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Üdvözlet az olvasónak!
Köszöntöm Kedves Olvasó! Bízom benne, hogy valahol pihenés közben 
szólítottam meg és magazinunkat kényelmesen elnyúlva olvassa.

A korlátozások enyhültek, így egy kicsit lehet mozdulni a nyaralások tekin-
tetében. Azért remélem a kikapcsolódás mellett és alatt is szakítanak időt 
egy kis olvasásra. Ebben a hónapban is minőségi anyagokkal és érdekes 
témákkal készültünk.

*****
Nem mehetünk el szó nélkül az országos médiában történő változások 
mellett. Szomorú látni, ahogyan az érdekek és hatalmi ágak befolyást gya-
korolnak és eszközként használják a média minden ágazatát. Véleményem 
szerint a média akkor erős, ha az igazság mellett elkötelezett és nem gya-
korol rá hatást semmilyen irányzat. Ilyenkor tud hitelesen tájékoztatni, nem 
kenhetnek rá színeket, irányzatokat, dogmákat, vallási-társadalmi-politikai 
hitrendszereket. Így tud felelősen, függetlenül tájékoztatni. Ehhez az kell, 
hogy anyagilag ne politikai érdekkörökhöz és azok vállalkozói holdudvará-
hoz kötődjön. Önhöz kell kötődnünk Kedves Olvasó! Ön az, aki rendsze-
resen  igényt formál a hiteles tájékoztatásra és informálódik általunk. Ön 
az, akiért dolgozunk hónapról hónapra. Önt tart el minket még úgy is, hogy 
azokat a vállalkozásokat támogatja vásárlásával, akik a hirdetői körünkbe 
tartoznak Így egészséges a körforgás. Mi nem oldalakban gondolkodunk, 
hanem Emberekben.

*****
Ejtsünk szót kicsit felületeinkről is. Facebook profilunkon rendszeresen ta-
lálnak posztokat tartalmainkról és most már bemutatkozó videókat is, me-
lyekben kollégáink beszélnek arról, hogy kik ők és milyen témakörökben 
várják akár személyes megkereséseiket is. Hiszen ők területükön aktívan 
dolgozó szakemberek.
Facebook csoportunkban napi szinten posztol marketinges kolléganőnk, 
Alexandra, érdekesebbnél érdekesebb témákról. Keressék csoportunkat és 
csatlakozzanak hozzá, fejtsék ki véleményüket, kommunikáljunk, ismerjük 
meg egymást! 

!!!JÁTÉK!!! indul augusztus hónapban facebookos felületeinken értékes 
nyereményekkel. ÉRDEMES FIGYELNI posztjainkat, legyenek részesei ELSŐ 
JÁTÉKUNKNAK!

*****
Hatalmas potenciál és rengeteg energia, tenniakarás 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 vissza-
jelzésekből egyértelmű számunkra, hogy jó úton haladunk és igény van a 
jelenlétünkre. Köszönjük a bizalmukat, ez erőt és lendületet ad a további 
munkához. Önök mutatják meg, hogy értelme van annak, amit képviselünk.

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

2. rész

CZECZON
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Múlt havi lapszámunkban elkezdtük 
boncolgatni a napelemekkel kapcso-
latos kérdéseket, tévhiteket, előnyö-
ket, hátrányokat. Érkeztek kommentek 
cikkünkhöz, hogy ezek előállítása sem 
környezetbarát, sok energiát igényel és 
„zero waste” nem létezik, maximum má-
sutt történik a szennyezés. Ez jelenleg 
így van, ám ahogy haladunk a technoló-
giákban, fejlesztésekben és nem utolsó 
sorban az átállásban, életünk átállításá-

ban, szépen a gyártás-újrafelhasználás 
is egyre kevesebb energiát fog igényelni. 
Pláne, ha az újrafelhasználás energia-
igénye is megújuló forrásokból fog meg-
valósulni. Természetesen nem jutunk el a 
perpetuum mobile-ig, tévedés ne essék. 
Azonban becsülendők és támogatandók 
azon törekvések, melyek környezetünk 
megóvását célozzák és energiaigényün-
ket nem kizsákmányoló, természetkáro-
sító folyamatokkal oldják meg.

Tehát továbbra sem napkollektorok-
ról van szó, melyek a meleg víz ellátást 
szolgálják, hanem napelemekről, melyek 
elektromos áramot állítanak elő a háztar-
tás számára.

Sok kérdés szövődik a rendszerrel kap-
csolatos anyagi terhek köré. Ilyenek töb-
bek között az esetleges javítás költségei. 
Mennyibe kerül, ha elromlik valami? Ezek-
nek az alkatrészeknek a karbantartási 
igényük elenyésző, hisz nem tartalmaznak 
mozgó alkatrészeket. Mivel a garanciaidő 
akár 30 év is lehet, a telepítést végző cégek 
ez idő alatt díjmentesen javítják a nape-
lemes rendszer meghibásodott részeit. A 
napelemeket ma már 25-35 évre terve-
zik, és a jó minőségű anyagoknak (rozs-
damentes acél, alumínium, edzett üveg) 
köszönhetően az extrém időjárásnak is 
ellenállnak. Másik kérdés lehet, hogy miért 

most telepítsünk, ha pár év múlva sokkal 
olcsóbb is lehet, hiszen eddig is jelentősen 
csökkentek az áraik. Jelenleg is csökken-
nek az árak, mert Kína már nem támogat-
ja a napelemes rendszerek közműjellegű 
telepítését. A cégek pedig áron alul fog-
ják értékesíteni a legyártott alkatrészeket. 
Ám ha az igény 
megnő a rend-
szerek telepí-
tésére, mert 
a napenergia 
a környezet-
t u d a t o s s á g 
révén kere-
settebb ener-
giaforrás lesz, a megnövekedett igény 
miatt az árak is fentebb kúszhatnak. Ezért 
érdemes kapni az alkalmon, és ha lehető-
ségünk van rá, megrendelni és telepíttet-
ni a rendszert.
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A tönkremenés egyik okozója lehet a vi-
har. Kérdés lehet, hogy a tetőn a viharnak 
kiszolgáltatott napelemtáblák hogyan vi-
selik a villámcsapást, kell-e villámhárítót 
felszerelni? A hazai villámvédelmi jogsza-
bály szerint nem kötelező villámhárítót 
szereltetni a családi házak tetejére, mivel 
a napelemek 10 kW teljesítmény alatt nem 
jelentenek kockázatot. A kockázatot azon-
ban nem árt mérlegelni. Érdemes szakér-
tők segítségét igénybe venni és a szakvé-
lemény alapján kiépíteni a villámhárítót, 
amennyiben az szükséges.

Fontos kérdés, hogy mihez kell enge-
délyeztetési eljárás. A háztartási méretű 
napelemek nem építési engedélykötele-
sek a magyarországi jogszabályok szerint. 
Háztartásinál nagyobb, 50kW-ot megha-
ladó szigetüzemű rendszerek telepítése 
már engedélyköteles. Viszont a hálózatra 
visszatápláló napelemek működtetését be 
kell jelenteni a helyileg illetékes áramszol-
gáltatóhoz.

Ha már kiépítésen gondolkodunk és 
adott az épület, gondot okozhat a fix tá-
jolás. Csak déli tájolással működik a nap-
elemes rendszer? Természetesen nem. 
Fontos a dőlésszög helyes megválasztá-
sa, ami Magyarországon ajánlottan 35 fok 
déli tájolás esetén. Ha ez nem megoldha-

tó, a megfelelő dőlésszög megválasztása 
akkor is nagyon fontos. Viszont ilyen eset-
ben nem használható ki teljes egészében 
a napelem kapacitása, mindössze 80-
85%-os teljesítmény várható. Északi tájolás 
esetén nem érdemes építeni, mert ott már 
messze az optimális alatt lesz a hatékony 
energiatermelés.

Szóba került a visszatermelés. Nem kell 
félni, hogy a megtermelt plusz áram el-
veszhet. Egy 2007-es jogszabály szerint a 
szolgáltatónak kötelessége az 50 kW alatti 

rendszerekből a 
megtermelt plusz 
energiát visz-
szavenni. Minden 
telepített rend-
szeren a csat-
lakozási ponton 
van egy kétirányú 
mérőberendezés, 
amely folyama-
tosan monitoroz-
za a megtermelt 
és a felhasznált 
energiát. Abban 
az esetben, ha 
többlet alakul ki, 
akkor a szolgál-
tató ezt a meny-
nyiséget számla 
ellenében meg-
téríti.

Ennek köszönhetően a villanyszámla bi-
zonyos esetekben akár nulla forint is lehet. 
A napelemmel rendelkező számára még 
opció lehet az is, hogy a felesleges villa-
mos energia a hálózatba kerül, amit majd 
egy későbbi, passzívabb időszakban el le-
het fogyasztani.

Szóval, ha a felhasználásunkra is odafi-
gyelünk, és nem pazaroljuk a megtermelt 
villamos energiát, könnyedén állíthatunk 
elő többletet, mellyel magunknak spó-
rolunk későbbi felhasználásra, vagy se-
gítünk mások energiaigényét kielégíteni. 
Mindenképpen jó út a környezettudatos 
élet közösségi megélésében is.

Folytatjuk…
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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.



Okos illatóra
segítheti

a napirendünket

SZILÁGYI KATALIN
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Személyre szabható intelligens illatórát készített Cséffay Alexandra, a MOME Forma-
tervező Tanszékének hallgatója, amivel nemcsak az idő múlását érzékelheti a felhasz-
náló az illatok alapján, hanem könnyebben megy a felkelés, a munka és a relaxálás is.

Az Odeur névre hallgató koncepció egy 
olyan okos eszköz, mely illatok segítsé-
gével információt nyújt az idő múlásáról, 
valamint az illatok jótékony élettani és 
pszichológiai hatásait kihasználva a nap 
24 órájában támogatja a felhasználót te-
vékenységeinek sikeres elvégzésében. Di-
gitális világunkban legtöbbször az audio-
vizuális ingerekre támaszkodunk, a többi 
érzékszervünk használata háttérbe szorul. 
Ez különösen igaz a szaglásra, mely min-
dig is alacsonyan helyezkedett el az ér-
zékszervek hierarchiájában. Pedig az em-
berek szaglása kifejezetten jó, sőt könnyen 
fejleszthető; és tudat alatt életünk számos 
területére hatással van. A szagok bizo-
nyítottan befolyásolhatják érzelmeinket, 
hangulatunkat, és ezáltal viselkedésünket 
is. Ezt felismerve, ma már a marketing szá-
mos területén alkalmaznak illatokat kü-
lönböző célok elérése érdekében, de olyan 
termék kevés létezik, mely a felhasználók 
egyéni céljainak támogatására irányul.  

Cséffay Alexandra úgy gondolja, hogy 
az audiovizuális ingerekkel túltelített vi-
lágunkban nagy szükségünk van olyan 
eszközökre, mely a többi érzékszervünket 
is bevonva képes információkat átadni. 
Ezért akart egy olyan eszközt létrehozni, 
mely a felhasználó szagérzékelésére tá-
maszkodva működik.

Az eszköz a nap folyamán dinamiku-
san változó illatkörnyezetet teremt. Az 
idő múlásával az illatok is folyamatosan 
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változnak, egy teljes ciklus 24 óráig tart. 
Az eszközt rendszeresen használva a fel-
használó képes lesz egy új időérzékelési 
metódus elsajátítására: a levegőbe szip-
pantva olyan információhoz juthat, ami-
hez eddig csak a látás segítségével tudott. 
Az Odeur tehát úgy működik, mint egy ki-
jelző, csak az orrunknak. Amellett, hogy a 
dinamikusan változó illatok segítségével 
az idő múlását lehet követni, a megfelelő 
illatok használatával az eszköz képes a te-
vékenységeinket, napirendünket is támo-
gatni. Az illatok nem véletlenszerűen jelzik 
az időt, hanem az adott napszakra jellem-
ző tevékenységhez igazodnak. Reggel pél-
dául segítenek a felkelésben, napközben 
a munkavégzésben, este az elalvásban, 
stb. Egy - egy megfelelő illat javíthatja kö-
zérzetünket, segíthet feladataink sikeres 
elvégzésében. Az illatok megalkotásában, 
kiválasztásában, elindításában nem kell 
részt vennie a használónak, ezek auto-
matikusan történnek, az előre megadott 
paraméterek alapján. A felhasználók be 
tudják állítani a rájuk jellemző napirendet, 
amelynek segítségével az eszköz megal-
kotja a megfelelő illatkörnyezetet. Emellett 
az eszköz bekapcsolható az okosotthon 
rendszerbe is, így a napirendek személyre 
szabása még egyszerűbbé válik.

Az eszközhöz tartozó alkalmazáson ke-
resztül a felhasználó személyre is szab-
hatja az illatokat, ha van rá igénye, 

melyek elmenthetők, keverhetők és meg-
oszthatók. Most egy alapcsomagot állí-
tott össze nyolc illóolajjal, de a későbbi-
ekben bővíteni szeretné a palettát. „Mivel 

a műszaki egyetemen szereztem az alap-
képzéses diplomámat, konzultáltam az 
áramlástanszék doktoranduszával, aki 
szerint működőképesnek tűnnek a tervek. 
A következő lépés egy prototípus készíté-
se a méretek és az arányok ellenőrzésére, 
amihez beszereztem az alkatrészeket és 
már el is készült volna eddig, csak a koro-
navírus helyzet miatt nem sikerült” – tud-
tuk meg az ötletgazdától. Ha elkészül a 
működőképes termék, szüksége lesz egy 
programozóra és egy mérnökre, majd el-
kezd befektető után kutatni. „Nagyon so-
kan érdeklődnek utána, úgyhogy szeret-
ném megvalósítani.”



CsPM   13

Menni vagy maradni?
Avagy külföldi munkavállalás 

bennfentes szemmel VI.

BLOGI

Előző írásomban meséltem róla, és még ez alkalommal is utalok rá többször, miért 
fontos a külföldi munkához a nyelvtudás – SZERINTEM.

Pedzegettem továbbá már kicsit a tudatosság témáját is, amit az alábbiakban és 
következő havi írásomban bővebben is részletezek.

Nem is gondolná az ember sokszor ugyanis, hogy tudatosan indulva neki egy-egy 
feladatnak (és nincs ez másképp a külföldi munkavállalással sem), mennyiben lehe-
tünk képesek megkönnyíteni a saját dolgunkat és megelőzni jó pár tipikus akadály 
felbukkanását is.

Amiért én mindig forszírozom a megfelelő 
nyelvi felkészültség fontosságát, az legin-
kább az, hogy az itthoni biztonságból néz-
ve sokszor elképzelni sem tudjuk, milyen 
kihívásokkal szembesülhetünk a kintlétünk 
során. S az ezek megoldásához szükséges 
talpraesettség alapvető alkotó eleme az is, 
hogy magabiztosan és jól érthetően tud-
junk kommunikálni az adott ország nyelvén.

Mert az idegen nyelvű önéletrajz és hozzá 
tartozó kísérőlevél választékos megfogal-
mazása, az online interjún való sikeres rész-
vétel és a kinti munkába állás gyakorlatilag 
az úgynevezett nulladik lépés volt még csak 
számunkra. Amolyan felvételi vizsga, mely 
belépő a komoly „kiképzés” világába. ;) 

Pláne mostanság, amikor a külföldi mun-
kavállalás egy kicsit még körülményeseb-
bé vált. Biztos vagyok benne azonban, hogy 

a tudatos keresők erőfeszítését továbbra is 
siker koronázza e téren is.

Merthogy mit is jelent pontosan a tudatos 
munkakeresés az én olvasatomban?

Azt a részletesen átgondolt és megterve-
zett tevékenységet, melynek eredménye-
ként esélyünk adódik megtalálni álmaink 
munkahelyét.

Ahol jó fej a főnök, kedvesek a kollégák, 
klassz a fizetés és az egyéb juttatások (szál-
lás, ellátás stb) is teljes mértékben rendben 
vannak.

Hogy ilyen munkahely nem létezik? 
Dehogynem. (Nekem is akadt egy, ma-

radtam is 12 szezonra a 18-ból...)
Csak meg kell tudni találni. 
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Ha úgy tetszik: KI KELL ÉRDEMELNI!

Mégpedig olyan emberré válva, aki után 
két kézzel kapnak a munkáltatók, mert VA-
LÓBAN: szorgalmas, jó csapatjátékos, felké-
szült szakember, barátságos kolléga, segí-
tőkész nő vagy férfi. És nem pusztán állítja 
ezt magáról egy netről letöltött sablon ön-
életrajzot körbeküldve ezer helyre a mun-
kakeresés során...

Aki pontosan tudja mit akar és konkrét 
terve van arra vonatkozóan, ő maga mit 
képes és hajlandó letenni az asztalra annak 
érdekében, hogy megteremthesse magá-
nak azt az életet, amire vágyik.

Nem olyan világban élünk már, mikor bár-
milyen (akár átlag alatti) teljesítménnyel is 
ellébecolhat az ember egy munkahelyen az 
iskola befejezésétől akár a nyugdíjig anél-
kül, hogy ne szúrna szemet valakinek, hogy 
csak a levegőt és a munkamorált rontja az 
illető az adott helyen...

A leendő főnök azt akarja tudni, mi a jó 
neki abban, hogy minket vesz fel egy adott 
pozícióra. Hogy képesek és hajlandók va-
gyunk-e azért dolgozni, hogy az ő bevétele 
növekedjen. Hogy a vendégei, ügyfelei, pá-
ciensei elégedettek legyenek és rendsze-
resen visszatérjenek. Másoknak is ajánlva 
azt a szolgáltatást, terméket vagy bármi 
egyebet, aminek a létrehozásában, értéke-
sítésében, szállításában mi magunk közre-

működünk. Vagyis jelentős szerepünk van 
abban, hogy pontosan, gyorsan, az igénye-
ik szerint legyenek kiszolgálva azok, akiknek 
a pénze biztosítja többek közt a mi fizeté-
sünket is.

Mi tehát a megoldás annak, aki valóban 
komolyan gondolja a dolgot és elszánta 
rá magát, hogy tesz is érte, hogy belátha-
tó időn belül egy osztrák túra- vagy sípa-
radicsomban dolgozva teremthesse meg 
álmai életét?

Miután kitalálta, hogy az ország melyik 
részén, milyen pozícióban, mikortól kívánja 
megkeresni az itthoni fizetése többszörö-
sét, napi szinten azon kell dolgoznia, hogy 
fokozatosan egy lépéssel közelebb kerüljön 
az áhított célhoz.

És mikor rábukkan az osztrák munkaügyi 
központ oldalán vagy valamelyik másik ál-
lásportálon arra a helyre, ahol el tudja  kép-
zelni az elkövetkező pár évét, akkor felvenni 
a telefont és tárcsázni. Azért, hogy a rákö-
vetkező percekben magabiztos nyelvtudás 
birtokában, jól kommunikálva, önbizalom-
mal fellépve  meggyőzze a vonal másik vé-
gén gyanakvóan hallgató leendő főnököt, 
hogy csak és kizárólag az Ő közreműkö-
désével lehet és érdemes megkezdeni az 
adott helynek a következő hónapot. :)

Vannak persze szép számmal (természe-
tesen nem Önök közül kedves Olvasók) akik 
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a fenti sorokat olvasva csak megvetően 
fújva egyet legyintenének, hogy: „ugyan-
már, mesebeszéd, Neked csak szerencséd 
volt és kész, hiszen jókor voltál jó helyen...” 
Ők azok, akiken semmiféle jó ötlettel, tip-
pel, trükkel, tanáccsal sem lehetséges se-
gíteni. Mindössze nehéz szívvel tisztelet-
ben tartani azon döntésüket, hogy inkább 
továbbra is a TV előtt tespedve röhögik 
szét az agyukat egy-egy szürkeállomány 
rohasztó újabb valóságshow-t bámul-
va. Ahelyett, hogy keresnének maguknak 
egy megfelelő német tanárt, aki pár hó-
nap alatt felkészíti őket egy olyan munká-
ra, ahol az elkövetkező egy év alatt annyi 
pénzt takaríthatnak meg, amennyit talán 
még életükben nem láttak egy összegben 
eddig soha.

Akik ha aztán végül muszájból előbb-
utóbb mégis úgy döntenek, hogy neki-
indulnak, akkor abszolút felkészületlenül, 
hirtelen ötlettől vezérelve vágnak bele va-
lamibe egy számukra teljesen ismeretlen 
terepen. Mondván, hogy pénzszűkében ne-
kik most rögtön menniük kell. S kizárt, hogy 
bárminek is utánajárjanak elvesztegetve 
akár pár napot is, ami könnyíthetné a kinti 
BOLDOGulásukat hosszútávon. Urambo-
csá nyelvtanárra dobjanak ki pénzt, mikor 
úgyis mindenhol vannak kint magyarok, 
akiknek a segítsége meggyőződésük sze-
rint alanyi jogon jár nekik mindenféle el-
lenszolgáltatás nélkül.

De mivel Önök kedves olvasók tudatosan 
terveznek és készülnek fel életük egyre több 
helyzetére, örömmel osztok meg Önökkel 
következő írásomban néhány konkrét tip-
pet arra vonatkozóan, hogyan biztosítható 
tudatos felkészüléssel a külföldi BOLDOGu-

lás hosszútávon. Addig is kívánom, hogy él-
vezzék a nyarat, a jó időt és a napsütést és 
olvassák örömmel újságunk többi írását is. 

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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Legutóbbi két számunkban tippeket adtam arra vonatkozóan, mi-
lyen irányba érdemes állítani agyunkat ahhoz, hogy megtanulva 
hosszabb távú eredményekben gondolkodni, képesek legyünk éle-
tünk bármilyen történését ezentúl a magunk javára fordítani.

BOLDOGulj bárhol –
munkáról MÁSKÉPP VI.

BLOGI

Volt szó a megoldásfókuszról, a vissza-
jelzések fontosságáról és „szupererőinkről” 
csakúgy, mint az adok-kapok egyensúly 
jelentőségéről és a hála szerepéről a min-
dennapokban. Ezen kívül pedig említettem 
valami olyat is, amit úgy gondolom érde-
mes bővebben is kifejteni.  Erről szól mos-
tani és következő írásom: a saját magunk 
BOLDOGulásának útjába tudattalanul gör-
dített akadályok felismeréséről és azok ha-
tékony elhárításáról.

Leggyakoribb hitrendszereinkről, me-
lyek folyamatosan visszatartanak minket 
egy-egy célunk megvalósításában, mi pe-
dig egyszerűen nem és nem értjük, miért 
nem sikerül valami, amiért mindent meg-
teszünk. Ahogy már múltkor is említettem 
ezek felismerése időt és energiát igénylő 
feladat, az eredménye viszont mindig kár-
pótol minket a megtett útért.

SŐT!

Gyakorlatilag az utat megtéve már me-
net közben felismerjük azt, hogy ennek a 
haladásnak az eredményeképpen lehe-
tünk majd végre boldogok és elégedettek, 
amikor el tudjuk érni az oly rég vágyott cé-
lunkat.

Az önismeret útja persze lehet madárcsi-
csergős erdei séta is, melyet néhanapján 
súlyosbít csak 1-1 komolyabb kihívás. Fel-
foghatjuk azonban dzsungelharcként is, 
ahol machetével a kezünkben folyamatos 

bozótvágó üzemmódban haladunk, miköz-
ben szakad rólunk a víz és moszkítók hada 
keseríti utunkat. A jó hír pedig ezzel kapcso-
latban az, hogy e döntés csak és kizárólag 
rajtunk múlik.

Ami engem illet volt szerencsém mind-
kettőt kipróbálni és arra jutottam, hogy 
adott esetben bármelyiknek meglehet a 
maga létjogosultsága. 

Voltak ugyanis olyan megoldandó fel-
adataim saját magam megismerése so-
rán, amiket a hátam közepére sem kí-
vántam. Ilyenkor pedig az tűnt számomra 

kecsegtetőbb megoldásnak, ha minél 
előbb túljutok az adott szakaszon. Ehhez 
viszont értelemszerűen sokkal gyorsabb 
tempót voltam kénytelen diktálni magam-
nak. S bár a haladás valóban jelentősebb 
volt, maga az egész menet sokkal inkább 
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hasonlított valamiféle túlélőtúrához, mint 
kellemes kiránduláshoz úton saját magam 
felé. Ezek után az etapok után sorra-rend-
re el is határoztam, hogy egy darabig ma-
radok inkább a kényelmes poroszkálásnál.  
Már csak azért is, mert akkor az embernek 
bőven van ideje és lehetősége megcso-
dálni a tájat amin végighalad, csak úgy, 
mint egy igazi kiránduláson. Ahelyett, hogy 
űzött vadként rohanva hagyná maga mö-
gött a képzeletbeli kilométereket.

Ha már a haladás módozatait ilyen ala-
posan kiveséztem, álljon itt végre pár példa 
is arra vonatkozóan, mik is lehetnek ezek a 
fent említett akadályok, belénk kódolt hitek, 
melyek sorra-rendre közbeszólnak, mikor 
valamit el akarunk érni. Valószínűleg né-
melyikkel már találkoztunk is eddigi életünk 
során, de lehet, hogy nem voltunk vele tisz-
tában, pontosan mivel is állunk szemben. 
Természetesen jóval több létezik, mint amit 
én most itt a teljesség igénye nélkül felso-
rolok, ám saját tapasztalatom alapján, a 
munka területén ezek képesek leginkább 
visszafogni minket a haladásban. 

1. Nem vagyok elég jó: nagy eséllyel 
mindegyikünk életének korai szakaszában 
„sikerült” begyűjteni magunk köré 1-1 olyan 
személyt, akinek ezen korlátunkat köszön-
hetjük. Szerencsésebb esetben nem a Szü-
leink közül került ki a közreműködő, bár az 
óvónők/tanárok is hasonló kaliberű káro-
kat lehetnek képesek okozni, mint a velünk 
együtt élő felnőttek.

2. Nem érdemlem meg: sok esetben 
együtt szerepel az előző hitünkkel, hiszen 
aki nem elég jó, az nem is érdemli meg, 
hogy ő maga jó dolgokat kaphasson. És 
milyen gyakran előfordul, hogy a gyere-
kekre rányomják sőt gyakorlatilag beleé-
getik  a „kevés vagy” bélyegét, mely aztán 
egy életen át elkíséri őket és visszafogja az 
érvényesülésben az élet bármely terüle-
tén.

3. Nem olyan családból származom: 
családja válogatja, hol mit értenek ez alatt, 
általában leginkább a szerencsére vo-
natkoztatják és arra, hogy milyen anyagi 

lehetőségek állnak rendelkezésünkre ki-
indulásképpen. Elültetve agyunkban ezzel 
kapcsolatban további korlátokat is a jólét 
megteremtésének lehetőségére vonatko-
zóan.

4. Becsületes módon meggazdagod-
ni lehetetlen: ki tudja hány és hány gene-
rációra visszamenőleg blokkkolták már 
magukat ezzel felmenőink továbbadva 
számunkra is saját erre vonatkozó egyre 
inkább sziklaszilárd hitüket. Éppen ideje te-
hát, hogy mi magunk ezt felismerve és át-
írva a bennünk futó programot, saját cse-
metéink életét már megkönnyítsük ebből a 
szempontból – IS a jövőre vonatkozóan.

Hosszan sorolhatnám még a példákat 
azzal kapcsolatban, mi mindennel fogjuk 
vissza saját magunkat abban, hogy BOL-
DOGuljunk a munkánkban (is). Azt hiszem 
viszont, hogy sikerült a leggyakoribb ese-
teken bemutatnom, hogy s mint befolyá-
solnak minket tudat alatt a fenti hiteink. 

Érdemes mostantól módszeresen figyel-
nünk magunkat és akár jegyzetelni is azzal 
kapcsolatban, hol és mikor bukkannak fel 
bennünk az említett érzések. Első lépés-
ként ugyanis fontos ezeket felismernünk és 
beazonosítanunk, hogy aztán a legköze-
lebbi írásomban ajánlott módszerek segít-
ségével felvegyük a kesztyűt és elkezdjük 
kigyomlálni őket a tudatalattinkból.

Addig is kívánok minél több sikerélményt 
a felismert helyzetek által és egyre izgatot-
tabb kíváncsiságot arra vonatkozóan, ho-
gyan lehetséges e téren is továbblépni a 
BOLDOGulás felé.
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Mediáció - alternatív 
vitarendezés

a hétköznapokban
és hivatalos úton -2.

DR. NÉMETH NOÉMI

A mediáció – ahogyan azt korábbi cik-
kemből már kiderült – egy alternatív vi-
tarendezési lehetőség, mely a felek kö-
zött felmerülő konfliktusok hatékony, 
mindkét fél érdekeire figyelemmel tör-
ténő feloldását, lezárását célozza.

Előző cikkemben bemutatásra került 
az a mindenfajta befolyástól mentes, 
önkéntes elhatározáson alapuló eljá-
rás, melyben a felek saját érdekeiket 

felismerve fordulnak mediátorhoz, s ily 
módon egy win-win szituáció alakul ki, 
melynek eredménye lehet a közöttük 
kialakult vita békés, minden résztvevő 
számára megnyugtató lezárása, meg-
állapodás formájában.

Fontos rögzíteni, hogy ezen megálla-
podásokhoz – írásbafoglalásuk ellené-
re – nem kapcsolódik automatikusan 
kötőerő, tehát jogilag nem számítanak 
végrehajthatónak.

A nemzetközi tendenciáknak megfele-
lően ugyanakkor a hazai jogrendszerbe is 
bekerült az a lehetőség, mely az önkénte-
sen létrehozott megállapodásokhoz vég-
rehajthatóságot kapcsol, s így minden 
résztvevő számára megnyugtató lehet.

A gyakorlatban az eljárás a bíróság előtt 
zajlik, azonban jóval egyszerűbb és költ-
séghatékonyabb, mint egy polgári per. 

Az ún. közvetítői eljáráshoz kapcsolódó 
egyezségi kísérlet tulajdonképpen úgy 
zajlik, hogy a résztvevők – már létrehozott 
egyezségükkel – a bírósághoz fordulnak, s 
kérik, hogy azt hagyja jóvá. Amennyiben a 
megállapodás megfelel a jogszabályok-
nak, a bíróság azt végzésével jóváhagyja, 
s ettől kezdve ahhoz ugyanazon jogkövet-
kezmények fűződnek, mint egy peres eljá-
rást lezáró ítélethez.
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Előfordulhat az is, hogy a vitás felek 
egyike fordul bírósághoz, s Közvetítői eljá-
rás nélküli egyezségi kísérletre kéri idézni 
a másik felet. Ebben az esetben lehető-
ség van az előzetes tárgyaláson rögtön 
egyezséget kötni, melyet a bíróság jóvá-
hagy, amennyiben azonban ez nem sike-
rül, a bíróság a közvetítői eljárás igény-
bevételének lehetőségéről tájékoztatja a 
feleket, s az eljárást felfüggeszti annak re-
ményében, hogy a mediáció megoldást 
jelent majd számukra.

A mediáció mindkét fenti esetben ön-
kéntes alapon – bár már bíróság közre-
működésével – történik.

Az önkéntes alapon megindított eljárá-
sokkal szemben ugyanakkor a bíróságok 
– bizonyos ügytípusok esetén – ma már 
olyan eszközökkel is rendelkeznek, me-
lyekkel akár azon felek számára is elren-
delhetik a mediációt, akik azt nemhogy 
nem kérték, de nem is kívánnak részt ven-
ni benne. 

Első ránézésre a „kötelező mediáció” in-
tézménye a „fából vaskarika” kategóriába 
tartozhat, hiszen a mediáció egyik leg-
főbb előnyének éppen az önkéntességet, 
a konfliktusok feloldásának vágyát, a be-
folyásmentes akarattal történő egyezség 
létrehozását tarthatjuk, fontos kiemelni 
azonban, hogy a bíróság csupán az el-
járás megindítására kötelezheti a fele-
ket, annak további lefolytatására, vagy 
akaratuk ellenére történő megállapodás 
megkötésére természetesen nem. 

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az 
érintetteknek egy mediációs ülésen köte-
lező részt vennie, s ha a megfelelő tájé-
koztatást követően sem kívánják igénybe 
venni a lehetőséget, jelezhetik a bíróság 
felé, ahol ezt követően a peres eljárás ha-
gyományos formában folytatódik.

A már perbe lépett résztvevők számra a 
hatályos Polgári perrendtartásban több 
helyen – vissza-visszatérő jelleggel – szin-
tén megjelenik a közvetítői eljárás lehető-
sége, biztatva ezzel a feleket, hogy éljenek 
a jogszabály adta lehetőségekkel, és a 
bírákat, hogy igyekezzenek az ügyfele-
ket ezirányba terelni. A lehetőség kihasz-
nálására buzdíthat az is, hogy a mediá-
ció illetékmentes, s ha bírósági közvetítőt 
veszünk igénybe, akkor egyéb költséggel 
sem kell számolnunk. (Természetesen le-
hetőség van bíróságon kívüli közvetítő ki-
választására egy országos névjegyzékből, 
ebben az esetben azonban a közvetítő dí-
ját vállalnunk kell.)

A bíró az eljárásjogi törvény alapján le-
hetőséget kap, hogy mind a perfelvételi 
tárgyaláson, mind a peres eljárás bár-
mely szakaszában megkísérelje egyezség 
létrehozását a felek között, melynek elő-
segítéseként tájékoztatja őket a közvetítő 
eljárás lehetőségéről, annak előnyeiről. 
Bizonyos esetekben – pl. házassági bon-
tóperben – ugyanakkor a bíró számára 
kötelező a közvetítői eljárásra vonatkozó 
szabályok ismertetése. 
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Kiemelendő ugyanakkor, hogy a peres 
eljárás során a feleknek lehetősége van 
kérni is, a közvetítői eljárás lefolytatását.

A Polgári perrendtartás arra is figyel-
met fordít, hogy a saját maguk által – a 
közvetítői eljárás segítségével – megkö-
tött egyezséget a felek komolyan vegyék, 
hiszen – a perköltség megállapítása kö-
rében – „szankcionálja” a mediáció so-
rán kötött megállapodás ellenére perben 
egyezséget nem kötő, illetőleg a megkö-
tött egyezség ellenére újabb peres eljá-
rást indító felet. Nem célszerű tehát a me-
diátor előtt látszategyezséget kötnünk, ha 
nem kívánjuk azt valójában is betartani, 
mert ilyen esetben az eljárási költségeket 
a bíróság ránk fogja terhelni. 

Ugyanez vonatkozik arra az eset-
re is, ha a kötelezően elrendelt 
közvetítői eljárás igazolhatóan az 
egyik fél önhibából eredő mulasz-
tása miatt hiúsult meg; ez esetben 
ugyanis neki kell megtérítenie a 
vétlen fél perköltségét. 

A bírósági hatáskörökön kívül a 
jogszabályok a gyámhatóságnak is 
lehetőséget adnak arra, kérelemre 
vagy a gyermek érdekében hivatal-

ból - a szülők számára közvetítői eljárás 
igénybevételét rendeljen el. Az eljárást 
maga a gyámhatóság, a gyermekjóléti 
központ, vagy a területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat biztosítja, szintén díjmente-
sen.

Két cikkem összefoglalásául elmond-
ható, hogy a mediáció számos olyan 
élethelyzetben jelenthet segítséget, me-
lyekben a hagyományos bírósági eljárás 
a felek közötti vitát csak tovább mérge-
sítené, konzerválná, vagy bírósági eszkö-
zökkel nincs lehetőség kezelni felek sze-
mélyes érintettségét. A mediációs eljárás 
rugalmasabb keretei, eszközei, a lebo-

nyolítás közvetlenebb, de fizikai 
távolságokat is áthidalni képes 

módszerei, ugyanakkor az eljá-
rásnak a peres eljárásokkal való 

kapcsolódási pontjai olyan le-
hetőségeket rejtenek magukban, 

melyeket célszerű kihasználni. Ku-
tatások támasztják alá továbbá, 

hogy a felek saját elhatározásából 
kötött, s mindkét fél érdekét figye-
lembe vevő megállapodások vo-
natkozásában a végrehajtási haj-
landóság igen jó, így bárki számára 

érdemes lehet élni ezen alternatív 
lehetőséggel. 
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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.



EGY
ELSÜLLYEDT MAGYAR 

FALU NYOMÁBAN - 

TÚRA A TISZA-TÓ 
KÖRNYÉKÉN

KARÁSZI ALEXANDRA
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Hiszem, hogy akkor lehet valamiről hi-
telesen beszámolni vagy véleményt for-
málni, ha az ember ki is próbálja, legyen 
szó bármiről. A modern világban minden 
elérhető, akármit szeretnénk, azonnal két 
kattintás és már csenget is a postás. 

Éppen ezért volt egy nagyon különleges 
élményben részem, mikor egy teljes sát-
razós és nomád hétvégét tölthettem el a 
Tisza-tó partján. 

Mikor minden este bográcsban készül a 
vacsora, mikor a szúnyogok megcsipked-
nek, mikor az angol wc luxusnak számít, 
mikor hajnalban végignéz az ember egy 
napfelkeltét, vagy éppen egy hatalmas 
vihar csap le rá. Egészen különleges, ab-
szolút nem hétköznapi élmény. 

A Tisza-tó hazánk második legnagyobb, 
viszont méreteiben első számú mester-
séges tava. Az az érintetlen báj, ami a tó 
körül tapasztalható egyre több turistát, 
pihenni vágyót vonz. Sokak azért kedve-
lik a tónál való nyaralást, mert közel nem 
olyan felkapott, mint a Balaton vagy a 
Velencei-tó, évről évre nő a kiemelkedő 
minőségű vendéglátóhelyek, szállások, és 
strandok száma. 

Mikor már éppen, hogy fellélegeztünk 
volna, ismét születik egy kormányren-
delet, ami természetesen a Mi védel-
münket szolgálja, viszont ez a rende-
let elképzelhető, hogy sokak tervezett 
utazását módosította. Napi szinten kell 
tájékozódnunk a változásokról, mert 
habár lazábban lehet közlekedni, el-
képzelhető, hogy az utazáson kapjuk 
a hírt, hogy ha haza érkezünk két hét 
karantén vár ránk. Mindeközben a ha-
zai turizmus szárnyal, mindenki otthoni 
lehetőségek után kutat. Alig lehet szál-
lást foglalni bárhová, és a strandok is a 
kánikulában teltházzal üzemelnek. 

Ezek után talán már hazai vizeken sem 
lehet nyaralási lehetőségre jó szívvel 
számítani?
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Családdal, barátokkal, de akár egye-
dül is érdemes ellátogatni hazánk legna-
gyobb mesterséges tavához, mert min-
denki talál olyan kikapcsolódási formát, 
ami garantáltan nagy élmény és feltölti a 
dolgos hétköznapok szürkesége után. 

De mit is lehet csinálni a tó környékén? 

Elsődleges szempont az aktív kikapcso-
lódásra vágyóknak, hogy a Tisza-tó körüli 
utat „biciklis paradicsomként” is emlege-
tik. Közkedvelt kicsik és nagyok körében 
egyaránt, mert a terep teljesen sík, így 
egy laza tempó mellett is azontúl, hogy 
egy nap alatt kényelmesen körbeteker-
hető, bőven beleférnek programok és lát-
nivalók is a környéken. Az út egyébként a 

tavat körbeölelő gáton húzódik, így bicik-
lizés közben végig pazar kilátásban lehet 
részünk. 

Hatalmas élmény, hogy mikor már egy 
ideje teker az ember a tikkasztó hőség-
ben, gondol egyet, eldönti a biciklit és úgy 
ahogy van befut a tóba, úszik egyet, aztán 
már lehet is tovább tekerni. Erre a kihagy-

hatatlan feltöltődésre az egymást köve-
tő -körei, dinnyésháti, sarudi, poroszlói, 
abádszalóki, tiszafüredi- strandokon van 
lehetőség. Technikai információ, hogy Ti-

sza-tavi Kerékpáros Centrumban minden 
megtalálható, ami az út során szükséges 
lehet és természetesen bicikli is bérelhető! 

Feltétlen érdemes egy megállót beik-
tatni a Kiskörei Hallépcsőnél. Az ökológiai 
szempontból kulcsfontosságú hallépcső 
egész évben biztosítja a kapcsolatot a tó 
és a Tisza folyó között. Sokan úgy emle-
getik, mint a kikapcsolódás és feltöltődés 
legjobb pillanata, az igazi nyugalom szi-
gete, ahol a víz csobogása, a halak meg-
figyelése, a festői környezet, a természet 
lágy öle magával ragad. 

Örök kérdés családosok körében, hogy 
vajon a gyermek is jól fogja e érezni ma-
gát, lesz e program, amit közösen tudnak 
csinálni? 

Kihagyhatatlan a Tisza-tavi Ökocentrum, 
ahová ellátogatva úgy érzem, jogosan ír-
hatom, minden magyar embernek egy-
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szer át kellene élni az ott rá váró élményt. 
Természeti kincsek nyomában, eddig 
még nem is ismert halfajok megismerése 
játékos formában, hogy a gyerekeknek is 
hatalmas élmény legyen. Lehetőség van 
vízitúrákra vagy kishajós kirándulásokra 
is. Ha ez sem lenne elegendő, akkor meg-
tekinthetjük a Poroszlói-medencét a ki-
látóból, vagy vidraetetést is végignézhe-
tünk. Plusz tipp, hogy Poroszlón a Sarokház 
cukrászdában a legfinomabb a fagyi! 

Kevesen tudják, de több mint 140 éve 
Tiszahalászt, egy Árpád-kori falut és raj-
ta kívül még több települést és községet 
elöntött a Tisza. A falu megsemmisült, de 
az emberek szerencsésen túlélték a bal-
esetet. A kaland kedvelőinek lehetőségük 
van az elsüllyedt falu nyomába eredni és 
felkeresni azt. A kilátótoronyból a valaha 
virágzó falu maradványai megcsodálha-
tók. 

A gasztronómia szerelmesei is bőven 
találnak finom falatokat, igazi autentikus 
magyar friss halból készült halászlevet. 

Tiszafüreden a Hello Hal falatozóba bi-
ciklizés közben megállhatunk egy fél órá-
ra feltöltődni és megkóstolni az igazi Ti-
sza-tavi magyar specialitásokat. 



DR. SIMON LÁSZLÓ

2. rész

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

HOGYAN VÉDEKEZHETÜNK
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A KIVÁLÓ BIOLÓGIAI TEREP LÉTRE-
HOZÁSÁNAK A LÉPÉSEI
„A rendszeresen moss kezet, és kerüld a 
tömeget!”
felhívás betartása mellett a követ-
kezők:

1. Igyunk megfelelő mennyiségű 
egészséges, tiszta, ha lehet hidrogén-
nel dúsított vizet!

2. Egészségesebb az, aki 
egészségesebben táplálkozik.

3. Sportolj, menj sétálni, mert nagyon 
hasznos a mozgás.

4. A napfény erősíti az immun-
rendszert.

5. Aludj megfelelő időben, pihenj ele-
get, kényeztesd, érezd jól magad!

6. Érezd magad jól, kerüld a stresszt!

7. Kerüld el az egészségkárosítókat: 
a cukrot, az alkoholt, a dohányzást, a 
drogokat, stb.!

8. Teremtsünk harmóniát, belső 
békét, meditáljunk!

Tehát a kiváló biológiai terep alapja a jó 
immunrendszernek! Ezért különösen fon-
tosak számunkra azok a lehetőségek, amelyek 
még a kezünkben vannak, hogy egészségesek 
és erősek maradjunk. Fontos ismernünk, ho-
gyan érhetjük el azt az állapotot, amelyben a 
vírusok és a különböző egészségkárosító fertő-
zések hatástalanok ránk és a szűkebb környeze-
tünkre.

1. Igyunk megfelelő mennyiségű egész-
séges, tiszta, ha lehet hidrogénnel dúsí-
tott vizet!

Napjainkban a környezetszennyezés már 
mindenütt jelen van. A szervezetünknek a 
legnagyobb problémát az ivóvízbe jutott 
növényvédő szerek, antibiotikumok, hormo-
nok, ezek lebomlott részei, valamint a mik-
ro-műanyagok és a hozzáadott klór jelenti. 
Napjainkra a környezet- és vízszennyezés 
olyan mértékűvé vált, hogy sem a csapvíz, 

sem az ásványvíz nem kínál 100%-os biz-
tonságot a vegyi szennyezőkkel szemben. 
Ma hatékony víztisztítást fordított ozmózis 
rendszerű, vagy desztilláló berendezéssel 
érhetük el. E berendezések a vegyi szennye-
zők 98-100 %-át képesek eltávolítani, s olyan 
vizet állítanak elő, aminek alacsony az ás-
ványi anyag tartalma, így kiváló az oldóké-

Dr. Simon László c. egyetemi docens, Az él-
tető víz titkai című könyv szerzője, a Tiszta Víz 
Üzletház tulajdonosa cikksorozata.
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pessége és képes hatékonyan méregtele-
níteni a szervezetet.

További különleges lehetőségünk a hidro-
géndúsítás, az antioxidáns víz fogyasztása, 
aminek nagyon magas az elektronaktivi-
tása – ez egy új technológia eredménye. A 
forgalmazott hidrogéndúsítóink gyógyá-
szati segédeszközök. Ma már klinikai ku-
tatások igazolják: „A molekuláris hidrogén 
lényegében az emberi test minden szervé-
ben terápiás hatást fejthet ki, több mint 140 
humán betegség esetén.” A hidrogénnel 
dúsított víz ideális segítség a kiváló biológi-
ai terep létrehozásához, ezért a fogyasztá-
sát mindenkinek ajánljuk. 

Több infó a „Az éltető víz titkai” című köny-
vemben, amely megrendelhető a www.
tisztaviz-uzlethaz.hu oldalon.

Mindemellett fontos, hogy naponta 
igyunk meg legalább 2 liter alacsony ásvá-
nyi anyag tartalmú vizet (10-60 mg/l), hogy 

a sejtjeink méregtelenítése jól működjön! 
A túl kevés folyadék fogyasztása fáradttá, 
védtelenné, betegségre hajlamossá tesz. 
Több infó a www.tisztaviz-uzlethaz.hu olda-
lon. 

2. Egészségesebb az, aki egészségeseb-
ben táplálkozik 

Valójában nagyon fontos számunkra, 
hogy a testünket, az elménket egészséges 
táplálkozás mellett működtessük. Jelen 
helyzetben különösen fontos, hogy az ét-
rendünk elegendő mennyiségű tápanyag-
gal, vitaminnal, ásványi anyaggal segítse 
szervezetünket a kórokozók, a vírusok tá-
madásával szemben! Az immunrendszer 
rendkívül energiaigényes. Az evolúció so-
rán kialakult, hogy fertőző betegség esetén, 
az élőlényeken fáradtság és passzivitás 
lesz úrrá, mert ezáltal csökken az elhasznált 
energia, ami átcsoportosítható az immun-
védekezésre.

Ezért javasolt a sok nyers zöldség, gyü-
mölcs, mert belőlük a tápanyagok könnyen 
kinyerhetők és emellett magas a redoxpo-
tenciáljuk (elektronaktivitásuk). Kiválóak a 
frissen csavart natúr-italok (búzafűlé, ár-
pafűlé, narancslé, stb.). A Német Táplálko-
zási Társaság (DGE) legalább három adag 
zöldség és két adag gyümölcs elfogyasztá-
sát javasolja naponta. Ez napi 400 gramm 
zöldségnek (kb. 200 gramm főtt zöldség + 
200 gramm nyers étel vagy saláta), és 250 
gramm gyümölcsnek felel meg. Különösen 
kedvező ételek: bab, brokkoli, sötét bogyók, 
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sárgarépa, fokhagyma, dió, piros paprika, 
citrusfélék.

Az immunrendszerünk működésében a 
bélflóra is alapvető részt vevő. Ha szeret-
nénk valami jót tenni a bélrendszer számá-
ra, akkor biztosítanunk kell a kiegyensúlyo-
zott étrendet, kevés cukorral, kevés hússal 
és kevés állati zsírral. Ehelyett fontosak: a 
növényi rostok (gyökérzöldségek, a hagy-
mafélék, a banán, az articsóka, a spárga, az 
olajos magvak és a zabpehely), valamint az 
erjesztett ételek (joghurt, savanyú káposz-
ta, stb.). 

Hasznosak az étrend kiegészítők. Az ipari 
termelés hátránya, hogy a boltokban be-
szerezhető alapanyagok alacsony vitamin 
és nyomelem tartalmúak, amit pótolnunk 
szükséges. A családom és én egy fantaszti-
kus algakészítményt, az Immun Supreme-t 
fogyasztjuk, mert 4000 vitális anyagával 
teljes értékű táplálék, és minden benne van, 
ami szervezetünknek katalizátorként szük-
séges. Mellette isszuk a MSM-C vitamint. 
(Ezekről több infó: http://biocomnetwork.
hu/micro/hu-2020/mobile/index.html#p=1 
oldalon)

3. Sportolj, menj sétálni, mert nagyon 
hasznos a mozgás!

A mozgástartományunk jelenleg korláto-
zott, ám a lelkiállapotunk számára jó lehet 
egy rövid séta a friss levegőn. A kutatások 
kimutatták: már hetente két természetben 

töltött órának is pozitív hatása van a fizikai 
és a mentális egészségünkre. Séta a friss le-
vegőn, plusz a változó hőmérsékleti ingerek 
a mozgással együtt, stimulálják az immun-
rendszert. A jobb vérkeringéstől javulnak a 
nyálkahártyák, és a magasabb páratarta-
lomnak köszönhetően jobban tudják kezel-
ni a vírusrohamokat.

A mozgás mindig boldogsághormonok-
kal árasztja el a testünket. Akik sportolnak, 
jobban alszanak, csökkentik a stresszt, a 
szorongást, és élesebbé fejlesztik az ész-
lelésüket, gondolkodásukat. A testmoz-
gás, a sport otthon is működik. A WHO na-
ponta legalább 30 percet javasol, amit a 
fitneszedzők szerint feloszthatunk: tíz perc 
reggel, tíz délután és tíz este. A lényeg a 
rendszeresség.

Jóga, pilates vagy tánc, ráadásul sok fit-
neszedző most online tanfolyamokat kínál, 
néha még ingyen is. Tehát, ha van szőnyeg 
vagy törülköző a padlón, akkor már mehet 
is! Legalább addig, míg az internet-kapcso-
lat fennáll. Ha nem, akkor kreativitásra van 
szükségünk. Például: Maraton az erkélyen, 
vagy használhatjuk otthonunk lépcsőjét is, 
járjunk fel és le! Ezek szélsőséges példák, de 
ha kreatívok vagyunk, akkor a sport ottho-
nunkba hozására végtelen lehetőség nyílik.

A fizikai aktivitás nemcsak az egészségre 
van jó hatással, hanem az életminőséget 
is javítja. A testmozgás jelentősen képes le-
csökkenteni a cukorbetegség, a szívbeteg-
ség, a rák és a mentális betegség kialaku-
lásának kockázatait. 
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Sok kutatást végeztek a depresszió és a 
testmozgás kapcsolatáról. Bebizonyoso-
dott, hogy a rendszeres testmozgás csök-
kenti a depresszió kialakulásának esélyét, 
másrészt az adatok alapján az is nyilván-
való volt, hogy a testmozgás hiánya nagy-
mértékben képes depressziót generálni az 
emberi szervezetben.

4. A napfény erősíti az immunrendszert

A tél viszonylag meleg volt, de hosszú és 
sötét is, ezért most különösen fontos a ma-
gasabb D-vitamin szint biztosítása. Amikor 
a napfény eléri a bőrt, a test D-vitamint ter-
mel, és ez jó az immunrendszerünknek.

A fizikai életet a napsugárzás energiája 
működteti. Dr. Gerald Pollack igazolta, hogy 

a szervezetünkben lévő víz ugyanolyan 
módon veszi és dolgozza fel az elektro-
mágneses energiát (fényt) a környezetből, 
mint a növények. Ez az abszorbeált ener-
gia felhasználható vegyi, elektromos vagy 
mechanikai munkák elvégzésére.

A napfény hatására, a szervezetünkben 
lévő strukturált víz is egy kész elektronfor-
rást kínál számunkra, amely képes sokféle 
biológiai reakciót végrehajtani. Ezért érez-
zük kellemesen magunkat, ha a felhős na-
pok után kisüt a Nap, és sétálunk egyet a 
friss levegőn. Ennek akkor is van értelme, ha 
a felhős az ég, mert a napsugárzás így is 
serkenti a vitaminképződést. 

Folytatjuk...

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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“Hivatalos, 
      mégis sikkes külsőt kreálni
                               a nyári hőségben ”
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Hivatalos, mégis sikkes külsőt kreálni 
magunknak a mindennapos bosszúsá-
got okozó feladványok közé tartozhat, 
különösen a nyári hőségben. Nem egy-
szerű olyan szettet kitalálni nap, mint 
nap, amely nemcsak hogy passzol mun-
kahelyünk elvárásaihoz, de közben a 
melegben is kellemesen érezhetjük ben-
ne magunkat. Fokozottan igaz ez abban 
az esetben, ha olyan környezetben dol-

gozunk, ahol a „business look” elvárt, te-
hát kosztümöt, vagy hasonlóan komoly 
összeállítást követelnek meg tőlünk. A 
következőkben olyan hasznos nyári tip-
peket kaphatsz, melyekkel felfrissíthe-
ted a legmelegebb időszakban használt 
ruhatárad, és mindennap változatosan 
öltözködhetsz az egyre nagyobb forró-
ság ellenére is.

HOGYAN TEREMTS STÍLUSOS 
RUHATÁRAT?

V.

BOTYÁNSZKY SZILVIA

Mit vegyél fel az irodába nyáron?

A-vonalú ruha

Az egyszerű szabású, letisztult stílust köz-
vetítő A-vonalú ruha - mely kellemes, 
légáteresztő anyagból készült - az egyik 
legjobb választás lehet a nyári meleg-
ben. Egyszerre lehetsz ben-
ne elegáns és nőies, miköz-
ben határozott benyomást 
kelthetsz. Az A-vonalú ruhák 
minden testalkat típus szá-
mára előnyösek, így bizto-
san megtalálod a számod-
ra legmegfelelőbb darabot 
nyáron is.
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Könnyű nyári (nadrág)kosztüm

Ha munkahelyeden kötelező kosztümben 
megjelenned, ezt nyáron is megteheted, 
csak figyelj arra, hogy világos színű összeál-
lítást válassz, emellett az anyaga is könnyű 
legyen és szellős. A pamut, vagy vászon na-
gyon kellemes viselet a nagy melegben, és 
kis szerencsével szép darabokat találhatsz 
itthon is, legyen szó akár nadrágkosztümről, 
vagy a szoknyával ké-
szült változatról.

Elegáns ingruha

Az ingruhák idén is nagyon trendinek szá-
mítanak, és többek között az a jó bennük, 
hogy a kiegészítőket váltogatva különböző 

stílusban hordhatod 
őket. A nőiesebb és 
letisztultabb stílusú 
ingruhák az elegáns 
irodai megjelenés 
követelményeinek 
is megfelelnek. A 
legjobban pántos 
magassarkúval és 
nagyméretű tás-
kával mutat.
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Magas derekú
bőszárú nadrágok

Igazán csinos és sik-
kes viselet a most oly 
divatos, magas dere-
kú, feltűnően bőszá-
rú nadrág. Nemcsak 
egyszerű blúzzal vi-
selheted, de szűk, 
testre feszülő felső-
részekkel is, továbbá 
crop toppal - attól 
függően, mennyit 
enged meg a 
munkahelyed. Rö-
vidre szabott felső-
résszel hordva nagyon izgalmas 
és nőies ez az összeállítás, de arra minden-
képpen figyelj, hogy a köldököd ne látszód-
jon ki - még egy lazább munkahelyen sem 
-, szigorúan csak egy vékony sávot en-
gedj láttatni a bőrödből 
a nadrág és a 
felsőrész kö-
zött!

Crop top magas derekú
A-vonalú szoknyával

Egy olyan munkahelyen, ahol 
nem vagy annyira megkötve az 
öltözködés terén, bátrabban al-
kalmazhatod az aktuális nyá-
ri trendeket. A crop top - azaz 
a mell vonala alatt körülbelül 
három ujjnyival végződő, kicsit 
bővebb, lengébb szabású fel-
sőrész – 30 fölött is hordható, 
amennyiben nincs súlyfelesle-
ged, így próbáld ki nyugodtan, 

ha van hozzá kedved. Figyelj arra, 
hogy mindenképpen magas de-
rekú szoknyával vagy nadrág-
gal párosítsd, és ne látszódjon 
ki a köldököd! Irodai munkához 
is nagyon stílusos egy olyan 
szettet felvenned, amely egy 
egymáshoz passzoló A-vo-
nalú szoknyából és egy crop 
topból áll.
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Bőrünk egészségének
nyomában

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

Mielőtt feltette volna kérdéseit, elmond-
ta, hogy ő hogyan támogatja a bőrét be-
lülről. Gondoltam is magamban, milyen 
tudatos férfiember. Szóval kollagént fo-
gyaszt belsőleg és C vitamint, én gyorsan 
el is mondtam neki, hogy milyen fontos 
a C vitamin a kollagén szintézishez, azaz 
megerősítettem, hogy jól teszi a dolgát. 
Ezen kívül szed vitaminokat és igyekszik 
mozgásban lenni.

Próbálom emlékezetből leírni a beszél-
getésünk egy részét. 

Cikkünk főszereplője Artúr – a taxis Úr – 
aki hozzájárult nevének felhasználásához 
és azt a cikk címet választottunk, hogy: 
ÁRAMLÁS

Szeretettel írom mindenkinek és Önnek, 
Artúr!

A: Írjon a napsütésről!
P: Arról már írtam cikket. Ami a legfon-

tosabb, hogy a napozással vigyázni kell 
– nem szabad sokat és fényvédőt kell 
használni, hogy a bőrelváltozások vagy 
öregedés elkerülhető legyen.

A: Akkor írjon a vízről! Az ásványvizekről 
például, mikor melyiket kell használni.

P: Az nem az én kompetenciám. Nagyon 
fontos a hidratálás, külsőleg, belsőleg is. 
Elvileg a testsúly kilogrammot meg kell 
szorozni 3-al.

A: Na, akkor itt ez a maszk kérdés (ilyen 
szuper kérdést – gondoltam magam-

MAYER PETRA

A mai cikkem nem lesz szokványos, az élet ihlette. Nagyon szeretem az életszerű dol-
gokat. A minap kicsit sokáig pakoltam a szalonban és későre járt már, sietnem kellett 
volna haza, fáradt voltam és még várt rám a cikk. Gondoltam hívok egy taxit, 10 perc 
és otthon is vagyok. Beültem a kocsiba és egy nagyon kedves úr üdvözölt. Megkérdez-
te milyen napom volt. Rendkívül meglepődtem a kedves figyelmességen, nagyon jól is 
esett, és szóba elegyedtünk. Kérdezte, mivel foglalkozom. Kozmetikus vagyok mond-
tam, speciális bőr problémákkal foglalkozom és pont egy cikket kell írnom egy olyan 
magazinba, ahol tudatos életmódot képviselő emberek írnak. Kérdezte, hogy miről fo-
gok írni és én megkérdeztem, szerinte miről írjak.

ÁRAMLÁS
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ban). Nagyon sok ember bőre beizzad a 
maszk alatt és érzékennyé válik. Vagy az 
óra alatt.

P: A nedves bőr nagyon sérülékennyé 
tud válni. Ezért fontos annak szárazon 
tartása. Ebben az esetben azonban ez 
eléggé nehezen kivitelezhető. Inkább azt 
mondom el mit kerüljünk. Bármilyen maró 
anyagok használatát (retinol, szalicilsav – 
egyenként is kerüljük nyáron). Minden bőr 
egyedi és hogy miként tolerálja a bőre ezt 
a helyzetet. A gyulladásra hajlamos bő-
rök mindenképpen rosszul – főleg a nagy 
melegben. Nappalra nagyon könnyű hid-
ratálás javasolt, estére az alapos tisztítás 
után egy magas antioxidáns tartalmú 
szérum és egy nyugtató krém. Van is egy 
rosaceás vendégem, akinek pont ilyen 
problémája van. 

Ami az órát illeti, gyakran tisztítsuk és a 
nagy melegben szerintem nem javaslott 
a hordása, ha megoldható.

Milyen jó, hogy Önnel jöttem, milyen jó 
kérdései vannak! (közben elkezdtem ke-
resni a lakáskulcsom). Úristen, ezt nem 
hiszem el, a kocsiban maradt a Boráros 
téren a pakolóban. Vissza kell fordulnunk. 
Hogy lehetek ilyen figyelmetlen!!!

A: Ugyan kisasszony, ez bárkivel előfor-
dul. Lehet még nem tudta, hogy hogyan 
akar hazamenni. 

P: Tényleg, igaza van. És valóban nem 
így terveztem az estét. De sebaj, így is 
megéri mert, találkoztam Önnel és olyan 
jó kérdéseket tett fel. 

A: Ne aggódjon, minden rendben lesz.

Folytattuk utunkat és közben beszélget-
ni kezdtünk az élet dolgairól. Értékekről, a 
szeretetről, a figyelmességről (kvantumfi-
zikáról is). Arról, hogy a rendszerünk nem 
tanít meg gyermekkorunkban bennünket 
lényeges dolgokra. Mint például, hogyan 
kezeljük a traumáinkat – amiket tudatta-
lanul hozunk generációkon át, vagy akár 
az aktuális családi fészekből. Hogyan tu-
dunk szeretetteljes és teljes, hiteles, azaz 
önazonos életet élni. 

A gondolat erejéről. Hogy emberek ösz-
szekapcsolódnak, ha van bennük valami 
azonosság.  Mert egymás tükreiben is-
merjük fel sokszor saját magunkat is – ér-
tékeinket, hiányosságainkat.

Teljes egyetértésben voltunk. Felemelő 
érzés volt. Fél szavakból értettük egymást.

Végállomásunkon egy elég szép mo-
nológba kezdtem, ami körülbelül 15 per-
cig tartott – addig beszélgettünk Artúrral 
még. A gondolat erejéről, hogy miként ér 
az tudattalanul az emberekhez, és tel-
jesen egyetértésben voltunk. Csendben 
hallgatta, majd megszólalt!

A: Úristen, annyira szükség van az olyan 
emberekre. mint Ön, olyan sok embernek 
adna megerősítést.
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P: A megerősítés egy dolog Artúr, a szo-
kások megváltoztatása idő. Az ember 
felismeri ugyan, hogy mik korlátozzák, 
de azok megváltoztatása tudatos mun-
ka, ahogy én tanultam akár 6-8 hónap 
is. Nagyon sok jó szakember van, aki tud 
segíteni ezen az úton – mint például akik 
írnak ebbe a magazinba. Bár amikor te-
lekocsizom, akkor is megkapom, hogy ez 
egy pszicho autó, hogy többet kellene 
kérnem, annyi értékes dolgot osztok meg 
az emberekkel. Hát van, ami pénzben nem 
kifizethető.

Artúr, köszönöm az utat, mennem kell. 
Egy élmény volt és hálás vagyok Önnek! 
Életem legjobb taxis útja volt! 

A: Nekem is! De ha gondolja megvárom, 
ameddig leér a kocsijához, megnézi, hogy 
ott e a kulcs, mert ha nem haza viszem. 
Ingyen.

P: Ott lesz a kulcsom! Nagyon köszö-
nöm! Önt fogom keresni, ha legközelebb 
is utaznom kell!

A: Keressen nyugodtan!

„Ha teheted, szolgálj más embereket, 
más érző lényeket. Ha nem, legalább at-
tól tartózkodj, hogy kárt okozz nekik. Azt hi-
szem, ez tekinthető egész filozófiám alap-
jának.” - Dalai Láma
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aMi kell a felhőtlen nyaraláshoz? Valószínűleg 
nem csak jó idő, és nagy elhatározás, miszerint 
az idén végre rendesen kipihenjük magunkat. 
Mindegy, hogy a szabadságunkat Magyaror-
szágon, külföldön vagy a kertünkben töltjük, 
némi felkészüléssel, kis odafigyeléssel nem-
csak felhőtlenné, hanem egyenesen ragyo-
góvá varázsolhatjuk ezeket a napokat.

Ahogy az írásaimból már megszokhatták, 
igyekszem az aromaterápia kincsestárá-
ba bepillantást nyújtani és kézzelfogható, 
a hétköznapi életben könnyen használható 
praktikákat, módszereket bemutatni. Mire 
is készülhetünk fel aromásan, ha nyárról, 
nyaralásról van szó? 

Természetesen fel kell készítenünk a bő-
rünket – a napsütésre, a kiszáradás, a korai 
bőröregedés ellen, a szép barnulás érdeké-
ben. A hidratálás most igazán nem csak egy 

üres szó. A száraz bőr, a dehidratált szer-
vezet fokozottan ki van téve a leégés és a 
gyulladásos betegségek veszélyének. Ezért 
fontos, hogy külsőleg olajozzuk, krémezzük 
a bőrünket. Ha nem szeretjük a zsíros kré-
meket, használjunk könnyebb (natúr, bio) 
hidratáló krémet minden zuhanyzás, fürdés 

után. Még jobb a növényi olajok használata. 
Nyáron részesítsük előnyben a hűtő hatású 
kókusz- vagy napraforgó olajat. Mindig le-
gyen a bőrünk enyhén alávizezve, például 
levendulavízzel. De az is elegendő, ha zuha-
nyozás után csak épphogy felitatjuk a ned-
vességet a bőrünkről, majd a növényi olajjal 
átmasszírozzuk a testünket. Ezzel nemcsak 
a hidratáltságért teszünk, hanem a vér - és 
nyirokkeringésünknek is jót teszünk. Fon-
tos, hogy belsőleg is hidratáljuk magunkat. 
Legjobb, ha mindig van nálunk egy kulacs 
víz és folyamatosan iszunk. Ne engedjük 
meg magunknak, hogy több óra is elteljen 
ivás nélkül! Növényi olajokat is fogyasszunk 
belsőleg. Nyáron részesítsük előnyben a hi-
degen sajtolt, jó minőségű olíva-, naprafor-
gó-, vagy máriatövismag olajat. Napi egy-
két evőkanál olaj hozzájárul az emésztés, a 
keringés és az agyi funkciók megfelelő mű-
ködéséhez. Aromaterapeutánktól kérhe-
tünk a bőrünk szépítését célzó, egyenletes 
barnulást elősegítő olajkoktélt, amit már 
néhány héttel a tervezett nyaralás előtt el-
kezdhetünk fogyasztani. Napozáshoz min-
dig használjunk fényvédő krémet, számos 
jó, fizikai fényvédőt alkalmazó termék létezik 
a piacon. Az arcunkra különösen figyeljünk, 
ne hagyjuk fényvédelem nélkül a bőrt. Na-

    DR. NAGYNÉ VÁCITY ESZTER

Illatok, tudatosság, aromaterápia
Hurrá nyaralunk!

Aromaterápiás támogatással
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pozás után, főleg, ha enyhén megfogott a 
nap, netán le is égtünk, hűsítsük a bőrünket 
kókuszolajjal a fentebb leírt módon, az olaj-
nak levendulavízzel alávizezve. A kókusz-
olajhoz tegyünk pár csepp levendula illó-
olajat. Nem csak enyhíti az égést, csillapítja 
a bőr fájdalmát, húzódását, hanem bőrsejt 
regeneráló hatásának köszönhetően hely-
reállítja a bőr egészségét és a leégést szé-
pen enyhíti, bebarnítja.

Fel kell készülnünk a fokozott meleghatás-
ra is, tehát gondoskodnunk kell a testünk 
hűtéséről. Nem élhetünk azonban egész 
nyáron fagylalton, már csak a sokszor si-
lány minőségű alapanyagok és a rengeteg 
adalékanyag miatt sem. A szezonális, friss 
gyümölcsök és a jó minőségű natúr jog-
hurtok szerencsére azonban ugyanúgy hű-
tenek, és kiváló desszerteket készíthetünk 
belőlük. A nyári szezon kedvelt növényei: a 

citrom, a borsmenta, a citromfű, a kamilla, 
a levendula, a bodzavirág szintén nagy-
szerűen hűtenek, és számtalan frissítőt, fi-
nomságot készíthetünk belőlük. A menta, a 
damaszkuszi rózsa és a citromfű aromavíz 
az aromaterápia gyöngyszemei. A menta 
hűsítő hatása közismert, ezen kívül jó, ha 
tudjuk, hogy emésztést segítő és enyhén 
vérnyomásemelő hatású. A citromfű kivá-
ló harmonizáló, nyugtató, enyhén hűsítő 
hatású. A rózsa hűsítő, szépítő, harmoni-
záló hatású, mind külsőleg, mind belsőleg 
használva. Pár csepp aromavíz a kulacsba 
és még az is vidáman megissza a napi 2-3 
liter folyadékot, aki nem szereti a vizet. Cu-
kormentes és varázslatosan finom, frissítő 
limonádéhoz tegyünk egy kancsó vízhez kb. 
10-15 ml borsmenta aromavizet, facsarjuk 
hozzá egy citrom levét, adjunk hozzá fa-
gyasztott bogyós gyümölcsöket, menta- és 
citromfű leveleket.

Előfordulhat, hogy olyan helyre utazunk 
vagy olyan, számunkra szokatlan hatások-
nak leszünk kitéve, amelyek igénylik, hogy 
immunrendszerünket jó előre felturbózzuk. 

Ezáltal elkerülhetjük a kellemetlen fertőzé-
seket, könnyebben vesszük a kihívásokat. 
A citromfű aromavíz fogyasztása támo-
gatja az immunrendszer megfelelő műkö-
dését. Ezen kívül, használhatunk illóolajos 
testbedörzsölőt, amellyel felkészíthetjük a 
szervezetünket már az utazás előtt és véd-
hetjük magunkat a nyaralás alatt. Egy ilyen 
testbedörzsölő masszázsolaj alkotórésze 
lehet például a madagaszkári kámforfa, 
a ravintsara, a levendula illóolaja, növényi 
olajok közül például a sárgabarack vagy 
meggymag-, olíva-, vagy kókuszolaj. Szak-
képzett aromaterapeuta pontos ajánlást 
tud a számunkra adni, vagy személyre szó-
ló keveréket készít, speciális esetben belső-
leges fogyasztást is javasol.

Ha tudjuk előre, hogy utazás közben való-
színűleg meg kell majd küzdenünk a repülőn 
vagy az autóban a szédüléssel, hányingerrel, 
erre is készüljünk fel időben, és idén a szenve-
dés és a gyógyszerek helyett keressünk jobb 
megoldást. Utazási és mindenfajta rosszullét 
ellen kiváló segítőtársunk a gyömbér illóolaj, 
valamint a borsmenta illóolaj, utóbbi ráadá-
sul elsőrangú fájdalomcsillapító is. Legyen 
nálunk egy üvegcse ezekből, vagy készít-
sünk magunknak előre egy keveréket növé-
nyi olajjal 1:1:1 arányban, és amikor szükséges, 
szagoljunk bele vagy cseppentsünk a tenye-
rünkbe egy cseppet és onnan szimatoljuk. 
Fejfájás esetén kenjük körbe a hajas fejbőrt. 
Figyelem: borsmenta illóolajat várandósok, 
szoptatós édesanyák, 6 éven aluliak és ma-
gas vérnyomásban szenvedők nem hasz-
nálhatnak, még párologtatva sem!
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A nyaralás lehet a méregtelenítés ideje is, hiszen nyáron a 
meleg idő kedvez a különböző kúráknak. Divatosak a böjttábo-
rok, elvonulások. Valójában nem kell ehhez messzire mennünk, 
drága táborokba befizetnünk, magunk is szerét ejthetjük a mé-
regtelenítésnek, akár a nyaralásunk ideje alatt is, hiszen ekkor 
végre jut idő magunkra figyelni. Figyeljünk a folyadékfogyasz-
tásra, méregtelenítés esetén a folyadékbevitel legyen mini-
mum 4 liter. A reggeli első pohár vizünkbe facsarjuk egy citrom 
levét és igyuk meg éhgyomorra. Menjünk el lehetőség szerint 
illóolajos masszázsra, gőzfürdőbe vagy szaunába. Hagyjuk el 
étrendünkből az állati eredetű fehérjéket, a finomlisztet, cukrot, 
készételeket. Részesítsük előnyben a friss, szezonális és helyben 
termesztett gyümölcsöket, zöldségeket, magvakat. Ne csak vi-
zet igyunk, hanem teákat, frissen facsart leveket is fogyasszunk. 
Sportoljunk minden nap: az izzadással nemcsak sok méreg-
anyag távozik a bőrön át, hanem a nyirokrendszerünket is bein-
dítjuk, hiszen a nyirokkeringésnek nincs központja, mint a vérke-
ringés esetében a szív, a nyirokerek az izmok mentén haladnak 
és az izmok aktivitása adja meg a nyirok áramlásának pum-
páját. Ha tudunk, ve-
gyünk minden nap 
illóolajos fürdőt. A 
testet ellazítja és 
megtisztítja, a lelket 
megnyugtatja, és 
pihentető alvásról 
gondoskodik. Ehhez 
tegyünk a meleg für-
dővízhez 250-500 g 
tiszta fürdősót vagy 
Epsom-sót, amely-
re előzőleg 7-15 csepp illóolajat cseppentettünk. Válasszuk a 
harmonizáló levendulát, a keringést serkentő cédrust, ciprust 
vagy rozmaringot, a megtisztító zsályát, az energetizáló nia-
oulit, vagy ezek tetszőleges kombinációját. Élvezzük a fürdőt 20 
percen keresztül, majd gondoskodjunk bőrünk hidratálásáról 
és bújjunk ágyba korán.

Végül, de nem utolsó sorban, ha nyaralni indulunk, gondos-
kodnunk kell egy megfelelően felszerelt útipatikáról is. Elárulom, 
mi az én első számú elsősegély-szerem, amit mindig minden-
hova magammal viszek: az orvosi levendula illóolaj! Nemcsak 
a napégést kezelhetem vele, hanem mindenféle csípést, lázat, 
bőrsérüléseket (hisz kiváló fertőtlenítő, épp ezért kézfertőtlení-
tésre is ezt használom), kisebb fájdalmakat, izomhúzódásokat, 
görcsöket, gombás vagy bakteriális eredetű fertőzéseket, pat-
tanásokat is legyőzhetek vele villámgyorsan. 

Kedves Olvasó! Azzal, hogy ezt a cikket elolvasta, már fel is 
készült fejben egy felejthetetlen nyaralásra, amit ezúttal nem 
ronthat el semmi. Kívánom, hogy töltse szabadidejének min-
den percét a legnagyobb harmóniában!
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Meddőség a járvány 
idején

Egészen új élethelyzetben kell helytállnunk. Világjárvány van. A napról napra vál-
tozó helyzet rugalmas alkalmazkodást kíván(na). De a jólléthez szokott társadal-
munkban ez nem olyan könnyű. Nem olyan egyszerű elfogadni, hogy korlátozva 
érezzük magunkat, hogy nem mehetünk szabadon nyaralni, akkor és oda ahová 
akarunk, hogy az életünk keretei kicsit szűkebbek lettek a szokásosnál. Nehéz meg-
birkózni az érzéssel, hogy az irányítás kicsúszott a kezünkből, és nincs befolyásunk 
arra, mi történik velünk. 

Ez a helyzet most mindenkinek nehéz, min-
denkinek másért. Én most a szakmámból 
adódóan azoknak szeretnék egy kis segít-
séget nyújtani, akik a járványhelyzet idején 
is küzdenek a termékenységi problémákkal, 
és tesznek meg mindent azért, hogy kisba-
bájuk legyen. 

Nekik most kétszeresen nehéz. Nemcsak 
a krízishelyzet okozta szorongással kell 
megküzdeniük, hanem azzal a nyomással 
is, hogy úgy érzik, az életkoruk miatt az idő 
is szorítja őket. Az ebből fakadó stresszt és 
szorongást nem egyszerű kezelni, amikor 
minden bizonytalan.  

Mit tudsz most tenni?

Miért szorongunk most az átlagosnál job-
ban? A stressz kapcsán háromfajta meg-
küzdési módunk van. A jól ismert „üss vagy 
fuss” reakció két lehetséges választása 
mellé nemrégiben társult egy harmadik, 
amelyet az állatvilágból ismerünk, ez a „le-
fagyás”, amikor az illető gyakorlatilag lebé-
nul a stressz hatására. Az állatoknál ez a 
„halottnak tettetés” sokszor megmenti az 
állat életét.

A vírus kapcsán az a baj, hogy ezeknek a 
szokásos megküzdési módjainknak egyike 
sem működik. Egy világjárvány elől nem le-

het elfutni, és nincsenek ellene igazán ha-
tékony megoldásaink. Ettől tehetetlennek 
érezzük magunkat. Ahhoz, hogy az érzése-
ink, a hétköznapjaink felett kicsit visszasze-
rezzük a hatalmat, apró lépéseket tudunk 
tenni, amelyeket az egyszerűség kedvéért 
pontokba szedtem.  

Bízom benne, hogy Neked is segíteni fog. 

1. Tudd, hogy minden érzésed most
teljesen normális!

Ha azt érzed, hogy össze vagy zavarod-
va, ha kilátástalannak tűnik a jövő, ha szo-
rongsz, ha néha rád jön a sírás, ez teljesen 
normális, mert ez a helyzet most teljesen 
új. Nem tudod megoldani a szokásos prob-
lémamegoldó eszközeiddel, és ez foko-
zott stresszel jár a számodra. A felfokozott 

SZEGHY KRISZTINA
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stressz hatására pedig érzelmileg válság-
ba kerülhetsz. 

A gondolkodásodban eluralkodhat a ká-
osz, nem tudsz döntéseket hozni, csökken-
het a munkavégzésed hatékonysága. Így 
teljesen normális, ha sokszor „szétesett-
nek”érzed magad. 

2. Figyelj a kommunikációdra

Krízishelyzetben általában rosszabbul 
kommunikálunk, mert több bennünk a hely-
zetből adódó feszültség. Ezért viseli meg a 
krízishelyzet többek között a párkapcsola-
tokat. 

Ráadásul többet használunk utalásokat 
nyílt kommunikáció helyett, amit nem biz-
tos, hogy a párunk „antennája” venni tud. 
Emellett sokkal könnyebben leszünk dühö-
sek, a párkapcsolatokban több a vita, rend-
szerint apróságokon. 

Érdemes tehát a burkolt célzások helyett 
a nyíltabb kommunikációra törekedni, és 
egyértelműen megfogalmazni mások felé, 
mit szeretnénk, mire vágyunk. 

3. Barátkozz meg a szorongásoddal

A bizonytalanság bizony szorongást okoz, 
és ez teljes normális. Ebből adódóan lehet, 
hogy rosszabbul alszol, néha szomorúbb-
nak érzed magad, és nem tudsz most any-
nyira az élet pozitív oldalára koncentrálni. 

Mit tudsz tenni ez ellen? Próbáld ki a gondo-
latstop technikáját. Amikor megjelenik egy 
szorongást keltő gondolat, azonnal képzelj 
magad elé egy nagy piros STOP-táblát, és 
mondd is ki magadban, hogy „állj”. Ezzel 
párhuzamosan hagyd abba, amit éppen 
csinálsz, és pár percig kezdj teljesen másik 
tevékenységbe. Hagyd abba a mosoga-
tást, és kapcsold be pár percre inkább a 
TV-t, vagy olvass el egy cikket, de minden-
képpen tereld kicsit a figyelmedet. 

A légző gyakorlatok is sokat segíthetnek. 
Szívj be egy mély levegőt, tartsd benn picit, 
majd lassan, hosszasan fújd ki. Ezt csináld 
meg egymás után legalább ötször. 

4. Használd ki a rutintevékenységek
nyugtató hatását

A hétköznapi rutinok krízis idején meg-
nyugtató hatásúak, kapaszkodót adnak, 
mert amíg ezeket végezzük, úgy érezzük, 
hogy „újra minden normális”. 

Alakíts ki új – akár kifejezetten egészséges 
– szokásokat, és tedd ezeket a mindennap-
jaid részévé! Ne csak sodródj az esemé-
nyekkel. Teremts rendszert az életedben, 
érezd azt, hogy a külső kereteken belül azért 
mégis tiéd az irányítás. 

5. Kapcsolódj másokhoz

Teljesen normális, ha a jelenlegi helyzet-
ben egyedül érzed magad. Az is, ha meg-
fordul a fejedben, hogy másoknak „csak” a 
vírus elleni védekezéssel kell törődniük, de 
neked lehet, hogy ezen az időszakon múlik, 
lehet-e még gyereked, vagy sem. Hiszen a 
meddőségi központokba most nem könnyű 
a bejutás, vannak vizsgálatok, amelyeket el 
sem lehet most végeztetni. 

Ilyenkor segít, ha csökkented az izolációt, 
az elszigetelődést. Beszélgess, kommunikálj 
a családtagokkal, barátokkal, ismerősökkel. 
Beszéld ki magadból, ami bánt, mert sok-
szor már az segít, ha valaki csak figyelme-
sen meghallgat, és a jelenlétével érzelmi-
leg támogat. 
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6. Szűrd az információkat

Bár fontos, hogy ne szigetelődj el, nem 
mindegy, hogy milyen sűrűséggel, és mi-
lyen információk árasztanak el. 

Érdemes a facebook üzenőfalat keve-
sebbszer nézegetni, ebben is egy rendszert 
felállítani. Az információk minősége sem 
mindegy. Ha úgy érzed, hogy vannak em-
berek, akik most rendre olyan posztokat 
tesznek ki, amelyek benned valamiért rossz 
érzést keltenek, nyugodtan vedd le róluk a 
követést. Ők ezt nem fogják észlelni, neked 
viszont nyugodtabb lesz tőle a napod, és a 
lelkivilágod. 

7. Tágítsd a fókuszodat

A ne „görcsölj rá” csúnya kifejezését picit 
finomítva: érdemes tágítani a fókuszodat. 
Ha mindig csak egy célra koncentrálsz – 
például a gyermekvállalás - teljesen be-
szűkül a figyelmed, és ezzel kapcsolatban 
akár egészen apró dolgok (például a tested 
jelei) is nagy stresszt tudnak benned okozni. 

Tudatosan szánj időt arra, hogy minden 
nap bizonyos időközökre másra helyezed a 
hangsúlyt. Például merülj el egy jó filmben, 
ami eltereli a figyelmedet. 

Legyél aktív, kezdj valamilyen rendszeres 
tevékenységbe. Esetleg gyűjts más jellegű 
ismereteket, kezdj el egy online tanfolya-
mot, olvass el egy hasznos könyvet. Fontos, 
hogy legyen valami, amiben aktív vagy, 
ami rajtad múlik, mert ez segít abban, hogy 
úgy érezd, visszakaptad az életed és az ér-
zelmeid felett az irányítást. 

8. Mindig az aktuális helyzetre koncentrálj

Most nehezebb a bejutás a meddőségi 
központokba. Viszont elérhetőbbé váltak 
más típusú, szintén a fogantatást elősegí-
tő szolgáltatások azáltal, hogy sok minden 
most online is hozzáférhető: akár az Aviva 
torna, a pszichológus, vagy a hormone-
gyensúly tanácsadó. Az eddigi világunk a 
személyes kontaktusra épült, most viszont 
online sokkal több segítő foglalkozású 

szakemberrel tudod felvenni a kapcsolatot, 
mint korábban. 

9. Mozogj, mert az oldja a stresszt

A krízis klasszikusan az az élethelyzet, ami-
kor nem a „lemegyek alfába”, vagy medi-
tálok egyet technikák jelentik a megoldást. 
A stressz ugyanis egy csomó hormonális 
választ indít el a szervezetünkben, amelyek 
felkészítik a testünket az „üss vagy fuss” vá-
laszreakcióra. De mindenképpen mozgá-
sos reakcióra! Akár ütsz, akár futsz, kiveze-
tődik a testedből az izmokban tárolódott 
feszültség. 

Most rengeteg lehetőség nyílt az online 
edzésre, azoknak is, akik eddig ódzkodtak 
a konditermek látogatásától. Ha eddig az 
volt a probléma, hogy le kellene még fogy-
nod 5 kilót, hogy elkezdődhessen a stimulá-
ció, most jól összeállított étrenddel, otthoni 
rendszeres edzéssel, és megfelelő mennyi-
ségű folyadék fogyasztásával ezt megva-
lósíthatod. 

Amellett, hogy csökkenni fog a stressz- és 
a szorongásszinted, a rendszeres mozgás 
által jobban felkészül a szervezeted a fo-
gantatásra, a várandósságra. 

10. Mindig legyen a napodban valami jó

Szervezd úgy a napjaidat, hogy abban 
mindig legyen valami jó, akár egy apróság, 
ami tölt téged. Egy finom tea, egy jó könyv, 
egy film, ami kikapcsolódást nyújt. Engedd 
meg az agyadnak, a lelkednek, hogy egy 
rövid időre szabadságolja magát a világ-
ban aktuálisan kialakult helyzetből. 
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“Homo, nosce te ipsum.”

Gyerekkoromban sokat gondolkoztam azon, hogy egyszer majd elme-
gyek, és megkeresem a világ végét. Életem első könyve (amit már egye-
dül olvastam) az „Ég és Föld (Kérdések könyve)” volt. És valóban tele volt 
egy 9 éves gyerek tudásszomját enyhítő válaszokkal. 

KIARA MILLER
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Azt hiszem, ez a felismerés okozta életem 
első traumáját.

9 évesen megtudni, hogy a Föld gömbö-
lyű?! Teljes megsemmisülés! Minden ál-
mom összetört! 

Először nem is akartam elhinni. Becsuktam 
a könyvet és jól eldugtam, hogy soha töb-
bé ne találjam meg. Nem akartam szem-
benézni a ténnyel, hogy le kell mondanom 
életem legnagyobb céljáról, hogy egy nap 
eljutok a Föld pereméhez, ahol a csillagokat 
bámulva, lelógathatom a lábam a végte-
len űrbe. Csak hosszú évek múlva mertem 
újra elővenni azt a könyvet. Addigra az is-
kola még több kiábrándító ténnyel tömte 
meg a fejem, úgyhogy a Föld gömbölyűsé-
ge azokhoz képest már semmiség volt!

A gyerekkor totál szívás. A világról kiderül, 
hogy marhára nem olyan, mint amilyennek 
hitted. Minden nap mutatnak valamit, amit 
nem tudsz beilleszteni a te ártatlan világ-
képedbe, de ők bele tuszkolják, hogy sose 
felejthesd azt el. És ekkor még azt hiszed, 
hogy ennél rosszabb már sosem lehet. Hi-
szen megfosztottak minden álmodtól. Egy 
fenét! Ez még csak a bevezetés volt, és ezu-
tán jött a valódi kezdet.

Minden a gólyákkal kezdődött, majd jött a 
Mikulás, azután Isten...

Mindannyiunkkal megpróbálják elhitetni, 
hogy a gólya hozott minket. Micsoda hülye-
ség! A gólya nem egy idióta, sosem kockáz-
tatná, hogy leejtsen egy csecsemőt olyan 
magasról! Ilyen eszement dolog csak egy 
embernek juthat eszébe. De a gólya nem 
ember. Ő okosabb. Nem vállal ekkora koc-
kázatot. És már elege van abból, hogy az 
emberek mindig rá hárítják a felelősséget, 
amikor képtelenek elmagyarázni a gye-
rekeknek egy olyan egyszerű dolgot, mint 
Isten. De a gólya nem szól bele, hagyja, 
hogy az ember azt higgye, becsaphatja a 
gyerekét. És az embernek ez a mese annyi-
ra tetszik, hogy később is, amikor nem tud 
valamit megmagyarázni a gyerekének, ak-
kor újabb meséket talál ki! Oh, ne érts félre 

semmi bajom a mesékkel, valójában na-
gyon szeretem őket. Amit nem szeretek, az 
az emberi hülyeség.

Ilyen a Mikulás is a repülő rénszarvasok-
kal. Baromság! Melyik az a hülye, aki komo-
lyan elhiszi, hogy a Mikulás rénszarvasokkal 
repüli körbe a Földet?! Ahhoz egy marha 
nagy állatkínzónak kéne lennie. De nem, 
a Mikulás nem állatkínzó, ellenkezőleg, ő a 
Föld legnagyobb állatvédője. Hiszen az em-
berekre is vigyáz. Mi lenne velünk, ha elárul-
ná a titkát, hagy valójában magángéppel 
repül?! Milliónyi gyerek álmát törné össze! 
Úgyhogy megőrzi a titkunkat. De nem ez a 
legnagyobb titok, mert az, Isten. És a legna-
gyobb emberi hülyeség is Őhozzá kapcso-
lódik…

Nagyon-nagyon régen kezdődött. Nem 
is tudok elszámolni addig, szóval meg sem 
próbálom. Élt akkor a Földön egy nagy spi-
rituális tanító. Tudod, azok olyanok, akik be-
szélgetnek Istennel azután tolmácsolják az 
embereknek, amit Ő mondott nekik. 

Na, ő is ilyen volt. 

Az embereknek annyira tetszett, amiket 
mondott, hogy képesek voltak feltalálni a 
papírt csak hogy leírhassák minden sza-
vát. Szóval nagy példakép lett. Egy igazi vi-
lágsztár. De egyszer még egy világsztár is 
meghal. Vele is ez történt. És elég szörnyű 
halála volt. Nem akarod tudni!

Az emberek közül néhányan, akik olvasták 
a szavait, és szintén tanítani akarták az em-
bereket, úgy gondolták, hogy Jézus tanítá-
sai nagyszerűek. Gondolták ha átvennék 
egy ilyen híres ember szavait és ugyanazt 
tanítanák amit ő, akkor ők is híressé válhat-
nának és az emberek őket is olyan hűsé-
gesen követnék, mint Jézust. Bármit mon-
danának, az emberek megtennék, hiszen 
Jézus mondta és az emberek imádták őt, 
még a halála után is. Így ezek a tanítók ösz-
szeültek és átgondolták a dolgot. Nekik nem 
volt elég a hírnév, ők hatalmat is akartak. 
Nagyobb hatalmat mint ami Jézusnak volt, 
és ezért úgy döntöttek, hogy bár megtart-
ják a tanításainak szövegét, de átírják azt, 
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és úgy adják tovább, mintha Jézus mondta 
volna. Így azok tökéletesen szolgálni fogják 
az ő érdekeiket és céljaikat. Így biztosítva 
volt a hatalmuk és irányításuk az emberek 
fölött. Mert egyedül csak ők ismerték Jézus 
tanításait. Persze, hiszen ők írták. Na mind-
egy, Szóval, ezt jól kifundálták.

A hazugságaik terjesztéséhez még vál-
lalkozásokat is alapítottak. Akkoriban úgy 
hívták őket, egyházak. És ezek az egyházak 
még ma is szilárdan állnak és terjesztik a 
hazugságaikat, amelyekkel befolyásolják 
az egész emberiséget. 

Jézus nevében olyan vallási törvények 
betartását követelik, amelyeket Jézus so-
sem kért volna az emberektől! Más egyhá-
zakról meg nem is beszélve, akik szerint az ő 
Istenük azt várja tőlük, hogy az Ő igazsága 
érdekében lemészároljanak másokat! 

Az egyház nyilvánvalóan elérte célját, a 
világuralmat. De minden tervben vannak 
hibák. Ez is ilyen volt. Vagy csak ezt a látsza-
tot kelti... Mert a nemzetek a vallásháborúkkal 
csak megkönnyítik a hatalmon lévők mun-
káját. Helyettük dolgoznak. Így ők mossák ke-
zeiket, és tiszta lelkiismerettel nézhetik végig, 
ahogy egymás ellen fordulunk, ők meg eköz-
ben – jóságukat jelezvén – békét hirdethet-
nek. Talán nem számoltak előre a vérontás-
sal, de az okos emberek (és a pszichopaták 
között vannak zsenik!) tudják, hogyan fordít-
sanak bármit a saját hasznukra.

Jézus - a szeretet mellett - csak egyet-
len dolgot tanított: “Az Atya és én egyek 
vagyunk!” De a papok ezt nem értették. És 
még egy csomó dolgot nem értettek Jézus 
szavaiból, így hát a tanításainak ez a része 
érintetlenül maradt a szent könyvekben, 
mert nem is tudták, hogy ezeket is ki kellene 
venni azokból! Szóval Jézus tanítása – hogy 
ő, nem más, mint Isten - fennmaradt. De 
ami fennmaradt az sokkal kevesebb volt, 
és nem volt olyan könnyen érthető, mint 
mondjuk a tízparancsolat, ami egyértelmű, 
és az egyházaknak máig is nagyon megfe-
lelő ahhoz, hogy irányítsák az embereket. 
Aki a vallásgyakorlásra kötelezi el magát, 
annak számára ez a parancsolat az élete 

alapja lesz. Függetlenül attól, hogy érti vagy 
félreérti! És így van ez az összes vallással. 
Mindegyikben van valami, amit kötelező 
követni, különben gonosz ember vagy és 
a pokolra fogsz jutni, vagy valami ilyesmi 
„fájdalmas” helyre, ahol az örökkévalóságig 
bűnhődhetsz.

Szóval, ez az egyházbiznisz olyan jól be-
jött, hogy egész társadalmak épültek rá 
és határozták meg civilizációnk egészé-
nek működését. A parancsolatok bekerül-
tek a DNS-ünkbe, a vérkeringésünkbe, és az 
agyunk külön idegpályákat hozott létre a 
vallásos ideológiák rendszerének. 

Így hát, ha igaz, ha nem, ha akarjuk, ha nem, 
hinni fogunk abban, amiben a szüleink hittek, 
és az ő szüleik, generációkra visszamenőleg. 
Mert belénk van kódolva. Amikor megszü-
letünk már meg van pecsételve a sorsunk 
attól függően, hogy melyik társadalomba 
és vallási körbe születtünk. Mert ennek hatá-
sai között fogunk felnőni és azzá az emberré 
válni, akik ma vagyunk. Ez a környezeti beha-
tás, amely folyamatosan szőnyegbombáz 
minket, ez fogja meghatározni, hogy miben 
hiszünk, milyennek látjuk magunkat, az em-
bereket, Istent, és a világot. 

„Buddha nem volt buddhista, Jézus nem 
volt keresztény, Mohamed nem volt iszlám. 
Tanítók voltak, akik a szeretetet tanították. 

Az Ő vallásuk a szeretet volt.”
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A gólya meg a Mikulás lesz a legkisebb 
gondunk, amikor azzal kell szembesül-
nünk, hogy nincs elég önbizalmunk kiállni 
magunkért, amikor megsértik a törékeny 
önérzetünket, mert a szüleink azt tanították: 
“Annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda a 
másik orcádat is.” Csakhogy elfelejtették 
hozzátenni a legfontosabb kiegészítést: 
ahhoz, hogy megértsük ezt a hozzáállást, 
először meg kell értenünk az adott kor kul-
túráját és az ebben használt viselkedés-és 
szokásrendszer szociál-pszichológiai hát-
terét. 

A „gonosz” nem kívül van, hanem belül. 
A tudattalanul belénk ültetett ideák és el-
vek téves értelmezéséből születik. Az egy-
házzal együtt született, és az újra meg újra 
átírt szövegekkel erősítették bennünk Isten 
kiforgatott üzeneteit, korok, kultúrák, politi-
kai és társadalmi igényeinek megfeleltetve 
azokat. És mi kérdések nélkül elhittük, hiszen 
Jézus szavai voltak. Ráadásul nekünk azok 
tanították ezeket, akik a legközelebb állnak 
hozzánk, és ezért feltétel nélkül megbízunk 
bennük; a szüleink és tanáraink. Nem tud-
hattuk, hogy az ő agyukat is kimosták. És ez 
az agymosás olyan jól sikerült, hogy a több-
ségük még ma is annyira hisz benne, hogy 
aki mást mond, azt ők csupán egy összees-
küvés elmélet gyártónak tekintik.

Így a szüleink és tanáraink már gyerek-
korunk óta hülyítenek minket, mi meg min-

den marhaságot elhiszünk nekik, csak mert 
ők régebb óta vannak játékban. Jobban 
kell, hogy ismerjék a szabályokat. Dehogy! 
Ez volt az első dolog, amiben hazudtak ne-
künk. Valójában csak egyetlen dolgot ta-
nultak meg egész életükben. Csak egyet. 
Bújócskázni. Hogy hogyan rejtsék el valódi 
önmagukat. És ez olyan jól sikerült, hogy 
még ők maguk sem találják magukat. Mert 
nem is keresik. Már másik játékba kezdtek. 
Felnőtteset játszanak. Rájuk nézel és nem 
is gondolnád, milyen elveszettek, gyengék, 
félénkek, bizonytalanok, és mennyire félnek. 
De ők sem tudják. Mert nem akarják tudni. 
És nekünk is azt tanítják, hogy ne is akar-
juk tudni, hogy kik vagyunk valójában. Mert 
szerepben kell maradnunk, nehogy megta-
láljuk magukban az elrejtőzött gyereket és 
rájöjjünk, hogy az semmit sem változott az 
évtizedek alatt. El kell hitetnünk mindenkivel 
– magukat is beleértve – hogy mi bölcseb-
bek vagyunk, mint más, mert azt gondol-
juk, hogy csak így őrizhetjük meg az élethez 
szükséges erőnket, bátorságunkat, és ki-
tartásukat. De a valódi bölcsesség nem az 
élet ismerete, hanem önmagunk ismere-
te! És az emberek többsége nem ismeri ön-
magát. Hogy ismerhetné hát Istent, aki egy 
vele („Az Atya és én egyek vagyunk.”)?

Szóval... „Homo, nosce te ipsum.” azaz, „Em-
ber, Ismerd meg önmagad.”



52   CsPM

G
ra

fik
a:

 C
si

p
ke

ró
zs

a 
- S

iv
ák

 E
ni

kő
 A

SH
A



CsPM   53

Először az ezzel kapcsolatos hiedelmeket célszerű tisztázni. Az em-
berek túlnyomó része úgy gondolja, egy hiteles spirituális embernek, 
tanítónak vagy nevezzük bárhogy, Szentnek kell lennie. Ezt el is várják. 

FÉNYHALMI BEATRIX

A probléma itt kezdődik. A kialakult fejbeli 
kép szerint mindig kedves, mosolygós, derűs, 
szeretettől nyúlós, ölelkezős és léleksimo-
gató egy ilyen ember. Nem lehet racioná-
lis vagy radikálisan őszinte, nem beszélhet 
csúnyán, sosem dühös; magyarán egy 2 lá-
bon járó Buddha, aki éppen nem a fa alatt 
ücsörög, hanem ebben az ingerdús, roha-
nó, zajos világban létezik. Mivel emberként 
vagyunk itt, emberi testben és nem elvo-
nultan éljük életünket egy hegyi házikó-
ban, ez nem elvárható és teljesen irreális. 
Ha volt már elvonuláson, akkor tudja, mi-
ről van szó. Minél tovább szakad ki a „tár-
sadalomból” befelé figyelve, a meditáció, 
béke annál erősebb lesz. Sokkal lassabb 
és nyugodtabb minden, ingere sincs az 
embernek beszélnie. Azonban, ha vissza-
megy az életbe, azonnal kizökken és fel-
ismeri, hogy pontosan azt a mély, lelas-
sult állapotot nem tudja megtartani. Nem 

tud dolgozni, nehezére esik kommunikálni, 
nehéz emberek közé menni, zavarja a zaj 
és a környezete nem érti, mi van vele. Sok 
éves gyakorlás után vagyunk képesek az 
elvonulás alatt megtapasztalt történé-
seket beintegrálni a hétköznapokba és 
mivel nem remeteként élünk, ugyanúgy 
hatással van a külvilág egy segítőre, gyó-
gyítóra, spirituális emberre, mint bárkire. 
Inkább Sokkal Jobban, így a belső munka 
is sokkal több. Elvárni, hogy Szent legyen 
bárki, hatalmas ostobaság.

Mindannyian más személyiségek, egyé-
niségek vagyunk, emiatt a tanítók, segítők 
energiája is eltérő. Ha nem eltérő ott érde-
mes elgondolkodnunk! Vannak lágyabb, 
nőiesebb energiájú segítők, de találkozha-
tunk keményebb, férfiasabb közvetítőkkel 
is. Előbb vagy utóbb mindenki rájön, hozzá 
melyik áll közelebb, melyik mozdítja ki job-

Tudatosság
a mindennapokban

Hogyan ismerhető fel
egy hiteles tanító, 
gyógyító, segítő?
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ban a komfortzónájából. A hitelesség jelei 
ettől függetlenül hasonlóak.

Ismertetőjelek

Nem ígér semmit. Sem megváltást, meg-
világosodást, azonnali gyógyulást, hanem 
inkább megkér, hogy ne legyenek elvá-
rások, mert azok akadályként szolgálnak. 
Nem híreszteli magáról, hogy csak az a jó, 
amit ő képvisel. Nem ítélkezik senki felett és 
nem ítél el más vallásokat, hanem mind-
ben meglátja az igazságot a ferdítésekkel 
együtt. Nem megy bele a kivagyiság játsz-
májába. Nem akarja, hogy függjenek tőle 
vagy magasztalják. Nem keres követőket. 
Nem gyűjti a tanítványokat, pácienseket, 
nem vadászik senkire. Egy beszélgetés so-
rán nem tolja magát és a hitrendszerét 
az arcába senkinek, nem erőszakoskodik, 
nem kezdi el reklámozni magát közössé-
gekben, boltban, utcán, randin, haverok-
nál, komment háborúban. Maximum az e 
célból létrehozott felületeken. Viszont ezek 
a hirdetések sem gyakoriak. Ha megtalál-
ja valaki az is jó, ha nincs éppen senki, az 
is jó. Tudja, hogy csak az fogja megkeresni, 
akinek dolga van vele. Ellenkező esetben 

őszintén megmondja, hogy nem tud önnel 
foglalkozni. Nem kér el csillagászati össze-
get, de becsüli magát annyira, hogy mun-
kájáért kér hozzájárulást; hiszen sokuknak 
nincsen melléktevékenysége, ebből élnek 
meg. Bizonyos esetekben, helyzetekben 
képes hozzájárulás mentesen is segíte-
ni. Ezt maga a segítő méri fel intuícióval. 
Nálam is volt sok példa, hogy nem kértem 
semmit és több segítő barátomnál is ha-
sonlóan tapasztaltam. 

Aki hiteles, az Őszinte! Ami fájó is tud len-
ni. Nem csak simogat, bíztat, hanem ar-
cul is vág az igazsággal, egóromboló is 
tud lenni, ha a helyzet úgy kívánja. Itt nem 
megalázásról van szó, csupán arról, amit 
a másik nem akar észrevenni, tudatosí-
tani. Sosem magasztosan beszél, mintha 
prédikálna vagy könyvet olvasna, hanem 
van bátorsága a saját életéből vett pél-
dákkal utat mutatni, amit a hallgató ki-
sebb sokként élhet meg. Nyíltan, határo-
zottan, célzottan, akár erőteljesebben is 
kommunikál. Néhány korlátozottabb elme 
ezt szennyes kiteregetésnek nevezi, mert 
senkire nem tartozik az, ami benne vagy 
körülötte van. Bebörtönzik magukat, őszin-
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tétlenek önmagukkal és a külvilág felé is, 
amivel nem éppen a megoldást segítik 
elő. Sajnos emiatt van még mindig több 
tabutéma. Többnyire ez a típus az, aki el-
várja az első bekezdésben megfogalma-
zott dolgokat.

A hiteles ember a folyamatos felisme-
rések és azokhoz való hű cselekedetei-
ben nyilvánul meg. Amit kifelé mond, ta-

nít, aszerint gondolkodik, érez és beszél. 
Nem mond vagy tesz mást azért, mert a 
külvilág miként fogja megítélni, miként fog 
rá reagálni. Megéli a helyzeteket, érzése-
it úgy, ahogy azok vannak. Kerüli már azt 
a kifejezést is, hogy spirituális. Nincs külön 
spiritualitás és létezés. Nincsenek álarcok. 
Az van, ami van, nem több és nem keve-
sebb. Szerintem ezekben a felismerések-
ben sokan osztozhatunk.
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LINA ROEDGER

Befelé figyelés - transzformáció
/Asztro-társadalom 4./

Az elkövetkezendő hónap legyen a töltő-
dés és felkészülés ideje. 

Fel kell ugyanis készülnünk a szeptem-
bertől decemberig zajló időszakra! 

Ez az időszak akár az egész elkövetkező 
életedet meghatározhatja. Lehetőséged 
van most összehangolódni a saját fel-
sőbb éneddel vagy más szóval az isteni 
önvalóval. Az augusztus, vagyis az Orosz-
lán hava legyen a szerelemé, a szereteté. 
Töltsd úgy ezt az időszakot, mint a terem-
tés koronája. Add meg magadnak lehető-
leg mindazt most, amitől jól érzed magad, 
hogy rátalálj az igazi belső erődre. Termé-
szetesen mindeközben zajlik egy másik 
hatás, a Jupiter – Plútó - Szaturnusz újbóli 
találkozása a Bakban, ami a megszorítá-
sokról szól, tehát a mértéktelenség nem 
opció még mindig; viszont ami a lelkedet 
és az energiáidat egy kicsit feltölti, fele-
meli az megengedett. Kisebb utazás is le-
hetséges, ha ez az, amitől igazán jól érzed 
magad. Most ne szenvedj hiányt semmi-
ben. Erősítsd az emberi kapcsolataidat, 
legyél minél többet a szeretteid és a ba-
rátaid körében! 

Azért fontos most a feltöltődés, mert 
szeptembertől újra elkezdődnek az inten-
zív átalakulások minden téren. Kollektí-
ven vagy az egyéni életedben is megnyil-
vánulnak majd ezek a változások. 

Kiemelt napok: 
- augusztus 13-án egy nagyon nagy erő 

összpontosul, ha valami változásba kez-
denél az életedben. A transzformációra a 
legjobb ez az időpont.

- augusztus 16. szintén nagyon erős te-
remtő nap

- augusztus 24. újra erősödnek a korlá-
tozó energiák 

Augusztus végétől egészen szeptem-
ber végéig a befelé fordulás és a vissza-
fogottság ideje lesz. Ebben az időszakban 
csak az tud haladni, aki ezt belülről teszi. 
A belső fejlődés az Isteni felé való fordu-
lás az egyetlen, ami ebben az időszakban 
segíteni tud és előre vinni. A külvilágban 
bármi megtörténhet, ahogy március óta 
ez történik is, de ne erre fordítsd most a 
figyelmed! Összeesküvés elméletek, álhí-
rek, konspirációk, mindenféle lesz. Ez mind 



58  CsPM

A koronavírus hatásait folytatva 
a generációkra tekintve…

Előzőekben a kisgyermekeket vizsgál-
tuk, nézzük most meg a következő ego és 
tudatfejlettségi szinten lévő gyermekek-
nél, hogy zajlik ez. 

A 6-12 éves korosztály 

Vélhető reakciója a vírusra; egyre inkább 
a számítògép és az internet felé fordulás. 

Azt tapasztalják, hogy nem találkozhatnak 
az osztálytársakkal, barátokkal. Az embe-
ri kapcsolatok nem “biztonságosak” mert 
csak akkor lehet találkozni, amikor nincs 
karantén, tehát nem ők határozzák meg, 
mikor és kivel barátkozzanak. Tudat alatt a 
későbbiekben előfordulhat, amikor már ön-
állóan dönthetnek erről, hogy nem keresik 
igazán egymás társaságát. Ha a szülő nem 
figyel tudatosan erre, azt tanulhatják meg, 
hogy bárkitől és bármikor elkapható a be-
tegség, ráadásul még azt sem lehet tudni, 
ki veszélyes kire. Például a nagyszülőkkel 
való találkozás is aktív veszélyforrás lehet. 
Megtanulják, hogy jobb a legtöbb embertől 
távol maradni.

Nagyon fontos számukra, hogy ki hova 
tartozik, vagyis a szerepek, szabályok, és a 
valahová tartozás biztonsága. Pont ez az, 
ami náluk most kimarad, vagy sérül, eset-
leg az interneten találják meg ezeket a 
csoportokat, szabályokat melyek nagyobb 
biztonságot jelenthetnek a számukra a ki-
számíthatóság és elzártság miatt. Később 
a személyiségük alapját ezek a tapasztalá-
sok határozhatják meg.

12 évestől idősebbek…

Nagyjából hasonló az élmény, mint az 
előző korosztálynál, de náluk elsősorban 

az, ami eltereli a figyelmed a lényegről. 
Jézus tanításai most fognak beérni.

Jézus azért jött a földre, hogy a példájá-
val bemutassa azt a magasabb tudatszin-
tet, amelyet mindannyian elérhetünk. Ez 
a valóság azonban eddig még viszonylag 
rejtve maradt az emberek elől, és ironiku-
san ezt azoknak a nagyon vallásos embe-
reknek köszönhetjük, akik azt állítják ma-
gukról, hogy ők Jézus földi képviselői.

Jézus, úgy ahogyan Buddha is mutatott 
egy utat, hogy a példáját követve eljus-
sunk egy bizonyos tudatszintre, hogy sza-
baddá váljunk, úgy ahogyan ők is meg-
szabadultak. 

Eddig a pontig a többség nem volt még 
ezen a tudatszinten, de egy ideje készülő-
dik a változás és ezért egyre többen van-
nak ma már készen a fejlődésre.

Van két hír az Aranykorral kapcsolatban. 
Az egyik, hogy nincs megváltás! 
A másik viszont az, hogy bárki megválthatja önmagát! 
A kérdés csak az, hogy hajlandó vagy-e ezt tudatosan is felismerni, és megtenni a 

szükséges változtatásokat lépéseket az életedben? Segítséget persze mindig lehet és 
kell is kérni, ha valamiért nem megy a továbblépés.

De a választ csak te adhatod meg magadnak! 
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már nem a csoporthoz tartozás és a biz-
tonság a legfontosabb. Erős bennük a ver-
senyszellem és az önállóságra való igény. 
Egyre tudatosabban különülnek el egy-
mástól és menekülnek az internet világá-
ba, egy vélt sikeres önmegvalósításba. A 
szülőknek tudatosan kell velük közös prog-
ramokat, baráti találkozókat, stb. tervezni, 
szervezni, részt venni egymás életében, 
hogy meglegyen számukra a kontraszt 

a valós és a virtuális világ között. A tanu-
lás és az oktatás teljesen átalakult ebben 
a rövid időszakban. Valószínű, hogy szá-
mukra ez az oktatási rendszer lesz a ter-
mészetes, éppen ezért nő meg a szerepe 
a számítógép-mentes és a természetben 
töltött időnek. Lehetőség szerint a szülő 
adjon megfelelő alternatívát a gyermek 
számára, amiben örömét lelheti vagy ki-
teljesedhet az internet világán kívül is. 
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SIVÁK ENIKŐ ASHA

Sivák Enikő ASHA vagyok, spirituális 
képzőművész. Én vagyok a ceruza, aki a fi-
zikai szemnek láthatatlan -FÉNYLÉNYEKET 
teszem láthatóvá. Az ember azt hihetné, 
hogy milyen jó nekem... tudom ki vagyok, 
azt csinálom amit szeretek, a rajzaimmal 
és a spirituális tudásommal segítem az 
embereket... ergo, boldog vagyok... vagy 
mégsem?! Ha boldog lennék, nem lennék 
megfáradt, magányos, nem fájna a tes-
tem... Hát akkor, hogy is van ez?

Már sok-sok ember fénylényét megraj-
zoltam, de a sajátomat miért nem? Tehát 
marad a kérdés, ki vagyok valójában?

Gondoltam elmegyek Lemangúriát-lé-
lek táncot táncolni, hátha kiderül rólam 
valami. Így lett! A belső fénylényem meg-
mutatta magát... egy KÍGYÓ... sokkot kap-
tam... iszonyodom, undorodom és halál 
félelmem van tőle…

ASHA
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Néhány évnek kellett eltelnie, amíg 2017-
ben, vettem a bátorságot és megrajzol-
tam a saját fénylényemet. Rádöbbentem, 
hogy az ASHA művésznevem ezt a kígyó 
minőséget jelenti bennem. Ennek ellenére 
semmi sem változott az életemben, talán 
még szörnyűbb volt belenézni a tükörbe 
és látni az elgyötört arcomat a gyulladt 
arcbőrömmel, ami egyértelműen, azt a 
harcot mutatta, amit önmagammal vívok.

Elegem lett mindenből! Arra vágytam, 
hogy jöjjön már valaki, aki mutat valami 
újat, valami mást, mint amit én ez idáig 
tudtam a saját valóságomról és az Uni-
verzum működéséről, segítsen nekem is 
valaki, ne csak én segítsek mindig máso-
kon…

... és egyszer csak megérkezett... Brezovai 
Gábor és az általa megalkotott PreSense 
módszere, ami az intuíció működéséről 
szól. Örömmel vetettem bele magam en-
nek a módszernek a megtapasztalásába. 
Végre új nézőpontokból láthattam a saját 
valóságomat. Tréningről tréningre vet-
kőztem le magamról a sok spirituális és 
nem spirituális tévhitet, régi beidegződé-
seket, sémákat, félelmeket, fájdalmakat, 
amik keserítették az életemet. Így az in-
tuíciót egyre elevenebben kezdtem érzé-
kelni, és az életem is élvezetesebb lett. El-
jutottam végre ahhoz a bizonyos halálos 
félelmemhez is, amit a kígyó okoz. Bein-
dult a folyamat... a lelkem hatalmas erő-
vel vágyta a bennem élő különös kígyó 
minőséget, de ezzel együtt a félelmem is 
egyre nagyobb lett. Iszonyúan fájdalmas 
volt az a felismerés, hogy valójában a 
konfliktus önmagammal belőlem indul ki, 
hisz ha ez a minőség bennem van, akkor 
hogyan undorodhatom és hogyan félhe-
tek ennyire önmagamtól?!

Megszületett hát a döntésem, vettem 
egy királypitont! Ő ASHA!

A kezdeti félelmeim szörnyűek voltak, 
de türelemmel, szeretettel, pozitív élmé-
nyekkel megtapasztaltatva magamat, az 
undor átalakult a kígyóm iránti tiszteletté, 
csodálattá, imádássá.

És mégsem ez a történet vége. Ez még 
nem jelentett számomra lelki fejlődést.

A PreSense segítségével egyre jobban 
közelítek a saját fénylényemhez, egyre 
inkább én vagyok, aki vagyok. Egyre job-
ban érzem magam a bőrömben. Néhány 
hónapja már, ha belenéztem a tükörbe jó 
érzés töltött el, szép lett a bőröm. De mint-
ha valami még mindig hiányzott volna…

Nem kellett sokáig várni erre a valamire…

Jött a PreSense nyári tábora, ahol ga-
rantált volt az intenzív tréning, egy cso-
dás csapattal Brezovai Gábor és Hajdár 
Erika útmutatásával, megélésekkel, felis-
merésekkel, megtapasztalásokkal, átala-
kulásokkal. Egy újabb sémaréteg került le 
rólam, és újra ugrottam egy nagyot ön-
magam felé.
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És jött a DÖNTÉS! Mihelyt hazaérek, a ha-
jamon kell ennek látványosan megnyil-
vánulnia. Kell egy új frizura. Aztán otthon, 
amikor felkeltem a következő reggelen 
és benéztem a tükörbe, leesett az állam, 
mintha eltűnt volna a hosszú hajam és 
egy új fej nézett rám... EZ AZ! És irány a 
fodrásznőm. Olyan csodásan összehan-
golódtunk, hogy ő be sem merte vallani, 
hogy nem is látott semmit, csak vitte va-
lami a kezét, működött az intuíció. Aztán 
megláttam magam a tükörben. 

Egy csodás gyönyörűség nézett rám... és 
azt éreztem, erre vágytam egész életem-
ben!

EZ ÉN VAGYOK ! ASHA!

ILYENEK A CSODÁK... CSAK ENNYI KELL HOZ-
ZÁ... egy ÚJ frizura...

Ha Most nézek a tükörbe…

SZÉPSÉGET, ÖRÖMÖT, HARMÓNIÁT LÁTOK!
 
BOLDOG VAGYOK!
 
EZ A LELKI FEJLŐDÉSEM TÖRTÉNETE
                            
 ...egyelőre...
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HEINEMANN ILDIKÓ

A magány

Nem működik - olvasta hangosan az idős 
asszony a liften a feliratot. Mi történt, alig 
mentem el fél órája, és elromlott a lift? Á, 
mindig ez van, ha csak kiteszem a lábam.  
Miért is költöztem ebbe a házba? Most me-
hetek fel gyalog a negyedikre - morogta, 
aztán felnézett a magasba, az első forduló-
ra, majd le a kövezetre, a két nehéz cekke-
rére, az egyikben krumpli, répa, gyümölcs, a 
másikban liszt, cukor, tej, kenyér, sajt, meg 
miegyéb. Minden szépen megfelelő sor-
rendben, a krumpli a szatyor alján, nehogy 
agyon nyomja a paradicsomot vagy az 
őszibarackot, gyönyörűek, ínycsiklandó az 
illatuk.  Majd fent, ha felérek, megkóstollak, 
meg bizony - már észre se vette az asszony, 
mindent hangosan kimondott. 

Nett asszony volt, a XX. század elején szü-
letett, polgári családban nőtt fel, úgy nevel-
ték: egy nő adjon magára, legyen mindig 
fess, elegáns, és rendezett. Milyen jó sora 
volt akkor, bár akkor is sokat dolgozott az 
apja boltjában, de megérte, aztán ugyan-
így később a férje mellett, csak jött az a há-
ború, ami nem is lett volna akkora baj, de az 

államosítás, mindenüket, és még a férjét is 
elvitte. Akkor jött az igazi meló,  kvázi 14 óra 
fizikai munka naponta. Felnevelni a gye-
rekeket, dolgozni úgy, hogy mindegyiknek 
diplomája legyen. Büszke is volt rájuk.   

De most itt ez a négy emelet és a 76 éve. 
Nyári meleg volt, ő rövid ujjú keményre va-
salt blúzt viselt, az utolsó gombig begom-
bolva, a szoknyája pontosan térd alatt 10 
cm-rel ért véget. Lesöpörte a blúzát a két 
kezével, nem mintha valami lett volna rajta, 
de mégis a nő legyen nett, végigsimította 
a szoknyáját is, felemelte a szatyrokat, és 
nekiindult. Az első fordulóig elég jól ment, 
de azért megállt, letette a terhét. Kis Anita 
a nyolcadikról futott lefelé. Kezit csókolom 
Gabika néni. Szervusz Angyalom, hát, hova 
ilyen korán reggel egyedül. Viccelni tetszik 
Gabika néni, nincs is korán, megyek a nagy-
mamához, ma nála ebédelek, aztán együtt 
elmegyünk a strandra.  Jól van édes, Ani-
tám, vigyázz magadra, jól megtörülközz a 
fürdés után, és húzd át a vizes fürdőruhád, 
nehogy megfázz. Rendben, Gabika néni, 
rendben, de szaladok is, ne tessék hara-



gudni.  Menj csak - simogatta meg Gabika 
néni a kislány haját. 

Az idős asszony a második fordulóban is 
megállt, akkor jött szembe a nagydarab Er-
zsi az ötödikről, csodálkozott is, hogy fér be 
az a hatalmas test ezeken a szűk ajtókon. 
Gabika néni világéletében vékonyka nő 
volt, most meg már egyre apróbb is.  Fod-
rásznál volt Gabika néni? Nagyon csinos 
ma délelőtt. Dehogy Erzsi, csak a piacon, a 
péknél, mutatott a szatyrokra az idős asz-
szony. Pedig meg mertem volna rá esküdni, 
olyan jól néz ki ez a haj.  Csak vigyázok rá 
Erzsi, minden este felteszem a hálót, hogy 
megtartsa a formáját, kigyőzné azt, állan-
dóan fodrászhoz járni. De hogy van a Józsi? 
Javul már Erzsikém? Ne is mondja Gabika 
néni, úgy el vagyok keseredve, semmi jót 
nem mondanak az orvosok, most is ép-
pen hozzá igyekszem a kórházba.  Viszek 
neki házi levest, hátha attól erőre kap. Ha-
nem Erzsikém, vidd be neki ezt a barackot, 
mondd, csókoltatom, és imádkozom érte, 
ne keseredj el, Isten megsegíti.  Köszönöm 
Gabika néni, nagyon kedves, nyomott Erzsi 
egy puszit Gabika néni arcára, nagy testé-
vel haladt tovább lefelé.  

A harmadik fordulóban érte utol Ádám, 
aki a mérnöki szakra járt. Gabika néni, 
nem érek rá felkísérni, de felviszem a cuc-
cát, leteszem az ajtaja elé.  Nem is tudom, 
édes fiam, de hogy tudom én ezt neked 
meghálálni. Nem kell, és már meg is ra-
gadta Ádám a két szatyrot és szaladt fel 
velük a negyedikre. Gabika néni hallotta, 
amikor a fiatalember felért a negyedikre 
és lerakta a holmit az ajtaja elé, és rohant 
tovább fel a 10 és feledikre. De jól bírja - 
sóhajtott Gabika néni és megindult a ne-
gyedik forduló felé immár terhek nélkül. 
Még el se érte a fordulót, amikor Anna a 
három gyermekes anyuka jött felfelé, a 
hatodikra ment. Belekarolt Gabika nénibe, 
és szép lassan megindultak felfelelé a ne-
gyedikre.  Közben mindenféléről csacsog-
tak, hol a gyerekekről, az elkövetkezendő 
új tanévről, az időjárás viszontagságairól, 
Gabika néni betegségeiről, gyerekeiről, 
unokáiról esett szó. Észre se vette Gabika 
néni egyszer csak ott volt a két szatyor a 
lábuk előtt. Megérkeztünk, nem jössz be 
Ágikám, csak egy kis sütire, almás, most 
sütöttem? Ágika nem jött be, a gyere-
kek várták fent, hogy ebédet adjon nekik, 
huha, de hiszen már egy óra.  
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Gabika néni kirámolta a két szatyrot, köz-
ben feltett egy kávét. Gondosan bezárta az 
ajtót, mert ki tudja, még bejöhet valaki vá-
ratlanul.  Finom porcelánba öntötte a ká-
véját, kockacukrot és kiskanalat tett a csé-
szealjra, letelepedett a szobában, a fotelba. 
Egy szobás lakás volt, mindenütt tisztaság, 
a jobb oldalon egy pianínó, a balon kanapé 
- ott aludt az idős asszony -, fölötte Krisztus 
az Olajfák hegyén, középen a két fotel, a fal 
mellett a kanapé, a fotelok és a kanapé közt 
dohányzó asztal. Ide ült le az idős asszony. 
Elegánsan rágyújtott. Ez hozzátartozott a 
kávézás szertartásos rendjéhez. Szívott 
egyet a cigarettából, majd hörpintett a te-
ából. Az erkélyajtót már előtte szélesre tár-
ta, nem bírta elviselni, ha cigiszag marad 
a szobában. Maga mellé tette a telefont, 
nagy fekete telefon volt, látható számokkal 
és tárcsázta a számát.   54389. Hangosan 
mondta, hogy el ne rontsa - ez még abban 
az időben volt, amikor tárcsás telefonok 
voltak - és mást hívjon fel véletlenül.  Soká-
ig csörgött. Gabi néni számolt. A nyolcadik 
csörgés után letette a kagylót. Alig tette le 
csörgött az öreg jószág.  Itt vagyok Anyu-
kám - lihegett a hang a túl oldalon - csak a 
konyhában éppen főztem, tudod, ma jön-
nek a gyerekek. Mondjad, Anyukám!

- Képzeld édes Jolánkám, már megint mi 
történt?!

- Hm, elgondolni sem tudom, ugye nem 
lett bajod, rendben van minden? 

- Nem, nem de, de csak a Jóisten kegyel-
méből.  Már megint elromlott a lift, és én a 
két szatyorral jöttem fel a négy emeleten 
keresztül. Képzelheted, hogy milyen fá-
radt vagyok. 

- De anyukám, miért kellett neked le-
menni? Tegnap bevásároltam neked 
mindent.  Megbeszéltük, összeírtuk. A fő-
zés után akartam hozzád szaladni. 

- Persze, persze, de ha jönnek az unokák, 
hogy én is tudjam őket mivel megkínálni, 
Jolánkám.  

- Anyukám, gondoskodtam mindenről. 
Nem kellett volna.

- Jolánkám, mindenképp jöjjenek fel, 
olyan magányos vagyok én itt, ebben a 
nagy tízemeletes házban, mindig a négy 
fal között. Senki nem törődik velem, te is 
csak felugrasz, aztán sietsz tovább, Jóci, 
csak elalszik a fotelba, szegénykém, any-
nyira hajtja magát, András külföldön, alig 
látok embert. És kire számítsak, mondd 
meg Édes Jolánkám, én kire számítsak, ha 
nem rátok- Hüppögött bele Gabika néni a 
telefonba. 

- Azonnal ott vagyok, Anyukám. Bontott 
a vonal.  Gabika néni pedig hátra dőlve a 
fotelban szívta tovább a cigarettáját és 
iszogatta a kávéját.
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Az álmok 
megvalósítói

KISS ZSOLTNÉ BERÉNYI TÜNDE

A civil szervezetek, mint az állampolgárok ön-
kéntes szerveződései, a társadalmi élet fontos 
alkotó elemei, tevékenységük, szerepvállalásuk 
révén nagymértékben hozzájárulnak a társa-
dalmi problémák hatékony kezeléséhez, a kö-
zösségi szükségletek kielégítéséhez.

Olyan értékeket képviselnek, melyek a társa-
dalmi együttélést jobbá, humánusabbá teszik.

Tevékenységükkel az egész társadalmat le-
fedik, az élet minden területén megnyilvánul az 
önszerveződő mozgalmuk. A civil szervezetek 
tulajdonképpen magát a társadalmat képezik 
le, és miközben a társadalmat formálják, eköz-
ben saját maguk is alakulnak.

Mivel független szervezetek, így rugalma-
sak, gyorsan tudnak alkalmazkodni a változá-
sokhoz, és olyan hiányterületeken is pillanatok 
alatt képesek megjelenni, ahol a kormányzati, 
közigazgatási szervezetek, állami intézmények 
nem „problémaérzékenyek”, vagy merev sza-
bályozásuk, bürokratikusságuk miatti lassúsá-
guknál fogva sokkal nehezebben lépnek. Így 

a civil szervezetek állandó kontrollt jelentenek. 
Indikátorként azonnal jelzik, ha valami nem jól 
szabályozott, nem jól működik, ha érdeksére-
lem történik.

Jó példával járnak elöl, és a társadalmi válto-
zásokra gerjesztően hatnak.

Munkájuk során – melyek túlnyomó részben 
önkéntes tevékenységek – igen gyakran válik 
az álomból valóság. Gondoljunk csak arra, hogy 
mennyi tehetség kallódott volna el, ha nem is-
meri fel és támogatja egy-egy alapítvány vagy 
egyesület. De említhetjük azt is, amikor nincste-
lenné váló honfitársaink otthonhoz, meleg étel-
hez jutnak újra. Ilyen esetben is rendszerint va-
lamilyen civil szervezet váltja valóra az álmot. 

Ezért határoztuk el, hogy lehetőségünkhöz 
mérten mi segítjük a civileket. Terveink szerint 
minden lapszámunkban bemutatkozási lehe-
tőséget biztosítunk egy-egy társadalmi szerve-
zetnek, hogy megismerhessék munkájukat, és 
adományaikkal hozzájárulhassanak az álmok 
valóra váltásához. 

A KÖRTÁNC Egyesület célja, hogy az Észak-al-
földi és Közép-magyarországi régióból kiindul-
va szervezze és elősegítse a magyarok, a ma-
gyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, a 
határon túli magyarok, valamint a hátrányos 
helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlő-
ségét, társadalmi, nemzeti, kulturális és vallási 
identitástudatát, illetve programjaival elősegíti 
az előítélet-mentes társadalmi közhangulat ki-
alakítását. 

Az egyesület közhasznú célja, és közhasznú 
célja érdekében végzett tevékenységei: 

- Különböző vallási és nemzetiségi alapon 
szerveződő közösségek részére hagyományőr-
ző és kutató programok szervezése, eredmé-
nyek publikálása. 

- Színházi-, zenei- és előadó-művészeti pro-
dukciók létrehozása, kulturális, színházi, zenei 
rendezvények komplex lebonyolítása, anyagi 
és műszaki hátterének biztosítása és fejleszté-
se, oktatási programok honosítása.

- Gyermekek és az ifjúság szabadidejének 

hasznos eltöl-
tésére irányu-
ló programok 
s z e r v e z é s e , 
tehetséggon-
dozás, gyer-
mekek tá-
boroztatása, 
különös tekin-
tettel a színház, zene és tánc általi nevelésre és 
az egészséges életmódra.

- Mentálhigiénés programok szervezése, le-
bonyolítása: Életmód-tanácsadás, szenvedély-
beteg klubok, önsegítő csoportok működtetése, 
csoportos és egyéni alkalmak megvalósítása, 
krízisintervenció. Főként büntetésüket letöltő 
fogvatartottak és családjaik lelki gondozása, 
egyéb segítése.

- Szenvedélybetegségeket, devianciát meg-
előző, problémakezelő, életpálya-tervező előa-
dások, kreatív foglalkozások tartása elsősorban 
serdülő korú fiatalok számára. 
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Pro és kontra
Popper Péter mondta egyszer önmagáról, 

hogy „Szkeptikus ember vagyok. Hozzáte-
szem, a szónak a jó értelmében, vagyis nem 
úgy, hogy semmiben sem hiszek, hanem 
úgy, hogy mindent lehetségesnek tartok.” 
Talán ez a gondolat inspirált arra, hogy el-
indítsam a „Pro és kontra” rovatot, a „Gon-
dolkodó ember magazinjában” a gondol-
kodásra inspiráló cikksorozatot.

Miről is van szó? Nézzünk egy témát! Pél-
dául az öröklés, azaz a genetika, vagy a ne-
velés határozza meg azt, hogy milyenné, il-
letve mivé válik az ember? Lambroso neves 
olasz antropológus-kriminológus az örök-
lésre helyezte a hangsúlyt. Nevéhez fűződik 
a „született bűnöző” fogalma. Ezzel szemben 
John Locke angol orvos filozófus elmélete a 
„Tabula rasa”-ról, azaz tiszta tábláról szól, és 
a nevelés, a környezet hatását hangsúlyoz-
za az örökléssel szemben.

Hol az igazság? Nyilván valahol a kettő kö-
zött…

Rovatunkban minden alkalommal egy 
fontos kérdést járunk körül a témában 
szakértők segítségével. De nem akárhogy! 
Ugyanarról a témáról két elhivatott szak-
ember nyilatkozik majd, de úgy, hogy nekik 
teljesen eltérő a véleményük az adott kér-
désben! De akkor mit tehetünk mi, olvasók? 

Gondolkodunk, levonjuk a megfelelő kon-
zekvenciákat, és megpróbáljuk a saját vé-
leményünket kialakítani!

A sorozatban igyekszünk népszerű témá-
kat, tabukat, és teljesen új területeket is be-
mutatni. Várjuk az Önök véleményét is, ja-
vaslataikat a témákat illetően a 

csakpozitivanmagazin@gmail.com 
e-mail címre küldhetik. 

Egyesületünk 1997-ben alakult. Első elnöke a tra-
gikus körülmények közt elhunyt Soproni Ágnes szí-
nésznő volt. A szervezet első 9 évének meghatározó 
eredményei:

- Péli Tamás író, festőművész emlékére dombor-
művet állítottunk. 

- A Magyar Televízióban vetélkedőt szerveztünk a 
kisebbségek kultúrájáról közép- és általános iskolá-
sok részére. 

- „CHA” – címmel filmet készítettünk. A film egy bel-
ga roma fiú életét mutatja be, aki egy vak zenész, és 
Magyarországon tanult.

- A Magyarországon élő 13 kisebbségről és a zsidó-
ság életéről kiadványsorozatot adtunk ki.

2006-ban az Egyesület komoly változáson ment 
keresztül. Új tagokkal tevékenysége jelentősen ki-
bővült. A kultúra mellett fontos elemként jelent meg 
a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esély-
egyenlőségének elősegítése, az egészségmegőr-
zés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi 
rehabilitációs tevékenység, a gyermek- és ifjúság-
védelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, va-
lamint az emberi és állampolgári jogok védelme.

Hisszük, hogy az ember élete végéig képes a válto-
zásra. Megfelelő segítséggel és motivációval, reális 
célok kitűzésével és a hozzárendelt legális eszközök-
kel bárki képes lehet még a börtönből kijőve is új-
rakezdeni. Mi a büntetés-végrehajtási intézetekben 
folyó programjainkkal ezt segítjük elő. S hogy mi-
ért kell erre pénzt és energiát fordítani? Azért, mert 
ha cél, lehetőségek és esélyek nélkül lép ki valaki a 
börtön ajtaján, akkor ugyanazt a bűnöző életmódot 
folytatja, amiért bekerült és lehet, hogy a következő 
áldozata Ön, vagy az Ön családtagja lesz…

Ezért egy speciális programot dolgoztunk ki men-
tálhigiénés, pedagógus, lelkész és volt nevelőtiszt 

kollégánkkal, s bízunk benne, hogy ezzel hozzájáru-
lunk egy biztonságosabb társadalmi élet kialakítá-
sához. 

2010 óta működtetjük az Egyesület művészeti in-
tézményét, a Körszínházat. Az Ifjúsági stúdiónkban 
hétről hétre színjátszó foglalkozáson vesznek részt a 
gyerekek, akik számtalan produkcióban szerepelnek 
is. 

Fő profilunk a zenés mesejáték, a darabjaink 80%-
át és a hozzájuk tartozó zeneszámot is házi szerzőink 
írják. Leginkább ezeket a darabokat kistelepülése-
ken mutatjuk be, így a falusi gyermekek is részesei 
lehetnek lakóhelyükön a színházi kultúrának ugyan-
úgy, mint nagyvárosokban élő társaik. 

Emellett profi színészek főszereplésével számtalan 
felnőtteknek szóló zenés előadást mutattunk be itt-
hon és határon túl is. A Reformáció 500 keretében 
1 felvonásos zenés színjátékot írtunk Luther életéről, 
melyet a Vecsési Evangélikus Egyházközséggel állí-
tottunk színpadra.

Kiemelném még a heti rendszerességgel meg-
tartott színjátszó alkalmakat, melyeket egy kisvá-
rosi általános iskolában tartunk hátrányos helyzetű 
gyermekeknek, valamint az értelmi fogyatékosok 
színjátszó körét, melyet szintén hetente tartunk.

Programjainkról részletesen olvashat július 1-től 
a tartalmában és látványában teljesen megújuló 
honlapunkon, a www.kortanc-korszinhaz.hu, vala-
mint a Facebook oldalunkon. Ha kérdése van, tegye 
fel a valosagcsakajelen@gmail.com címen, vagy a 
+36303164483-as telefonszámon.

Amennyiben tevékenységünk elnyerte tetszését 
és szívesen támogatná azt, úgy adományait elküld-
heti a 10401990-50526769-87511002 számlaszámra. 
Adószámunk: 18086137-1-16

Köszönjük!
Kiss Zsoltné Berényi Tünde, elnök
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Kávészünet az elmének
„A helyesen feltett kérdés többet ér bármilyen 

válasznál. Egy válasz nem biztos, hogy kielégítő 
tud lenni vagy helyes. Csak annyira, amennyire a 
kérdés helyesen volt megfogalmazva és feltéve. 
Egy helyesen megfogalmazott kérdés meg tudja 
változtatni az életed. Mindent kérdések által tu-
dunk elérni és nem kijelentésekkel. A helyes kér-
dés mindent le tud rombolni és bármit fel képes 
építeni. Megmutatja ki vagy.”

***
„Az egyik legnagyobb kérdés: Ki vagyok én? 

Vagy a zen szerint: Mi ez? Hát vizsgáld meg ezeket 
a kérdéseket bátran, és ne menekülj el az elől, ami-
re jutsz, amit találsz.”

***
„Mikor érzelmeid nem befolyásolnak, döntéseid 

tiszták. Az elméd, az egód, az érzelmeid beleka-
paszkodhatnak számodra szükségtelen dolgokba 
a régi minták, megszokások, tapasztalatok miatt. 
Ám lecsendesített érzelmekkel kitisztul a tér, látá-
sod széles horizontokat elér, felismered mi fontos 
és mi nem. Meghozott döntéseid valóban téged 

szolgálnak majd, s erre a belőled kivetült világ 
azonnal reagál.”

***
„Amíg magadat nem szereted, addig hogyan 

várhatod el a társadtól, hogy szeressen? Amíg azt 
sugárzod, hogy: Szeress! Mert én képtelen vagyok 
magam szeretni..., Addig a társad - akár tudatlanul 
is - elvárásnak való megfelelésből fog szeretni. Ami 
inkább szánalom, részvét, jobb esetben együtt-
érzés. Mikor magad szereted, ez sugárzik belő-
led, akkor adod meg a társadnak a tiszta szeretet 
szabadságát. Az a szeretet nem elvárásnak felel 
meg, nem köt, nem kiszolgál, hanem azzá válsz. A 
szükségtelenség szabadságával tud teljessé tenni, 
megéletni veled a kettőtök szeretetben való egye-
sülését. Természetesen nincs Te és a Szeretet. Csak 
AZ. S Abban Egy Vagy a Szeretettel.”

***
„Ne öntsd tele más csészéjét. Nem vezet sehová, 

s nem jó senkinek. Hagyd, hogy ő maga és mások 
is töltsenek bele.”
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