kedves olvasókhoz például. 

Egy külföldi ugyanis munkát 
- megtalálni
- megpályázni
- elnyerni
- és az adott állást hosszú távon siker-

rel be is tölteni
 jó adag tudatosságot (IS) igényel. Erről 

egyébként részletesen mesélek következő 
havi írásomban. De addig is maradjunk a 
nyelvtudásnál és annak fontosságánál. 

Erre ugyanis igen nagy szükség van már 
a kezdet kezdetétől, hiszen a választott 
célország nyelvén fogunk tudni csak kom-
munikálni az előttünk álló időszakban hosz-
szú hónapokig, vagy évekig is akár. Boltban, 
postán, orvosnál, hivatali ügyintézés folya-
mán és még számos egyéb helyzetben, 
amire most még talán álmunkban sem 
gondolnánk.

Tény, hogy ennek a nyelvtudásnak a meg-
szerzéséhez idő és energia szükséges. És 
természetesen némi pénz is, hisz stabil ala-
pokat megfelelő tanár segítségét igénybe 
véve tudunk elsajátítani. E tudás csiszolga-
tása-tökéletesítése aztán a későbbiek fo-
lyamán már lehetséges rengeteg ingyene-
sen elérhető anyaggal is persze. A kezdeti 
nehézségek áthidalásában azonban, főleg, 
ha a nulláról indulunk és még időt is sze-
retnénk spórolni, mindenképpen érdemes 
szakemberhez fordulni.

10 év ausztriai tapasztalat alapján hatá-
rozottan merem állítani, hogy egy jól fizető 
kinti munka megszerzése egy nagyon egy-
szerű, ugyanakkor idő- és energiabefekte-
téssel járó folyamat eredménye. Szándé-
kosan ismétlem meg a fent írtakat, mert 
alapvető fontosságúnak tartom, hogy aki 
ilyen komoly döntésre szánja el magát, 
tisztában legyen vele, mi vár rá a kivitelezés 
során.

Érdemes átgondolni, hogy az életben in-
gyen ritkán juthat az ember igazán értékes 
dolgokhoz - úgy értem olyasmihez, ami va-
lóban segíti őt a boldogulásban mondjuk 
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egy külföldi munkahely megszerzése kap-
csán. Persze, tudom, egyre „spiribb” világ-
ban élünk és nagy divat olyasmikkel dobá-
lózni mikor a pénz értékét forszírozzuk, hogy 
itt van ugye a szeretet, az ölelés és társai, 
mint ingyenes, csodálatos értéket képvise-
lő fogalmak... Rendben, értem és magam is 
vallom a fentieket értelmes keretek közt. 

DE!!!!!

Ezek birtokában azért még sajnos simán 
“elvérezhet” a jelölt egy idegen nyelvű ál-
lásinterjún például.

Mert: 
- nem érti meg a leendő munkáltatóját
- nem  tudja megértetni magát
- nem képes tisztázni már a munkába ál-

lás előtt számára lényeges dolgokat

Fentiek átgondolása 
után hadd tegyem fel a 
logikus kérdést: aki nyelv-
tudás nélkül vág tehát 
bele a határon túli mun-
kavállalásba, vajon meny-
nyire lehet eredményes és 
sikeres hosszútávon?

Vajon hogyan óhajt bol-
dogulni a külföldi mun-
kavállalás során napi 
szinten, aki: 

- nem képes folyéko-
nyan kommunikálni a kör-
nyezetével

- képtelen elintézni a leg-

apróbb hivatalos ügyeket is
- minduntalan segítségre szorul munká-

ban és magánéletben egyaránt 

Kezd körvonalazódni, miről beszélek, ugye?

Száz szónak is egy a vége tehát: megfe-
lelő előkészületek, leginkább pedig nyelv-

tudás nélkül nekiindulva vajmi kevés 
esély van tartós külföldi boldogu-
lásra. (Persze mindig vannak kivéte-
lek, de ezek ritkák, mint a fehér holló 
és általában inkább csak a szabályt 
erősítik...)

Érdemes tehát minél alaposabban 
felkészülni nyelvi szempontból (IS) a 
külföldi munkavállalásra. Sok leendő 
kellemetlenségtől tudja megkímélni 
magát az, aki önállóan képes bele-
vágni az ezzel kapcsolatos feladatok 
elvégzésébe. Kezdve az idegen nyel-
vű önéletrajz és a hozzá tartozó kísé-

rőlevél választékos megfogalmazásától, 
a sikeres online interjún át egészen a kinti 
munkába állásig. Ahol a kihívások java még 
csak aztán kezdődik majd...

A jó hír viszont az, hogy azokra vonatko-
zóan is lehetséges a tudatos felkészülés, 
melyről jövő havi számunkban írok részle-
tesen. Addig is kívánom a megfelelő nyelv-
tanár mielőbbi sikeres megtalálását és 
örömteli tanulást!
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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.

*Érvényes visszavonásig.
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Folytatódik legutóbb megkezdett tippsorozatom arra vonatkozó-
an, milyen irányba érdemes állítani agyunkat ahhoz, hogy megtanul-
va hosszabb távú eredményekben gondolkodni, képesek legyünk 
életünk bármilyen történését ezentúl a magunk javára fordítani.

BOLDOGulj bárhol –
munkáról MÁSKÉPP V.

BLOGI

Előző hónapban a megoldás fókusz és a 
visszajelzések fontossága volt a téma. A 
folytatásban pedig mesélek róla, számom-
ra mi mindennek a gyakorlati elsajátítása 
eredményez mostanában még a koráb-
binál is boldogabb és tartalmasabb éle-
tet. Bízom benne, hogy korábbi ötleteimet 
is szép számmal tesztelték már sikeresen, 
ahogy abban is, hogy a mostani tippeket is 
mielőbb jó páran örömmel építik be majd 
a mindennapjaikba.

3. Vegyük sorra „szupererőinket” (akár 
segítséggel is!), melyek előre vihetnek min-
ket életünk bármely területén. Legtöbben 
nem is vagyunk tudatában, mennyi do-
logban mi vagyunk akár a legjobbak, mely 
képességeinkkel ráadásul még mások se-
gítségére is lehetünk. Mindegy milyen szo-
katlan dologról van szó, sőt minél egyedib-
bek merünk lenni ez ügyben, annál jobb. A 
sorból kilógni igenis érdemes, feltéve, hogy 
pozitív példát mutatunk a sorban állók szá-
mára. A legcsodásabb benne pedig, hogy 
úgy adhatunk ezáltal, hogy mi magunk is 
átélhetjük annak örömét, hogy értéket ho-
zunk létre. Ami által mások élete is szebb, 
jobb és könnyebb lehet. Én például egy 
nagyon nem hagyományos önéletrajz el-
készítésével hívtam fel magamra valaki fi-
gyelmét jó pár hete. Az illető ugyanis pont 
olyan embert keresett a csapatába, aki 
hozzám hasonlóan őszintén fel meri vál-
lalni önmagát és azt, hogy másképp gon-
dol a leendő munkájára, mint az emberek 
többsége manapság.

4. Gondoljuk át az adok-kapok egyen-
súly gyakorlati működését több szempont-
ból is. Amint kinyílik rá a szemünk, hogy az 
életben minden az ok-okozat törvénye 
alapján működik, el tudunk kezdeni más-
képp tekinteni az élet által nekünk adott 

dolgokra csak úgy, mint azokra, melyeket 
mi adunk másoknak. Megértünk sok min-
dent, amin korábban jó eséllyel csak bosz-
szúsan csóváltuk a fejünket. Esélyt kapunk 
rá, hogy elgondolkodjunk rajta, az életben 
minden értünk történik és a fejlődésünket 
szolgálja még akkor is, ha ott és akkor ép-
pen ezt nem is mindig pontosan vagyunk 
képesek átlátni. Nekem az elmúlt időszak 
karanténban töltve alkalmat adott rá, 
hogy valami olyan változtatást lehessek 
képes véghezvinni az életemben a mun-
ka területén, ami már régóta időszerű lett 
volna. Én magam viszont mindeddig erő-
teljesebb motiváció híján, belekényelme-
sedve a jól megszokott kis életembe, nem 
is gondoltam arra, hogy ilyen jellegű átala-
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kításba-átalakulásba fogjak. Lépkedtem 
a magam útján elkötelezetten, kitartóan, 
néha már-már szinte megszállottan. Hittel 
abban, hogy azzal teszem a legjobbat, ha 
igyekszem mindent az évekkel korábban 
kitűzött céljaim megvalósításának alá-
rendelni. Holott ezek már pont nem a fej-
lődésemet szolgálták. Amire talán hosszú 
évek múlva jöttem volna csak rá, ha nem 
adódik a mostani speciális helyzet, ami 
feje tetejére állította az egész világot, s 
ezáltal sokakéhoz hasonlóan az én élete-
met is.

5. Vizsgáljuk meg, miért lehetünk az 
adott szituációban hálásak! Bármilyen 
furán is hangozhat első olvasásra ez 
a mondat, fussunk neki még egyszer – 
ahogy korábban már kértem: nyitott szív-
vel és elmével. Főleg annak ismeretében, 
amit az előző pontban saját tapasztala-
tomként leírtam. Mindig, minden helyzet-
nek van olyan aspektusa, ami a javunkra 
válhat, feltéve, hogy hajlandók vagyunk rá 
időt és energiát szánni, hogy megkeressük 
és felismerjük azt. Nagy kedvencem Tony 
Robbins mondása: „Életed legrosszabb 
napja lehet életed legjobb napja.” Számos 
ilyen legrosszabb napomban tudtam fel-
ismerni – természetesen megfelelő idő 
után – életem legjobb napjainak egyikét. 
Haláleset, szakítás, baleset egyaránt volt 
köztük. S ami a legörömtelibb számom-
ra ezekkel kapcsolatban: egyre rövidebb 
a történés és felismerés közt eltelt idő, 
melynek köszönhetően egyre hamarabb 
tudok hálás lenni az adott esemény taní-
tásáért. Saját magamat támogatva ezzel 
abban, hogy a hála érzésének hála, minél 
előbb megoldás fókuszba tudjam helyez-
ni magamat és legjobb tudásom szerint 
azon dolgozzak, hogy az adott helyzetből 
képes legyek kihozni a számomra legked-
vezőbb eredményeket. 

6. Derítsük fel, milyen akadályokat gör-
dítünk saját boldogulásunk útjába – tudat-
talanul. Szándékosan hagytam a végére 
is valami nagyon fontosat. Érdemes vele 
tisztában lennünk, hogy a legtöbb dolog 
ami visszatart bennünket attól, hogy ál-
maink életét élhessük és bárhol boldogul-

hassunk, tudatalattink által rejtve bújkál 
és fejti ki szabotázs akcióját folyamato-
san életünk bármely területén. Ezek felde-
rítése nagy feladat, mely időt, energiát és 
komoly kitartást igényel, cserébe viszont 
a jutalmunk is ennek arányában mutat-
kozik meg a mindennapokban. Jómagam 
tizenéve indultam el az önismeret-önfej-
lesztés kanyargós, hepehupás, néhány 
esetben szó szerint hegyen-völgyön át 
vezető útján. Eleinte csak óvatosan lépe-
getve, később egyre inkább felbátorodva. 
Volt, hogy roham léptekben haladva egyik 
felismeréstől a másikig. Mára eljutottam 
odáig, hogy megismertem magamat és 
megbarátkoztam velem olyannyira, hogy 

tudjam, mi a számomra ideális tempó és 
hogyan tudom a lehető legtöbbet profi-
tálni a megtett „kilométerekből”. S ami a 
legfontosabb tanulság számomra, ezáltal 
váltam képessé arra is, hogy az eddig ta-
nultakat továbbfejlesztve és új ismeretek-
kel bővítve egy új szakmában boldogulva 
lehessek mások segítségére abban, hogy 
ők is másképp tekinthessenek a munká-
jukra.

Bízom benne, hogy minél többen kipró-
bálják a fenti tippek némelyikét (vagy 
akár mindegyiket), hogy azok alkalmazá-
sával jelentős előnyre tehessenek szert 
már meglévő vagy leendő munkájukban 
(is) azokhoz képest, akik ezek híján élik az 
életüket. Ennek reményében búcsúzom a 
következő megjelenésig és kívánok mi-
előbbi sikeres megújulást Önöknek mun-
kában és minden más téren történő bol-
dogulásban egyaránt. 
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VAN MÉG REMÉNY, 
HOGY IDÉN 
KÜLFÖLDRE 
UTAZZUNK? 

KARÁSZI ALEXANDRA
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Magyarország június 5-e óta teljesen 
megszüntette a határellenőrzést Ausztria 
és Szlovákia irányába. Ezáltal helyreállt a 
krízis előtti állapot, újra lehet teszt és el-
lenőrzés mentesen közlekedni az országok 
között. 

Ennél jobb hír turisztikai és utazó szem-
pontból sem érhetett volna minket, úgy 
látszik még nem szükséges temetni az 
idei nyarat. 

De hova merészkedjünk, merre utazzunk, 
ha már külföld is szóba jöhet, de még sze-
retnénk vigyázni és betartani az előíráso-
kat? 

Könnyen megközelíthető aktív kikapcso-
lódást kínál a Fertő-tó környéke, ami ösz-
szesen 200 kilométerre van Budapesttől 
és tökéletes egy teljes napos kiruccanás-
ra, vagy a környéken rengeteg jó szállás 
lehetőség közül válogatva, akár több na-
pos pihenés is kerekedhet belőle. A határ-

Napsütés, tópart, kultúra, borkóstolás, zene, finom ínycsiklandó ételek, kirándu-
lás a természetben vagy a városban, biciklizés a tó körül, egy vegán fagyi, vagy 
egy minden mentes süti mindössze két órányi autóútra Budapesttől. A karantén 
után ezek csupán csak jól csengő szavak maradnak, vagy van lehetőség arra, hogy 
fel is töltődjünk ezek által?
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tól mindössze 15 percnyi autózásra már 
a tóparton nyalhatjuk az első fagyit vagy 
kortyolhatunk egy aperolt. 

A Neusiedler See és környékének véde-
lem alá helyezése már a két világháború 
között is téma volt, viszont csak 1992-ben 
fogadták el a nemzeti parki törvényt. A 
sztyepptavat nyugatról az Alpok, keletről 

pedig a Kisalföld határolják. Éppen ezért 
tökéletes kikapcsolódás az aktív pihenés 
kedvelőinek. A tó körül kiépített bicikliúton 
lehet közlekedni, vagy hatalmas sétákat 
tenni a nemzeti parkban. Aki merész és 
extrém sportot keres, annak a kite szörföt 
és a supot is lehetősége nyílik kipróbálni. 

Hogyan is érdemes eltölteni egy napot 
a Fertő-tónál? 

Látványosságokban bővelkedő partsza-
kaszról van szó, ahol jobbnál jobb étter-
mek, kávézók kínálatából is választhatunk. 

Budapestről érdemes a reggeli órákban 
elindulni, az út maximum két és fél órát 
vesz igénybe. A határt átlépve 15 perc 
alatt a tóparton lehetünk. A hangulatot 
megalapozva a La Dolce Vita nevű cuk-

rászdában érdemes kezdeni, Weidenben, 
ahol a felszolgálók és a tulajdonosok is 
magyarok. A kiszolgálás kifogástalan, az 
ízek pedig magukért beszélnek.

Kulturális szempontból a következő ál-
lomás Pátfalu (Poderfsdorf) és az ő vilá-
gítótornya. Pátfalu története nem mindig 
volt felhőtlen, többször újra kellett telepí-
teni, hol török, hol tatár, hol pedig éhínség 
pusztított. A turizmus igazán a második vi-
lágháború után lendült fel a faluban, azó-
ta vonzza a világítótorony és a szélmalom 
a turisták ezreit. 

Innen autóval 10 percre fekszik a St. Mar-
tins termálfürdő, ami festői környezetben 
várja kikapcsolódásra vágyó vendégeit. 

Ezt követően egy ebéd a das Fritz-ben. 
Az étterem a parton fekszik, zavartalan ki-
látást nyújtva a Fertő-tóra és a szörfösök-
re. A környéken itt kapható az egyik leg-
jobb Wiener Schnitzel, ha igazi autentikus 
ízekre vágyna az ember. 

Ebéd után érdemes átmenni Neusi-
edl am See-be, mert a partszakasz itt a 
legszélesebb és a legalkalmasabb arra, 
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hogy kényelmesen leheveredve a fűben 
pihenjünk, vagy napozzunk. Ezen a részen 
szokott kevesebb ember is lenni, így a pi-
henés tényleg zavartalan. Lehetőség van 
arra is, hogy hajót bérelve, kettesben vagy 
a családdal és gyerekekkel együtt a tóról 
csodáljuk meg a naplementét. Az élmény 
megkoronázásaként, mielőtt hazaindul-
nánk, érdemes a Mole West nevű étte-
remben, ami a Fritzhez hasonlóan konkré-
tan a tavon fekszik, meginni egy frissítőt. 

Egy ötlet, a vásárlás kedvelőinek:
Neusiedl am See-vel közvetlen szemben 

fekszik Parndorf, ami a hatalmas Outlet 
centeréről híresült el. Ha valaki vásárolni 

szeretne, akkor arra egy teljes külön na-
pot érdemes szánni. Jobbnál jobb már-
kák, designer boltok, divat és csillogás egy 
helyen. Kávézók és éttermek, játszóterek a 
gyerekeknek teszik még élvezhetőbbé a 
vásárlás élményét. 

Fontos tipp az ausztriai kiruccanással 
kapcsolatban: 

Ausztriában az egyházi ünnepeket ko-
molyan veszik, ami azt eredményezi, hogy 
több szabad nap is van az évben, mint 
otthon, Magyarországon. Ez csupán azt 
jelenti, hogy érdemes indulás előtt felké-
szülni arra, hogy az adott napra tervezett 
utazáson ne érjen kellemetlen meglepe-
tésként, ha a boltok és éttermek zárva 
vannak.

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
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Rögtön azzal kezdem az írásomat, hogy 
elnézést kérek a Tisztelt Olvasóktól! Elné-
zést, ugyanis ez az írás sokkal inkább egy 
önvallomás, mint újságcikk. Miért hozom 
akkor nyilvánosságra mégis? Mert abban 

bízom, hogy ha nem vagyok ezzel az ér-
zéssel, helyzettel egyedül, akkor akár erőt 
is adhatok hasonló cipőben járóknak és 
persze magamnak is a továbbiak „elvise-
léséhez”…

KILÓGVA A SORBÓL…

„Ne lógj ki a sorból! Ne szólj szám, nem fáj 
fejem! A széllel szemben nem lehet…” Is-
merős közhelyek ugye? Ráadásul az esetek 
többségében igazak is! 

És mégis… És ennek ellenére is… 

Jaj! Majdnem úgy kezdtem a monda-
tot, hogy „vagyunk sokan”. Emlékszem a 
mentálhigiéné szakon a kedvenc tanárom 
mindig azt mondta, hogy ne többesszám-
ban mondjuk el a véleményünket, hanem 
egyesszámban, a saját nevünkben! És eb-
ben (is) teljesen igaza volt! Szóval én úgy 
vagyok, hogy mindig mindenhonnan ki-
lógok a sorból. Soha, semmilyen „keretbe” 
nem sikerült beleférnem, ugyanakkor a 
„keretek” többségének volt olyan része, ami 
abszolút az enyém volt, amivel 100%-ban 
közösséget tudtam vállalni. Mire is gondo-
lok?

Hívő keresztyén ember vagyok. Evangéli-
kus. De én nem büszkélkedhetek „nagyne-
vű” vallási felmenőkkel, hisz mindenki egy-
szerű ember volt a családomban, ráadásul 
római katolikus. Nagyon komolyan vették a 
keresztséget, a templomi esküvőt, de körül-
belül ennyiben merült ki a családi „hitélet”. 

Ezek után én kamaszodva, fiatal felnőtt-
ként saját indíttatásból, de talán szebb és 
igazabb, ha azt írom elhívásból, elkezdtem 
tanulmányozni a bibliát, a vallástörténetet, 
és rájöttem, hogy Luther nézetei azok, ame-
lyek legközelebb állnak hozzám, az Isten-
nel való kapcsolatom, érzéseim, félelmeim 
sokban hasonlítanak Luther Mártonéhoz. A 
felismerés után konfirmáltam és evangéli-

kus lettem. Ezzel már rendesen kilógtam a 
családból. Aztán jött a többi…

A munkám, a hobbim, és a szórakozásom 
is a közöségi léthez köthető (civilség, politi-
ka, kultúra) és itt is „sikerül” mindenhonnan 
kilógnom…

KISS ZSOLTNÉ BERÉNYI TÜNDE
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Szociálisan érzékeny, demokratikus, libe-
rális gondolkodású ember vagyok, ami az 
én értelmezésemben azt jelenti, hogy elfo-
gadom mások világnézetét és tiszteletben 
tartom a szabadságát mindaddig, amíg 
az nincs kárára másoknak (ezért elfogad-
hatatlanok számomra például a szélsősé-
ges és kirekesztő ideológiák). Az első komo-
lyabb összeütközésem az egyik keresztyén 
közösségben pontosan ebből adódott. Mert 
a külcsín építésével szemben az adako-
zás mellett álltam ki! Ráadásul nem a kor-
mánypárti keresztényértelmezés jellemző 
rám... Bizony kenyértörésre került sor. Még az 
1990-es évek vége felé volt egy keresztyén 
online felület, ahol eszmét lehetett cserél-
ni. Naivan bejelentkeztem a „majd jobbá 
tesszük a világot” érzéssel, de hamarosan 
nagyot csalódtam. Mindenki azt a „követ” 
fújta, amit a saját felekezete képviselt. Az 
egész egy viaskodásból állt, hogy ki tudja a 
tutit az Istenről, kárhozatról, húsevésről, stb. 
Ekkora marhaságot! Próbálkoztam, hogy 
fogjunk össze, álljunk meg az xy főút mellet-
ti prostituáltaknál, és kérdezzük meg, hogy 
miként tudjuk őket kimenteni ebből a pokol-
ból! Vagy nézzük meg, hogy össze tudunk-e 
gyűjteni a kapcsolatrendszerünkből olcsó 
faházakra, vagy konténerházakra pénzt, 
kérjünk telket ehhez a polgármesterektől és 
hozzunk létre élhető bérlakásokat, hajlékta-
lan otthonokat. Hát majdnem megköveztek 
„jókeresztény módon”. (Megjegyzem, ezek-
hez és ezekhez hasonló kezdeményezések 

megvalósításához a mai napig szívesen 
hívom és várom a hasonlóan gondolko-
dókat a valosagcsakajelen@gmail.com 
e-mail címen.) Egyszóval nagyon nehezen 
találtam meg azt az evangélikus lekészt 
és közösséget, ahol igazán otthon lehetek, 
mert nyitottak, elfogadóak, nem ítélkeznek, 
és szociálisan is érzékenyek. De itt is kilógok 
a sorból, mert messze van a lakóhelyemtől. 
Ez a 90 km nem teszi lehetővé, hogy aktív 
tagja legyek a közösségnek…

Demokratikus szemléletem miatt való-
színű nem nagy meglepetés, hogy elsősor-
ban ellenzéki körökben mozgok. Igen ám, de 
amikor a tőről metszett balos illetve liberá-
lis közegben vagyok, akkor rendszeresen a 
hitem miatt kerülök a „körön kívülre”. Persze 
ezzel nem azt akarom mondani, hogy balli-
berális emberek között nincs keresztény, de 
tapasztalataim szerint lényegesen keve-
sebb, mint a konzervatívok, vagy a semmi-
lyen politikai ideológia mellett sem elköte-
lezettek között. Tehát itt is kilógok a sorból. 

Nincsenek a felmenőim között értelmisé-
giek, nagy művészek, és hát a meghatározó 
civil közösségek, kulturális szervezetek ve-
zetésében általában nagymúltú elődökkel 
büszkélkedhető emberek találhatók. Én meg 
itt állok első generációs értelmiségiként… 

Mi a baj velem? – teszem fel magamnak 
sokszor a kérdést. Miért van az, hogy sehol 

mailto:valosagcsakajelen%40gmail.com?subject=valosagcsakajelen%40gmail.com
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sem érzem magam teljesen oda tartozó-
nak, de a legtöbb helyen azért mégis ott-
honosan mozgok?

Biztosan bennem is van hiba, de való-
színűsíthető az is, hogy a mai világunkkal 
is nagy a baj. Azért, mert minden sztereoti-
pizálva van. Minden merev szabályok közé 
van zárva, és kihagyja az ember egyedisé-
gét, egyéniségét. Miért nem lehet egyszerre 
liberális, demokrata, keresztyén, és szociáli-
san érzékeny egy ember? És miért elképzel-
hetetlen, hogy ilyen szemlélettel élve példá-
ul nem támogatom a drogok legalizálását, 
de ugyanakkor a halálbüntetést sem?! 
Hogy elítélem a másokkal szemben elköve-
tett bűnöket, de magát a bűnöst szeretettel 
tanítom a börtönben. Hogy elfogadom a 
melegek házassághoz való jogait, de nem 
szeretem a Pride-ot a heteroszexuálisok 
provokálása miatt. Hogy fontosnak tartom 
a nemzeti összetartozást, de a közösség ja-
vaihoz való hozzájárulás nélküli szavazati 
jogot igazságtalannak tartom. Hogy elen-
gedhetetlennek tartom hazánk megvé-
dését a terroristáktól, de legalább annyira 

fontosnak tartom a menekültek megsegí-
tését. Hogy fontosnak tartom a sportot és 
az egészséges életet, de az észnélküli TAO 
osztogatást mélységesen elítélem. És még 
hosszan sorolhatnám…

Nincs konklúzió, nincs megoldás. Annyi 
marad, hogy ki-ki tovább gondolhatja a 

történetet, és ha valamiben magára ismer, 
talán segít, hogy nincs egyedül. 

Három példaképem van (valójában négy, 
de Jézust azért nem szoktam ide sorolni, 
mert ő nem csak ember volt): Luther Már-
ton, Martin Luther King, és Popper Péter. Ha 
jól meggondolom, Ők is kilógtak a sorból! 
Hát ha más nem is, de ez a vigasz marad…



HOGYAN VÉDEKEZHETÜNK
A CORONA-19 VÍRUSSAL, VAGY BÁRMILYEN MÁS FERTŐZÉSSEL SZEMBEN?

DR. SIMON LÁSZLÓ
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Egy angol virulógus professzor azt 
nyilatkozta a magyar televízióban:

„Várhatóan a népességünk 70%-a lehet 
érintett CORONA-19-el kapcsolatosan 
(vagyis elkaphatja a vírust), a 
fertőzöttek egyharmada várhatóan ezt 
észre sem veszi, a másik egyharmada 
enyhe lefolyású megfázásként éli át, 
és csak a maradék egyharmad lesz 
beteg. 3-5%-uk bele is halhat.”

Ezt hallva felvetődik a kérdés:

• Hogyan érhetjük el, hogy azok közé 
tartozzunk, akik észre sem veszik 
magukon a fertőzést, mert nincs rájuk 
hatással?

• Vagyis tehetek-e valamit magam és 
a családom egészségéért?

• Vagy élem tovább a megszokott 
életemet, maradok otthon és várom, 
hogy egyszer majd csak vége lesz?

• Mi a jobb megoldás? Mit tehetek? Mi 
az én felelősségem?

A megoldás, a lehetőségeink 
könnyebb megértése érdekében két 
rövid történettel kezdem.

A francia Louis Pasteur (1822-1895) dol-
gozta ki az élő rontó csírák elméletét, és 
az eljárásokat a kórokozók elpusztítására. 
Kortársa, Claude Bernard professzor ezzel 
szemben egészen más véleményen volt. Ő 
azt állította:

„A mikroba az semmi, a biológiai-terep (a 
táptalaj) a minden.”

Ismerős ez a kettősség? Vajon mi feszül 
Pasteur és Bernard professzor nézőpont-
jai között? A látszólagos ellentmondásban 
napjaink gyógyszerfelfogása, orvosi gyó-
gyító gyakorlata, a „minden betegség-
re egy tabletta” nézete, és a „táplálékod 
legyen az orvosságod” nézőpontja áll 
szemben egymással! Vajon hol az igazság, 
melyik a helyes látásmód? A beszámolók 
tanúsága szerint Pasteur a halálos ágyán 
jelentette ki: „Egyet kell értenem Bernard-
dal.”

Dr. Max Gerson (1881-1959) német orvos 
volt, akiről Albert Einstein így nyilatkozott: 
„Az orvostudomány történetének egyik 
legkiemelkedőbb zsenije.” Ő 1924-ben 450 
bőrtuberkulózisban szenvedő betegen 
végzett el egy kísérletet, és a terápiájának 
köszönhetően 446 páciens, vagyis 99%-uk 
meggyógyult!

Dr. Simon László c. egyetemi docens, Az él-
tető víz titkai című könyv szerzője, a Tiszta Víz 
Üzletház tulajdonosa cikksorozata.
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Dr. Max Gerson a munkássága során so-
káig kísérletezett a nyers, natúr táplálkozás 
egészségjavító hatásával. Rájött, hogy a 
speciális étrenddel valójában nem egyet-
len betegséget kezel, hanem képes helyre-
állítani a rosszul működő anyagcserét és 
immunrendszert.

Arra a megállapításra jutott, hogy „az 
emberi szervezet betegségeit szinte kivétel 
nélkül két alapvető probléma: a hiányálla-
potok és a toxicitás (mérgezettség) okoz-
za.” Vajon miért nem folytatták a kutatáso-
kat ebben az irányban? Miért nem tanítják 
dr. Gerson, az egészség helyreállítására vo-
natkozó tudását az embereknek?

E kérdésre egy történelmi ténnyel vála-
szolok:

1946-ban Claude Pepper szenátor felkér-
te dr. Gersont, hogy tegyen tanúvallomást 
a rákmegelőzés és -gyógyítás reformját 
megcélzó Pepper Nealy-féle Rákellenes 
Törvényjavaslat mellett. Később, dr. Ger-
sonnak a kongresszusi bizottság előtt el-
hangzott tanúvallomását több oldalnyi 
terjedelemben rögzítették. 

Az ügy kapcsán Raymond „ Swing” Gra-
ham, az ABC tudósítója 1946-ban élő adás-
ban jelentette be, hogy a történelemben 

először fedezték fel a rák gyógymódját, ami 
Amerika-szerte óriási visszhangot váltott ki. 
E történetben azonban az a legérdekesebb, 
hogy az állását 30 éve sikeresen betöltő 
Grahamet két héten belül kirúgták, az 1946-
os rákellenes törvényjavaslat pedig azóta 
az Egyesült Államok nyomtatványtárában 
porosodik, hozzászámítva azt az aprócska 
tényt is, hogy dr. Gerson többoldalas val-
lomása helyén ma egy üres lap találha-
tó – vagyis az amerikai kormány hivatalos 
dokumentumaira vonatkozó szabályozás 
ellenére a vallomást egész egyszerűen tö-
rölték. 

Sajnos ez a hozzáállás az elmúlt 70 évben 
nem sokat változott. Bár időnként azt hall-
juk: „A táplálékod legyen a gyógyítód!” Azt 
is mondják, hogy fontos a megelőzés, de 
nagyon kevés gyakorlati lépés vagy ezzel 
kapcsolatos oktatás történt az iskolákban. 
Sajnos a helyzetünk ma sem jobb, mint 70 
évvel korábban. 

Dr. Shiva Ayyadurai a Massachusetts 
Institute of Technology-n 4 PhD-t szerzett 
kutató professzora szerint: „A társadalom 
vezetői a felelősek a mai helyzetért: hogyan 
táplálkozik a társadalom, milyen szennye-
zett levegőt szív, mennyire mérgezett vizet 
iszik, stb. Ezeket sosem tekintették megol-
dandó kérdéseknek, mert ebből él az ipar és 
a gyógyszeripar. Valójában hagyták, hogy 
a társadalom nagy része követve, azzal, 
amit mondtak neki, elfogyasztva, amit elé-
be tesznek, eltűrve azt a környezetet, amit 
teremtenek neki, belebetegedjen. 

Nem a koronavírus a mi problémánk, 
hanem a leépült szervezetünk, amit annak 
az uralkodó rendnek köszönhetünk, amely 
eltűri azt az étrendet, azt a vegyszeres vi-
zet, azt a légszennyezést, azt az orvoslást és 
gyógyszeripart, amely beteggé tesz, majd 
pedig betegségben tart minket, mert ez 
hozza számukra a legtöbb profitot. De még 
most sem azt tűzik a zászlóra, hogy éljünk 
egészségesen, térjünk vissza a normális 
táplálkozáshoz, hanem radikális korláto-
zó intézkedésekkel akarják elérni, hogy ez 
a vírus nehogy eljusson az emberekhez. A 
média partner ebben a hisztériakeltésben, 
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mert a pánik és a félelem a hatalmon lé-
vőket erősíti. Látszatintézkedéseikkel azt 
sugallják, ők a megmentői az embereknek, 
holott ők hagyták, hogy idáig fajuljanak a 
dolgok.” A professzor újra és újra hangsú-
lyozza:

„Nem a vírus öl meg bennünket, hanem a 
saját rosszul működő immunrendszerünk.”

Napjainkra a tudósok körében világszerte 
az a konszenzus alakult ki, hogy a korlátozó 
intézkedések bevezetésében, illetve majd 
enyhítésében egy olyan arányt kell meg-
találni, és a folyamatos „húzd meg - ereszd 
meg” mérlegeléssel megtartani, hogy csak 
a társadalom 7-8%-a maradjon fertőzött. 
Szerintük így lehet elviselhető ütemben ki-
alakítani a nyájimmunitást, a vírustól meg-
szabadulni ugyanis nem lehet, helyette az 
emberek immunitását kell felépíteni. 

Fontos felismernünk: csak mi lehetünk 
a saját egészségünk, a saját védettségünk 
felépítésének a megteremtői! Mert senki 
sem fogja ezt helyettünk megtenni! 

Ma nagyon sok helyen vészhelyzetet ta-
pasztalunk meg egy vírus miatt. Úgy tűnik, 
sok dolgot nem lehet ellenőrizni. A kialakult 
veszélyhelyzet elsöpri az ismerős rutino-
kat, és ma már senki sem tudja megjósolni, 
hogy a következőkben mi fog történni.

Ezért különösen fontosak számunkra azok 
a lehetőségek, amelyek még a kezünkben 
vannak, hogy egészségesek és erősek ma-
radjunk. Fontos ismernünk, hogyan érhetjük 
el azt az állapotot, amelyben a vírusok és 

a különböző egészségkárosító fertőzések 
hatástalanok ránk és a szűkebb környeze-
tünkre. 

Mire van igazán szükségünk? A válasz 
egyszerű! Hozzuk fel immunrendszerünket 
arra a szintre, amelyen mindig is működ-
nie kellett volna, hogy fizikailag és szellemi-
leg túljussunk a koronakrízisen. Ami viszont 
rossz hír: az elérhető lehetőségeket nekünk 
kell aktiválnunk! 

Ma már szükségszerűség: fokozni, ké-
nyeztetni és erősíteni kell a saját immun-
rendszerünket! 

Mikor jó az immunrendszerünk? 
Az emberi szervezetben, a megfelelő im-

munválasz nagyon sok tényező közreműkö-
désével jön létre. A hagyományos felfogás 
szerint az immunrendszer a veleszületett és 
a tanulásra képes, alkalmazkodó immun-
rendszerből áll, amit, ha megtámad egy 
vírus, akkor vagy tudunk ellene védekezni, 
vagy nem. A valóságban az immunrend-
szer kiegészül a mikrobiommal (bélflóra), 
az interferon rendszerrel és az idegrendszer 
immunrendszert moduláló részével is. Ez a 
szisztéma, ha egészségesek vagyunk, ké-
pes megküzdeni a koronavírussal, ahogyan 
ezt maga az élet is mutatja.

Ha a bio-elektronika oldaláról közelítem 
meg az immunrendszert, akkor a működte-
tő erő: a szervezet redoxi potenciálja, a vér, 
a sejt megfelelő elektrontöltöttsége. Ez az 
elektronpotenciál teszi lehetővé, többek kö-
zött, a sejtek közötti és a sejten belüli kom-
munikációt, összefüggésben van a szervek, 
a sejt mágneses erőterével, gyakorlatilag 
minden életfunkcióval.

Szent-Györgyi Albert írja ezzel kapcso-
latban: „Az élet hajtóereje semmi más, mint 
az elektronok, helyesebben az az energia, 
amelyet ezek az elektronok adnak le, mi-
közben arról a magasabb szintről, amelyre 
a Napból érkező fotonok gerjesztésének a 
segítségével kerültek, vízesésként zúdulnak 
alá. Egy körbevándorló elektron kicsi ára-
mot képvisel. Az, ami az életet hajtja, ilyen-
formán egy pici elektromos áram, ame-
lyet a napsütés tart fenn. Az intermedier 
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anyagcsere (a test energiaellátásának fo-
lyamata) valamennyi bonyodalma csak 
csipkedisz e körül az alapvető tény körül. A 
fotonnal „feltöltött” elektron, majd az alapál-
lapotba hulló elektron valami egészen mást 
jelent: ez egy kicsi áramot képvisel, amely-
lyel hajtani lehet bármit, egy dinamót vagy 
egy izomgépezetet, vagy amelyből nagy 
energiájú kötéseket lehet előállítani. Tehát 
az élet hajtóerejét az áram adja, az egye-
dülálló elektronok leömlő zuhataga, ame-
lyek energiájukat darabonként, részletek-
ben adják át. Az áram bármit csinálhat, de 
amit csinál, azt klasszikus kémiai kifejezé-
sekkel nem lehet leírni. Egy vándorló elekt-
ron az elektronfelhők változó alakú és elosz-
lású világához tartozik, az elektronfelhők a 
szubmolekuláris régióban honolnak, és itt a 
kvantummechanika törvényei uralkodnak.”

A bio-elektronika a jövő tudománya. A ku-
tatók mérései alapján viszont már tudjuk, 
hogy minden vírusnak, baktériumnak van 
egy sajátságos táptalaj minősége (rH2–pH 
tartománya), amiben élni tud, és ami ked-
vez a szaporodásának. De ha ez a vírus vagy 
baktérium olyan táptalajba, „vízközegbe”, 
sejtbe kerül, ami nem nyújt kedvező felté-
teleket a szaporodásához, akkor elpusztul. 
Természetesen szükségünk van hatékony 
immunrendszerre is, de a háttere ennek is 
a megfelelő energetika biztosítása: a táp-
talaj, vagyis az immunrendszer hatékony-
ságát, háttértámogatását a szervezet bio-
lógiai terepe adja (víz és tápanyagok). 

Ezért a cél az, hogy a szervezetünket olyan 
biológiai környezetté alakítsuk, amelyben a 
sejtjeink jól érzik magukat, és amelyben a 
vírus sem tud szaporodni, hanem elpusztul! 

Ezt a gyógyítási lehetőséget fedezte fel 
gyakorlati úton dr. Max Gerson, ennek a tu-
dományos hátterét dolgozta ki részletesen 
Dr. Prof. Országh József, aminek a leírása 
már magyar nyelven is hozzáférhető „Az 
éltető víz” című könyvemben.

(Megrendelhető: www.tisztaviz-uzlethaz.
hu oldalon)

Jelenkorunk problémája, hogy sem az 
ivóvizünk, sem a táplálékaink nem tartal-
mazzák azt az elektrontöltöttséget, és azt a 

nyomelem-vitamin tartalmat, amire szük-
ségünk lenne a kiváló biológiai terep létre-
hozásához. Ma sok ember szervezete (bio-
lógiai terepe) olyan állapotban van, ami a 
kórokozók (a vírus) szaporodásához, a be-
tegség kialakulásához kedvező feltétele-

ket nyújt. Ha kialakul egy fertőzéses állapot, 
amihez hozzáadódik a korábbi gyógyásza-
ti beavatkozás vagy a gyógyszeres keze-
lés hatása, akkor ez az állapot a szervezet 
hibás immunválaszának a lehetőségét is 
magában hordozza. Nem véletlen, hogy az 
idősebb, a gyógyszerekkel kezelt korosztály 
számára veszélyesebb a vírus, mert nekik 
az alapbetegségeik miatt már eleve le-
gyengült, összezavarodott az immunrend-
szerük. (A koronavírus a tüdőszövetekbe 
fészkeli be magát, és ott készteti a gazda-
sejtet a vírus termelésére, amire egy hibá-
san működő, túlreagáló immunrendszer a 
tüdőt kezdi el támadni, és ezért alakul ki a 
súlyos tüdőgyulladás. Ez a citokinvihar.)

Amíg egy megfelelő biológiai tereppel 
rendelkező egyén észre sem veszi a fertő-
zést (a népesség egyharmada), addig a 
rosszabb biológiai tereppel rendelkező el-
kapja a fertőzést, de a hatékony immun-
rendszere megakadályozhatja a betegség 
kialakulását (a gyenge tüneteket mutató 
egyharmad). 

A rossz biológiai terepű, vagyis a gyenge 
immunrendszerű emberek lesznek bete-
gek (a statisztika szerinti harmadik egyhar-
mad). 

Náluk, az egyéb betegségeik miatt, a szer-
vezetük immunválasza hibás, és ez az oka a 
súlyos tüdőgyulladásnak.

Folytatjuk…

mailto:www.tisztaviz-uzlethaz.hu?subject=www.tisztaviz-uzlethaz.hu
mailto:www.tisztaviz-uzlethaz.hu?subject=www.tisztaviz-uzlethaz.hu
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Mediáció - alternatív 
vitarendezés

a hétköznapokban
és hivatalos úton

DR. NÉMETH NOÉMI

A mediáció – avagy a hazai jogsza-
bályok szövegében: közvetítői eljárás – 
egy alternatív vitarendezési lehetőség, 
mely a felek között felmerülő konfliktu-
sok hatékony, mindkét fél érdekeire fi-
gyelemmel történő feloldását, lezárását 
célozza.

Bár nemzetközi viszonylatokban a me-
diáció több évtizedes múltra tekint visz-
sza, s a közvetítői tevékenységről szó-
ló hazai jogszabály is 2002 óta létezik, 
mégis kijelenthető, hogy a magyaror-
szági jogalkalmazásban ezen jogintéz-
mény még gyerekcipőben jár, s a köztu-
datban sem honosodott meg igazán.

Praktizáló – első sorban családjogi ügyek-
re szakosodott – ügyvédként és képesített 
mediátorként szemlélve a hazai vitaren-
dezés metódusát, megállapítható, hogy a 
vitás felek általában vagy önerőből jutnak 
el a számukra megfelelő megoldáshoz, 
vagy a köztük feszülő konfliktus olyannyira 
elmérgesedik, s a kommunikáció annyira 
parttalanná válik, hogy csak hatóság/bíró-
ság bevonásával tartják azt lezárhatónak. 
Köztes megoldást – mediációt, terápiát – 
idő, vagy ismeretek hiányában a felek jóval 
kisebb arányban vesznek igénybe, annak 
ellenére, hogy az egyik érv a mediáció mel-
lett éppen az időmegtakarítás lehet.

Igen fontos kiemelni, hogy a mediáció 
túlnyomó többségben csak akkor vezet 
eredményre, ha mindkét félnek őszinte, be-
folyásmentes szándéka, hogy a vitát – egy 
harmadik pártatlan fél segítségét igénybe 
véve – közösen rendezze.

Ha ez eljárás egyik résztvevője kényszer 
hatására, vagy valamiféle játszma része-
ként vesz részt a mediációban, a megoldás 
sem lehet őszinte, célravezető. Ilyen eset-
ben, ha létrejön is megállapodás a felek 
között, azt a későbbiekben nagy valószínű-
séggel nem fogják betartani, s ilyen formán 
visszakerülnek a kiindulási ponthoz, vagy 
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egy – a sikertelenség érzetével tetézett – 
még rosszabb helyzetbe.

Abban az esetben, ha mindkét fél bízik az 
eljárás sikerében, hajlandó arra, hogy ne 
csak saját érdekeit vegye figyelembe, illet-
ve korábbi – bemerevedett – nézőpontját 
felülvizsgálja, a mediáció igen eredményes 
lehet.

Hogyan néz ki egy közvetítői eljárás
a gyakorlatban?

A mediáció lefolytatható önkéntes, illető-
leg hatósághoz/bírósághoz kapcsolódó el-
járásként is. 

Tekintsük át elsőként az önkéntes alapon 
történő eljárást

A szándék megszületését követő első lé-
pés a mediátor személyének kiválasztá-
sa. Elmérgesedett viták esetén már ez a 
pont is nehézségekbe ütközhet, felmerül-
het ugyanis gyanakvás arra nézve, hogy 
az egyik fél által javasolt szakember vala-
miképpen kötődik az őt javasló személyhez, 
azonban, ha a folyamat már itt megakad, 
akkor nagy valószínűséggel a későbbi-
ekben sem vezetne eredményre. A békés 
megoldás érdekében a feleknek muszáj 
bizalmat szavazniuk egymás iránt, nem is 
beszélve arról, hogy a mediátoroknak mind 
a jogszabályok, mind az etikai elvárások 
alapján kötelező pártatlannak lenniük. 

Amennyiben feleknek nem áll rendelkezé-
sére egy más által ajánlott, s mindkettejük 
által elfogadott mediátor, tájékozódhat-
nak az Igazságügy minisztérium honlapján 

közzétett közvetítői névjegyzékből (https://
inyr.im.gov.hu/), mely a keresést szakterület 
alapján is lehetővé teszi. Szintén lehet szű-
kíteni a keresést nemzetközi ügyekben eljá-
ró, illetőleg alávetési nyilatkozatot tett (azaz 
hatósági/bírósági ügyekben felkérhető) 
mediátorokra, sőt nyelvismeret szerint is. 

Ha sikerült mediátort választani, s felvenni 
vele a kapcsolatot, a mediátor a vitás fe-
leket egy előzetes ülésen külön-külön meg-
hallgatja, hogy fel tudja térképezni a prob-
lémát, a felek hozzáállását, igényeit.

Fontos, hogy nem csak két vitás félről be-
szélhetünk, hiszen az eljárás lehetővé teszi 
több személy vitarendezését is. 

Az előzetes ülést követően felek már 
együtt jelennek meg a mediátor előtt, ahol 
közösen megkezdhetik a vitás helyzet átbe-
szélését. 

Hogyan érkezzünk az első alkalommal?

Ahogy korábban már kiemeltem, az eljá-
rás viszonylag szűk körben ismert, így egy 
kolléga praxisában előfordult az is, hogy az 
első ülésre a felek jógamatraccal érkeztek, 
abban a hiszemben, hogy „mediTáció”-ra 
fog sor kerülni. 

Praktikus tanácsként elmondható tehát, 
hogy jógamatracra nem lesz szükségünk. 
Szükségünk lesz viszont arra, hogy nyitottan 
és kompromisszumkészen érkezzünk, felké-
szülve arra, hogy egy későbbi cél érdeké-

https://inyr.im.gov.hu/
https://inyr.im.gov.hu/
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ben el tudjunk vonatkoztatni korábbi sé-
relmeinktől és álláspontunktól. Különösen 
igaz ez, ha nem csak saját érdekeinket, de 
másokat is tekintetbe kell venni az eljárás 
során, családjogi ügyekben pl. a szülőknek 
első sorban a gyermekek érdekeire kell te-
kintettel lenniük.

Természetesen ez a hozzáállás korántsem 
egyszerű, hiszen mediációra alapvetően 
azon feleknek van szüksége, akik között a 
kapcsolat már megromlott, kommuniká-
ciójuk elmérgesedett, rosszabb esetben 
megszűnt, mégis – saját érdekünkben – 
érdemes lehet élni e lehetőséggel, mielőtt 
egy olyan eljárást indítunk meg, ami tovább 
rontja az addig sem kedvező helyzetet.

Sokak előtt kérdéses lehet, hogy mi a me-
diátor szerepe az eljárás során, hiszen az 
teljesen önkéntes, mindenfajta kényszertől 
mentes, így a vitás felek akár saját maguk 
is leülhetnének egyeztetni. A mediátor az 
eljárás során abban segít, hogy igyekszik 
oldani a felek közti feszültséget, rávilágíta-

ni arra, ha egyik vagy másik fél egyáltalán 
nem tud elvonatkoztatni a saját álláspont-
jától, s kérdéseivel igyekszik előre vinni az 
ügyet. A mediátor tehát moderálja a felek 
vitáját, s megkísérli nyugvópontra juttatni 
azt, függetlenségéből adódóan azonban 
nem tehet javaslatokat, nem befolyásol-
hatja feleket semmilyen irányba.

Nagy előnye a mediációnak, – a hatósá-
gi eljárásokkal szemben – hogy felek saját 
maguk határozzák meg az eljárás kerete-
it, témáját, időtartamát, s résztvevőként is 
bevonhatnak több érintett személyt is.

Amennyiben a szükséges hozzáállás min-
den vitás fél részéről adott, a mediáció so-
rán – a mediátor segítő kérdései alapján 
– felszínre kerülhetnek az egyes sérelmek, 
megoldandó kérdések, s rendezhetővé vál-
nak az esetleges félreértések, s az eljárás 
egy írásbeli megállapodás megkötésével 
zárulhat, mely hosszútávra rendezheti a fe-
lek közötti viszonyokat, s akár teljes egészé-
ben ki is válthat további költséges és hosz-
szadalmas vitarendezési eljárásokat.

Kiemelendő, hogy a megállapodáshoz 
jogilag is kikényszeríthető kötőerő kap-
csolható, amennyiben a bíróság azt jóvá-
hagyta. Ezen eljárással cikkünk következő 
részében – a hatósági/bírósági mediáció 
áttekintése keretében – foglalkozunk.

http://drnemethnoemi.hu/

http://drnemethnoemi.hu/
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BESZÉDES TÜNETEINK

Több, mint 2000 éve már, hogy Szókratész az ókorban kijelentette: „nem létezik a 
lélektől független, pusztán testi betegség”. 

Tanítványa Platón pedig a következő megállapítást tette: „A betegségek kezelé-
sében a legnagyobb tévedés, hogy külön orvosok foglalkoznak a test, valamint a 
lélek bajaival, holott e kettő nem választható el egymástól.” Ez a probléma a mai 
napig fennáll: az orvosok nem a beteget kezelik, hanem a betegséget. Minden test-
résznek, minden szakterületnek megvan a maga specialistája. 

Test ÉS lélek

Pedig mi magunk is tapasztalhatjuk, mi-
lyen szoros egységet alkot a testi és lelki 
működésünk. Aki hirtelen rossz hírt hall, akár 
össze is eshet, mert összecsuklik a lába. Kí-
nos helyzetekben elpirulunk, a vizsgadrukk 
alkalmával izzad a tenyerünk. Apró, kont-
rollálhatatlan tünetek sokasága mutatja, 
hogy a testünk a mi akaratlagos közremű-
ködésünk nélkül is reagál a lelkiállapotunk 
változásaira. 

Mára az orvostudomány kezdi elfogadni 
az ókori görög filozófusok bölcsességeit, és 
bizonyos betegségek esetén kiemelt szere-
pet tulajdonít a lelki tényezőknek, például 
szívinfarktus vagy gyomorfekély esetén. 

A tünetek nyelve

Kurt Tepperwein német természetgyó-
gyász több könyvet is írt arról, hogy lelki 
szinten mi lehet az egyes betegségek hát-
terében. Szerinte a betegség nem más, 
mint a testünk saját nyelve, amelyen beszél 
hozzánk. 

Sőt, nemcsak nekünk üzen, hanem a min-
ket körülvevő környezetünknek is. A tünetek 
révén mondja el azokat a lelki problémákat, 
amelyeket mi nem vagyunk képesek sza-
vakba önteni. A tünetek nyelvén teszi lát-

hatóvá önmagunk és mások számára is a 
belső lelki vívódásainkat. 

Pszichoszomatikus = hipochonder?

Ha valaki azt hallja az orvosától, hogy a 
tünetei pszichoszomatikus eredetűek, a 
környezete hajlamos őt lesajnálóan hi-
pochondernek bélyegezni. A pszichoszo-
matika azonban nem képzelt betegség. 

A beteg tünetei valósak, viszont a lelki és 
testi folyamatok összességéből jönnek létre. 
A „pszicho” szó az elmére, azaz a lelki eredet-
re utal, míg a második, „szomatikus” szó arra, 
hogy testi jellegű. Amikor tehát pszichoszo-
matikus betegségről beszélünk, az nem más, 
mint olyan tünet, vagy tünetek sokasága, 
amelyet az elme okoz a test élettani folya-
mataival. Például a gyakori hasmenés oka 
sokszor a stressz, az idegesség. 

Hogyan beszél a test?

A pszichoszomatika tulajdonképpen azt 
jelenti, hogy van egy problémám, amelyet 
valamiért nem tudok verbálisan kimon-
dani, ezért azt el kell játszanom. Egy másik 
kommunikációs szinten üzenem azt, ami a 
valódi bajom. 

Hátha ezt így már megérted. 
És ez a másik szint lesz a betegség. 

SZEGHY KRISZTINA
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A társadalom jelentős része nem veszi ezt 
a kommunikációs üzenetet. Nem tudjuk ol-
vasni a betegségeinket. 

Ciklusproblémák

Példaként nézzük meg a női menstruációs 
ciklus zavarát. A menstruáció hónapról-hó-
napra ciklikusan, szabályosan jelentkezik, 
hosszú éveken keresztül, így ha a szabá-
lyossága felborul, az sokszor lelki szinten is 
jelzésnek tekinthető. 

A ciklus folyamatát a hormonok irányítják, 
melyeknek a termelődését az idegrendszer, 
ezen belül az agyalapi mirigy szabályozza. 
Ugyanez az agyalapi mirigy a stresszreak-
ciók futtatásában is részt vesz, így egyfaj-
ta „hormonális karmesterként” vesz részt a 
testünk működésében. 

Mivel a hormonrendszer működése ret-
tentő bonyolult folyamat, amelyben min-
den mindennel összefügg. Az egyes hor-
montermelő szervek oda-vissza hatnak 
egymásra, ezért a lelki szinten megjelenő 
problémák, a stressz, és így a stresszhor-
monok termelődése révén képesek meg-
borítani egy akár addig teljesen jól működő 
menstruációs ciklust. 

Ilyen problémát jelenthet akár a gyer-
mekvállalás eldöntése - amennyiben a nő-
ben ez tudat alatt szorongással társul. 

Gyermekvállalás, mint stresszforrás

Manapság elég gyakori jelenség, hiszen a 
születés és a halál már régóta nem az éle-
tünk természetes velejárói. Az emberek kór-

házban születnek és ott is halnak meg. Nem 
látjuk sem az érkezéseket, sem az eltávo-
zásokat. Mind a gyermek világra segítése, 
mind pedig a haldokló túlvilágra történő 
átkísérése az orvosok privilégiumává vált. 

Ezért a szülés a nők képzeletében átment 
egy átlagos ember által megoldhatatlan, 
mindenképp orvosi felügyeletet igénylő, 
steril körülmények között zajló folyamattá, 
amelyhez így rengeteg félelem és szoron-
gás tapad. 

Mi lesz, ha nem bírom a fájdalmat, és el-
ájulok? Mi történik, ha belehalok én vagy a 
baba? Jól fogom-e „csinálni”? Számtalan 
szorongást keltő kérdés, amelyekre nincs 

válasz, mert sokszor ki sem merik monda-
ni, meg sem merik fogalmazni. Mivel meg-
szokták, hogy az életük folyamán mindent 
az irányításuk alatt tartanak, ezért a szü-
lés kontrollálhatatlansága és zabolázatlan 
ereje félelemmel tölti el őket. 

Fokozza a szorongást, ha az elképzelt, ter-
vezett időpontban nem jön a baba. A mai 
nők megszokták, hogy a gyermekvállalás 
időpontjáról a fogamzásgátlás segítségé-
vel ők maguk dönthetnek, így a testük által 
kiszolgáltatottnak, elárultnak érzik magu-
kat, mikor nem jelentkezik az (el)várt gyer-
mekáldás. 

Gyermekvállalási nehézségek esetén 
ezért az organikus, testi eredetű akadályok 
feltárása mellett mindig érdemes figyel-
met fordítani a lelki háttérre is. 
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Ismerd meg önmagad!

Nyilván van a betegségeknek egy olyan 
szintje, amikor már nem elég az, ha megke-
ressük az esetleges lelki okokat. Például ha 
valakinek daganatos betegsége alakult ki, 
azt orvosi úton kezelni kell. De mégis fontos 
lenne, hogy felismerjük azt is, mi vezethe-
tett lelkileg az adott betegség kialakulásá-
hoz, hogy megelőzzük a kiújulást. 

Az útmutató ebben a szintén a már em-
legetett Szókratész által is követett, delphoi 
jósdából származó jelmondat: „Ismerd meg 
önmagad!”. 

Azaz a saját belső lényegedet, beleértve 
akár a múltadat, a gyerekkorod történése-
it, amelyek révén azzá váltál, aki most vagy. 
Nézz rá a múltadra és a jelenedre egy tá-
gabb perspektívából. Melyek azok a megé-

lések, amelyek miatt 
szorongások alakul-
hattak ki benned, vagy 
amelyek olyanná for-
málhatták a szemé-
lyiségedet, amilyen 
most vagy: például, 
hogy miért az érintés 
a szeretetnyelved, míg 
másnak a dicséretek. 
Akár segítő foglalko-
zású szakember segít-
ségével, mert mindez 
segíthet megérteni, 
mit üzen számodra a 
tested.
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LINA ROEDGER

Még mindig a mérték az érték!
/Asztro-társadalom 3./

Alig hogy túl vagyunk a nyári napfordulón (Budapesti idő szerint 2020. június 21-én reggel 
7:40 perckor volt egzakt az Égbolton) már megjelentek a hírek a korona vírus második 
hullámával kapcsolatban. Ez a tendencia az égi jelekből is egészen tisztán kivehető volt, 
már a kezdetekkor és az is, hogy későbbi hullámok is lehetségesek. Egyéni szinteken az 
elkövetkező hónapban megnő az emberi kapcsolatok és érzelmek szerepe. A víz energia 
dominál. A nők, család és „otthon” ebben a hónapban kiemelt figyelmet kapnak, hiszen a 
Rák jegyébe jár a Nap. A legelőremutatóbb lépéseket most a család területén érhetjük el, 
illetve ha az otthonunkkal törődünk. Így aktuálissá válik az is, hogy egy kicsit a gyermekekkel 
is foglalkozzunk!

A másik erős hatás olyanokat érhet, akik-
nek nehéz a határ megtartása, ezért korlá-
tozva érzik most magukat. Többen lehet-
nek, akik átlépik a határokat, pláne akkor, 
ha erre személyiségbeli elakadások is ráte-
tőznek. (borderline, nárcisztikus, stb..)

Az autoriter rendszereknek és személyek-
nek lassan lejár az ideje, ahogyan a gazda-
sági rendszereken alapuló világnak is. Meg-
nő a fontossága, jelentősége a különböző 
magasabb értékrend és tudatossági szint 
mentén létrejövő csoportoknak és közös-
ségeknek.

Az ökológiai tudatosság és a nem növe-
kedés szükségszerű. Azok a közösségek, 
melyek egy magasabb értékrend sze-
rint kapcsolódnak össze, most támogatva 
érezhetik magukat az égi hatások által. 

Az újhold a Tejút energiáival sokszorosára 
emelte a pozitív növekedés lehetőségét. 

Összességében: kapcsolódni, közössége-
ket alkotni, ez most a teendőnk! Megtartani 
az emberi értékeinket és kapcsolatainkat, a 
személyes kontaktust! 

Hogy a saját életében önt hogyan érintik 
a mostani hatások, azt az egyéni horosz-
kópja alapján tudhatja meg.

Amiket itt a cikk alapján összesíteni tudok, 
azok kollektív szinten hatnak ránk, történnek 
velünk.

Ahogy az elő cikkben jeleztem, ezúttal az-
zal a témával fogom folytatni, hogy a jelen-

legi járványhelyzet miatt milyen hatásokkal 
lehet számítani a különböző generációk 
esetében, különös tekintettel a gyermekek-
re.

Hogy miért olyan fontos ez a téma szá-
munkra?

- Mert a személyiségük még formál-
ható, alakítható  

- Mert ők építik majd fel az új világot. 
- Mert rájuk van a legerősebb hatással 

az, ami a kollektív szinten történik, akaratla-
nul is beépül a személyiségükbe

Előző cikkből egy két gondolatot idézve: 
Paradigmaváltásban vagyunk, ami azt je-
lenti, hogy egy bizonyos társadalmi rend-
szert, szokást, normát egy másik követ. 

A mostani időszak azért nagyon fontos, 
mert átmeneti. Itt alapozhatjuk meg azt, 
hogy milyen lesz számunkra a jövő. 
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A pozitív és szép jövőhöz van pár kulcs. Az 
egyik kulcs a tudatosságunk és az emberi 
értékeink a másik pedig a gyermekeink! 

Most még van szabad választás, most 
még kialakíthatóak, illetve alakíthatóak a 
jövő történései is!

Körülbelül decemberre fog beállni az 
irány. Onnantól fogjuk látni, hogy milyen 
vonalak mentén lesz lehetőségünk haladni. 
Ez olyan körülbelül, mint amikor megnyílik 
előttünk egy ajtó, amin keresztül azt fogjuk 
tudni meglátni, amit ebben az időszakban 
építettünk. Az ajtó kinyílik és meglátjuk mi-
lyen alapokat sikerült összerakni, milyen 
sínpálya mentén halad majd az élet. Ez az 
időpillanat várhatóan a téli Napforduló lesz. 
(2020.december 21. 11 óra 40 perc) Aki figyel-
mes, érzékeny és tudatos mindazt, amit 
fent leírtam, már most is érezheti. 

Következtetések a közeljövőre… kb. 2024-
re, de legkésőbb 10-20 év múlva már igen 
masszívan beáll a rend, ami akkor már sok-
kal kevésbé lesz megváltoztatható. 

Kardinálisan meghatározó, hogy hogyan 
nevelik a gyermekeiket, hiszen ők fogják irá-
nyítani ezt a világot, amikor fiatal felnőttek-
ké válnak.

És akkor most nézzük meg sorban, először 
is a nullától három éves korosztályt. 

Ők még szimbiózisban élnek az édesany-
jukkal (vagy apjukkal, ha nincs édesanya). 
Ezt a szakaszt Preperszonális szakasznak 
hívjuk. Nincs még az ego kifejlődve, ezért 

minden nagyon mélyen és közvetlenül hat 
a gyermekre, de leginkább is az édesanyja 
állapota. Pl. ha az anya félelemmel és szo-
rongással teli, akkor a gyermek is átveszi ezt 
tőle, később hatással lesz az életére és ha-
sonló megoldások mentén fogja alakítani 
azt. Tehát ennél a korosztálynál azt kell fi-
gyelni, hogy a szülők mit sugároznak ki ma-
gukból és hogyan élik meg ezt az időszakot. 
Hogy megélik-e a nehézségeket, de emel-
lett a gyermek számára nyugalmat tudnak 
árasztani, vagy inkább pánikot és félelmet 
adnak át a csöppségnek?

A következő korosztály a háromtól hat 
éves korosztály. 

Ezek a gyermekek éppen az egójuk kiala-
kulásában vannak. Leginkább az fontos és 
formáló, hogy mit látnak a világból és a 
szüleiktől, ezek mentén kezdik el önmagu-
kat építeni. Ezt a szakaszt már perszonális 
szakasznak hívjuk és ezen belül a leképező 
elme szakaszának. Kialakul a fogalmi én, a 
gyerek ilyenkor mindent csak a saját szem-
pontjából lát, a látszatot és a valóságot 
nem képes megkülönböztetni. Ezért hatvá-
nyozottan fontos az, hogy mit élnek meg 
ebben az időszakban és hogy ön, mint szülő, 
hogyan tudja segíteni a gyermeket alkal-
mazkodni. Nagyon megterhelő és megha-
tározó, hogy pl. nem játszhatnak ugyanúgy 
tovább társaikkal, mint annak előtte, akár 
büntetésként is megélhetik ezt a helyze-
tet, hiszen a bűntudat nagyon erős ebben 
a korban. Felelős szülőként rengeteget te-
het azért, hogy megmaradjon a gyermek 
egészséges kötődési, kapcsolódási képes-



46   CsPM

sége és ne érezze magát bűnösnek. Attól 
függően, hogy hogyan fogják ezt a szakaszt 
megélni, úgy fog módosulni a világhoz való 

hozzáállásuk is. Ha valamit negatívan ér-
telmeznek a későbbiekben, elképzelhető, 
hogy 20-as éveiket követően teljesen elide-
genednek egymástól és a társaiktól, mert 
nem kapcsolódni még mindig biztonságo-

sabb, mint például fájdalmat átélni a kap-
csolatok miatt. 

Természetesen a történelem 
folyamán korábban is voltak 
járványok, és hasonló helyze-
tek, de nem volt veszélyes az 
elszigetelődés az emberi érté-
kekre, mert a járványidőszakot 
követően többnyire visszaren-
deződött a társadalom; nem 
volt digitális a világ. Figye-
lembe kell vennünk, hogy ma 
már teret hódított az internet 
és egyre kevesebb terep jut 
az emberek személyes érint-
kezésének. A mi felelősségünk 
az, hogy mit adunk át a gyer-
mekeinknek, hiszen nekik már 
nem természetes rengeteg 
dolog, ami nekünk még az volt. 

A sport, a természettel való egység, stb. …
Meg kell tartanunk a személyes kapcso-

lati értékeinket, azért hogy egy EMBERI világ 
maradjon fenn, egy EMBERI civilizációval.

Meg tudjuk csinálni!!!
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SPIRITUÁLIS TUDATOSSÁG
Az illúzióból való felébredés a kulcs

az Igazság kapujához 

A “Spirituális tudatosság” manapság nagyon trendi szemlélete valóban 
a modern ember túlélési eszköztárának elhagyhatatlan kelléke? Mit hi-
tettek el velünk a Tudatos életmód-motivátorok és mi az, amit valójában 
nyerhetünk egy tudatosabb életszemlélet kialakításával?

KIARA MILLER
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Hadd kezdjem rögtön a lényeggel...

A beteg nem gyógyul meg, a szegény-
ből nem lesz gazdag, a szerencsétlenből 
nem lesz szerencsés, a vesztesből győztes. 
A spiritualitás nem gyógyít ki a rosszból, 
nem teszi könnyűvé a nehezet. A tudatos-
ság pedig nem veszi le a válladról a terhe-
ket, csak megtanítja viselni azokat. És egyik 
sem szabadít fel a felelősség alól, éppen 
ellenkezőleg, ráébresztenek, hogy vállalnod 

kell a felelősséget saját magadért, a saját 
gondolataidért, a saját érzéseidért, a saját 
testi-lelki-mentális egészségedért.

 
A spirituális tudatosság szemléletmódja 

megmutatja, amit látnod kell, de úgy mu-
tatja meg, hogy zűrzavart okoz benned vagy 
körülötted, kirántja alólad a talajt, felkavar-
ja az életed, összezavarja a kapcsolataidat, 
kibillenti egyensúlyából a fizikai és pszichés 
működésedet; úgy mutatja meg, hogy az 
biztosan fájjon, hogy biztosan kikénysze-
rítsen a komfortzónádból, a gondolkodás-
módjaidból és új nézetek felé nyissa meg a 
látásmódodat, úgy, hogy biztosan nagyon 
csúnyán nézzen ki, vagy romosan, vagy úgy, 
hogy elég méltatlannak érezd, ahhoz, hogy 
fellázadjon benned valami. Megmutatja, de 
ugyanazzal az erőszakos és makacs mód-
szerrel fog rávezetni, amellyel te igyekszel 
elkerülni a látást, az Igazságot, amely arra 
késztet, hogy átfogalmazd a prioritásaidat, 
a kapcsolataidat, és végső soron az egész 
életedet.

 Minél makacsabbul tagadod, az élet an-
nál makacsabbul fogja eléd tárni, amit lát-
nod kell önmagaddal kapcsolatban, annál 
jobban összezavarja, felkavarja a dolga-
idat, és igen, megbetegít. Testi és lelki ba-
jokat hoz rád; összetör, padlóhoz vág, a 
leggyengébb pontjaidat veszi célba olyan 
csalódásokat, stresszt, szorongást és gyöt-
relmeket okozva, hogy biztosan észrevedd, 
hol vannak a sebeid. Legyengít, hogy rá-
kényszerítsen a saját belső erőforrása-
id felkutatására, ledönt a lábadról, hogy 
megmutassa, bármikor újra fel tudsz állni, 
és lebénít, hogy újra tanítson járni. 

És mindeközben felfedezed, hogy nincs 
senki, aki meggyógyíthatna, megjavíthat-
na, megoldhatná a problémáidat, felold-
hatná a kétségeidet és a félelmeidet, és 
önbizalmat adhatna. Nincs senki, aki segít-
hetne, amíg te magad nem vagy hajlandó 
szembenézni a saját problémáiddal, beis-
merni a változtatás szükségességét, és le-
ülni, hogy tüzetesebben megvizsgáld, hol 
veszítetted el az utat, hol veszítetted el a 
gyermeki ártatlanságodat, nyitottságodat, 
bizalmadat, hitedet, a lelki békédet, hol ve-
szítetted el az egészséges, építő gondolko-
dásra való hajlamodat, hol bicsaklott ki az 
életed, hol csúszott ki kezedből a gyeplő, 
hol ragadtál be, hol hagytad hátra valódi 
önmagad és vetted fel szerepeidet a túl-
élésedért folytatott harcban; a maszkokat, 
amelyeknek már nem is vagy tudatában. 
És amikor mindezt meglátod, elkezdődhet 
a gyógyulás az “Ez nem Én vagyok!” vakító 
fényében.

A spirituális tudatosság nem szentség, 
nem tesz kiváltságossá – a kiváltság a sa-
ját Létezésed -, nem tesz gazdaggá – az 
egyetlen valódi gazdagság saját belső ér-
tékeid felismerése -, nem tesz egészséges-
sé – az egészséged megőrzése önmagad 
tiszteletével kezdődik, mert csak úgy óvha-
tod meg magad a mérgező gondolatoktól, 
ha tiszteled a saját lényedet -, és nem tesz 
boldoggá sem.

A tudatosság esélyt ad arra, hogy ész-
revedd, a boldogság valójában nem más, 
mint harmóniában lenni az Élettel, azaz, 
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harmóniában lenni Önmagaddal. Az Élet és 
Te, ugyanaz. A Természet része vagy, belőle 
fogantál, az táplál és tart fenn. Önmagad-
dal harmóniában lenni azt jelenti, harmó-
niában lenni az Élettel. Ahogy bent, úgy kint. 
Ez a boldogság. És ez a spirituálisan tudatos 
életmód lényege: harmóniában lenni saját 
Lényünkkel, saját Isteni kifejeződésünkkel 
pillanatról-pillanatra.

De az ellentétek világában, csak úgy talál-
hatjuk meg a harmóniát, ha először meg-
ismerjük a diszharmóniát, csak úgy tanul-
hatjuk meg mi a boldogság, ha először 
felfedezzük, hogy mi NEM tesz minket bol-
doggá. A különbségek felismerése tesz ké-
pessé minket a választásra. A választás ki-
hívása viszont az, hogy képesek vagyunk-e 
felismerni, hogy mi az, ami jót tesz nekünk 
és mi az, ami nem. Így a tudatosság esélyt 
ad arra, hogy észrevedd, miért nem találod 
a boldogságot, hol vannak a gondok, a hi-
ány, az elégedetlenség, a hasadások éle-
ted szövetén, a sebek, amelyek gondosko-
dást igényelnek, amelyekkel foglalkoznod 

kell, hogy meglásd magadban az elnyo-
mott Belső Gyermeket, aki egyszerűen csak 
figyelemre és szeretetre vágyik. 

Ez nem egy üdvös út Barátom, és nem is 
az üdvösséghez vezet, hanem az élet egy-
szerű értelmének felismeréséhez; ahhoz, 
hogy meglásd, KI VAGY TE VALÓJÁBAN, és 
miért vagy itt.

Spirituálisan tudatosnak lenni azt jelenti, 
az IgazságodBAN élni, az IgazságoDAT élni, 
szembenézve a kellemetlennel, a csúnyá-
val, a fájdalmassal, a zavarossal, a felka-
varóval, a szégyenletessel, a félelmetessel, 
a saját bizonytalanságoddal, nyomorúsá-
goddal, gyengeségeddel, gyarlóságoddal, 
sebezhetőségeddel, kiszolgáltatottságod-
dal, hibáiddal, tökéletlenségeddel, belső 
démonaiddal; mindazzal, amit mindennél 
jobban szerettél volna elkerülni. És vállalni 
a felelősséget belátva, hogy senki és sem-
mi nem adhat erőt neked felülemelkedni 
ezeken, és senkinek sem kötelessége, hogy 
értelmet adjon az életednek, és vakcinát a 
szenvedésedre; ezt neked magadnak kell 
megtalálnod. Önmagadban. 

És csak ebben a tudatos szembesülésben, 
és a rád kényszerített befelé forduló spiritu-
ális keresésben fedezheted fel, hogy mind-
az, amit másoktól vártál, valójában mindig 
is ott volt BENNED! Minden benned van, csak 
nem látod, mert - amíg el nem indulsz a tu-
datosság útján - a tudattalanul kondicio-
nált gondolkodásmódod és hitrendszered 
eltakarják ezt előled. Ez az, amit elsőként fel 
kell és el kell ismerned! Ez az, ahová minden 
spirituális út vezet. Ez a spirituális tudatos-
ság értelme és célja. Ez az életed célja: fel-
ismerni Önmagad a rétegek alatt, amelyek 
alá temetted magadat ebben az Élet nevű 
játékban, amit túl komolyan vettél.

A spiritualitás pozitív szemlélete nem egy 
tanfolyam, amit elvégzel és pár hónap után 
“Boldog Ember” oklevelet kapsz, de nem is a 
“Vonzás Törvényének feketeöves Mestere” 
cím, amellyel hibátlanul bevonzod a szép 
házat, a sok pénzt vagy a lelki társadat. 
Semmilyen spirituális irányvonal, semmi-
lyen tanító, mester, de még az Istened sem 
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gyógyíthatja meg helyetted az életedet, 
mert az életed, az egészséged és a boldog-
ságod benned és veled kezdődik; a tudatos 
gondolkodásmódoddal, a látásmódoddal, 
azzal, ahogyan önmagadat látod. És amíg 
ez a szemléletmód rom-
boló és lélek-mérgező hi-
edelmekkel zsúfolt, addig 
kívül is csak a pusztulást 
fogod látni és a kudarcot 
mindenben, amihez nyúlsz. 
Mert a külső életed csak a 
belsőt tükrözi! Ez a titok! Ez 
az, ami mindent megvál-
toztat: A SZEMLÉLETMÓDOD! 

Ha csak egy kicsit jobban 
megfigyeled, látni fogod, 
hogy pontosan az van kint, 
ami bent. Csak figyeld, ho-
gyan bontakozik ki az életed. Mert semmi 
sem történik véletlenül, sem a bukás, sem 
az emelkedés. És, hogy megértsd az Élet 
üzeneteit, figyelned kell a szokatlan jelek-
re éppúgy, mint a teljesen hétköznapiakra. 
Mert mindenen ott van Isten “vízjele”!

Az Életed nyomokban Istent tartalmazhat! 

Szóval ne csak a telefonodon kapcsold be 
az “értesítőt”, de az elmédben is. Ennek az 
alkalmazásnak a neve: “Tudatos Jelenlét“.

...és teljesen ingyenes.

...és reklámmentes.

...és nincs fent a Google Play-en.

...mégis elérhető!

Itt és Most!
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Nagyon érdekes és összetett téma arra a kérdésre válaszolni, hogyan 
vegyük észre belső jelzéseinket, üzeneteinket, hogyan tudjuk megkülön-
böztetni mi intuíció és mi nem az.

Tudatosság
a mindennapokban

FÉNYHALMI BEATRIX

Ahány ember, annyi féle jelzés létezhet, 
de általánosságban véve ezek ugyanazok-
ból a jelzőrendszerekből fakadnak. A fizikai 
test jelzései, melyek lehetnek tartósak vagy 
átmenetiek is helyzetekre reagálva. Vala-
mint a lélek üzenetei képekkel, hangokkal, 
vízióval vagy álommal. A fizikai jelzések, tü-
netek akkor jönnek elő, mikor nem figyelünk 
kellően magunkra, intuíciónkat figyelmen 
kívül hagyjuk, olyan emberekkel érintkezünk 
vagy helyzetekbe, cselekedetekbe kerülünk, 
ami rombol, lehúz minket vagy csupán va-
lamiért nincs összhangban velünk. Saját és 
néhány ismerősöm tapasztalatával bízom 
benne, hogy sikerül egy kicsit rávilágíta-
nom mire figyeljünk.

Néhány ember mellett fejfájás, szédülés, 
hányinger, gyomorgörcs jelentkezhet. Nők-
nél, ha valami probléma, ellenállás van a 
párkapcsolatban, gyakran hasfájás jelez. 

Ez lehet tartós vagy együttlét előtti, netán 
utáni. Őszintén nézzünk ezek mélyére, a 
szexualitással kapcsolatos ellenállás, elé-
gedetlenség áll az effajta hasfájás mögött. 
Tartós has és derékfájást mindezek mellett 
az anyagiak miatti túlzott aggódás is okoz. 
Figyeld meg, kik mellett lesznek tünetek 
vagy milyen helyeken? Tömegben, plázá-
ban, tömegközlekedési eszközön? Nekem 
volt olyan ismerősöm, akit kedveltem, csak 
fárasztó volt, viszont állandóan megfájdult 
a fejem. Több hónap alatt leteszteltem, 
hogy csak addig volt a fájdalom, míg nála 
voltam. Egy másik ember energiájában 
mindig hányingerem lett, holott egyáltalán 
nem hányingert keltő ember, sőt.

Akik érzelmileg manipulálni próbálnak, ott 
gyomorszorítás, emelkedett pulzusszám je-
lentkezik szerintem majdnem mindenkinél. 
Magas rezgésszintű helyen mintha a fejem 
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kitágulna, és felfelé húznának érzés, a szá-
momra nem kompatibilis helyeken nagyon 
gyorsan fáradt leszek, menekülési kény-
szerem van. Tömegközlekedésen több hó-
napig mellkasi szorításom volt, mert min-
denkire ráhangolódtam. Nálam ez könnyen 
megy, mára megtanultam ezt kezelni és 
jobban magamra figyelni, a ráhangolódás 
során kapott információval nem foglalkoz-
ni. Az átmeneti tünetek ezekhez hasonlato-
sak.

A tartósabb tünetekre kicsit izgalmasabb 
példákat említek meg, az összefüggések 
miatt.

Egyik barátomnak gyakran volt tüszős 
mandulagyulladása 39-40 fokos lázzal. 
Évente legalább 4-szer hetekre kidőlt. El-
határozta, hogy kiveteti, de nem volt rá 
alkalom, mert szinte sose volt műthető ál-
lapotban. Barátnőjeként beleláttam az ott-
honi életébe, ahol a szüleivel élt. Többször 
említettem neki, hogy jobban ki kéne állnia 
magáért, mert az állandó nyelés, ki nem fe-
jezett harag, el nem mondott vélemény az 
oka a betegségnek. Sokáig legyintett rá, de 
a figyelem elindult benne. Minden egyes le-
betegedésnél megfigyelte az érzéseit és a 
szülei cselekedeteit a reakciókkal, mígnem 
rájött az igazságra. Felismerte, a lassú gyó-
gyulás oka is azért volt, mert otthon a szü-
lők folyamatosan idegesítették, rá akartak 
erőltetni dolgokat, nem hallották őt meg. 
A felismerés helyzetet teremtett, konfron-
táció, kiabálás, kiállni önmagáért. Utána 
nálam volt pár napot, meggyógyult, azóta 
nem tudok róla, hogy előjött volna a beteg-
ség.

Másik esetnél egyik kedves ismerősöm-
nek gyakran erősen fájt a válla, karja, nya-
ka, szinte megmagyarázhatatlan volt. Ki-
derült, hogy akkor kezdődött a probléma, 
mikor az akkori párkapcsolat szintet lépett, 
felvállalódott. Az irányítás kicsúszott a kezé-
ből, a másik fél próbálta irányítani, „felbo-
rítani” a megszokott életvitelét. Persze nem 
akarta elhinni, míg a fájdalmak már tart-
hatatlanok voltak. A meditáció meghozta a 
felismerést és az élet is váratlant alakított. A 
szakítás szinte egybeesett a felismeréssel, 

a fájdalma tovatűnt. Sok hasonló történe-
tet mesélhetnék, ami nem férne bele a ma-
gazinba.

Viszont tudatosan is beprogramozhatjuk 
testünket, ha nem vagyunk túl intuitívek, 
vagy nem bízunk magunkban, hogy egyes 
helyzetekben miként jelezzen. Például, ha 
belekerülünk egy erőteljes önmaga far-
kát kergető elmefolyamba, jelezzen a test 
migrénnel, gyomorfájással, szabadon vá-
lasztott. Nem kellemes, de önismereti úton 
hasznos. Egy jó programozás meglepően 
működőképes és rákényszerít arra, hogy 
észbe kapjunk. Persze ezt ki is lehet kapcsol-
ni, nem muszáj szenvedni.

Intuíció, igen vagy nem?

Szavakkal erre válaszolni számomra ne-
héz küldetés, egy biztos; ahogy felmerül 
bennünk a kérdés, kétely, hogy most intuíció 
vagy nem, onnantól kár a gőzért. Már maga 
az, hogy ez megfogalmazódik, nem jelez 
erős intuíciót. Marad a döntés, mérlegelés. 
Amelyiket biztosabbnak, mélyebbnek, csen-
desebbnek érezzük, az közelebb áll a meg-
érzéshez. Az agyalást mihamarabb el kell 
felejteni. Véleményem szerint az intuíciót az 
álmok és emberek megfigyelésével lehet 
gyorsan fejleszteni. Ha jó emberismerők 
vagyunk, akkor kételyek nélkül tudunk egy 
csomó információt mondani a másikról, 
akár 1 perc vagy 1 óra után. Egyszerűen Tud-
juk. Belső Tudás maga az intuíció. Erős ér-
zés arról, hogy Tudjuk. Semmi nem döntheti 
meg, nem férkőzhet bele kételkedés, sem 
mások véleménye. Az emberekről olvasást 
gyakorolva könnyű elérni ezt az állapotot. A 
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saját és általános szimbólum-
rendszer tanulmányozásával az 
álmok is útmutatók lehetnek. Ez 
egy nagy és mély téma. Akik fo-
gékonyak, emlékeznek álmaikra, 
azok tudják, hogy a lélek ott is 
üzen, akár jóslóan. Itt is az érzel-
mi töltet számít. Az álmaink ér-
telmezése és megfejtése nagy 
önismeretet igényel és fogé-
konyságot a szimbolikára. Akik 
Látnak, azoknak ez jobban mű-
ködik. Most ebbe a témába nem 
áll módomban belemélyedni.

A jelek sokféleségéhez hozzá 
tartozhatnak a kívülről jövő jel-
zések, mint visszatérő számok, 
hangok, szagok vagy egyéb 
szimbólumok formájában. Mivel 
ezek kívülről jönnek, és az elme 
szeret kifele figyelve megerő-
sítéseket keresgélni, annak is 
jelentőséget tulajdonítani, ami valójában 
nem iránymutató; így sokkal fontosabb a 
belső rendszerünk kiismerése.

Remélem tudtam hasznos információt 
nyújtani, szívesen várom kérdéseiket, ami 
nekem is segítség az írásban, téma meg-
ragadásában.
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SIVÁK ENIKŐ ASHA

A CSILLAGJEGYEK 12 csodás fénylényét 
2017-ben kezdtem rajzolni. Egy férfi kéré-
sével kezdődött, hogy rajzoljak neki egy 
képet. A BIKA született meg, merthogy 
ebben a csillagjegyben született. Nagyon 
örültem, hogy végre beindulnak a csil-
lagjegyek. Nagyon izgalmas volt a velük 
való együttműködés. Erőteljes vezetést 
kaptam, hogy minden alkalommal ahhoz 
az emberhez kerüljenek, ahol dolguk van, 
és ahol meg tudnak nyilvánulni. Így izgal-
mas történetek fűződnek szinte minde-
gyik csillagjegyhez.

Érdekes módon utolsónak készült a KOS, 
pedig ő az első a csillagjegyek között, vi-
szont ő az élet forrása. Mialatt rajzoltam 

az előző 11 rajzot, rám is óriási hatással 
voltak. Én is fejlődtem, erősödtem, hogy 
végül képes legyek befogadni és tovább 
áramoltatni a KOS hatalmas tüzét, amit 
magában hordoz. Csodás élményt nyújt 
minden egyes rajz, minden egyes csillag-
jegy, amikor valaki ráhangolódik a saját-
jára. Az élményen túl, ha összhangban 
tudunk lenni önmagunkkal, akkor az élet 
is reagál erre az állapotunkra és így az-
tán csodás dolgok történhetnek velünk. 
Nekem nemrég egy fantasztikus iparmű-
vészt hozott az életembe. Úgy látszik itt 
volt az ideje, hogy egy szakember is véle-
ményezze a munkásságomat. Köszönöm 
VÁNDOR ZSUZSÁNAK a megtisztelő figyel-
mét és ragyogó meglátásait.

Gondolatok Sivák Enikő rajzairól:

Sivák Enikő rajzoló mágus rajzairól nehéz 
összerendezett szavakkal szólni, ahogy bár-
mely műalkotást, képet, zeneművet csak 
dadogva lehet a verbalitás szintjére emelni 
– (süllyeszteni?) A látvány, amit a szemünk 
befogad, másképpen érinti a lelket, mégis 
érdemes egy kicsit mélyebben elidőzni a 
rajzok boncolgatásán. Olyan ez, mint ami-
kor a lélekbúvárnál, a kanapén fekve kibe-
széljük magunkból nyomasztó vagy boldo-
gító gondolatainkat, élményeinket.

Ha meg tudjuk fogalmazni, hogy miért hat 
ránk egy kép úgy ahogy, mit vált ki belőlünk, 
akkor tudatosabbak vagyunk a megértés-
ben, az átélésben, az értelmezésében. Akkor 
az anyagba született gondolat – mert kez-
detben vala az IGE – itt a papíron a ceru-
zarajz – még mélyebben hatol tudatunkba.

Címszavakkal tehát, mit lát a felületes 
szemlélő: erőt sugárzó, átlátható, látványá-

ban jól értelmezhe-
tő, szimbólumaiban 
kissé rejtélyes, nem 
közhelyes, nyugal-
mat sugárzó, nem 
konvencionális raj-
zok, emészthető, 
nem bonyolult ele-
mekkel építkezve. A 
felületeket teljesen 
kitölti a színes mon-
danivaló, a meg-
jelenített részletek 

egyenrangúak, legyen szó emberi arcról, 
vagy egyéb képi elemekről.

Nézzük meg kicsit közelebbről az alkotá-
sokat, még mindig a rajzolás és ábrázolás 
tükrében:

Nincs háttér és előtér, nincs kiemelt és 
kevésbé fontos részlet. A rajz már készülé-
se első pillanatától áramlik, folyamatosan 
építkezik. Háttérbe húzódik az elme, a raj-

SIVÁK ENIKŐ ASHA

és a CSILLAGJEGYEK
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zoló meditatív állapotba kerül. A művek, - a 
Fénylények által sugalltan – folyamatosan 
születnek a papírra, olyan természetes za-
vartalan sima lüktetéssel, ahogy a tenger-
víz emelkedik - visszahúzódik.

A rajzokat szem-
lélve olyan érzésem 
támad, mintha át-
látszóak lennének. 
Csak egy vékony 
fátylat kéne áttörni 
és át tudnék nyúlni 
a papíron érintve 
egy földöntúli vilá-
got. Néhol szűzie-
sen ártatlan, más-
hol pedig kemény, 
őszinte, szinte éget. 

Egyedülállóan megfoghatatlan kettőssé-
gek, amiket felfedezhetünk: A rajzokban 
megjelenő Fénylény képek úgy részlet gaz-
dagok, hogy közben rendkívül egységesek. 
Nem közvetítenek érzelmeket és mégis ki-
váltanak. A képek nem a készítőjük egó-
ját tükrözik, nem az ő tükörképei, de remek 
rajzi kvalitásokat mutatnak. A rajzolónak 
nem célja, hogy egyéniségét kivetítse két 
dimenzióba, hogy ezzel hasson a nézőre, 
vagy visszahasson saját magára.

A képek úgy közölnek erőt, szépséget, 
biztonságot, mély gondolatiságot, hogy 
közben megőrzik kívülállásukat. A felbuk-
kanó-megjelenő emberi (?) arcok nem akar-
nak a nézővel kapcsolatba kerülni. Érzelem-
mentesek. A Fénylények nem befolyásolnak 
érzelmekkel, „csak” vannak. Minden csillag-
jegy ábrázolás, és Enikő keze alól kikerülő al-
kotások stílusa, ábrázolásmódja magabiz-
tos, a megjelenítés 
eszközrendszere 
konzekvensen egy-
séges, eszközhasz-
nálata stabil.

Ők jönnek, segíte-
nek, hordozzák az 
Univerzális energi-
át. Enikő a létra Föld 
és Ég között, a Mé-
dium a Közvetítő.

Nézzük a színeket: a rajzok nem színesek, 
hanem ők maguk színek. Némelyik úgy, hogy 
monokróm, tehát egy szín sok árnyalata 
vibrál benne. Átmosódnak, hullámzanak, 
megszületnek és kihunynak az árnyalatok, 
az erősebbtől a gyengéig és megint felerő-
södve végtelenített lüktetéssel örvénylik a 
rajzokon. Nézzük a vonalakat: honnan indul-
nak és hova érkeznek? A semmiből erednek 
és elfogynak, vagy a sötét világos határán 
„nem léteznek”. Nincs kezdetük és nincs vé-
gük.

Bármelyik rajzot vizsgáljuk, a vonalak a 
semmiből teremtődnek majd elenyészve 
eltűnnek, hogy egy újabb vonalban éled-

jenek újjá. A 
sok nem léte-
ző vonal egy-
szer csak képpé 
formálódik. A 
színek ugyan-
így olvadnak, 
mosódnak át 
egymásba, ön-
magukba, ész-
revétlenül meg-
foghatatlanul. 
A formák kö-
vethetetlen ka-
valkádja meg-

nyugtató értelmes ábrává tudatosul. A 
szemünk előtt örvénylik, kavarog, születik és 
meghal minden a rajzokon.

Fel sem ocsúdunk és már nincs, de ott 
van a következő szín, vonal, forma, ábra, lé-
lek, levegő, szimbólum, arc, fény-árnyék, hi-
deg-meleg, tűz-víz-jég, nap, őserő.

Semmi erőlködés, akaromság, komolyko-
dás, csak maga a létezés. Nincs halál, úgy 
áramlik, bugyog, örvénylik minden egy-
másba, ahogy az örök élet váltogatja arcát, 
formáját, ahogy előbukkanunk a semmiből, 
zuhanunk vissza, hogy aztán újjászülessünk 
ismét egy másik alakban. Így van kezdet és 
vég a rajzokon, de nem lehet megragadni 
mégsem, mert nincs rajtuk sehol

sem kezdet, sem vég.

Ez a misztikum!
Vándor Zsuzsa iparművész
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HEINEMANN ILDIKÓ

Nem motorozom. Azt hiszem, hogy még 
életemben nem ültem motoron, ha jól em-
lékszem. Habár ilyen korban, előfordul, hogy 
cserben hagy már a memória. Mégis, teg-
nap (június 20-án) egy motoros találkozó 
volt nálunk. Finom pörköltet főztünk, jót et-
tünk, és barátságosan, kedvesen beszél-
gettünk. Nem voltak mind hívő emberek 
az ittlévő Vasparipások, mégis megkértek 
arra, hogy áldjam meg őket. Először főtt is 
a fejem, és előre cidriztem, vajon mit lehet 
mondani  olyan embereknek, akiket nem is 
ismerek, életemben először látom őket, va-
lószínűleg nem is hívők abban az értelem-
ben, ahogy én a hitről gondolkodom.  

A találkozó reggelén nekiveselkedtem az 
“áldás-írásnak”. Egy-két szó után úgy bele-
jöttem, hogy alig bírtam abbahagyni. Egy 
kedves barátom pedig ezt az áldást úgy 
szerkesztette meg, hogy pontosan úgy le-
hessen hajtogatni, ahogy a forgalmi enge-
délyt tartjuk, és éppen be is férjen a meg-
felelő helyre a nylon tasakba a  hivatalos 
okmány mellé. Sor került a hivatalos áldásra 
is. Felhúztam a Luther kabátomat (liturgikus 

viselet az evangélikus lelkészeknél) és kiáll-
tam a templom ajtó elé, ahol a motorok a 
gazdájukkal együtt félkört alkottak. Az áldás 
után csupa kedves köszönetet kaptam, és 
láttam, ahogy a meghatódott résztvevők a 
kiosztott áldásokat összehajtogatják, és el-
teszik, hogy mindig velük legyen az úton.

Így jöttem rá erre az igazságra: Áldásra 
mindenkinek szüksége van.  A jót kívánó szót 
úgy éhezzük, mint a mindennapi kenyeret.  
Táplál, üdít, megtart, biztonságot ad. 

Elgondolkodtam: ha ez ilyen nagy szük-
ség a mai világban, akkor miért nem jön-
nek emberek a gyülekezetbe, a templom-
ba, miért nem kérik hetente újból és újból. 
Mi akadályozza meg őket abban, hogy kö-
zel kerüljenek egy közösséghez, betérjenek 
egy templomba? Sajnálom, hogy nem vé-
geztem kutatást tegnap, így a magam feje 
után próbálom találgatni a  távolmaradás 
okát.  

Úgy gondolom, hogy bennünket, akik 
templomba járunk sokféle előítélet övez.

Áldásra mindenkinek 
szüksége van 
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Az egyik talán az, hogy mi azt gondoljuk 
magunkról, hogy hibátlanok vagyunk, és 
lenézünk másokat. 

A másik éppen az ellenkezője: mi csak a 
bűnről tudunk beszélni, és állandóan bűn-
tudatunk van, ezért nem tudunk örülni az 
életnek, savanyúak vagyunk, és azt szeret-
nék, ha mindenki ilyen lenne, akik betér hoz-
zánk. 

Aztán, hogy vizet prédikálunk és bort 
iszunk, tehát álszentek vagyunk, nem úgy 
élünk, ahogyan beszélünk. 

Mások azt gondolják rólunk, hogy mi csak 
komoly dolgokról vagyunk hajlandók be-
szélni és nem ismerjük a tréfát. 

Megint mások úgy vélekednek, hogy ájta-
tos manók vagyunk, mindig csak imádko-
zunk. 

Az is lehet, hogy az ismeretlen szokások, a 
templomi liturgia tart távol embereket egy 
szertartáson való részvételen.  

Örömmel veszem, ha a Kedves Olvasó 
folytatja a sort. Ki-ki gondolja végig, hogy 
mi a véleménye a templomba járó ember-
ről, vagy azt, miért nem tartozik gyülekezet-
hez, mi az, ami távol tartja egy templomi 
alkalomtól. 

Elfogadom nem könnyű elindulni egy kö-
zösségbe, betérni egy templomba. Szám-
talan félelmünk lehet.  

Van egy kedves Popper Péter mondatom. 
Így hangzik: “Az életben el kell tévedni ah-
hoz, hogy az ember önmagára eszmélhes-
sen. Tehát áldottak lehetnek a tévutak is, 
ha nem körbe visznek, meddő keringésbe.”  

A motoros áldásba is beletettem, kicsit 
átfogalmazva:” Legyen áldottá minden 
tévutad, mert azokban megláthatod, 
hogy nem vagy hibátlan!” - Rengeteg 
ilyen utam volt. Mondhatom azt is, levéve 
magamról a felelősséget, hogy  így hozta 
az élet, vagy azt is, hogy akkor nem látszott 
tévútnak. Elindultam rajta, és addig men-
tem, amíg bele nem tört a lábam, vagy rá 
nem jöttem, hogy nem akarok erre menni 
tovább. Ezek az utak, amiket a kemény val-
lásos emberek joggal ítélnének el, mégis 
hasznomra voltak.  Ha nem mentem volna 
végig rajtuk, ha nem botladoztam volna, 
ha nem estem volna el többször, akkor ma 
egy kevély, pökhendi, másokat lenéző em-
ber lennék, akivel még Isten sem tudna mit 
kezdeni. Egyet megtanultam az alázatot, és 
azt a bibliai mondatot, amelyik így hangzik: 
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“Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, 
hogy el ne essék! “ ( 1Kor 10, 12) 

Azt remélem, hogy a gyülekezetem, ame-
lyiknek Isten a lelki vezetőjének rendelt, és 
amelyikben nagyon szeretek lenni, ugyan-
ezt vallja, ezért olyan, amilyen. 

És hogy milyen? Néhány életkép csak rö-
vid mondatokban:   

Helyet adott egy motoros találkozónak.  
A múlt héten a közösség tagjai körbe ül-

tek egy tábortüzet, sütögettünk, és közben 
népdalokat énekeltünk. 

A senior ifjúsággal az esős időben beszo-
rultunk az irodámba, és 6 órán keresztül 
társasjátékoztunk. 

Minden nyáron a Badacsonyban nyara-
lunk együtt gyerekekkel és ifjúsággal, bicik-
lizünk, nevetünk, jókat beszélgetünk, nézzük 
a csillagos eget és elgondolkozunk az élet 
kicsinységéről.  

A 13 évesekkel legjobban az én székem 
nevű játékot szeretjük. 

A közösség nem hullott szét a vírushelyzet 
alatt, hanem interneten tartottuk a kap-
csolatot, sőt elhatároztuk, hogy a visszatért 
rendben is közvetítjük istentiszteleteinket. 
https://www.youtube.com/channel/UCcfi-
6TOSX0Y4LNtewToKFFg/videos

Holnap 18 fős napközis tábort kezdünk, és 
nem győzöm visszautasítani a szülőket, mert 
annyira szívesen bízzák ránk a gyerekeiket. 

2016 óta az egyik legnagyobb álmun-
kat valósítjuk meg: pályázatokból felújít-
juk templomunkat, és modern közösségi 
komplexumot hoztunk létre, amelyik meg-
felel a mai kor kihívásainak.  Nem győzök 
Istennek hálát adni azokért az emberekért, 
akik körülvesznek, akik a közösség áldozat-
kész tagjai. 

Gyülekezetünk nyitottságára jellemző, 
hogy minden felkezetből érkeznek hozzánk, 
és van aki Budapestről jár ide, mert itt ta-
lálta meg a lelki otthonát. Így várunk sok 
szeretettel mindenkit. Templomunk címe: 
Vecsés, Erkel Ferenc utca 1. 

Honlapunk: https://vecses.lutheran.hu/

Áldásra mindenkinek szüksége van. Mi-
lyen jó, hogy kapjuk, kaphatjuk. 

“Legyen áldássá minden utad, hogy józan 
bátorsággal indulj el azon az úton, amin 
eddig még sosem jártál, hogy megtaláld 
az élet forgatagában a békességedet, bol-
dogságodat és küldetésedet.

Legyen áldottá minden utad, amire kí-
váncsiságból, kapkodásból, meggondolat-
lanságból merészkedtél,

Legyen áldottá minden tévutad, mert 
azokban megláthatod, hogy nem vagy hi-
bátlan. 

Legyen áldottá minden utad, amit nem 
akarsz megtenni, de meg kell tenned, hogy 
meglásd bennük az élet törékenységét.”

https://www.youtube.com/channel/UCcfi6TOSX0Y4LNtewToKFFg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCcfi6TOSX0Y4LNtewToKFFg/videos
https://vecses.lutheran.hu/
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Itt a nyárelő, a levendula színre lépésének 
ideje. Tömött sorokban tárul a szemünk elé a 
tengernyi virág látványa egy-egy szebb ül-
tetvényen. Azonban nem sok idejük van a mé-
hecskéknek és levendulaimádóknak a gyö-
nyörködésre. Alighogy kipattannak az első 
bimbók és hívogatóan ontják magukból a nek-
tárt és az illatot, alighogy egy-két hét alatt ez-
rek és ezrek tódulnak megcsodálni a lila mező-
ket, már szinte búcsúzhatunk is tőlük. Kezdődik 
az aratás, hogy a virágból a lehető legjobb, leg-
tökéletesebb minőségű és hatásfokú illóolaj és 
aromavíz (hidrolátum) készülhessen, amit az-
tán felhasználhatunk terápiás célokra, kozme-
tikumok és illatszerek készítéséhez. 

A növény lelke, szelleme palackba zá-
ródik néhány óra leforgása alatt. Ez a kis 
szellem, a virág esszenciája – ami nem 
más, mint a napfény, amit a növény il-
lóolajjá szintetizált – szép csendben és 
türelmesen várakozik, mint egy minden-

tudó és mágikus erejű dzsinn. Csak arra 
vár, hogy valaki felismerje különleges ké-
pességeit és segítségül hívja őt. Jóma-
gam nagyon szeretném, hogy a levendu-
la illóolaját minél többen megismerjék itt 
Magyarországon, és minél többen alkal-
mazzák helyesen az egészségük, szépsé-
gük szolgálatában. Ehhez nyújtok ebben a 

lapszámban segítséget, hiszen kis hazánk 
lassan utoléri a levendulanagyhatalma-
kat és igen kiváló minőségű hazai illóolaj-
hoz juthatunk hozzá könnyedén és olcsón. 
Keressük a helyi, manufakturális illóolajat 
és kerüljük a bizonytalan eredetű termé-
keket!

Sokan nem is gondolnák, de a levendulá-
nak majdnem 40 különböző faja, hibridje, 
és még ezeken belül is tucatnyi fajta-va-
riációja létezik. Igen kedvelt növény, nem 
csoda hát, hogy napjainkban is intenzív 
nemesítési munkálatok zajlanak, aminek 
eredménye végül egy-egy szép új leven-
dula fajta. A legismertebb és legáltalá-
nosabb mind közül az orvosi levendula 
(Lavandula angustifolia). Ebben a cikkben 
is elsősorban az orvosi levendula illóolaj 
hatásairól lesz szó. 

De miért is olyan kedvelt ez növény és 
minek köszönhető, hogy népszerűségét 
töretlenül őrzi? Mi veszi rá emberek százait, 
ezreit, hogy elzarándokoljanak, sokszor tá-
voli ültetvényekre is? Azt gondolom, hogy 
impozáns megjelenésén túl mindenképp 
a kiváló és sokoldalú gyógyhatásban rej-
lik a magyarázat. Valamint abban, hogy 

    DR. NAGYNÉ VÁCITY ESZTER

Illatok, tudatosság, aromaterápia
Levendula a palackban
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oly sok gyógynövénnyel ellentétben, az 
orvosi levendulát bátran használhatja 
mindenki: várandósok éppúgy (bár kellő 
óvatossággal), mint pici gyermekek vagy 
idősek.

A levendulát már az ókorban is hasz-
nálták a fürdőkben, valamint mosáshoz. 
Ennek köszönhető, hogy a róla elterjedt 
kép azóta is szorosan összekapcsolódik a 
megtisztulással, tisztasággal. A szó ere-
dete is a lavare, azaz mosni kifejezésre 
vezethető vissza. Ma már tudjuk, hiszen 
rendelkezésünkre áll a kémiai vizsgála-
tok sora, hogy az orvosi levendulának 
valóban olyan a kémiai összetétele, ami 
alapján antiszeptikus (elsősorban bak-
térium- és gombaölő) hatásúnak mond-
ható. Tehát megtisztít és tisztán tart a szó 
leghétköznapibb értelmében - kéz- vagy 
sebfertőtlenítőnek használva -, de akár 
a legspirituálisabb módon értelmezve - 
mondhatjuk, hogy megadja számunkra 
a tisztánlátás és a tiszta gondolkodás ké-
pességét.

Szintén ismert tulajdonsága, hogy nyug-
tat. Valójában megtisztítja a csapongó 
elmét, hűvös és higgadt nyugalmat ad 
és ezáltal nyugtatja le a fizikai testet is. A 
legújabb kutatások szerint javítja a mate-
matikai készségeket is. Tehát nyugtat, de 
nem szedatív hatású. Viszont hűtő, fris-
sítő, nyugtató, enyhet adó. Minden olyan 
helyzetben használható, amikor valami-
lyen túlhevültséggel találkozunk – testileg 
vagy lelkileg. Értek ez alatt lázat, magas 
vérnyomást, bármilyen gyulladást, bőr-
pírt, napégést, ekcémát, viszkető vagy 
égő csípést, égési sérülést. És értek ez 
alatt forrongó érzelmeket, forrófejűséget, 
depressziót, szorongást, hisztériát, sokkot 

is. Vagyis mindent, ami lenyomott, túlzó, 
hevült fizikai, érzelmi, szellemi állapot. 

A levendula kiváló görcsoldó tulajdon-
ságáról meglehetősen kevesebben tud-
nak. Szépen oldja az izommerevséget, 
lazítja a beállt izmokat. Segít enyhíteni a 
hasi, menstruációs vagy fejgörcsöket.

Végül, de nem utolsósorban a leven-
dula egy igazi bőrszépítő bajnok: ugyan-
is bőrápoló, sejtmegújító és sebgyógyító 
hatású. Ezek a tulajdonságok, valamint a 
fentebb említett gyulladáscsökkentő és 
lazító (ránckisimító) hatások mind alátá-
masztják a kozmetikai célú felhasználá-
sának jelentőségét és indokoltságát. 

Illóolaj
Az aromaterápiában az orvosi levendu-

la illóolaj egy valódi jolly joker. Mert nem-
csak sokoldalú és erőteljes hatású, ha-
nem egyúttal gyengéd és biztonságos is. 
Ezért a legtöbb aromaterapeuta elősze-
retettel alkalmazza és ajánlja az otthoni 
használatát is. 

Elsőként kiemelném, hogy milyen hatá-
sos elsősegély a bajban: fertőtleníthetünk 
vele sebet, elcsíphetünk egy gombás fer-
tőzést, kezelhetünk égési sérülést vagy 
csípést, vészhelyzetben csillapíthatunk 
vele lázat, és szagoltathatjuk hisztériás, 
sokkos állapotú emberrel. Szerintem min-
den otthonban, autóban, iskola-, strand- 
és kézitáskába kellene lennie egy üveg le-
vendula illóolajnak.

Testi panaszoknál alkalmazhatjuk tisztán 
vagy növényi olajba téve helyileg. Hasi 
görcsöknél kiegészíthetjük egy jótékony 
meleg borogatással. Fejfájás vagy zúzó-
dás esetén a hideg borogatás fog mellé 
enyhülést hozni. Fájó torokra tegyünk egy 
teáskanál almaecetbe 3 csepp levendula 
illóolajat, keverjük el langyos vízben, és ezt 
használjuk borogatásként.

Amikor inkább a szellemnek és a léleknek 
van szüksége a levendula enyhítő, csitító 
hatására, akkor szagolhatjuk az üvegből 
vagy 1-2 cseppet a csuklóink belső felére 
cseppentve téve. Ha gyakran hívjuk segít-
ségül a levendulát ezen a módon, akkor 
érdemes belőle hígítással szaglóüveg-
csét készíteni: tegyünk 1 ml levendula illó-
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olajhoz 9 ml semleges illatú növényi olajat. Ezt az üvegcsét 
kimondottan lelki elsősegélyként tudjuk alkalmazni.

Otthoni wellness élményben részesíthetjük magunkat és 
még az immunrendszerünket is erősíthetjük egy levendulás 
fürdővel. Ehhez tegyünk egy nagy marék tengeri sóba 8-15 
csepp levendula illóolajat majd keverjük el a fürdővízben. 
Azonnal érezni fogjuk ellazító és harmonizáló hatását.

Aromavíz
A levendula illóolaj mellett muszáj szót ejteni a levendula 

aromavízről is. Az aromavíz – más néven hidrolátum vagy 
virágvíz - a levendula illóolaj lepárlásakor keletkezik az illó-
olajjal egyidőben. Optimális esetben nem tartalmaz semmi-
lyen hozzáadott anyagot. Amit viszont biztosan tartalmaz: a 
levendula virág összes vízoldékony hatóanyagát. Finom le-

vendulaillat jellem-
zi, mely a lepárolt 
növény fajtájától 
függően enyhe el-
téréseket mutathat. 
Különösen gyengéd 
és bőrbarát anyag. 
Eltarthatósága álta-
lában 2-3 év. Érde-
mes hűvös, sötét he-
lyen tárolni.

Szerepe leginkább 
a kozmetikai felhasználásban és a babaápolásban kiemel-
kedő. Hűsítő, nyugtató, gyulladáscsökkentő, bőrszépítő tulaj-
donságokkal rendelkezik.

Személyesen a következő célokra ajánlom felhasználni:
-arclemosás, arctonizálás
-alávizezés krémeknek, olajoknak
-enyhe égési sérülések és bőrirritációk kezelése
-babaápolás:
 kipirosodott popsira tisztán vagy zsíros bőrvédő 
 krémeknek alávizezésre
 koszmóra (aromavízzel benedvesíteni a fejbőrt, 
 majd olívaolajjal átitatott kendővel átdörzsölni)
 nyugtató fürdőhöz egy evőkanálnyi mennyiséget 
 tegyünk a baba fürdővizébe
-kisebb hámsérülések, bőrirritációk kezelése
-hajhullásra, irritált, korpás fejbőrre
-borogatásként használva: fájó testrészre, irritált szemekre 
  vagy láz esetén a tarkóra, pulzuspontokra
-illatosításra: légtér, ruhaillatosítás, „kislányparfüm”
-vasaláshoz desztillált vízzel hígítva

Bízom benne, hogy sikerült betekintést nyújtanom a cso-
dálatos levendula világába. A levendula illóolaj és aromavíz 
használatához sok örömet kívánok! Hozzon Önnek is harmó-
niát és jó közérzetet!
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Bőrünk egészségének
nyomában

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

Kolléganőmmel múltkor azt beszéltük, 
hogy mivel eléggé összetett lehet az, ami 
meghúzódik eme tünetek mögött, van e 
jogunk javasolni egyéb megoldásokat, 
gyógyulási alternatívákat. A válaszom 
egyértelműen igen volt. Korábban írtam 
már, hogy egy – egy bőrelváltozás hátte-
rében mennyi ok lehet: genetika, táplál-
kozás, stressz és számos pszichés tényező 
is. Nincsen csoda krém (na jó, de van ;-) ), 
komplex megoldások vannak. Ami a bő-
rön megjelenik, vagy amilyen állapotban 
az arc szövete van, az mindig mutatja az 
adott személy lelki, mentális és fizikai 
egészségét is. Így lehet például az, hogy 
az én aknés bőröm nem gyullad már be 
– csak ha kimozdulok az egyensúlyi álla-
potomból. Még a bőröm zsírosodása és 
pórusaim tágassága is változik. A bőrünk 
él – ugyanúgy, ahogy mi, és szoros ösz-
szeköttetésben van velünk. Az, hogy va-
laki kíván-e a mélyére ásni a dolgoknak, 
amely a közös együttműködés alapját 
szolgálja – egyéni döntés. Már megint er-
ről írok – egyszerűen nem tudok elmenni e 
tényezők mellett. Szóval visszatérek a kül-
ső bőrápoláshoz.

Életünk rendszere, mindennapi döntése-
ink és ezáltal szokásaink határoznak meg 
minket.

A mindennapi arc - és testápolás étke a 
bőrünk állapotának.

Na de mi a különbség a boltban kapható 
termékek és a professzionális készítmények 
között.

MAYER PETRA

A héten egy nagyon kedves ismerősöm – akivel munka kapcsolatban vagyok, kere-
sett meg, hogy problémája van az arcbőrével.

Engem általában azért keresnek meg, hogy segítsek megoldani egy bőrelváltozást, 
amit eddig a hagyományos, boltokban kapható készítmények nem tudtak sikeresen 
eltüntetni.
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Saját tapasztalataimat szeretném meg-
osztani – a cél semmiképpen sem az, hogy 
minősítsek bármilyen márkát.

1. Tehát az alap, hogy van egy BŐRTÍPU-
SUNK! Igen ám, de ez arc és test különböző 

részein eltérő lehet. Ez azt jelenti, más mást 
kíván meg a bőrünk. Más típusú hatóanyag 
kombinációkat. Ritka eset, hogy az arc egyik 
részét ezzel kenjünk, a másikat másik krém-
mel, a lényeg a HATÓANYAG KOMBINÁCIÓ, 
ami arra hivatott, hogy kiegyensúlyozza és 
balanszba hozza – egységessé tegye a felü-
letet (ez pedig úgy lehetséges, ha a krémek 
fel is szívódnak).

2. A bolti krémek általában egy típusra 
vannak fejlesztve. Hangsúly a bőr típusán 
van, nem a bőr egyediségén. Így fordulhat 
például az elő, hogy egy adott készítmény a 
felszínen szárítja le a pattanásokat… és any-
nyira kiszárítja a bőrt, hogy az elkezd még 
jobban zsírosodni. TIPP: aknés bőrt nem szá-
rítunk ki – kezeljük a gyulladást és megfelelő 
vitaminokkal és vizet megkötő anyagokkal 
hidratáljuk a bőrt. Vizet ugyanis nem tud ter-
melni a bőr (nem a verejtékezésről beszélek 
most), de zsírt igen. Azt gondolom, hogy idő 
és pénz veszteség tapogatózni, mi a jó meg-
oldás – én is táplálkozási szakértő segítsé-

gét kérem, ha például valami nagyon nem 
stimmel az emésztésemmel és szeretném 
rendbe tenni.

3. Felelősség mit tesznek egy krémbe, 
mert ha véletlen olyan anyag van benne, 
aminek nem kellene a bőr mélyebb rétegé-
be felszívódnia – akkor bizony beletesznek 
olyan anyagot, ami a felszínt hivatott csak 
„táplálni”. 

„NEM” lista: parabének, ftalátok, ásványi 
olaj, mesterséges illatanyagok és szintetikus 
színezékek.

A jól felszívódó és hasznosuló formulák, ké-
szítmények komoly kutatást, klinikai- tudást 
igényelnek – érdemes ezért az erre speciali-
zálódott, professzionális készítményeket ké-
szítő cégek termékeit vásárolni – ahol klinikai 
teszt eredmények is rendelkezésre állnak. 

Amikor bőrápolási rutint készítek össze egy 
hozzám fordulónak, mindig figyelembe ve-
szem az alap bőrtípusát és természetesen 
az egyensúlytalanságokat, melyek sokszor 
szemmel láthatóak.

Egyszerre kezelem a genetikai hozadékot, 
a jelen állapotot, és természetesen igyek-
szem a jövőre nézve a vendég igényeinek 
megfelelő protokollt készíteni. 
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“A szoknya egy szempillantás alatt
  nővé varázsolja
           a szégyenlősebb típusokat is”
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Stílustanácsadó-
ként rendszeresen 
azt tapasztalom, 
hogy a magyar 
nők többsége 
nem nagyon sze-
ret szoknyát hor-
dani. Ezért tartom 
kiemelten fontos-
nak, hogy köze-

lebbről is megismerkedjünk e sokoldalú 
és igen izgalmas ruhadarabbal. A szok-
nyakínálat meglehetősen széles, így egy 
kis odafigyeléssel és saját testalkatun-
kat alaposabban megismerve biztosan 
megtaláljuk a hozzánk leginkább illő 
darabot.

A szoknya egy szempillantás alatt nővé 
varázsolja a szégyenlősebb típusokat 
is, így ha szívesen kitörnél a nadrágos 
szettekből, mindenképpen kezdj el meg-
barátkozni a szoknyákkal! A szoknya és 
a hozzá illő felsőrész párosa nagyszerű 
játszótér azoknak, akik szeretnék meg-
mutatni saját stílusukat. Akik sikkesebb 
viseletre vágynak, azoknak is érdemes a 
szoknyás kombinációkkal alaposabban 
megismerkedniük, hiszen ez a hagyo-
mányosan nőies darab igen sok módon 
variálható.

A szoknya viselésének legfontosabb 
szabálya az, hogy tudd, mely testrésze-
idet érdemes kiemelned, és ezt hogyan 

tedd helyesen! Ahhoz, hogy felmérd, 
melyik szoknyafazon a legideálisabb 
számodra, ismerned kell a tested ará-
nyait, tudnod kell, mely szoknyahossz 
áll a legjobban, és az sem utolsó szem-
pont, hogy a szoknya stílusával is tudj 
azonosulni. Mielőtt szoknyát vásárolsz, 
mindenképpen tudnod kell, melyik test-
alkattípusba tartozol: körte, alma, ho-
mokóra, egyenes, vagy fordított három-
szög? Hiszen ez fogja eldönteni, milyen 
szabásvonal passzol hozzád, és mit ér-
demes elkerülnöd.

Ha szoknyát vásárolsz, nagyon fon-
tos tudnod a következőket is: ameny-
nyiben vastagabb, erősebb combjaid, 
lábaid vannak, olyan szoknyát keress, 
amely lábaid legkarcsúbb részéig ér, te-
hát közvetlen térd alatt valahol, vagy a 
lábszárad közepe környékén. Természe-
tesen az is számít, milyen magas vagy, 
hiszen egy alacsony nőnek még inkább 
meg kell választania a szoknya hosszát 
és az ahhoz tartozó bőséget, hogy ne 
tűnjön még alacsonyabbnak. Ha vékony 
lábaid vannak, akkor azok a szoknyák 
fognak legszebben mutatni rajtad, me-
lyek lábaid legvastagabb részénél ér-
nek véget, ez pedig valahol a combodon, 
esetleg lábszárad közepén lesz.

Most nézzük, milyen szoknyákra buk-
kanhatsz az üzletekben, és mire érde-
mes figyelned velük kapcsolatban!

HOGYAN TEREMTS STÍLUSOS 
RUHATÁRAT?

IV.

BOTYÁNSZKY SZILVIA

Melyik szoknyafazont válaszd?
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A-vonalú szoknya
Az A-vonalú szoknyát arról ismered fel, 

hogy trapéz alakú, deréktól lefelé egyenle-
tesen bővül, miközben a csípőt és combo-
kat csak sejteti. A legtöbb A-vonalú szoknya 
térd környékén, vagy a térd alatt ér véget. 
Léteznek mini hosszúságú A-vonalú szok-
nyák is, amelyek hossza combközépig ér.

Kiknek ajánlott? 
Ez a legjobb választás, ha nem tudod el-

dönteni, melyik szoknyafazon állna jól szá-
modra! Körte alkatúaknak, erősebb com-
bú, szélesebb csípőjű hölgyeken csodásan 
mutat, hiszen elfedi a kényes területeket, és 
a derékra tereli a figyelmet. Vékonyabb nő-
kön a nagyobb mintás A-vonalú szoknyák 
mutatnak legjobban. Azoknak, akiknek szé-
lesebb a válluk, mint a csípőjük, szintén ki-
tűnő választás, mert csípőjük nőiesebbnek 
tűnhet benne.

 

Egyenes vonalú szoknya
Ez a fazon a csípőtől lefelé egyenes vo-

nalban folytatódik. Számtalan anyagban 
találhatsz egyenes vonalú szoknyát, ezért 
arra kell figyelned, hogy az alakodra ta-
padó anyagok (pl. szatén) jobban kiemelik 
a tested körvonalait. A függőleges csíkozá-

sú vagy függőleges varrásvonalakkal ellá-
tott darabok karcsúsítanak. 

Kiknek ajánlott? 
Ha van némi súlyfelesleged, akkor válassz 

kicsit hosszabb fazont (pont térd alatt vég-
ződőt) merevebb, vastagabb anyagból. Ha 
vékony vagy, nyugodtan hordd a rövidebb 
egyenes vonalú szoknyákat. Amennyiben 
alacsonyabb vagy, érdemes többet meg-
mutatni a lábaidból, hiszen így magasabb-
nak tűnhetsz.

 

Ceruzaszoknya
A ceruzaszoknya fő ismertetőjegye, hogy 

mindenütt szűkebb, tehát jobban követi a 
test vonalát csípőtől lefelé, mint az egyenes 
vonalú szoknya. Ezáltal kiemeli a csípődet, 
tehát ne számíts arra, hogy bármit is elta-
kar. Az egyszínű változatot tudod leginkább 
kihasználni. 

Kiknek ajánlott?
A ceruzaszoknya a homokóra alkatú nők-

nek áll legjobban. A magasított derekú ce-
ruzaszoknya gömbölyíti a csípőt, karcsúsít-
ja a derekat, így ez az arányos homokóra 
alakon vagy a keskeny csípőjű nőknek áll 
legjobban. Ha hosszabb a felsőtested - 
azaz hosszú a derekad - válaszd az alacso-
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nyabb derekú, illetve rövidebb ceruzaszok-
nyát, hogy a lábaid hosszabbnak tűnjenek.

Átlapolós szoknya
Az átlapolós vagy áthajtós szoknya 

(ide tartozik a lapszoknya is) nyáron köz-

kedvelt darab, mely minden hosszban 
fellelhető. Laza, könnyű darab, amelyet 
hétköznapi, utcai szettekben érdemes 
használni, hiszen az üzleties vagy az ele-
gánsabb megjelenéshez nem passzol.

Kiknek ajánlott?
Előnye, hogy te állíthatod a derék- és csí-

pőméretét, és szinte minden testalkathoz 
illik – persze figyelni kell a megfelelő anyag-
ra és mintára.

 
Maxiszoknya
A bokáig érő, laza, és mostanában legin-

kább bő fazonban kapható maxiszoknyá-
kat számos stílusban hordhatod, így nem 
csak nőies vagy romantikus lehetsz benne, 
de a sportos és a vagány megjelenéshez is 
illik. Lapos és magas sarkú szandállal egya-
ránt bevethető, sőt a rohangálós fűzős ci-
pők, tornacipők is nagyszerűen mutatnak 
vele. Vigyázz, hogy mindig a bokád alatt 
végződjön! 

Kiknek ajánlott? 
Teltebb hölgyek, körte alkatúak, arányos 

homokórák is hordhatnak maxiszoknyát, 
akárcsak a fordított háromszög típusok. 
Akár alacsonyabb vagy, akár magasabb, 
egy maxiszoknyával nem fogsz mellé. Azon-
ban alacsony nőknek érdemes magassar-
kút húzni hozzá.
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Fenntartható élet 1
 A Second Hand hatása a divatiparra

Életünk fenntarthatóságának rengeteg szegmense van, melyek érintik a nagy 
és az apróbb életterületeket is. Amennyiben tudatos életet élünk, annak minden 
részét jól megélve, ártás nélkül, a legnagyobb jó érdekében, akkor figyelnünk 
kell a részletekre is. A személyes fogyasztásunk hatással van a globálisra. Ha 
ebben ismerjük a mértéket, tisztában vagyunk az elég fogalmával, akkor nem 
fogunk feleslegesen felhalmozni, pocsékolni és ez az elosztórendszer átkalibrá-
lására is segítően hathat. Vásárlásunk befolyásolja a kereskedelem alakulá-
sát, a javak elosztását és eloszlását. Kinek mennyi jut abból a kifizetett áruból. 
Valóban ahhoz jut elég bevétel, aki termeli, vagy ő csak éhbért kap. Figyelnünk 
kell, mit támogatunk pénzünkkel. Vannak olyan területek, ahol nem csak újat 
vásárolhatunk, hanem használtat vagy újrahasznosítottat is. Mostanában pl. 
már a stílustanácsadók sem csak az új ruhák vásárlását javasolják.

CZECZON



A divatipar, a ruhagyártás egyik nagy prob-
lémája a túltermelés, túlfogyasztás. Ez az 
iparág a környezetszennyezés terén is élen 
jár, a hol, milyen körülmények között dolgozó, 
milyen életkorú munkavállalókról nem is be-
szélve. A lényeg, hogy a sokszor alig használt 

ruhadarabjaink nem a hulladéklerakóba ke-
rülnek, hanem tisztítva, jobb esetben fertőtle-
nítve visszakerülnek a forgalomba használt 
ruhaként. Na de miért is vásárolunk használt 
ruhákat a Föld különböző pontjain?

A Farfetch, az egyik vezető nemzetközi 
online luxusáruház elvégzett egy nagysza-
bású felmérést több iparági szervezettel a 
vásárlók szokásairól, hogy kiderítsék, vajon 
a használtruha-kereskedelem befolyásol-
hatja-e negatívan az új ruhák piacát. Per-
sze sok szakértő szkeptikus, hiszen az, hogy 
másodkézből szerezzük be ruhadarabjain-
kat, még nem jelenti egyenesen, hogy nem 
veszünk újakat is. Mi is átnéztük a 111 olda-
las anyagot és kigyűjtöttünk néhány érde-
kes adatot. akit bővebben érdekel, a linken 
megtalálja a teljes angol nyelvű felmérést.

Érdekes azonban, hogy a válaszokból az 
derült ki, hogy a brit és amerikai vásárlók 
65 %-a pont azért vesz használtat, hogy ne 
újra költsön. Ugyanezen megfontolásból a 
kínaiak 41 %-a vásárol second hand ruhát. 
Az amerikaik és angolok elsődleges szem-
pontja, hogy olcsóbban vásároljanak, míg 
a kínaiak a különleges darabok, ritkaságok 
miatt keresik a használt divatcikkeket. Ter-
mészetesen a kínaiak magasabb árat is 
hajlandók ezért fizetni. 
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https://cdn-static.farfetch-contents.com/content/UP/PRODUCTION/LANDING-PAGES/SUSTAINABILITY-CALC/Understanding%20the%20Environmental%20Savings%20of%20Pre-owned_Farfetch%20Report%202020.pdf


Az USA-ban és Angliában inkább ruhákat 
vásárolnak, míg Kínában jobban fogynak 
a cipők, órák és ékszerek. A válaszadók a 
három országból 60 %-ban üzletben vásá-
rolják meg a second hand termékeket, 40 
%-ban pedig online rendeléssel.

Egy ilyen vásárlással átlagban 1 kg sze-
méttől óvjuk meg a földet, 3 liter vizet spó-
rolunk és 22 kg Co2-t nem juttatnak a leve-
gőbe a gyártók. Átlagban forintosítva 15-28 
ezer Ft közötti összeget lehet megspórolni 
vásárlásonként, ami a háztartásban ma-
rad.

Egyelőre sajnos nem a környezetvédel-
mi szempontok az elsődlegesek és nem a 
fenntarthatóság. A tanulmány egyértel-
műen rámutat, hogy a megkérdezettek 
mindössze 13 %-a veszi figyelembe a fenn-
tarthatóságot a ruhavásárlásainál. A má-
sodkézből vásárlók aránya folyamatosan 
nő világszinten. Az amerikaiak nagyjából 
felének van a szekrényében mástól szár-
mazó ruha, a britek 42, a kínaiak 21 %-a vesz 
használt divatcikket.

A fiatalok hajlanak egyre jobban a környe-
zettudatos gondolkodásuk miatt arra, hogy 
ne vegyenek gyorsan amortizálódó stílusú 
divat ruhákat. Figyelnek az állandó értéket 
képviselő fazonokra, amik nem egy nyár 
alatt vesztik el divatosságukat. Bár még az 
olcsó és gyorsan eldobható fast fashion is a 
középpontban van, egyre többen látják be, 
hogy ezek a tömegcikkek mekkora környe-

zetterhelést jelentenek gyors elhasználó-
dásukkal, sokszor kifogásolható anyagmi-

nőségükkel és kivitelezésükkel. A tartósabb 
anyagból készült, nehezebben kopó, fakuló 
„un.” örök darabok újra előtérbe kerülnek.

Figyeljünk környeze-
tünkre azzal is, hogy nem 
halmozunk fel szekré-
nyünkben elavuló, divat-
ból kimenő és fel sem 
vett ruhadarabokat. Ha 
pedig selejtezünk, az alig 
használt, szinte új, vagy 
csak kissé kopott dara-
bokat ajándékozzuk se-
gélyszervezeteknek, akik 
szortírozás után ki tudják 
osztani rászorulók között. 
Lehet, hogy egy szegény 

családnál még sok évet kiszolgál a mi 
megunt ruhánk.
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Kávészünet az elmének
„A halálfélelem egy gyökérfélelem. Hogy hal-

hatsz meg, ha nem is létezel? Csak a gondolataid 
teremtenek valamivé. Ha nem gondolkodsz, már 
most meghaltál. Meghaltál valakinek lenni. Utána 
már csak a fi zikai test áll le valamikor. Te, Aki Vagy, 
örökre megmarad. Mindig is volt, és lesz is. A Most 
pillanatában létezel, a forma amiben épp vagy, 
lényegtelen. Most annyiból fontos, hogy ezt csak 
ebben a formában tudod felismerni. A halálféle-
lem azért merül fel, mert most tudod meghaladni 
és felismerni. Felismerni valódi Éned. Valód. A léte-
zést, mi Abból fakad. Nincs halál, csak változások. 
A gyermek meghalt tinédzser korban, aztán az is, 
mikor felnőtt lett, mégis mind egyszerre létezik. 
Nem öregszünk valójában. Már a születéskor tud-
ható, hogy valamilyen formában távozol majd. Ak-
kor mire hát e félelem? A pillanatban ott az egész 
élet. Létezz.”

***
„Irigységed, féltékenységed az ego birtok-

lásvágyából fakad. Tudd, semmi sem a tiéd, az 
életed sem. A tulajdonlás hamis illúzió, olyan 

múlandó dolgokhoz köt, melyeket tulajdon-
képp nem birtokolhatsz. Az ego addig marad 
fenn, míg van valami, amit magáénak tudhat. Ő 
mindent akar, Téged is. Miközben Te adsz neki 
lehetőséget a létre. A féltékenység az elveszí-
téstől való félelem, az irigység a „másik” féllel 
szembeni alulmaradástól való félelem. Keve-
sebb vagy, mert neki van valamije, ami neked 
nincs. Ha tudod, hogy nincs másik fél, és semmi 
sem a tiéd, az ego nem tud mibe kapaszkodni.”

***
„Mi teljesítene ki? Gondolkodtál már ezen?
Ha megnevezel dolgokat, és azok bekövetkezné-

nek, teljes lennél? Vagy akkor újra más felé vinne a 
vágy? Ki tud teljesíteni bármi, ami ebből a világból 
való? Kiteljesíthet, ami kézzel fogható, ami elkép-
zelhető? Ki kell, hogy teljesedj? Vagy már teljes 
vagy? Emlékezz!”

***
„Mikor gondolkodsz, a gondolatod legyen hófe-

hér, mint a szűz hó.”




