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Üdvözlet az olvasónak!
Köszöntöm Kedves Olvasó! Ebben a hónapban is szeretnénk teljesebb 
életéhez tudatos, hasznos cikkekkel hozzájárulni.

Az egészséges élethez, mind mentális, mind érzelmi, mind fizikális egész-
séghez sok anyagot készítettünk, hogy ebben a szellemileg és fizikálisan is 
pandémiás időszakban legyen hiteles forrás, amihez fordulhatnak. Szeret-
nénk minél több egészséges, tudatos, boldog embert látni magunk körül.

*****
A magazin szárnyal. Működésünk rövid ideje alatt nem várt olvasószámot 
értünk el. Köszönjük, hogy több, mint 70 000-en olvassák kiadványunkat. 
Leírhatatlan az öröm, amikor látjuk, hogyan változnak a letöltési számok. 
Hónapról hónapra döntjük meg az előző havi olvasottságot, vagy épp dup-
lázzuk olvasóink számát. Ez számunkra azt jelenti, hogy szeretnek minket. 
Olyan tartalmat tudunk szolgáltatni, mely megtalálja az olvasók igényét. 
Facebook posztjaink elérése 15-20 000 fő. Elképesztő, ilyen rövid idő alatt. 
Büszkék vagyunk olvasóinkra és köszönjük, hogy igényt tartanak munkánk-
ra, látjuk, van miért dolgoznunk. Van miért szót ejteni a bennünket érintő 
és életünket befolyásoló témákról. Legyen az a klímaváltozás, a környe-
zetvédelem, a fenntartható jövő, lelkünk egészsége, vagy tudatosságunk. 
Csapatunk szinte minden hónapban bővül, feszegetjük a 72 oldal határait, 
integrál - hiánypótló mivoltunkat igyekszünk maximálisan kihasználni. Örü-
lünk, hogy Ön is velünk tart ebben a hónapban (is!).

*****
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. Ha teheti, ajánlja ismerőseinek profilunkat!
Facebook csoportunkban napi szinten posztolunk érdekesebbnél érdeke-
sebb témákról. Keressék csoportunkat és csatlakozzanak hozzá, fejtsék ki 
véleményüket, kommunikáljunk, ismerjük meg egymást! Várjuk!
Instagram profilunk is fejlődik, posztjainkat követhetik ezen a platformon is.
Hamarosan elindul LinkedIn oldalunk, melyen hasznos tartalmakat fogunk 
publikálni.

Facebookos felületeinken értékes nyereményekkel minden hónapban je-
lentkezünk nyereményjátékkal. ÉRDEMES FIGYELNI posztjainkat.

*****
Ebben a hónapban is érdekes és hasznos témákat gyűjtöttünk csokorba. 
A környezetvédelemről több cikkben is szót ejtünk, felmérésekkel, miniszté-
riumi programokkal. Írunk díjazásokról, fejlesztésekről, kutatásokról. A bel-
ső gyermekről, példaértékű kitartásról a hárombetűs elváltozás kapcsán, 
arról, hogy meseország mindenkié, divatról, peelingről, elengedésről, a kö-
zépútról, az elme hatásáról a testre, a férfi - női minőség fontosságáról, fő-
városi múzeumokról, külföldi munkáról, immunerősítő illatokról. 

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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A klímakutatók
a legtöbbet repülő tudósok

A klímakutatók, elsősorban a professzorok jóval többet repülnek, mint a többi tudós, 
de hajlamosabbak is arra, hogy lépéseket tegyenek repülőútjaik csökkentésére vagy 
ellentételezésére - derült ki egy az egész világra kiterjedő elemzésből.

A kutatást a walesi Cardiffi Egyetem koor-
dinálásával a brit CAST éghajlatkutatással 
és társadalmi átalakulással foglalkozó köz-
pont végezte. 

A több mint 350 kutató részvételével vég-
zett utánkövetéses vizsgálat információkat 
szolgáltatott a repülőutak hatásairól, és tá-
mogatja a kevesebb repülőút ösztönzését 
elősegítő munkahelyi elvek megalkotását. 

Ez az első nagyszabású vizsgálat, amely 
a klímatudósok konferenciák, terepmunkák 
és meetingek céljából megvalósuló uta-
zásait vizsgálta. Az eredményeit a Global 
Environmental Change című tudományos 
lapban mutatták be - írja a PhysOrg.com 
tudományos-ismeretterjesztő portál.

Lorraine Whitmarsh, a CAST igazgató-
ja szerint váratlan volt számukra az ered-
mény, de kiemelte: ez is azt jelzi, hogy „a 
tudás önmagában nem elég” a globális 
felmelegedés legyőzésére. 

„Felfedezéseink rávilágítanak, hogy a klí-
makutatók sok más szakemberhez hason-
lóan küzdenek azzal, hogy környezetvédelmi 
kötelezettségvállalásaikat összeegyeztes-
sék szakmai és személyes igényeikkel és 
hogy maga a tudományos világ sem tesz 
eleget a kultúra megváltoztatásáért” - fej-
tette ki Whitmarsh.

„Kutatásunk demonstrálja azt is, mekkora 
szükség van az alacsony szénkibocsátású 
utazást és virtuális alternatíváit támogató 
irányelvek és munkamódszerek támogatá-
sára és lehetővé tételére. Valami olyanra, 
ami már most is folyamatban van a Co-
vid-19 hatására” - véli a szakértő.

Hozzátette, az utazási korlátozások arra 
kötelezték az üzleti világot, köztük az egye-
temeket is, hogy sok fizikai utazást virtuális 
interakciókkal, például online konferenci-
ákkal helyettesítsenek. Ezek a virtuális lehe-
tőségek ugyanolyan hatékonyak lehetnek, 
mint a személyes találkozók, de töredéknyi 
költség mellett, ráadásul sokkal elérhetőb-
bek azok számára, akik „elkötelezettek a 
felelősségvállalás mellett” - mondta Whit-
marsh.

A kutatás szerint lényegesen nagyobb 
az utazások mennyisége a klímaváltozást 
kutató szakértők körében, mint más terü-
letek tudósai esetében. Az adatok alapján 
a klímakutatók évente átlag ötször repül-
nek, míg más területek tudósai négyszer. 
A klímakutatás és a fenntarthatóság vizs-

CZECZON
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gálata több terepmunkát igényel, de még 
ezt beleszámítva is sokkal több nemzetközi 
utazáson vettek részt. Azt is megfigyelték, 
hogy a munkahelyi pozíció emelkedésével 
nőtt a repülések száma is. 

A klímakutatók ugyanakkor jóval inkább 
tudatában vannak és aggódnak a repülés-
nek a klímaváltozásra gyakorolt hatása mi-
att, ezért gyakrabban ellensúlyozzák uta-
zásaikat, alkalmaznak alternatív módokat, 
vagy le is mondanak az utazásról. 

A klímavédelemmel foglalkozó tudósok 29 
százaléka dönt úgy, hogy a repülés karbon-

lábnyoma miatt nem megy el egy mun-
kaeseményre, míg más kutatóknak csak 5 
százaléka jut erre a döntésre.

Ugyanakkor a gyakorlati tényezők, például 
a családi kötelezettségek vagy az alterna-
tív opciók elérhetősége sokkal erőteljesebb 
faktorok a repülési hajlam megjósolása 
szempontjából.

Kevin Anderson, a Manchesteri Egyetem 
energia- és klímakutató professzora, a 
Tyndall Klímakutató Központ egykori igaz-
gatója számára „kényelmetlen” volt a ta-
nulmány olvasása. 

„A jelentés a gyors változás elindítója kell, 
hogy legyen. Bele kell néznünk a tükörbe, 
reagálnunk a saját kutatásunkra, és gyor-
san a 21. századhoz illő akadémiai közeggé 
válnunk. Talán akkor a kormányok, az üzleti 
szféra és a szélesebb civil társadalmi réteg 
jobban odafigyel kutatásainkra és követ-
keztetéseinkre” - véli Anderson, aki maga 
nem vett részt a CAST vizsgálatában.

www.pincekkincsei.hu

https://www.pincekkincsei.hu/
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A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elkötelezett a fenntartha-
tóság, a zöldgazdaság kiépítése mellett, és arra biztatja a vállalkozásokat, 
hogy minél többen csatlakozzanak a november utolsó hetében megrende-
zésre kerülő Európai Hulladékcsökkentési Héthez - mondta Parragh László, 
az MKIK elnöke csütörtökön sajtótájékoztatón, Budapesten.

CZECZON

Boros Anita, az Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium (ITM) építésgazdaságért, 
infrastrukturális környezetért és fenntart-
hatóságért felelős államtitkára ismertet-
te, az Európai Unió az idén 12. alkalommal 
hirdette meg Európai Hulladékcsökkenté-
si Hetet, az önkéntes szerveződéshez Ma-
gyarország évek óta csatlakozik. 

A rendezvény a hulladék keletkezésének 
megelőzését célzó legnagyobb európai 
kampány, amely az erőforrások fenntart-
ható felhasználására hívja fel a figyelmet a 
hulladékcsökkentés, a hulladékminimalizá-
lás ösztönzésével - mondta.

Az ITM államtitkára kiemelte, az idei akció 
a gyártás során keletkező láthatatlan hul-
ladékra fókuszál, és arra kérte a vállalko-
zásokat, gondolják végig, saját területükön 
hogyan lehetne minimalizálni a termeléssel 
járó hulladékot, illetve milyen újrahasznosí-
tási megoldást lehetne alkalmazni.

Megjegyezte, hogy Magyarországon egyre 
nagyobb és intenzívebb a környezettudatos 
vásárlói kör, amelynek döntéseiben a környe-
zetvédelmi szempontok szerepet játszanak. 

Boros Anita ismertette, hogy az idén az 
Európai Hulladékcsökkentési Héthez kap-
csolódóan alkotói pályázatot is hirdettek 
hulladékból készülő termékre, a kiválasztott 
alkotással díjazzák majd decemberben a 
kampány legjobb hazai akcióit.

Parragh László a sajtótájékoztatón el-
mondta, hogy a kamara és az ITM hulladék-
gazdálkodási témában is együttműködik, 
hiszen köztestületként fontosnak tartják a 
fenntarthatóság erősítését, amely üzleti le-
hetőségeket is magában hordoz. 

Úgy vélte, a cégeknél látszik a törekvés 
a hulladékkibocsátás mérséklésére, az 
ésszerű termelésre, az erőforrással való 
gazdálkodásra. A vállalatok a hulladékgaz-
dálkodásban munkahelyteremtési lehető-
séget is látnak - tette hozzá.

Az MKIK elnöke hangsúlyozta, a hulladék-
gazdálkodás területén is az eredmény el-
éréséhez az állam, a fogyasztó, vállalati 
szféra együttműködése szükséges. Szerin-
te jogszabályi környezet kérdése, hogyan 
lehetne ösztönözni a mostaninál hosszabb 
ideig használható tartós fogyasztási cikkek 
előállítását. 

Kérdésre válaszolva Boros Anita el-
mondta, a Gazdaságfejlesztési és In-
novációs Operatív Programban (GI-
NOP) pályázattal kívánják ösztönözni a 
műanyagipari cégeket abban, hogy az új-
rahasznosítást segítő technológiaváltást 
valósítsanak meg. Jelezte, hogy a követ-
kező uniós fejlesztési ciklusban az Európai 
Unió a zöldgazdaság, a fenntarthatóság, 
a körforgásos gazdaság témát kiemelten 
kezeli.

Európai  Hulladékcsökkentési  Hét
- vállalkozások is csatlakozzanak
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A magyar háztartások elméletben fontosnak tartják a környe-
zetet kímélő megoldásokat, azonban a háztartási eszközeik ki-
választásában és a szokásaikban nem mindig tartják szem előtt 
ezeket az értékeket - derült ki az IKEA svéd lakberendezési válla-
lat megbízásából készült felmérésből. 

A reprezentatív felmérés online megkér-
dezéssel készült 2020. augusztus és szep-
tember között a Kantar Hoffmann piacku-
tató cég által.

A megkérdezettek 94 százaléka nyilatko-
zott úgy, hogy kiemelten vagy fokozottan 
érdeklődik a megtakarítást eredményező 
lehetőségek iránt.

A termékek kiválasztásánál ugyanakkor a 
környezetvédelem önmagában nem elég 
erős hívószó a magyaroknak, mivel az is 
fontos számukra, hogy a környezettuda-
tos termékek használatával pénzt is meg-
takarítsanak - emelték ki közleményükben. 
Hozzátették, hogy az IKEA három országban 
végzett kutatásából kiderül, hogy a csehek-
nél és a szlovákoknál is hasonló a helyzet.

A többség, csaknem 60 százalék számára 
az a leginkább elfogadható megoldás, ha 
a két szempont összekapcsolódik a vásár-
lásnál, ugyanakkor a megkérdezettek 36 
százaléka kifejezetten az anyagiakat he-
lyezi előtérbe, és 100-ból mindössze 3-an 
felelték azt, hogy náluk a környezetvédelmi 
megfontolás szerepel az első helyen. 

A vizsgált három országban a válaszadók 
többsége az energia, a vízfelhasználás, 
valamint a fogyasztás és ezzel összefüg-
gésben a megtermelt hulladékmennyiség 
csökkentését nevezte meg olyan elsődle-
ges feladatként, amelynek sikeres teljesí-
tésével a háztartások hozzájárulhatnak a 
környezet megóvásához. A magyarok itt 
kivételnek számítanak: csak nálunk szere-
pel dobogós helyen a műanyag palackok 
és szatyrok újrahasznosítása, amelyet fon-
tosabb feladatnak tartanak a környezet 
megóvása szempontjából, mint a vízfo-
gyasztás csökkentését - írták.

A magyar vásárlók fele hasznosnak tartja 
a fogyasztás csökkentését szolgáló és kör-
nyezettudatos termékeket, ugyanakkor a 
vizsgált országok közül nálunk a legmaga-
sabb azoknak az aránya, akik a hagyomá-
nyosakhoz képest drágábbnak érzik ezeket 
az árucikkeket - mutatott rá Tóth Tímea, az 
IKEA Lakberendezési Kft. fenntarthatósági 
felelőse a közleményben.

IKEA-felmérés:
a magyar háztartások 

elméletben már
környezettudatosabbak

CZECZON
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Uniós környezetvédelmi díj
 a magyar erdőtűz-megelőzési

kezdeményezésnek

Az Európai Unió LIFE környezetvédelmi és éghajlat-politi-
kai uniós díjában részesült mások mellett a magyar erdő-
tűz-megelőzési kezdeményezés - közölte az Európai Bizott-
ság szerdán.

A tájékoztatás szerint a magyarországi 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
Erdészeti Igazgatósága által megvalósított 
FIRELIFE erdőtűz-megelőzési kezdemé-
nyezés az éghajlatvédelmi kategóriájában 
szerzett elismerést.

A projektcsapat tagjai pedagógusok, szo-
ciális munkások, mezőgazdasági terme-
lők és erdőtüzek megelőzésével foglalkozó 
szakértők számára tartottak képzéseket 
országszerte az erdőtüzek megelőzésé-
nek témájában. Ennek eredményeként az 
erdőtüzek száma közel harmadával, a ká-
rosodott területek mérete pedig közel 90 
százalékkal csökkent. A FIRELIFE ellenőr-
zőlistája más országok számára is eszközül 
szolgálhat saját tűzvédelmi rendszereik és 
eszközeik kidolgozásához - közölték.

A magyar éghajlatvédelmi kezdeménye-
zés mellett idén egy szlovén természetvé-
delmi, és egy portugál környezetvédelmi 
projekt részesült az elismerésben. A jelen-
legi járványhelyzetre tekintettel az unió kü-
löndíjat is kiosztott, melyet egy, a korona-
vírus-válsághoz történő alkalmazkodást 
segítő olasz projekt nyert el. Az indoklás 
szerint a nyertes kezdeményezések azért 
érdemelték ki az elismerést, mert „rendkí-
vüli mértékben előmozdítják” a környezeti, 
gazdasági és társadalmi fejlődést, és az ál-

taluk kiváltott hatás, a megismételhetőség, 
a szakpolitikai relevancia, a határokon átí-
velő együttműködés és a költséghatékony-
ság szempontjából is kimagaslók.

A LIFE-program fő elemei között van a kör-
forgásos gazdaságra való átállás támo-
gatása és az éghajlatváltozás fokozottabb 
mérséklése, a víz és a levegő minőségének 
védelme és javítása, valamint az EU 2030-

ig szóló éghajlat- és energiapolitikai kere-
tének végrehajtása és az éghajlatváltozás-
ról szóló Párizsi Megállapodás értelmében 
vállalt uniós kötelezettségek teljesítése. Az 
Európai Unió a környezetvédelmi és éghaj-
lat-politikai programja által támogatott in-
novatív és hatékony projekteket jutalmazza 
a díjjal.

CZECZON
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Múlt havi írásomban némi betekintést engedtem saját pályamódosításom jelenle-
gi kihívásaiba és meséltem róla, én magam hogyan élem meg a mindennapokban 
az új munkámmal járó próbatételeket.

Ezúttal is hasonló formában osztom meg a tapasztalataimat, bízva benne, hogy 
minél többen magukra ismernek egy-egy élményem kapcsán. Mégpedig azért, 
mert néha könnyebb mások szemüvegén át meglátni saját újra és újra lefutott kö-
reinket, s egyúttal megnyugodni is egy kicsit, hogy van más is, aki hasonló cipőben 
jár(t), mint mi.

BOLDOGulj bárhol –
munkáról MÁSKÉPP IX.

Ráadásul felismerve bizonyos tipikus visz-
szatérő helyzeteket nagy esély van rá, hogy 
akár magunk is megtaláljuk rájuk a megol-
dást, esetleg kedvet kapunk hozzá és kipró-
bálunk másoknál már bevált módszereket. 
Mindezeket annak érdekében, hogy nap-
ról napra egyre jobban BOLDOGulhassunk 
munkánkban és az életünk többi területén 
egyaránt.

Számomra jelenleg három olyan fontos 
pont van, ahol a legtöbbet van alkalmam 
fejlődni napi szinten:

• türelem gyakorlása
• segítség kérése
• támogatás elfogadása

S mily mókás, 
akikkel az utób-
bi hetekben 
megosztottam 
a nehézsége-
imet fenti té-
mákban, szinte 
mind kedves 
mosollyal biz-
tosítottak róla, 
hogy már is-
merős számuk-
ra is a dolog. 
Bár ritkán álta-
lánosítok és olyankor is a lehető legóvato-
sabban teszem, most valahogy az az érzé-
sem, bátran kijelenthetem: a fenti helyzetek 
akár tipikusnak is mondhatók sokunk szem-
pontjából.

Mi a megoldás ezekre vonatkozóan?

Ahogy korábban már többször is elmond-
tam, nincs egy sablon módszer, ami va-
rázsütésre mindenkinek beválik. Kizárt, hogy 
a hasonló kihívások egyik pillanatról a má-
sikra csak attól megoldódjanak, hogy felis-
merjük, miben érdemes változ(tat)nunk. A 
kitartó, szorgalmas tanulás itt sem úszható 
meg, a jó hír viszont az, hogy amint magát 
a tényállást fel- és elismerjük, máris egy lé-
péssel közelebb jutottunk a megoldáshoz. 
Amik nekem a fenti helyzetek során eddig 
a legtöbbször beváltak azok a következők:

1. Mikor például azon kapom magam, 
hogy valamiben türelmetlen vagyok, elő-
ször is veszek pár mély levegőt. Ezzel egy-
részt lenyugtatom magamat, másrészt 
visszatérek a jelenbe, ami ilyenkor (IS) a 
legcélszerűbb kezdés. Aztán megvizsgá-
lom, mennyire reális az adott témában az 
általam támasztott elvárás a dolgok hala-
dásának tempóját illetően. Ilyenkor már ál-
talában képes vagyok belátni, hogy ismét 
elszaladt velem kissé a ló. S némileg ma-
ximalista egómnak (ami amúgy sokszor jó 
szolgálatot is képes ám tenni) megint sike-
rült magához ragadnia az irányítást arra 
vonatkozóan, hol kéne tartanom nekem 
vagy az adott folyamatnak, amivel kapcso-
latban éppen türelmetlenkedem. Ekkor már 
többnyire sikerül elmosolyognom is maga-
mat (bár néha még a korábbi dühös köny-
nyeimen át) és némileg megnyugodva el-

BLOGI
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kezdek kutatni az emlékezetemben… Olyan 
szituációkat keresve, ahol korábban már 
sikerült jóval türelmesebben reagálnom, 
mint azt még pár hónappal esetleg évvel 
előtte tettem. S mivel gyakorlat teszi a mes-
tert, egyre több helyzetet tudok ilyenkor fel-
idézni, ahol büszke lehettem magamra. S 
ezekért jóleső mosollyal az arcomon vere-
gethetem meg a saját vállamat, mondván: 
ez az, jól csináltad, szépen fejlődsz ebben is.

2. Ami a segítség kérését illeti, számom-
ra azért különösen nagy feladat ez, mert 
korábbi szakmámban hozzászoktam, hogy 
mindig én voltam, aki másoknak segített. 
Naná, hiszen hosszú évek rutinja állt már 
rendelkezésemre ahhoz, hogy lehet adott 
dolgot gyorsan, pontosan és hatékonyan 
megoldani. Most viszont én vagyok az, aki 
töméntelen új információ birtokában még 
képtelen minden részletében pontosan 
átlátni egy amúgy jó ideje remekül műkö-
dő rendszert. Ennek tükrében pedig idő-
ről időre azért veszek nagy levegőt, hogy 
megkérjem az adott kérdésben gyakorlott 
kollégámat, legyen kedves megmutatni, el-
magyarázni, világossá tenni számomra, mi 
is a megoldás az adott helyzetben. Ilyenkor 
néha előfordul, hogy rájövök: a szükséges 
információ amúgy már rendelkezésemre 
állt, csak éppen adott pillanatban nem lát-
tam a fától az erdőt – na, ekkor kapcsol be 
újra a türelmetlenségem. Visszatérek ismét 
a fenti egyes ponthoz… Amit viszont itt még 
lényeges elmondanom, mert számomra 
a legfontosabb szempont arra vonatko-
zóan, hogy segítséget merjek kérni: min-
den alkalommal tudatosítom magamban, 

hogy azért teszem, mert a lehető legjobban 
akarom megoldani az adott feladatot, s ez 
csak úgy lehetséges, ha mások már meg-
lévő tudását és tapasztalatát én magam is 
mielőbb elsajátítom.

3. Végül, de közel sem utolsó sorban a 
segítségkérések nagy részéhez kapcsoló-
dóan az is helyére kerül bennem, hogy a ké-
résemre érkező segítséget jó szívvel fogad-
ni is tudjam. Biztos akad persze, aki most 
erre rácsodálkozik: ugyan mi ebben olyan 
nagy kunszt? De azt is borítékolni merem, 
hogy jó pár hozzám hasonlóan szocializáló-
dott fiatalnak és kicsit régebb óta fiatalnak 
egyaránt feladatot jelent nyitott szívvel és 
elmével fogadni mások támogatását. Le-
gyen szó fizikai szinten megnyilvánuló, lelki, 
avagy szellemi síkon történő hozzájárulás-
ról, melyet kapunk annak jutalmaként, hogy 
mertünk kérni. Legtöbben ugyanis már kis-
korunkban magunkévá tettük azt a nagyon 
jól hangzó, de a későbbiek során rengeteg 
helyzetben minket korlátozó elvet: jobb adni, 
mint kapni. Ennek megcáfolása tartósan 
pedig csakis úgy lehetséges, ha tudomá-
sul vesszük, hogy mint minden másban, itt 
is érdemes 
egyensúly-
ra töreked-
ni. Amit úgy 
é r h e t ü n k 
el legköny-
nyebben, ha 
minél gyak-
rabban em-
lékeztetjük rá magunkat: amit most kapunk, 
annak viszonzásaként lehet a miénk, amit 
korábban mi tettünk meg másokat segítve.

Amiket leírtam sokak számára bizonyára 
nem újdonság. Kérdés, hogy ha bár ismerő-
sen cseng, vajon napi szinten be is épült-e 
a feladatkezelő repertoárunkba? Amennyi-
ben nem, sajnos olyan, mintha nem is hal-
lottunk volna még róla soha… Tudják kedves 
Olvasók: tudni, de nem csinálni = nem tudni.

Ilyen egyszerű. Persze eszemben sincs ál-
lítani, hogy az alkalmazás mindig könnyű.

De egy biztos: nagyon is megéri a rend-
szeres gyakorlás! Ehhez kívánok teljes szí-
vemből minél nagyobb tudatosságot, ki-
tartást és gyarapodó sikerélményeket. 
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Menni vagy maradni?
Avagy külföldi munkavállalás 

bennfentes szemmel IX.

BLOGI

E havi írásaimban saját kihívásaim és tapasztalataim osztom meg mindazokkal, 
akik tudatosan igyekeznek BOLDOGulni munkában és az életük egyéb területein egy-
aránt, határon innen és túl.

Visszaemlékezve több, mint 10 évvel ezelőtti önmagamra, aki izgatott kíváncsiság-
gal (és persze némi természetesnek tűnő szorongással) készült élete első téli osztrák 
szezonjára. Mesélek most Önöknek arról, mik voltak számomra azok a dolgok, amik 
segítettek úrrá lenni a bennem felmerülő félelmeken, és amik átsegítettek engem a 
kezdeti kinti akadályokon.

1. Sokakhoz hasonlóan, akik úgy dönte-
nek, hogy külföldön próbálnak szerencsét, 
én magam is olyan helyzetben voltam, 
amivel kapcsolatban egy dolgot tudtam 
biztosan: muszáj, hogy változzon, különben 
komoly következményekkel számolhatok. A 
másik, amivel pontosan tisztában voltam, 
hogy aki változtathat az akkori körülmé-
nyeimen, egyedül én magam vagyok.

2. Tisztáztam magamban, hogy az ak-
kori életem saját korábbi döntéseim követ-
kezménye. Ami persze eleinte nagyon nem 
tetszett, de kénytelen voltam elfogadni, 
hisz a tények magukért beszéltek. S ahogy 
megbarátkoztam ezzel az elgondolással, az 
az előnyöm származott belőle, hogy felis-
mertem: ha létrehoztam valamit, annak az 
ellenkezőjét is képes lehetek megteremteni. 
Ezúttal már tudatosan dolgozva azon, hogy 
milyen eredményt kívánok elérni.

3. Beláttam, hogy ideje „visszaülnöm 
az iskolapadba”. Nem, nem szakmai vagy 
nyelvi képzésben gondolkodtam, hanem 
arra jutottam: eljött az ideje jobban meg-
ismerni önmagam. Azt, hogyan működöm, 
mire miért úgy reagálok, ahogy, s leginkább 
hogyan tudok változtatni azokon a dolgo-
kon, amikből mindaddig a problémáim túl-
nyomó többsége adódott.

Ezek voltak a legfontosabb felismeréseim 
azokban a napokban, mikor már javában 

tervezgettem az előttem álló hónapokat 
Bár a leghalványabb fogalmam sem volt 
róla, mi vár rám majd több száz kilométer-
re az otthonomtól. Elképzelni sem tudtam, 
milyen lehet az élet egy alig két kilométer 
hosszú kis tiroli faluban, ahol amerre csak 
a szem ellát, havas hegycsúcsok magas-
lanak és a napom túlnyomó részében ide-
gen nyelven kommunikálva élem az életem 
hosszú -hosszú heteken keresztül.

Többször a kezembe került az elmúlt évek 
során az első kint töltött napjaimról írt rész-
letes beszámolóm, amin most visszagon-
dolva már jókat mosolygok. Ott és akkor vi-
szont kevéssé tűnt mókásnak a helyzet és 
nem is tudom hányszor fordult meg a fe-
jemben, vajon tényleg olyan jó ötlet volt-e 
átlépve az ország és a komfortzónám ha-
tárát osztrák szezonális vendéglátásra adni 
a fejem.



Na de ha már ott voltam, gondoltam ki-
hozom a helyzetből a tőlem telhető legjob-
bat, s legtöbbet, hisz különben mi értelme 
volt kiszakadni a megszokott kis életemből 
és világgá menni? Így aztán napról napra 
egyre jobban belerázódva a munkába, na 
meg a német nyelvhasználatba (!!!), las-
san azon kaptam magam, hogy ugyan-
úgy tudtam már élvezni a mindennapokat, 
mint idehaza korábban a Balaton part kü-
lönböző vendéglátó egységeiben dolgoz-
va. Hisz a melóbeli rutin tekintetében alig 
volt jelentős eltérés az itthonihoz képest. 
Rendelést vettem fel, kiszolgáltam, fizet-
tettem. Igaz, hogy németül beszélve, oszt-
rák népviseletet hordva és euróban adva 
vissza a vendégeknek, de akkor is gya-
korlatilag ugyanazt csináltam, mint ko-
rábban, csak az itthoni korábbi fizetésem 
többszöröséért. 

Szerettem a munkámat, a kollégáimat, a 
főnökeimet. Szerettem a szabadnapjaimat, 
szerettem az életemet. Szabadnak éreztem 
magam, ahogy addig talán még életem-
ben soha. Szinte a szó szoros értelmében 
véve megrészegített az a fajta élmény, amit 
annak köszönhettem, hogy mertem valami 
új és addig számomra ismeretlen mellett 
dönteni. Néha persze kicsit bosszankodva 
elfilóztam rajta, mit nyerhettem volna, ha 
már évekkel korábban merek belevágni 
valami hasonlóba… Aztán végül megnyug-
tatva saját magam mindig arra jutottam, 
hogy erre a fajta változásra még nem áll-
tam készen akár pár hónappal azelőtt sem, 
mikor a lehetőség megtalált, hogy Ausztri-
ában szerencsét próbáljak.

Persze egyértelmű, hogy nekem is voltak 
odakint kemény napjaim. Hisz abban az or-
szágban sem kolbászból van a kerítés, ott 
sem a fáról hullik a pénz, a többszörös fize-
tésért többszörösen kell magát odatennie 
az embernek. Elvárják a vendégek, elvárja a 
főnökség, ezáltal én is elvártam saját ma-
gamtól.

Ezen elvárásoknak megfelelve viszont 
olyasmiket kaptam cserébe, amikről ko-
rábban álmomban sem gondoltam volna, 
hogy az életem részét képezhetik. S nem kell 
hatalmas dolgokra gondolni, mert a szá-
momra legnagyobb értékek pénzben nem 
is kifejezhetők, amit a kint töltött 10 évem 
alatt kaptam.

- A munkám olyan fokú megbecsülését, 
amit itthon korábban kevés helyen tapasz-
taltam.

- Azt, hogy a főnökség családtagként bánt 
velünk, és amiben tudtak segítettek minket.

- Csodaszép helyeket láthattam, ahova a 
Szüleim sosem juthattak el.

- Képes voltam végre megteremteni ma-
gamnak az anyagi függetlenséget.

- Bebizonyosodott számomra, hogy egye-
dül is meg tudok állni a lábamon.

Tovább is van, mondjam még?

Mondom, hamarosan, ígérem. Addig vi-
szont szívből kívánok bátorságot, hitet és 
megfelelő segítőket ahhoz, hogy minél töb-
ben bele merjenek vágni életük eddigi ta-
lán legnagyobb kalandjába, átlépve saját 
komfortzónájuk és egyúttal az ország hatá-
rát is. 
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A Nagykőrösi Konzerv Kft.
az immunerősítés

jegyében
A Nagykőrösi Konzervgyár egykori paradicsom-vonalának he-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hozzáadott cukrot, édesítőszert és ízfokozót.
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Szupermenek
    a valóságban
Játsszák el, hogy élni akarnak!

KOVÁCS BRIGITTA EFI
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A hétköznapi, sikeres embereket bemutató cikksorozatom e havi részében Hajnal 
Evelinnel beszélgettünk egy rosszindulatú elváltozásról, az ő különös játékáról, és 
arról, hogy mindez hogyan változtatta meg az életét.

2018 április végén diagnosztizáltak. Nem 
ért túl nagy meglepetés, mert már előtte 
is voltak komoly nőgyógyászati problémá-
im. Zuhanyzás közben vettem észre, hogy a 
jobb mellemnél van egy kőkemény valami. 
Elneveztem Gombócnak. (“Véletlenül” a ba-
rátnőmtől kapott cicámat is Gombócnak 
hívják. A nevét ő adta neki, az elváltozástól 
teljesen függetlenül. Nem is tudott róla.)

Az unszolásért köszönet a volt férjemnek, 
mert ha ő akkor nem tol, lehet, hogy csak 
két hónap múlva megyek el megnézetni. 
Másnap időpontot kaptam ultrahangra, 
ahol a vizsgálatot végző hölgy arca sokként 
ért. Még aznap sürgősségi mammográfiá-
ra küldtek, majd onnan az onkológiára.

A jó kapcsolatrendszerem megvolt a Jóis-
ten keze által. Találkoztam egy picike lány-
nyal, aki nagyon sírdogálós volt, és bár nem 
az én osztályomba járt, de minden reggel 
bekísértem a termébe, hogy ne szomor-
kodjon. Mint kiderült, az ő édesapja onkoló-
gus, és még szeptemberben felajánlotta az 
igazgatónőnek, hogy ha valakinek onkoló-
giai segítség kell, akkor ő ott van. 

Így szerencsére nagyon hamar megmű-
töttek. Az orvos csak úgy emlegette, hogy 
parádés történet, mert 0,03 mm-en múlt, 
hogy nem volt áttétem. Az onkoplaszti-
kai sebész szenzációs munkát végzett. Egy 
csoda, amit művelt az orvosi, szülői csapat, 
aki felettem állt: az egyik egy anyuka, a má-
sik egy apuka, a kötős fiú pedig az utca vé-
géből az egyik srác volt.

Azt gondolom, teljes körforgás van a sze-
retetadásban. Visszaáramlani csak az tud, 
amikor semmilyen érdek nem fűz hozzá, 
semmilyen elvárás nincs, csak adsz. 

Hálás vagyok az orvosaimnak, hogy 
soha nem használták a három betűs szót, 
ami sokakat megrémít. Mindig azt mond-
ták, hogy rosszindulatú elváltozása van 
Evelin, de meg fog gyógyulni. Ez nagyon jó 
hatással volt rám. Én is inkább az ‘elválto-
zást’-t használom, mert ha valami elvál-
tozott, akkor az meg is tud javulni.

Egyetlen napot, azt, amelyiken tovább-
küldtek a sürgősségi rendelésre, végigsír-
tam. A doktor úr a szemembe mondta, hogy 
rosszindulatú. Akkor volt az a pillanat, ami-
kor döntöttem, hogy vagy elmegyek abba 
az irányba, hogy sajnálom magam, kopor-
sót választok, és végig bömbölöm, vagy azt 
mondom, élni akarok.

Nem tudom mennyi és mi van hátra, de 
biztos, hogy élni szeretnék, az út végéig 
boldogan. Miután megműtöttek, a 38 éves 
unokanővérem a debreceni klinikáról hívott: 
agyvérzést kapott. Akkor gondolkodtam el 
azon, hogy senki holnapja nem biztos.

Próbálok segíteni azoknak, akik ilyenkor 
csak arra tudnak koncentrálni, hogy meg 
fogok halni. Egy bácsi, aki szintén ezzel a 
rosszindulatú elváltozással küzd, panaszol-
ta, hogy “De meg fogok halni!” Erre mond-
tam neki, hogy, “Kedvesem, igen, minden-
ki meg fog! Az a kérdés, hogy addig mit 
szeretne csinálni.” Megdöbbenve felelte: 
“Tényleg!” Nem úgy reagáltam, hogy “Jaj, 
szegénykém, meg fogsz halni.”
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Nagyon sok dolgom, feladatom van még.

Komplexen látom ezt az egészet. Ha csu-
pán a testet gyógyítjuk, az kevés. A test, a 
szellem, és a lélek gyógyítása az, amiben 
hiszek, mert tapasztaltam, hogy csak így 
működik.

A sugárkezelést elneveztem fényterápiá-
nak. Úgy mentem oda a dokihoz, hogy ezt 
a szót ki se ejtse a száján. Gyakran meg-
jegyeztem, hogy más tengerpartra jár, én 
meg ide, de itt is süt a nap! Szenzációs su-
gárterapeutám volt, és az egész csapat!

Olyannyira el tudom tolni magamtól azt, 
hogy betegség, hogy másnak a sugárte-
rápia a bőrét megviselte. Nekem semmi 
változás nem történt a bőrömmel. Elját-
szottam, hogy tengerparton vagyok, hogy 
egészséges vagyok. Nagyon jól sikerülnek a 
játékaim. 

Hormonterápiát kapok azóta gyógyszer 
formájában. Illetve 28 naponta emlékez-
tet a sors, vagy az Isten, az arasznyi hosz-
szú injekciós tűvel, amit magamnak szúrok 
a hasamba, hogyha esetleg panaszkodni 
támadna kedvem, akkor jusson eszembe, 
honnan álltam föl. Mindig is gyógyszerel-
lenes voltam, de az orvosom, azt mondta: 
“Tudja Evi, hogy hány félkarú, féllábú, süket, 
vak ember bevenne 2 kapszulát naponta, 
csak kinőjön a lába, stb. Vegye be!” Nem 1-2 
kapszulán múlik. Akadnak nőgyógyászati 
mellékhatásai, de viselem. A nagynéném, 
aki nőgyógyász, azt mondta: “Drágám! 
Tanulj meg vele együtt élni! Ültem, és azt 
mondtam: köszönöm, igaz!” Más is megta-
nul a saját problémájával együtt élni. Ebből 
kell kihoznom a legjobbat. 

Úgy közvetítettem az egészet a világ felé, 
mintha a fogorvoshoz jártam volna. Sze-
rintem a fiam fel se fogta. Talán majd évek 
múlva visszagondolva rájön, hova kell ezt 
tenni egy betegség skálán.

Nem orvoshoz járok. Nem tudom annak 
nevezni. Nekem egész más képem van er-
ről. Néha azt mondom, hogy talán én ma-
gam sem fogtam fel. Néha úgy érzem, hogy 
egy játékban veszek részt: kimaradok egy-
szer egy dobásból, valahová háromszor kell 
mennem. A drénemet (műtét után egy cső 

lóg belőlünk tartállyal) elneveztük kisku-
tyának. A fiam miatt kutya lett belőle. Mivel 
piros volt, Málnácskának hívtuk, és telerak-
tam piros szalagokkal. A doktor úr megkér-
dezte, “Ez meg mi?”. “Doktor Úr, májusfa!” - 
pont május volt. Mire ő: “Maga szenzációs! 
Ilyen tartályt még nem láttam!”

Rögtön bevettek a Menjünk Tovább Előre 
Alapítványba, ahol futásokon veszek részt 
a doktoraimmal, így gyűjtünk az onkológi-
ának.

Nem tudtam átadni betegségtudatot 
senkinek, mert nincs mit. 

A külsőmmel mindig elégedetlen voltam. 
Most viszont igazán nőnek érzem magam! 
Amikor megkaptam a lehetőséget a sorstól, 
hogy változtathatok, változtattam, és már 
meg tudom élni a nőiességem. Pedig van 
a jobb mellemen egy vágás, ami kicsit sem 
zavar. Aki szeret engem, mint nőt, azt sem, 
mert testet, lelket, és szellemet szeretünk.

Nekem ez kellett ahhoz, hogy elfogad-
jam a testem.

5 hétig nem tanítottam, míg a szövet-
tanra vártam. A hajam elvesztését vállal-
ni komoly lelki megpróbáltatás lett volna 
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a gyerekek, a fiam előtt. Akkor erőt vettem 
magamon, és azt mondtam, elfogadom, 
jöjjön bármi. Bementem egy paróka boltba, 
egyedül. Tudod, amikor ott állsz, és a sors-
társaidra gondolsz, egy nőnek ez kemény! 
Az egyik legnehezebb pont ez volt. Meg-
tanultam térdre rogyva imádkozni: végül 
nem kellett kemo.

Igazából hullámvölgyek sora az egész: 
paróka boltba be, imádkozás, megvan a 
szövettan, akkor az egekben vagy, aztán a 
magánélet...de azt gondolom, ez az élet.

Ha választhatnék, hogy még egyszer vé-
gigcsinálom-e, nem változtatnék sem-
min, pont ugyanígy szeretnék végigmenni, 
másképp nem lennék az, aki most vagyok. 
Az egész élethez való hozzáállásom meg-
változott. Hallom, hogy az emberek miken 
problémáznak. Ezek nem problémák, ha-
nem feladatok. Tudom honnan álltam föl. 
Ahhoz képest, hogy vizsgatanítanom kell, 
épp csótányirtással küzdök, vagy a gyerek 
fogorvosát ötször kell felhívnom, nem prob-
lémák, nem tudok rajta idegeskedni, hanem 
keresem a megoldást. Meg van bennem 
az a pillanat, amikor fekszek az onkológián 

a kék hálóingemben, nézek ki, gyönyörűen 
süt a nap. “Innen fölállsz Evi!” - gondoltam.

Felelősségteljesen megyek előre, és azt is 
vállalom, ha hiba csúszik be. Előrehaladva, 
bátran élek. Mindig pozitívan fogalmazok. 
Nem azt mondom, hogy ‘nem félek’, hanem 
‘bátran élek’, a saját vágyaimat, álmaimat 
követve.

A hit az, ami mindig vitt előre. Rengeteget 
imádkoztam abban az időben, és akkor si-
került visszatalálnom Istenhez. Hiszek ab-
ban, hogy minden eleve elrendelt, és nincs 
véletlen. Tudom, hogy van egy felsőbb erő, 
rend és a szabad akarat is létezik, amivel 
tudok dönteni, utat választani, és ahhoz ka-
pok újabb utakat, lehetőségeket majd így 
tovább.

A hit biztonságot nyújt számomra. Tu-
dom, hogy minden úgy történik, ahogy 
nekem a legjobb. Még akkor is, ha az adott 
esemény nehézséget, szomorúságot 
okoz.

Életem során kétszer kerültem nagyon kö-
zel ahhoz, hogy vége. Amikor egy kicsit eltá-
volodom, akkor érzem, valami mindig visz-
szaránt, hogy “ A hitet tartsd, tedd össze a 
kezed, van miért összetenni”. 

A terápiákat követően megkérdeztem az 
onkológusomat, hogy “Ha Doktor Úrnak len-
ne egy hasonló elváltozása, mit tenne?. Azt 
válaszolta, nem enne cukrot, glutént, lak-
tózt és sportolna, amennyit csak lehet. 2,5 
év után a vérképem teljesen rendben van.

Kiegészítő terápiám a sport. Elkezdett ér-
dekelni a futás, az úszás, a spinning, a tenisz. 
Oktatok kosarat, meg fitnesszt. Ebben akko-
ra szabadságom van, hogy ha tehetném, 
gyermekoktatás szintjén csak a sporttal 
foglalkoznék. Eddig a felismerésig is az el-
változás juttatott el.

Azt gondolom, magunknak is fontosak 
kell legyünk. Sokan önmagukat teszik az 
utolsó helyre. Pedig ha te nem vagy rend-
ben, testileg, szellemileg, lelkileg, akkor mit 
tudsz adni? Nem tudsz mást adni, csak azt, 
ami benned létezik. Személyes példámmal 
mind a gyerekeknek, mind pedig a körülöt-
tem élőknek szeretném megmutatni, hogy 
ők idáig ne jussanak el, kapjanak időben 
észbe, vagy ha már benne vannak, akkor 
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tudják kiegészíteni a rájuk szabott terápiát. 
Megváltozik a hormonháztartás, a vérke-
ringés, ha mozogsz. Az izzadással méreg-
anyagok távoznak. A műtét utáni harmadik 
napon letekertem 20 km-t drénnel. Azóta 
nekem ez beállt: sport, mozgás, egyenlő 
egészség. Ha esik, ha fúj, amíg a két lábam 
engedi, teszem, megyek érte.

Nagyon tudatosan élek. Igyekszem tanul-
ni a hibáimból, mert az egészség része az 
is, hogy egy olyan önazonos képem legyen 
magamról, amivel egészben tudok létezni.

2,5 év után ez egyfajta életmóddá alakult 
át. Annyira beépült az életembe, hogy 20 
km-t letekerni, az a “nem tűnik fel” kategó-
ria. Ha elmegyek a boltban a pékáruk előtt, 
azzal nem tudok mit kezdeni, mert nem az 
én részem. Az én tudatos egész-ségem 
része, hogy megállok a zöldség-, és gyü-
mölcspultnál, a salátáknál. A szemem csak 
az én egészemet pásztázza, csak azt éri.

Sokan, akik tudják, min mentem keresztül, 
megtalálnak különböző csatornákon. A leg-
többször úgy kezdik, hogy azért kerestelek 
meg Evi, mert te olyan pozitívan élted ezt 
meg, és vidám vagy. Erre mindig azt mon-
dom, hogy játsszák el, hogy egészségesek, 
és vidámak. Játsszák el, hogy élni akarnak! 
El lehet játszani azt is, hogy nagyon beteg 
vagyok, nagyon szomorú, és nagyon feke-
te minden, de azt is, hogy boldog vagyok, 
elfogadás van bennem, és összeteszem a 
két kezem, hogy csodás segítőket kaptam. 
Egyetlen pillanatra sem jutott eszembe a 
másik út.

Talán fel se fogtam, mi történt. Annyira 
szeretnék élni, hogy nem is érzem a súlyát 
annak, amin keresztülmentem. Valószínű-
leg a tudat, meg a körülöttem lévő emberek 
adják ennek az elváltozásnak a túlságosan 
nagy súlyát. Miért kell neki ekkora jelentősé-
get tulajdonítani? Mert sokan belehalnak? 
Kisebb betegségekbe is sokan belehalnak. 
Ha nem hiszel, nem akarsz élni, előre men-
ni, akkor testi betegségek nélkül is meghal-
hatsz.

Kialakítottam egyfajta önvédelmi me-
chanizmust magamnak: kizárom az olyan 

negatív embereket, helyzeteket, amik nem 
szolgálják, hogy boldog legyek. Megtanul-
tam dönteni, nemet mondani úgy, hogy 
szerethető maradjak, de már nem aka-
rom, hogy mindenki, minden áron szeres-
sen. Megtanultam felvállalni önmagam: mi 
az ami nekem jó, és mi nem. Megtanultam, 
hogy én is ember vagyok, és fontos vagyok 
önmagamnak.

14 év után eljutottam odáig, hogy ha jön 
az életembe egy váratlan esemény, akkor 
már képes vagyok higgadtan, intelligen-
sen, felnőttként, a megszerzett tudást az 
adott szituációban alkalmazni, pont ak-
kor, amikor arra szükségem van. És min-
dig van hova fejlődni! Az utolsó napomon 
sem fogom tudni azt mondani, hogy “ké-
szen vagyok”.

Bár nagyon jó kapcsolatom volt a csa-
ládommal eddig is, de ez az elváltozás se-
gített abban, hogy megtapasztaljam, a 
szüleimen, és a hugomon keresztül, hogy 
milyen érzés amikor feltétel nélkül szeret-
nek: csak azért, mert vagy. Az ember haj-
lamos elveszni a hétköznapokban, és nem 
figyel arra, ami igazán fontos: a kapcsola-
taira.

Még valami: humor, és nevetés nélkül 
most nem lennék itt. Csak így lehet!
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 KEDVEZMÉNY!
A vírus okozta kellemetlen helyzetben szeretnénk enyhíteni 

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

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

*3 alkalom - Csak 1/3-ad árat fizet 

Tisztelt leendő hirdetőink, cégek, vállalkozók, szervezetek!

Kérjük Médiaajánlatunkért látogassák meg 
weboldalunkat 

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

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

*Érvényes visszavonásig.
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KARÁSZI ALEXANDRA

Az ősz beköszöntével az idő egyre inkább 
arra bíztat bennünket, hogy csak bújjunk a 
takaró alá, adjuk meg magunkat egy gő-
zölgő forró csokinak, indítsunk el egy fil-
met és csak élvezzük az otthon melegét. Ez 
mind rendben is van, de ezek mellett bele-
fér egy kis kultúra a fővárosban. Budapes-
ten számos látnivaló közül válogathatunk 
beltérben és kültéren egyaránt. Ezen prog-
ramok közül is most a beltéri kikapcsoló-
dás kapott nagyobb figyelmet. Impozáns 
budapesti múzeumok kerülnek bemuta-
tásra, melyekre méltán büszke lehet min-
den magyar ember.

Magyar Nemzeti Galéria

A legnagyobb közgyűjteménnyel büsz-
kélkedő Magyar Nemzeti Galériát 1896-ban 
alapították. A képzőművészet fontosságát 
hivatott bemutatni hazánkban, ahol a ki-
állítások a magyar művészettörténeti té-
mákra fókuszálnak, akár őskori műtárgyak 

Turisztikai szempontból friss infor-
mációk, melyről tudnunk kell, hogy 
Magyarország szeptember 1-től ismét 
bevezette a határellenőrzést. Ennek 
következtében, külföldi állampolgár 
csak kivételes esetben léphet az ország 
területére, illetve csak nyomós indok-
kal. A határellenőrzés újbóli bevezetése 
november 1-jén hatályát veszti. Termé-
szetesen minden további intézkedés a 
kormány általi bejelentésektől függ. 

Bevallom, nehéz elfogadni, hogy las-
san egy éve a korona vírus okozta hely-
zet miatt szinte otthonainkba vagyunk 
kényszerítve. De ha a szabályokat oko-
san betartja az ember, akkor hazai vi-
zeken is rengeteg új kalandban lehet 
része. Azt szem előtt tartva, hogy az 
egészség az első és legfontosabb, még-
is tudatosan használva a lehetősége-
ket, a megszokott utazós cikket kissé 
újra gondolva, a kulturális élmények 
világába kalauzolom a kedves olvasót. 

KULTÚRA
BUDAPESTEN
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segítségével. Az Aktszobrok a századfor-
dulóról című állandó kiállítás mellett, izgal-
mas időszakos kiállítások is helyet kapnak. 

Ludwig Múzeum

A múzeum története 1987-ben kezdő-
dött, amikor egy német műgyűjtő házas-
pár megalapította nemzetközi alapítvá-
nyát, a közel 12 ezer egyedülálló műtárgya 
számára. Ezeket a nagyon magas értékkel 
bíró tárgyakat később harminc múzeum 
vette gondozásba a világ számos pontján. 
Hazánkban 1989-ben nyitotta meg kapu-
it az első kortárs művészeti múzeumként 
ismert Ludwig múzeum, mely a házaspár 
felfoghatatlan értékű gyűjteményéből 165 
műtárgyat őriz. A múzeum a Müpában 
várja látogatóit, mely helyszínt ad számos 
kiváló időszakos kiállításnak is. Érdemes in-
formálódni a honlapon épp milyen kiállí-
tás tekinthető meg. 

Szépművészeti Múzeum

Az európai hírnevet a budapesti Szép-
művészeti Múzeum az ókortól az egészen 
tizennyolcadik századig tartó szinte min-
den kort bemutató világtörténelmi gyűj-

teményének köszönheti. A hírnevéhez a 
múzeumban folyamatosan megtekinthe-
tő mesterművek is hozzájárulnak. Turiszti-
kai szempontból az egyik kulcs fontosságú 
helyszín, ugyanis a hazai közönségen túl, a 
külföldi műkedvelő látogatókat is vonzza a 
világ számos pontjáról. 2018-ban véget ér-
tek a felújítási munkálatok ezáltal teljesen 
megújult külsővel fogadja vendégeit az 
épület. Egy látogatást egy őszi borús na-
pon mindenképp megér. 

Magyar Nemzeti Múzeum

Gróf Széchenyi Ferenc megbízásából 
épült, a munkálatokat 1937-ben kezdték 
és tíz év alatt fejezték be. A múzeum gyűj-
teménye öt különböző részből épül fel. Az 
éremtár a múzeumalapító 2500 darabos 
éremgyűjteményét hivatott bemutatni, a 
történeti tár múltbéli hazai relikviákat tár 
elénk, a régészeti tár az ország területén 
megtalált régészeti leleteket állítja ki. A 
történeti fényképtár és a történelmi kép-
csarnok is állandó kiállításként működnek, 
így a múzeumban megtekinthetők. 

Ráth György-Villa

Egy jóval kevésbé ismert múzeummá 
alakított otthon, melyet a műgyűjtő Ráth 



György feleségével együtt értékes műtár-
gyakkal rendezett be. Ráth György az Ipar-
művészeti Múzeum első igazgatója volt 
1881 és 1896 között. Gizella, György felesége, 
ahogy férje kérte felajánlotta a házat és az 
összes műtárgyat az Iparművészeti Múze-
umnak halála után, csupán egy kikötése 
volt, hogy ezentúl Ráth György Múzeum-
nak hívják. A történelem viszontagságait 
követően a villa újra megnyitotta kapuit a 
látogatók előtt 2018-ban. Egy állandó sze-
cessziós kiállítás tekinthető meg. 

Rendőrmúzeum

A múzeum immáron jóval több, mint száz 
éve, 1908-ban nyitotta meg kapuit a kíván-
csi látogatók előtt. A második világhábo-
rú következtében a múzeum törzsanyaga 
megsemmisült, de az újra szerveződésnek 
köszönhetően 1999 óta mindenki számá-
ra nyilvános és megtekinthető. Három ál-
landó résszel várják a kedves múzeumba 
látogatókat, viszont felhívják mindenki fi-
gyelmét, hogy a múzeumban látottak in-

kább 16 éven felüliek számára ajánlott. Hab 
a tortán, hogy a tárlatvezetés és a belépés 
ingyenes, így akit érdekel a rendőrség és a 
bűnüldözés, annak mindenképpen kihagy-
hatatlan program. 

Boszorkánymúzeum

A misztikum világába léphet be a ked-
ves látogató a Boszorkánymúzeumban. 
Itt nem úgy van, mint más múzeumok 
esetében, hogy jegyet váltunk és szívhat-
juk is magunkba a boszorkánymesterség 
kultúráját. E múzeum esetében csak előre 
egyeztetés és időpont foglalás után lehet 
részt venni a 60-90 perces tárlatvezetésen. 
A 18 évet már betöltött vendégek szerda 
esténként egy különleges szeánsz részesei 
is lehetnek. Pont erről az élményről marad-
na le? 

Budapest beltéri szórakozási lehetősé-
gekkel is bővelkedik, így amíg nem szerez-
hetünk utazásaink által új élményeket, ad-
dig marad a hazai kulTúra. 
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csak-az-igazán-nagyok-
elég-nagyok-ahhoz-

hogy-kicsik-legyenek...
Rédai Dorottyával, a Labrisz Egyesület 
tagjával, gender és oktatáskutatóval, a 
Meseország mindenkié című mesekönyv 
projekt koordinátorával beszélgettem a 
nemrég megjelent könyv kapcsán. Ami-
kor időpontot egyeztettünk, még nem 
sejtettük, hogy ez az apró mesekönyv ek-
kora felbolydulást fog okozni.

M a g y a r o r -
szágon eddig 
még nem szü-
letett magyar 
nyelven olyan 
gyűjtemény, 
amelyben a 
f ő s z e r e p l ő k 
direkt vala-
milyen szem-
pontból meg-
különböztetett 

csoportokhoz tartozók lennének. Azt látjuk, 
hogy ellenségesség és kirekesztés van jelen 
a mai magyar társadalomban. Fontos lenne 
a gyerekekkel már korán elkezdeni beszél-
getni erről a témáról, hogy ne úgy nőjenek 
fel, hogy lehet bárkit bántani, utálni, és hogy 
mindenki rossz, aki nem olyan, mint ő. Mivel 
mi többek között oktatással és irodalommal 
foglalkozunk, adta magát, hogy jó lenne egy 
mesekönyv, a megkülönböztetés fajtáinak 
tágabb keretet adva.

Nálunk európai szinten is nagyon alacsony 
azoknak az aránya, akik azt mondják, hogy 
ők már találkoztak melegekkel, miközben 
arányaiban nézve ugyanannyi meleg van 
nálunk is, mint bármely más európai or-
szágban. Magyarországon a melegek között 
nagy a rejtőzködés. Nagyon sok meleg fél at-
tól, hogy mi fog történni, ha előbújik: mi lesz 

a családjával, elfogadják-e a munkahelyén, 
az iskolában, stb. Ezért sok olyan ember, aki-
nek vannak a környezetében melegek, nem 
tud róluk.

Azt mondják a gyakorló pedagógusok és 
gyermekpszichológusok, hogy kisgyermek-
korban még nincsenek jelen a megkülön-
böztető, kirekesztő érzések, ill. ha mégis, ak-
kor azt valahonnan tanulják: a családból, 
pedagógusoktól, a médiából, ill. a normatív 
klisékből, amelyek rögzítik, hogy pl. a király-
lány ilyen, a királyfi olyan. A királylány ma-
gatehetetlen, segítségre szorul, akit a királyfi 
megment. Így kerek a világ. Egy idő után, 
ha a gyerek nagyon sok ilyen klisét lát, ak-
kor elkönyveli, hogy ez a norma, és aki ebbe 

Rédai Dorottya

KOVÁCS BRIGITTA EFI
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nem fér bele, az fura. A kicsik nem akadnak 
fenn azon, hogy három füle van egy nyúl-
nak, vagy hogy valaki férfi, és mégis férjhez 
megy.

Szerencsére nagy generációs változások 
vannak. Nekünk, a Melegség és megismerés 
program miatt elsősorban középiskolások-
kal vannak tapasztalataink. 10 évvel ezelőtt, 
ha nem is szándékosan, de sokkal tudatla-
nabb, homofóbabb kérdéseket tettek fel a 
diákok. Ma már jóval több az ismeretük, nyi-
tottabbak, elfogadóbbak. Sajnos nem ju-
tunk el olyan iskolákba, ahol ez igazán nagy 
probléma lehet, mert oda nem hívnak min-
ket. De azért azt látjuk, hogy ha lassan is, de 
változik a hozzáállás az LMBTQ témához.

Nagyon fontos volt számunkra, hogy azok-
nak a gyerekeknek is kínáljunk meséket, akik 
olyanok, mint a könyv főszereplői, akik na-
gyon ritkán kapnak hangot. Szerettük volna, 
ha lennének olyan mesék, melyekkel ezek 
a gyerekek is tudnak azonosulni. Ebben a 
könyvben látnak maguk előtt egy-egy ilyen 
hőst, aki a végén győz, vagy boldog lesz, 
amivel azt szeretnénk üzenni, hogy ők is tel-
jesen rendben vannak, ugyanolyan értékes 
tagjai a társadalomnak, mint mindenki.

Talán könnyebben meg tud szólítani egy 
mai gyereket, ha modern környezetbe he-
lyezzük a történetet. Nem minden szerző élt 
ezzel a lehetőséggel, de volt, aki áttette a 
történetet mai társadalmi közegbe. Ennek 
azért lehet jelentősége, mert így jobban ér-
telmezhető a gyerekek számára, miről is szól 
az adott történet. Persze az is jó, ha elképzelt, 
vagy régi környezetben játszódik, mert az a 
fantáziájukat fejleszti.

Ami Meseország meséire általánosan 
érvényes, az az elfogadás, a szeretet. A ki-
rekesztett hős minden történetben győz, ill. 
megértjük a történetét. Pl. az egyik Jancsi és 
Juliska feldolgozás arról szól, hogy a boszor-
kány nem alapból egy gonosz némber: neki 
is van egy élettörténete. A mese által meg 
lehet érteni, hogy ő miért lett olyan, amilyen. 
Fontos, hogy komplexebben közelítsük meg 
az embereket, hogy megpróbáljuk megér-
teni, miért viselkednek úgy, ahogy, és ne bé-
lyegezzük meg őket rögtön.

Mostanában jellemző a közgondolkodásra, 
hogy sokan mindent nagyon leegyszerűsí-
tenek, próbálnak fekete-fehérként beállítani. 
De a világ nem fekete-fehér, hanem nagyon 
összetett.

Szerintem okosabbak, empatikusab-
bak lesznek felnőtt korukban azok a gye-
rekek, akik már megértették azt, hogy 
bele kell nézni abba, mi miért van, és nem 
csak úgy rásütni, hogy jó, vagy rossz.

A világ sokszínűségének témája nem iga-
zán van jelen a mai magyar oktatásban. 

Ismerünk azonban pedagógusokat, akik ki-
mondottan foglalkoznak ezzel. Vannak is-
kolák, ahol ennek már hagyománya van, 
szerveznek foglalkozásokat, napokat, ahol 
hangsúlyt kapnak ezek a témák. Az oktatás-
politika jelenleg nem erre halad. Sem a tan-
tervekben, sem az állami tankönyvekben 
nem jelenik meg a sokféleség.

Azért érdemes a gyerekekkel ezekről a 
témákról beszélgetni, hogy lássák, milyen 
sokszínű a világ, a látókörük táguljon. Előfor-
dulhat, hogy egy gyerek, aki eddig lenézte 
valamelyik osztálytársát, az másnap szóba 
áll vele. Az egymás közötti kapcsolataiknak 
is jót tehet.

Az volt az alapelképzelés, hogy a kötet-
ben szerepeljenek amatőr és profi szerzők is. 
Megdöbbentően sok mesetervet kaptunk a 
pályázatra, amit kezdő vagy kevésbé ismert 
szerzőknek írtunk ki. Szakmai szempontok 
szerint válogattunk ki ezek közül nyolcat. Úgy 
gondoltuk, legyen még 4-5 olyan profi szer-
zőtől mese, akik szívesen írnának a kötetbe. 
De sokkal több írónak tetszett a könyv ötlete, 
így került be végül 9 mese hivatásos íróktól.

Könyvbemutató a Massolit könyvesboltban



28   CsPM

Akik szerint a könyv szexuális felvilágo-
sítás LMBTQ témában, azok biztosan nem 
olvasták. Abból indulnak ki, hogy ha a Lab-
risz Leszbikus Egyesület adta ki ezt a köny-
vet, akkor az csak erről szólhat. Beskatulyáz-
tak minket, miközben ezekben a mesékben 
pont annyira jelenik meg a szexualitás, mint 
bármely más mesében. Illetve ha a magyar 
népmesékre gondolunk, egyes történetek-
ben sokkal erőteljesebb a szexualitás meg-
jelenése, még ha szimbolikus formában is. 
Nem való egy gyerekkönyvbe a nyílt, fel-
nőtt értelemben vett szexualitás, így nincs is 
benne. A gyerekeknek is megvan a maguk 
szexualitása, csak a felnőttek sok esetben 
ezt nem tudják az ő szintjükön kezelni.

A könyvvel nem az volt a célunk, hogy 
politikai botránykeltés alapja legyen. Az 
LMBTQ identitású szereplőket tartalmazó 
meséket kiragadták, a többi mese pedig 
– szándékunkkal épp ellenkezőleg – mél-
tatlanul kevés figyelmet kap.

Az irodalmi és pedagógiai megközelítésű 
kritikák megírása több időt vesz igénybe, 
azokhoz el kell olvasni a könyvet. Épp tegnap 
kaptunk Boldizsár Ildikótól, széles körben elis-
mert meseszakértőtől, mesepedagógustól, 
egy rendkívül pozitív kritikát, aminek nagyon 
örültünk, hiszen ez egy valódi szakmai visz-
szajelzés. Szerinte vegyes a könyv színvona-
la, de ez belefér, ahogy minden antológiának 
változatos a színvonala. Azt is mondta, hogy 
a kötet talán kicsivel idősebb gyerekeknek 
való, némelyik mese nyelvezetének komp-
lexitása, ill. terjedelme miatt. Ezt elismerjük. 
Eredetileg kisgyerekeknek, 4-8 éveseknek 
szerettünk volna mesekönyvet szerkeszte-
ni, azonban abszolút szabadságot adtunk a 
szerzőknek. Ők írtak valamilyen mesét, amit 
mi nem akartunk fiatalabb korosztályra “le-
butítani”. Irodalmi, és nyelvi szempontból 
egy kicsit beleszóltunk, de nem határoztuk 
meg sem a témát, sem pedig azt, hogy mi-
lyen legyen. Már látjuk, hogy talán inkább 
8-12 éveseknek ideális a könyv, de szinte 
bármelyik mese elmesélhető kisebb gyere-
keknek is egyszerűbb nyelvezettel, rövideb-
ben, hogy ők is tudjanak foglalkozni a témá-
val. Ez egy alapanyag, amit pedagógiailag is 
lehet használni.

Szülőktől, pedagógusoktól már sok pozitív 
visszajelzést kaptunk. Az Átriumba tervezett 
gyerekeknek történő felolvasás kapcsán 
megismerhettük volna az ő reakcióikat is, de 
a szervezők az utolsó pillanatban lemond-
ták, hogy gyerekek is 
jelen lehessenek. Jól 
tették, hiszen megré-
mítette volna a kicsiket 
a szélsőséges tüntetők 
kiabálása, ami azért 
is durva, mert ők azok, 
akik azt harsogják, hogy 
meg kell védeni tőlünk 
a gyerekeket. Ha egy 
gyermeket artikulálat-
lanul üvöltő emberek 
tüntetésének tesznek ki, 
akkor az sokkal rémisz-
tőbb, mint pl. egy mese 
a Jégkirályról.

Több országból ér-
deklődtek már kiadók 
és fordítók a könyv iránt, 
és jelenleg tárgyalunk 
egy szakértővel, aki 
magyar szerzők könyveit viszi ki a nemzet-
közi piacra és keres külföldi könyvkiadókat. 
Angol fordítással kapcsolatos megkeresést 
is kaptunk, annak ellenére, hogy sok hasonló 
angol nyelvű könyv létezik már.

Egyre több külföldi újság és híroldal kí-
váncsi a mesekönyvre és a körülötte lévő 
politikai konfliktusokra. Még egy malajziai 
napilapban is hírt adtak rólunk, miután a 
miniszterelnök is beállt “az LMBTQ emberek 
ártanak a gyerekeknek” témájú diskurzusba, 
támogatva ezzel a szélsőségesek megnyil-
vánulásait. Az, hogy egy államfő ilyen ho-
mofób módon nyilatkozik, akkora horderejű, 
hogy a következő napokban ez számos he-
lyen megjelent. Adtunk interjút a világszerte 
népszerű angol Time magazinnak, a Guar-
dian-nak, a Reuters-nek, a LeMonde-nak, az 
AFP-nek, és a megkeresések egyre folyta-
tódnak. Nem gondoltuk, hogy ilyen nagyra 
fog nőni ez az ügy.

A mesekönyv folytatását illetően nem vol-
tak terveink, de ha ez tényleg egyfajta moz-
galommá, pedagógiai és kulturális üggyé 
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válik, akkor érdemes vele foglalkozni. Sok 
ember rengeteg munkáját igényli egy ilyen 
mesekönyv összeállítása. Meg kell várni, 
hogy hosszú távon milyen hatással bír, mi-
lyenek a visszajelzések, van-e igény második 
kötetre, sorozatra, lesz-e ebből esetleg egy 
meseátíró mozgalom. Bármi előfordulhat, 
hiszen most váratlanabbnál váratlanabb 
dolgok történnek a könyv kapcsán.

Hangoskönyv 
biztosan lesz: 
színészek fognak 
felolvasni egy-
egy mesét, amit 
a YouTube-on 
lehet majd 
meghal lgatni , 
ill. az e-könyv ki-
adásáról is tár-
gyalunk.

Többek között 
egy pécsi civil 
szervezet, Az Em-
berség Erejével 

Alapítvány keresett meg bennünket, hogy 
van egy ötletük, miszerint egy könyvbemu-
tatójuk alkalmával, a Meseország kapcsán 
egy szerepjátékhoz hasonló játékot ját-
szanának gyerekekkel. Lehet, hogy ezen a 
könyvbemutatón ismerhetjük meg először a 
gyerekek reakcióit a meséket illetően.

A mesékhez az Emberi Jogi Nevelők Háló-
zatának (EJHA) három pedagógusa foglal-
kozásterveket készített. Szeretnénk felvenni 
a kapcsolatot pl. roma és más hátrányos 
helyzetű gyerekekkel foglalkozó, valamint 
örökbefogadó szervezetekkel, akiknek köny-
veket akarunk adományozni, és szeretnénk 
velük további foglalkozásterveken közösen 
dolgozni, az adott témákban.

Nekünk a pedagógiai munka lenne igazán 
fontos. Ha a nagy “média cirkusz” véget ér, 
akkor az érdemi munkára is jut idő. Jó lenne, 
ha a kötettel pedagógusok is tudnának dol-
gozni.

A könyv villámgyorsan szimbólummá vált, 
a címe pedig szlogenné: Meseország min-
denkié. Mindenki a magáénak érezheti. Van 
egy nagyon erős üzenete, ami úgy tűnik, 

hogy rend-
kívül jól át-
ment. A 
címválasz-
tás ebből a 
szempont-
ból nagyon 
jó sikerült. 
Sokat vitat-
koztunk rajta, 
mivel erede-
tileg ez egy 
m u n k a c í m 
volt.

Ha valóban 
pedagógiai, 
és szülői munka fog a könyvhöz kapcsolódni, 
akkor azt mondom, valami elindult. De lega-
lább megbolygattuk a “gyűlölködő, ellensé-
ges, mindenkit utálunk, aki nem olyan, mint 
mi” közgondolkodást, ami nagyon elterjedt 
mostanában. Meglátjuk, mekkora változást 
hoz a projekt. Reméljük, hogy lesznek hosz-
szabb távú hatásai is, mint pl. amikor bele-
dobsz egy követ a vízbe, és annak következ-
tében hullámok keletkeznek.

Azok is támogatnak minket, akik eleve ha-
sonlóan gondolkodnak, mint mi, de koráb-
ban esetleg nem foglalkoztak meseköny-
vekkel vagy az LMBTQ közösséggel. Lehet, 
hogy nem vették volna meg a Meseorszá-
got, ha nem kap ilyen támadásokat. Talán 
sokan megvásárolják egyfajta szolidaritás-
ból, lázadásból is. Ezeket az embereket arra 
inspirálhatja az ügy, hogy ők is bátran hoz-
zanak létre változást, dobjanak be ők is egy 
követ a vízbe. El tudom képzelni, hogy sok 
mindenkit megihlet majd, amit létrehoztunk: 
hogy meg lehet csinálni, lehet másképp. Ha 
sokan követ dobnak a vízbe, akkor nagyon 
hullámzani fog majd az a víz. Nem terveztük, 
hogy megváltjuk a világot, de már most na-
gyobb hatása van, mint amire számítottunk.  

A politikai botránykeltéssel kapcsolat-
ban pedig remélem, végre kiderül, hogy az 
nem működik, hogy állandóan ellenségeket 
gyártanak, mert akkor lassan az ellenség 
lesz többségben.

*Horváth Noémi Rebeka: Picur Panna nagy kalandja

Bö
le

cz
 Li

lla
 il

lu
sz

tr
ác

ió
ja

 E
fi-

Lé
gy

 s
ze

re
nc

sé
s 

Ba
tb

aj
án

! c
ím

ű 
m

es
éj

éh
ez

Bö
le

cz
 Li

lla
 il

lu
sz

tr
ác

ió
ja

 S
zű

cs
 E

di
t-

Az
 ő

zik
e 

ag
an

cs
a 

cí
m

ű 
m

es
éj

éh
ez



30   CsPM

KISS ZSOLTNÉ BERÉNYI TÜNDE

Mindig aktuális:
Reformáció!

2017. október 31-én ünnepelte a protestáns világ a reformáció 500. évfordulóját. A ju-
bileum jegyében a szervezők számos programmal, konferenciával, hitéleti alkalom-
mal várták a keresztyén közösségek tagjait és a nyitott szívű érdeklődőket. 

A jubileumi évforduló után sem kellene elfeledkeznünk e jeles ünnepről! Ugyanis 
nagy lépés volt ez az igazság, az emberség, és az elfogadás irányába!

A reformátor, Luther Márton – akinek ta-
naira épül az Evangélikus Egyház, azaz a 
lutheránus felekezet – a családja köré-
ben szívesen beszélgetett tanítványaival, 
kollégáival, barátaival az élet dolgairól és 
természetesen hitéleti kérdésekről. Luther 
nemcsak tanár, reformátor, hitvitázó, ha-
nem nagyszerű vendéglátó is volt. Sokan 
gyűltek össze a család asztalánál, hogy az 
életről a finom étel és a pohár bor mellett 
elmélkedjenek. Ezeket a beszélgetéseket – 
Asztali beszélgetések – feljegyezték, s en-
nek a szellemisége eljutott Európa minden 
irányába. 

A reformációról nem csupán hitéleti, 
hanem történelmi, gazdasági, politikai és 
kulturális esemény, tényező is volt, mely-
nek hatásai még ma is jelentősek.

A XV. század második felének pápái telje-
sen világi uralkodókként viselkedtek, inkább 
államférfiak és hadvezérek voltak, mint el-
hívott egyházfők. A korszak belső egyházi 
állapotai mélyponton voltak, reformok után 
kiáltottak.

A Német-római Császárság ekkor már év-
századok óta a szinte teljes feudális szétta-
goltság állapotában vegetált. A német föld 
a XVI. század elején még mindig a különbö-
ző helyi hatalmak, világi és egyházi fejedel-
mek, önkormányzattal rendelkező városok, 
kisebb-nagyobb önállósággal felruházott 
grófságok laza szövetsége volt. Ráadásul 
igen eltérő volt az ország különböző része-
inek gazdasági fejlettsége. A német ural-
kodó osztály fokozottan nehezményezte az 
egyházi jövedelmek Itáliába áramlását. A 
társadalmi feszültségek mellett tudati vál-
ságot okozott, hogy a kor vallásos embe-
rének lelki igényeit az elvilágiasodott római 
egyház képtelen volt kielégíteni.

Az 1513-ban megválasztott X. Leó pápa 
elhatározta, hogy a római Szent Pé-
ter-templom építési munkálatainak be-
fejezéséhez ún. búcsúcédulákat bocsát 
ki. Annak, aki ezeket megvásárolja, a pápa 
teljes bűnbocsánatot ígért, sőt később a 
halottak több-kevesebb ideig tartó pur-
gatóriumi szenvedéseinek megváltását is 
ígérte.
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A képzett teológusok közül e búcsúcé-
dulák árusítása ellen emelte fel szavát 
Martin Luther (1483−1546) Ágoston-rendi 
szerzetes, a wittenbergi egyetem profesz-
szora. Luther 1517. október 31-én megvitatás 
céljából 95 tételt függesztett ki a witten-
bergi vártemplom kapujára. Wittenberg 

polgárai akkor még nem sejtették, hogy ez 
a nap az ő városukból kiinduló, majd lavi-
naszerűen európai méretűvé növekedő 
történelmi eseménysorozat elindítója lesz, 
amely a katolicizmusnak a keresztény-
ség történetében betöltött, bő évezredes 
egyeduralmát is megingatja.

Luther tettével egy új korszakot nyitott 
meg, nemcsak az európai egyháztör-
ténelemben, hanem az ember Istenhez, 
egyházhoz és hithez való viszonyában. A 
„Sola Ecclesia” azaz „Egyedül az Egyház” 
elvével a „Sola Scriptura” azaz „Egyedül az 
Írás” elvét állította szembe, kiszabadítva 
ezzel a Bibliát − a kereszténység tiszta for-
rását −, az egyházi hagyományok és em-
beri magyarázatok börtönéből.

A XVI. századi nagy reformátor egyik leg-
sarkalatosabb és teológiai szempontból 
legnagyobb horderejű tanítása – amely 
eleve élesen szembeállította őt a katoli-
kus dogmatikával – a hit általi megigazu-
lás gondolatában gyökerezett. Luther kö-
vetkezetesen állította, hogy a hit Istentől 
kapott ajándék. Luther szerint, ami az egy-
házat illeti, nem a látható intézmény és a 
hierarchia a döntő. Az igazi egyházat, Krisz-
tus testét, a hívők közössége alkotja.

Fontos hangsúlyozni, hogy a reformátor 
nem akart új egyházat létrehozni. Gyak-
ran hivatkozott arra, hogy tanításai a Bib-
lia gondolatmenetét tükrözik és egybe-

hangzanak az első négy egyetemes zsinat 
határozataival. Szerinte a római egyház 
nevezhető új egyháznak, hiszen csak a 
negyedik századtól fogva tudja igazolni 
fennállását, ekkor tért el az apostoli kor 
bibliai alapú tanításától.

Luther a birodalmi gyűlésen ügyének tár-
gyalása végén, mintegy záró gondolat-
ként a következőket mondta: „Amíg engem 
szentírásbeli bizonyságokkal vagy más-
honnan merített tiszta okokkal meg nem 
győznek, addig én az általam idézett szent 
iratokból vagyok meggyőzve, és lelkiisme-

retem Isten Igéjének a foglya, mert nem 
biztos és tiszta dolog a lelkiismeret ellen 
cselekedni. Isten engem úgy segéljen. Itt ál-
lok, másként nem tehetek.” 

Luthernek a biztos halál elől menekülnie 
kellett, ebben befolyásos pártfogója, Bölcs 
Frigyes szász választófejedelem segítette 
őt. Frigyes formailag letartóztatta és Wart-
burg várába vitte Luthert, aki itt biztonsá-
gos körülmények között német nyelvre for-
dította az Újszövetséget.

1520-ban Róma kiadta a Luthert átokkal 
fenyegető pápai bullát, amely kiátkozás 
terhe mellett kötelezte őt tételei visszavo-
nására. Luther válaszként 1520. december 
10-én elégette a wittenbergi Elster-torony 
bejáratánál a pápai törvénykönyveket, va-
lamint az őt kiátkozó bullát. A pápát ekkor 
már nyíltan Antikrisztusnak nevezte. Lu-
thernak ez a lépése egész Németországot 
izgalomba hozta. Megcsodálták bátorsá-
gát, hogy szembe mert helyezkedni a pá-
pasággal, korának legnagyobb hatalmas-
ságával. E lépés után nem maradhatott el 
Luther kiátkozása, ami egyet jelentett a ha-
lálos ítélettel... Bekövetkezett tehát a szakí-
tás a pápasággal.



Az amerikai Pew Forum felmérése sze-
rint ma a 2,2 milliárd keresztény 37 száza-
léka protestáns.

Végezetül álljon itt Luther Mártonnak a 
„vallomása”:

„Eleinte a pápának igen alázatosan en-
gedtem sok és fontos ügyben. Ezeket az 
engedményeket mind ma, mind a jövő-
ben a legsúlyosabb káromlásnak és átok-
nak ítélem. Tévedésemet, avagy mint 
ellenségeim gonoszul állítják: ellentmon-
dásomat - az időnek és tapasztalatlansá-

gomnak a rovására írjad Kedves Olvasó. 
Kezdetben teljesen egyedül voltam és bi-
zony az ilyen súlyos dolgok tárgyalásához 
nem voltam eléggé tapasztalt és tanult. 
Én ugyanis egészen véletlenül, akaratom 
és szándékom ellenére kerültem ebbe a 
perpatvarba. Isten a tanúm. Ezeket pedig 
Kedves Olvasó, azért mondom el: jól je-
gyezd meg, hogy én is azok közül való va-
gyok, akik - mint Augustinus írja magáról 
- írás és tanítás közben haladtak előre és 
nem azok közül, akik senkikből hirtelen a 
legnagyobbakká lettek, holott valójában 
továbbra is senkik; nem dolgoztak, nem 
próbáltattak meg, nem is tapasztaltak, 
hanem egyszerűen azt hiszik, hogy ők a 
Szentírás egész szellemét első tekintet-
re kimerítik. Élj boldogul az Úrban Kedves 
Olvasó és imádkozzál, hogy az ige terjed-
jen és ellenálljon a sátánnak. Erősítse meg 
bennünk Isten, amit elkezdett és vigye 
véghez az ő munkáját (Fil. 1,6) bennünk az 
ő dicsőségére. Ámen.”

Felhasznált irodalom:
Segesváry L.: Az egyháztörténelem alapvonalai. Debrecen, 1992.
H. Beintker: Krisztus tanúja, Luther élete. Evangélikus Sajtóosztály, 
Budapest, 1993.
A. Ereiner: Luther Márton, az igazság megszállottja. Móra, Bp., 1992.
R. Friedenthal: Luther élete és kora. Gondolat, Bp., 1983.
Virág J.: Dr. Luther Márton önmagáról. Ordass Lajos Baráti Kör, 
1992.
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Meghatározták a csontok 
egészségéhez szükséges

mozgás és alvás mennyiségét

Meghatározták, milyen összetételű a gyerekek ideális napja a 
csontjaik egészsége szempontjából. Órákra lebontva egy napot.

A Dél-ausztráliai 
Egyetem kutatói 804 
gyereket vizsgáltak 
meg, mindannyian 
11-13 évesek voltak. A 
témában a világon 
elsőként készített ta-
nulmány megálla-
pította, hogy a gye-

rekeknek több közepes-erős intenzitású 
testmozgásra, több alvásra és kevesebb 
üldögélésre van szükségük, hogy a csont-
jaik egészségesek maradjanak - olvasha-
tó az egyetem közleményében, amelyet a 
Science Daily tudományos hírportál ismer-
tetett.

A gyerek ideális 24 órájából másfél óra 
a közepes-intenzív testmozgás (sport 
vagy szaladgálás),  3,4 óra könnyű moz-
gással járó tevékenység (séta, házi mun-
kák), 8,2 óra az egyhelyben ülés (iskola, 
tanulás, olvasás) és 10,9 óra az alvás.

„A gyerekek napi tevékenysége komo-
lyan befolyásolja a csontegészséget, de 
eddig nem tudtuk, milyenek a tökéletes 
arányok. A több testmozgásról tudni le-
hetett, hogy jótékony hatású, de arányát 
nem növelhetjük más tevékenységek ro-
vására” - mondta el Dot Dumuid, a kuta-
tás vezetője.

A maximális csonttömeg akár 90 százalé-
kát is eléri az ember 18-20 éves korára, ezért 

különösen nagy hangsúlyt kap a gyerek- és 
serdülőkori mozgás- és alvásmennyiség.

A gyerekek csontjainak egészsége adja a 
fő védelmet a csontritkulás ellen, amely a 
felnőttkori csonttörések vezető oka, vala-
mint jelentős közegészségügyi probléma, 
és nagy gazdasági és társadalmi terhet 
képvisel - magyarázta Dumuid.

A gyerekek mozgását szenzorral mérték, 
amelyet nyolc napon át napi 24 órában 
viseltek. Ezt kiegészítették a gyerekek saját 
feljegyzéseivel az alvással és ébren töltött 
időről. A csonttömeget a boka és a sípcsont 
CT-felvételeivel vizsgálták.

CZECZON
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Magyar eredmény:
 új utak a gátlóneuronok

működésének
feltérképezéséhez

Új utakat nyit az agy memóriaközpontjában, a hippokampuszban aktív 
gátlóneuronok működésének feltérképezéséhez Losonczy Attila agykutató

és csapata kutatása, amelynek eredményei az idegtudomány egyik legrangosabb 
nemzetközi szaklapjában, a Neuron folyóiratban jelentek meg. 

A New York-i Columbia Egyetemen kuta-
tó Losonczy Attila és csapata a gátló ideg-
sejtek működését virtuális valóságban futó 
egerekben vizsgálta. Ezek az idegsejtek fon-
tos szerepet töltenek be az agyi aktivitás 
egyensúlyának fenntartásában, feladatuk 
más idegsejtek jelátvitelének időbeli össze-
hangolása. A kutatást egy 3D-s lézermik-
roszkóppal kombinált új módszer alapozta 
meg, amelynek technológiáját Rózsa Ba-
lázs orvos, fizikus kutatócsoportja fejlesztet-
te ki az elmúlt 10 év alatt - írja a Rózsa Balázs 
által alapított Femtonics Kft. közleménye.

A hippokampuszban korábban már több 
gátló sejttípust is leírtak, de ez az első tu-
dományos kutatás a világon, amely képes 
volt precízen beazonosítani egy nagymé-
retű neuronhálózat összes gátlósejtjének 
pontos típusát, és leírni a sejtek anatómiai 
megjelenését, valamint megmutatni ezek-
nek a sejteknek a térbeli működését. 

Ehhez a Rózsa Balázs és csapata által fej-
lesztett innovatív kétfoton - mikroszkópot 
használták, amelynek a segítségével ko-
rábban elképzelhetetlennek tartott térfo-
gatú mintában és minőséggel lehet követ-
ni a gátlósejtek térbeli aktivitását.

A kutatás jelentősen hozzájárulhat ahhoz, 
hogy a tudósok feltárják, miképp sajátítunk 
el új ismereteket vagy idézünk fel bizonyos 
emlékeket. Mivel a legtöbb súlyos központi 

idegrendszeri betegség kialakulásában is 
a gátlósejtek meghibásodása bír megha-
tározó szereppel, a kutatás hozzájárulhat a 
skizofrénia, a depresszió vagy az epilepszia 
kezeléséhez is. A kutatásban a gátlósejtek 
aktivitásának valós idejű, 3D mérése köz-
ben az egerek különböző feladatokat haj-
tottak végre a virtuális valóságban mozog-
va. A térben megfigyelt sejteket a kutatók 
utólagos immunjelöléses eljárással sejttí-
pusonként azonosították.

A kutatás az elmúlt évek munkáit felülírva 
bizonyította, hogy a korábban egységesnek 
hitt gátlósejttípusok valójában funkciona-
litás szempontjából további kategóriákra 
bonthatók és ez a legtöbb esetben össze-
függésben van térbeli elhelyezkedésükkel 
is - olvasható a közleményben. 

CZECZON
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Mikor a dolgok
állni látszanak

A folyó sokszor oly békés, 
hullámai kiegyenesednek, 
medréből tóként tekint visz-
sza ránk, de mi tudjuk, hogy 
valójában rendületlen ha-
lad előre, rezdületlensége 
látszólagos csupán.

Az olvadásnak indult vas-
kos jégréteg ugyanúgy néz 
ki, mint az áthatolhatatlan 
kemény tömbbé fagyott. A 
mélyben azonban zajlik a 
változás.

Bár a földből kisarjadó szár 
növekedését szabályoktól 
kötött szemed nem látja, 
az aprócska növény mégis 
minden pillanatban, sejtről 
sejtre gyarapszik, s egyszer 
csak ott terem kifejlett való-
jában.

A virág minden éjjel be-
csukja kelyhét, hogy ébre-
déskor a kelő napot kitárulva köszöntse, moz-
gását mégsem látod soha.

A növő hold percről percre hízik, s a fogyó, pil-
lanatról pillanatra egyre soványabb lesz, sze-
med azonban nem látja.

A fa nap mint nap dolgozik göcsén, sejttégláit 
szakadatlan pakolja egymásra. Kívülről még-

is mozdulatlannak tűnik, s 
egyszer csak a göcs a sem-
miből ott terem.

Ugyanígy azt sem tudod 
nyakon csípni, mint újítja 
meg tested önnön sejtjeit, 
másodpercről másodperc-
re haladva. Hirtelen a seb 
beheged, a lehámlott bőrt 
felváltja az üde, rózsás ré-
teg, s a hibás, torz részek hir-
telen ismét egésszé, teljessé 
válnak.

A vízesés parányi csepp-
jeinek, bennük az atomnyi 
részecskéknek a kapcso-
lódása rejtve marad. Nem 
látsz mást, mint az egybe-
függő vízsugarat, a szinte 
mozdulatlan vízfüggönyt.

Látszólag a csecsemő is 
hasztalan sír reggel, sír dél-

ben, sír este. Sírása mögött azonban lénye ösz-
szerendeződésének folyamata áll, hogy egy-
szer csak előrukkoljon hempergőző, gurgulázó 
kacajú babaságával.

A mélyben zajlanak a folyamatok, még akkor 
is, mikor állni látszanak.

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

KOVÁCS BRIGITTA EFI
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AZ ELMÚLÁS HAVÁBAN

A harcnak van olyan arca is, amely azon-
ban ennél rejtettebb módon jelenik meg. 
Ilyen a magad felé támasztott elvárás, az 
önmagad feletti ítélkezés (és az is amikor 
másokat ítélsz meg).

Ilyen gondosan rejtegetett harc az önsaj-
nálat, a megbánás és az önostorozás. Eze-
ket próbáljuk eltitkolni és talán pont emiatt 
számtalan módon tud megjelenni.

Néha egy másik ember viselkedésében, 
aki tükörként mutatja ezt meg. Néha a sza-
vainkban, ami a keserűség ragacsos mér-
gével van átitatva. Ezekből születik meg idő-

vel a bizalmatlanság, amiből már egyenes 
út vezet a „világ egy fenyegető hely” nevű 
gondolathoz.

Kanyarodjunk azonban vissza az elmúlás 
témaköréhez. 

Képzeld el, hogy milyen lenne olyan életet 
élned, ahol nem lenne szükséges nap, mint 
nap arra fordítanod az időd nagy részét, 
hogy az elvárások, minősítések, hiányérze-
tek pókhálójában vergődj. Amikor nem arra 
kellene fókuszálnod, kinek és hogyan tudsz 
megfelelni, mert nem lenne benned az ösz-
szehasonlítás kényszere.

Ugye jó lenne?
Szeretnéd?
Ha a válaszod igen, akkor van egy jó hí-

rem. Mindez lehetséges. Továbbmegyek. Te 
magad is el tudod érni ezt, külső segítség 
nélkül. 

Jól hangzik? Szeretnéd?
Na de hogyan csináljam? - hangozhat 

most a kérdésed. Elárulom.
A kulcs, az igazi titok ennek eléréséhez az 

elengedés. Ez a lezárása a hiányokra való 
fókuszálásnak. Kilépés abból a körből, ami 
bár komfortos, mégis fárasztó számodra, 

Elengedés, lezárás, vég. Ezek a fogalmak nem tartoznak a kedvenc szavaink közé. 
Sőt! Megpróbálunk tőlük elmenekülni, próbálunk ellenük küzdeni.

Sok arca van ennek a küzdelemnek. Az egyik ilyen, az idővel való küzdelem. Ez mutat-
kozik meg akkor, amikor egy csomó tevékenységet próbálunk beletuszkolni egy na-
punkba vagy például nőként megvesszük az első szemránckrémet. Amikor férfiként 
először merül fel benned a gondolat, hogy ideje az ősz szálakat eltüntetni a hajadból.

HARGITAI ANDREA
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és amit az „elvárások önmagam felé” cím-
szóval láttál el. Hiszen tulajdonképpen ki 
tartja fent ezt az ördögi kört, amelybe akár 
naponta belesodródsz?

Ki a felelős azért, hogy az érzés benned „a 
nem vagyok megfelelő” gondolatban csú-
csosodik ki?

Ki tartja fent ezt a gondolatot?
Mi az, amitől ez a gondolat valójában 

megvéd?

Tudom ezek nem könnyű kérdések, de ér-
demes velük szembenézni.

A titok tehát ezeknek az elengedése vagy 
legalábbis az előtérbe helyezés helyett, a 
háttérbe való átvonultatása lesz. Az, hogy 
mire és mennyi figyelmet helyezel, az egye-
dül rajtad múlik.

Engedd el azt a megszokást, hogy az el-
engedés, a lezárás egy mumus, aki kivont 
szablyával közelít feléd. Lásd őt egy jó ba-
rátnak, aki a félelem eszközének segítségé-
vel megmutatja neked, mi az, aminek már 
lejárt az életedben az ideje.

Ha ugyanis elengeded, lezárod azt, ami 
nem jó neked, ami nem működik, ezzel ren-
geteg energiát szabadítasz fel önmagad 
számára. Ezzel teret nyitsz az új dolgoknak, 
a kellemesebb érzéseknek.

Az elmúlás havában erre kapsz lehetősé-
get, ehhez kapsz motivációt. 

Nincs mitől tartanod, mert elveszíteni csak 
azt tudod, ami sosem volt a tiéd. Ami való-
jában csak illúzió volt (mint az is, hogy nem 
vagy megfelelő, vagy az, hogy valójában 
mindent irányításod alá vonhatsz).

Mit mondasz? Érdemes megpróbálni?

https://undergroundbolt.hu/termek/
egy-csesze-napfeny-ekonyv/

https://undergroundbolt.hu/termek/egy-csesze-napfeny-ekonyv/
https://undergroundbolt.hu/termek/egy-csesze-napfeny-ekonyv/
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Egyre gyakrabban halljuk és látjuk a „belső gyermek” és a „gyermekkori traumák” 
fogalmakat. Maguk a fogalmak már ismerősen csengenek, de még mindig nem 
igazán tudjuk, mi van mögöttük valójában. Ha már egy ideje eldöntötted, hogy egy-
szer majd utána fogsz olvasni, akkor itt a lehetőség, hogy egy kis bepillantást nyerj. 

MILLER KIARA

A belső gyermekről és
a gyermekkori traumákról 
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A belső gyermek az a belső pszichológiai 
én, amely a személyiségfejlődésünk folya-
mán alakul ki. 

A belső gyermeki ént gyakran nevezik egó-
nak, igen, bizonyára te is hallottad már így 
emlegetni, de ez ennél jóval komplexebb. 
Én úgy tekintek a belső gyermekre, mint a 
tudatalatti elmének azon személyiségré-
sze, amely a gyermekkori benyomások és 
az azok értelmezéséből fakadó hiedelmek 
összessége. Ezen hiedelmekből alakulnak ki 
felnőttkori hitrendszereink, amelyek meg-
határozzák egész szemléletmódunkat, ön-
magunkkal és a világgal való kapcsolatun-
kat, és így az életminőségünket. 

Amikor a sérült belső gyermekről hal-
lasz, akkor arra az énrészre utalnak, amely 
gyermekkori traumákat szenvedett el fizi-
kai bántalmazás, fizikai vagy érzelmi elha-
nyagolás, baleset, testi erőszak és egyéb 
sokkoló pszichés benyomások és fizikai ta-
pasztalatok révén.

A gyermekkori traumák olyan lelki és 
mentális sérülések, amelyeket a felnőttkor-
ba magunkkal hozva, azok egészségtelen 
vagy a jólétünkre hátrányos gondolkodási 
és viselkedésbéli diszfunkciókat vagy men-
tális zavarokat okozhatnak. 

Bár a tudományos kutatások kimutatták, 
hogy a traumák neurológiai elváltozásokat 
okozhatnak az agyban, ugyanakkor szám-
talan kutatás azt is alátámasztotta, hogy 
ezekből fel lehet épülni. 

Az agyi idegpályák átprogramozhatók

A gondolkodásmódjaink nem mások, 
mint szokások, és mint minden szokás, ezek 
is megváltoztathatók. Ha a tudattalant tu-
datossá tesszük. Erre ma már számtalan 
meditációs technika, holisztikus módszer és 
pszichoterápiás program (pl. kognitív visel-
kedésterápia) áll rendelkezésünkre, csak-
úgy, mint a mentális és a pszichés egész-
ségünk helyreállítására. Akár tudományos, 
akár alternatív módszereket alkalmazunk, 
minden esélyünk meg van arra, hogy egy 
gyökeresen új szemléletmóddal átalakítsuk 
az életünket.

A „Belső Gyermek Munka” mint a 
személyes boldogság mágikus formulája

A személyes fejlődésem útján járva némi 
időbe telt, amíg megláttam magamban 
ezt a belső gyermeket és elismertem a lé-
tezését, de miután megtettem, gyökeresen 
megváltozott a kapcsolatom önmagam-
mal és mindenki mással is!

Az életünk jobbításán dolgozva az első 
és legfontosabb lépés a belső gyermekkel 
való kapcsolatfelvétel. Ugyanis szenvedé-
seink nagy része ennek a sérült gyermeki 
résznek köszönhető!

Azon hiedelmeink és gondolkodási min-
táink, amelyek még gyerekkorunkban 
alakultak ki, ma is meghatározzák viszo-
nyunkat önmagunkkal és a környeze-
tünkkel!
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Ahhoz, hogy békében élhessünk mások-
kal, először önmagunkkal kell összebarát-
koznunk. Ebben segít a Belső Gyermek Mun-
ka, amely megmutatja, hogy az önszeretet 
tanulható, az önbizalom újjáépíthető és a 
kapcsolataink harmonikussá formálha-
tók.

Önmagunk mélyebb megismerése és a 
Tudatos Jelenlét gyakorlása által ez a gyó-
gyító folyamat életünk átalakításának esz-
közeivel gazdagít minket.

A Tudatos Jelenlét és az önismeret 
kapcsolata

Az öntudatosság az az önreflektív (önvizs-
gáló) képesség, amely segítségünkre van 
abban, hogy figyelemmel kísérjük belső 
és külső világunkat, hogy megfigyelhes-
sük gondolataink és érzéseink felmerülését, 
vagy a környezetünkben zajló események-
re adott mentális és emocionális reakcióin-
kat azok közvetlen visszahatásával együtt.

A Tudatos Jelenlét vagy angolul Mindful-
ness egy olyan meditációs és önvizsgálati 
technika, amely az önismeret és az öntu-
datosság fejlesztésében segít, lehetővé 
téve számunkra, hogy megismerjük gon-
dolkodási és viselkedési szokásainkat és 
megváltoztassuk azokat.

Önmagunkat objektíven látva elkezdhet-
jük kiértékelni és átértékelni jelenlegi gon-
dolkodásmódunkat, belső és külső reakci-
óinkat, és tudatosan megválasztani azokat 

saját normáink és értékrendünk szerint. Az 
objektív látás ítélkezésmentességet je-
lent. A Tudatos Jelenlét módszer alapja a 
gondolataink és érzéseink ítélkezés nélküli 
megfigyelése, amely segít önmagunk elfo-
gadásában. 

A félelmeidet nem legyőzni kell, hanem 
átölelni őket

A sokat hallott poszttraumás stressz szind-
rómával (PTSD) való munkában a cél nem 
az, hogy elkerüljük a szorongást, hanem, 
hogy odaforduljunk és átöleljük azt a belső 
gyermeket, aki bennünk szorong. Hiszen Ő 
éppen azért jelez nekünk a szorongás testi 
tüneteivel, mert remegve, és a zokogástól 
fuldokolva a figyelmünket és támogatá-
sunkat keresi!

A személyes fejlődés belső munkájában 
a cél szintén nem az, hogy soha többé ne 
érezzünk negatív érzéseket, a cél az, hogy 
megtanuljunk egy más módon reagálni 
rájuk.

A korlátozó hiedelmekkel vagy a trauma 
munkában sem az a cél, hogy többé ne 
érezzünk olyan „terhes” érzéseket, mint a 
bűntudat, szégyen vagy a félelem. A célunk 
az, hogy egy más módon legyünk együtt 
ezekkel az érzésekkel; az, hogy megenged-
jük azokat csak lenni anélkül, hogy a belső 
ellenállásunknak engedve elmenekülnénk 
előlük.

Ez a gyógyulás útja.

Ott maradni, amikor a megsebzett belső 
gyermek érzései előtörnek, és szembenéz-
ni velük, bátorság kell. Ugyanakkor leírha-
tatlanul felszabadító érzés! Szó szerint kiol-
dódnak belőlünk a mentális és testi blokkok.

Ha úgy érzed, hosszú ideje semmi sem 
változik, hiába dolgozol magadon, ne add 
fel! Minden apró lépéssel közelebb kerülsz 
a vágyott állapotodhoz még akkor is, ha 
nem érzed vagy látod rögtön a változást. 
A fejlődésünk, átalakulásunk vagy a trau-
mákból való gyógyulásunk nem egy lineá-
ris folyamat. Van, amikor úgy érzed, egyet 



CsPM   41

aa
lépsz előre és kettőt hátra. A visszaesések 
normálisak és csak azt jelentik, hogy pró-
bálkozol. Higgy magadban és a felsőbb ve-
zetésedben, nevezd azt bárminek.

Az igaz szeretet nem a láncaidat, hanem 
a szárnyaidat erősíti

A felnőtt én levele a belső gyermeknek:

Nem fogok félni átmeneti fájó érzést okoz-
ni neked, ha tudom, hogy az arra motivál, 
hogy meghaladd minden korlátodat, ami 
elválaszt téged bármitől, amire a szíved 
vágyik!

Nem fogok megriadni attól, hogy emlé-
keztesselek, hogy a félelmeid csak a magá-
nyod falai között tartanak téged.

Nem fogom hagyni, hogy szeretetem elfo-
gultságában megóvjalak az olyan motiváló 
érzésektől, mint a harag vagy a csalódott-
ság, ha tudom, hogy ezek arra ösztönöz-
hetnek téged, hogy legyőzd a saját belső 
démonaidat.

Sokkal jobban szeretlek annál, mint hogy 
hagyjam, hogy negatív belső hangjaid 
visszatartsanak valamitől, amiről hiszed és 
tudod, hogy Lelked céljának beteljesítésé-
hez visz közelebb téged.

Ha kéred, segítek leugrani abba a szaka-
dékba, amit magadnak választottál, hogy 
megtanulj repülni. De ugyanebben a pilla-
natban ott fogok állni a szakadékod alján, 
hogy ha leesnél, elkapjalak, amíg meg nem 
tanulsz biztonságosan repülni.

És amikor felnősz, elmondom majd neked, 
miért tettem mindezt, elmondom, hogy a 
szeretet gondoskodása nem jelent mindig 
túlféltő karokat, és szorongva reszkető ol-
talmazást.

Az igaz szeretet csöndes figyelem, éber 
vigyázat és alázatos támasz, amely ott áll 
a háttérben és némán tudatja veled, hogy 
biztonságban vagy.

Az igaz szeretet nem akar mindentől meg-
óvni, de megtanít, hogyan óvd meg önma-
gad, és emelkedj fel minden zuhanás után. 
Mert az igaz szeretet tudja, hogy csak a sa-
ját szárnyaid erejével lehetsz képes elérni 
a legtávolabbi horizontokat. Ezért ahelyett, 
hogy menedékedet börtönöddé változtat-
ná, hagyja, hogy szabadon repülj, így erő-
sítve szárnyaidat.

További írásokat olvashatsz a fenti té-
mákban, ha követed Facebook oldalamat: 
@kiarahivatalos 

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

https://www.facebook.com/kiarahivatalos
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A pszichológus pénzkidobás?
Pszichológus vs. barátok

Gyakran felmerülő kérdés az ismerőseim körében, hogy ha valakinek vannak ba-
rátai, miért pazarolja a pénzét pszichológusra? Hiszen a pszichológus sem csinál 
mást, „csak” meghallgat. Amit egy barát ingyen is megtesz. Ehhez hozzácsapják 
még pikírt megjegyzésként, hogy „a pszichológus úgysem fogja senki helyett meg-
oldani a problémáit”. Ez így is van. Ennek ellenére is megvan a pszichológus szakma 
létjogosultsága. Nézzük meg miért, és miben tud segíteni – másképp, mint egy ba-
rát.  

Pszichológus vs. baráti beszélgetés 

Ha kívülről nézzük a szituációt, valóban 
nincs sok különbség, hiszen itt is, ott is beszél-
getésről van szó. Amiben más, az a pszicho-
lógus hozzáállása, és az, hogy a beszélgetés 
az előbbi esetben irányított. 

Annak idején a személyiség lélektan tanár-
nőm az empátia témakörénél úgy határoz-
ta meg a különbséget, hogy ha beleesel egy 
gödörbe, a legjobb barátnőd utánad ugrik, 
és együtt fogtok sírni a gödör mélyén. Míg a 
pszichológusnak úgy kell empatikusnak len-
nie, hogy közben fent marad a gödör szélén, 
mert akkor le tud nyújtani neked egy botot, 
amelynek a segítségével kimászhatsz. 

A pszichológus nemcsak meghallgat, ha-
nem a találkozások során munka folyik, 
amelynek a keretében minden azért történik, 
hogy a problémádban előre lépj, jobb lelkiál-
lapotba kerülj. 

Természetesen a barátunk is szeretne se-
gíteni, de nem rendelkezik azokkal az isme-
retekkel, amelyeket egy pszichológus hosszú 

évek egyetemi tanulmányai során elsajátí-
tott, és amelyekkel célzottan tud támogatni 
a stresszhelyzetekkel való megbirkózásban, 
a problémáid megoldásában. 

„Marc Darcy, aki úgy szeret engem, 
ahogy vagyok.” 

Nem véletlenül idézek a Bridget Jones-
ból. Egész életünkben arra vágyunk, hogy 
úgy szeressenek, amilyenek vagyunk, mint 
Bridget-et Marc Darcy. Nemcsak a párkap-
csolatainkban vágyunk erre. Ez a vágy már 
kicsi korunkban megjelenik bennünk. 

Amikor azt kívánjuk, hogy az anyánk ne ha-
sonlítgasson többé a szomszéd Julikához, aki 
kitűnő tanuló, vagy ne beszéljen elismerően 
a munkatársa fiáról, aki az iskola mellett még 
karate bajnokságokat is nyer. Nem akarjuk 
azt érezni, hogy mi kevesebbek vagyunk an-
nak a szemében, akit mi a legjobban szere-
tünk, és akinek a figyelmére, szeretetére a 
legjobban áhítozunk. 

Arra vágyunk, hogy az anyánk, majd ké-
sőbb a párunk szemében a legfontosabbak 
legyünk, akit minden körülmények között 
szeret, minden hibánk ellenére. 

SZEGHY KRISZTINA
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Hogyan kapcsolódik ez a pszichológus vs. 
barát témaköréhez? A pszichológus olyan-
nak fogad el, amilyen vagy, akármit mesélj 
is magadról. Nem kritizál, nem váltasz ki be-
lőle negatív érzelmi reakciókat, míg egy ba-
rát vagy egy családtag nem feltétlenül tudja 
kontrollálni az érzelmi reakcióit bizonyos té-
mák esetén. 

Amiről nehéz beszélni

Egyes témák annyira intimek, vagy épp 
fájóak, hogy a barátainkkal vagy a család-
tagjainkkal nehezen megoszthatóak. Egy-
részt lehet, hogy épp hozzájuk kapcsolódnak 
fájdalmas tapasztalataink, amelyekkel meg 
szeretnénk birkózni, másrészt lehet, hogy az 
adott téma belőlük elutasítást váltana ki, és 
nem szívesen hallgatják meg. 

A pszichológus azonban mindent meghall-
gat, és mindig mindenben melletted áll és 
támogat. 

Támogatás vagy irányítás? 

A pszichológus a közhiedelemmel ellen-
tétben nem tanácsokat osztogat, hanem 
rávezet téged, hogy megtaláld a saját meg-
oldásodat. Ezzel ellentétben a barátok vagy 
családtagok gyakran hajlamosak eldönteni, 
hogy neked mi a jó, és igyekeznek az általuk 
jónak gondolt irányba terelni téged. 

Itt egy picit elválik egymástól a családtag 
és barát hozzáállása, ugyanis míg a barát 
nemegyszer inkább egyetért veled min-
denben, nehogy megbántson az ellenkező 
véleményével és megharagudj rá, a csa-
ládtagok épp ellenkezőleg: sokszor nyíltan 
a tudtodra adják a rosszallásukat egy-egy 

téma esetén. Pl. ez a fiú nem hozzád való, 
miért alszik veled a gyereked még mindig 
egy szobában, nehogy ott hagyd a mun-
kahelyedet, a biztos rossz is jobb, mint a bi-
zonytalanság. 

Ezek az ő gondolataik, az ő megoldása-
ik, amelyek az ő életútjukon és élettapasz-
talataikon, illetve szokásaikon alapulnak. A 
régi időkben az emberek egy életet lehúztak 
egy munkahelyen. A szülőknek, nagyszülők-
nek furcsa és ijesztő a mai hozzáállás, mely 
szerint 3-5 évente érdemes munkahelyet 
váltani. A felmenőink általában azt tartanák 
fontosnak, hogy legyen egy biztos munka-
helyed, szakmai és anyagi fejlődés nélkül, 
ahol eljutsz a nyugdíjig. Miközben a mai fel-
gyorsult világban a karrierépítés és az anya-
gi előrejutás egyik fontos lépése, hogy tud-
junk váltani. 

Titoktartás

Vannak nehéz témák, mint a szexuális 
abúzus, családon belüli bántalmazás, al-
koholista, vagy pszichésen beteg szülő a 
családban, amelyeket az ember általában 
szégyell, és emiatt nehéz erről bárkinek is be-
szélni. 

Ha mégis képesek vagyunk – sokszor hosz-
szú évek, vagy évtizedek elmúltával – meg-
nyílni ezekről a minket azóta is nyomasztó, 
az önértékelésünket romboló titkokról, akkor 
szeretnénk, ha ezek nem lennének később 
pletyka tárgyai a baráti körben. 

A pszichológusnál ilyen nem fordulhat elő, 
hiszen köti a titoktartási kötelezettség. Nála 
minden titkod biztonságban van.  

Nincs kölcsönösség 

A barátaid szeretnek, és fontosak nekik a 
problémáid. De a sajátjaik is. Ezért hajlamo-
sak arra, hogy a beszélgetés fonalát átterel-
jék a saját problémáikra, amelyeket ugyan-
olyan fontosnak éreznek, és amelyek szintén 
megoldásra várnak. „Nahát, képzeld, nálunk 
is pont ugyanez van! A Pisti és mindig ezt csi-
nálja, hogy… teljesen kikészít vele. Mit kellene 
szerinted csinálnom?” 



44   CsPM

Egy szakemberrel való beszélgetés során 
mindig a te problémáid, gondjaid lesznek 
a fókuszban. Nem kalandozik el a figyelme, 
nem hívják közben telefonon, nem pillant rá 
a telefonjára, hogy elolvasson egy fontosnak 
érzett chat-üzenetet. 

Nem fog sürgetni, meghallgat mindent, 
amit ezekkel kapcsolatban el szeretnél me-
sélni, és folyamatosan odafigyel ezalatt rád. 

„Ismerd meg önmagad!”

Javasolta Szókratész, és ebben a pszicho-
lógus kiváló segítség. Áss le a lelked mélyére, 
találd meg a mozgatórugóidat és a gátjai-
dat az életed alakulásában. Ezáltal javulni 
fognak a családi, baráti kapcsolataid, akár 
megtalálhatod a társadat, és – ahogy ezt 
hosszú évek óta tapasztalom a szakmám-
ban – még a régóta áhított baba is megér-
kezhet. 

Néha a sérüléseink pont a családi és bará-
ti kapcsolatainkból fakadnak, és éveken át 
tartó gátlásokat és feszültségeket okozhat-
nak bennünk. Érdemes ezeket letenni. 

„Ha megértesz egy kérdést, abban már 
félig benne van a válasz.”

Szintén Szókratész örökérvényű gondo-
latával zárnám ezt a cikket. A pszichológus 
eszköze nem a tanácsadás, a befolyásolás, 
hanem inkább a megfelelő kérdések felte-
vése, amelyek segítségével fejlődni tudsz, és 
megtalálod a saját válaszaidat. 

A barátok, a családunk szeretetteljes jelen-
léte az életünkben nagyon fontos, válság-
helyzetben ők jelentik számunkra a kapasz-
kodót. Ez semmivel sem pótolható. 

De ha mégis épp a gödör alján éreznénk 
magunkat, ne szégyelljünk kapaszkodót kér-
ni egy szakembertől. Mert minél több segítő 
kéz nyúl utánunk, annál nagyobb az esélyünk 
kijutni a gödörből. 

Egy ideális társadalomban a betegségek 
megelőzése, és a lelki jól -létünk érdekében 
mindenkinek érdemes lenne életében egy-
szer megtapasztalnia, milyen egy segítő 
foglalkozású szakember segítségével végig-
menni egy ilyen önismereti folyamaton. 
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Az elme testre gyakorolt hatása 
pandémiás helyzetben -2020

Ezt az évet azt gondolom, sok szempontból sem fogjuk elfelejteni. Talán egyi-
künk sem gondolta még 2019 szilveszterén, hogy a következő év milyen próbák 
elé fogja állítani elménket és testünket egyaránt. Az emberiség már a pandé-
mia (világjárvány) előtt is egyre elszigetelődöttebben élt. Egyre kevesebb volt 
a személyes kontaktus, melynek helyét átvette az online tér. Mindenki rohant, 
sietett és nem szakítottunk időt sem magunkra, sem másokra. Elfelejtettük 
honnan jöttünk, nem látogattuk vidéken élő szüleinket -mondván rengeteg a 
dolog. Sietve kaptunk be pár falatot, egyre kevesebb volt az igény a családi va-
csorákra, terített asztalnál, beszélgetve. Valahol nem is éreztük azt, hogy ez így 
rossz lenne. A többség természetesnek vette, hiszen a Világ állandó körforgás-
ban van, változik. Természetes az is, hogy mi magunk is változunk, alkalmazko-
dunk a környezetünkhöz, a rohanó, ürességgel teli mindennapokhoz. A termé-
szetellenes, a természetes része lett.

Ez a rohanó életmód egyre több komoly 
betegséget okozott az emberiségnek.

2020 előtt a daganatos betegségektől 
féltünk a leginkább

Hiszen a többség úgy gondolta, - való-
színűleg ezt olvasta leginkább - hogy a 
szinte teljesen gyógyíthatatlan betegségek 
körét alkotja. Bár már egyre többen alkal-
maztak olyan kiegészítő terápiákat, melyek 
nagymértékben javították a túlélési esé-
lyeket. A Világ lakosságát talán a tumoros 
betegségek osztották meg a legjobban… 
eddig.

Az egyik csoport kizárólagosan a hagyo-
mányos orvoslást támogatta, mint kemote-

rápia, sugárkezelés, műtét. A lélek, érzelmek 
szerepét elvetették a betegségek hátteré-
ben, hiszen eléggé nehezen és bonyolultan 
értelmezhetőek az ide vágó tanítások. Sokak 
szerint pedig nem is tudományosak, ezért 
nincs létalapjuk. A másik csoport azonban 
mindezt elvetette, és a gyógynövények, a 
homeopátia, és egyéb alternatív megoldá-
sokban látta a kiutat, valamint úgy vélték, 
minden betegség mögött lelki probléma 
húzódik meg. A náthától kezdve a halálos 
kórokon keresztül. Azonban kialakult egy ki-
sebb tudatos réteg, valahol a két szélsőség 
között. A buddhizmusban ezt a középút fi-
lozófiájának nevezik. Amikor szélsőségektől 
mentesen igyekszünk élni, gondolkodni és 
cselekedni. Tehát ez a kisebb tudatos cso-

BALÁZS KRISZTINA
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port egyre inkább hitte, hogy mind a két 
csoport nézeteiben vannak jó megoldások. 
Ezért ötvözni kezdték a gyógymódokat. Van, 
aki orvosi támogatással és van, aki anélkül. 
Ez - a vendégeim beszámolói szerint- leg-
inkább az orvos együttműködési készségé-
től függött. Sok orvos teljesen elutasította 
az alternatív kiegészítéseket. Az emberek 
pedig egymásnak estek, ha a gyógymó-
dokról volt szó, mindenki a maga igazában 
látta az egyedüli megoldást. A rugalmat-
lanság magasiskolájának lehettünk szem 
és fültanúi az utóbbi években. Úgy tűnt, az 
álláspontokat soha nem fogjuk közel hozni 
egymáshoz. 

Az alternatív és a hagyományos 
nézőpont szétszakítja a Világot

Itt jegyezném meg kedves olvasó, hogy 
az „alternatívnak” tartott orvoslás közel 
2000 évre tekint vissza, szemben a „hagyo-
mányosnak” nevezett orvoslással, amely 
ennek csupán töredéke. Valahogy tehát 
mindannyian éreztük, hogy valaminek tör-
ténnie kell, mert ez az egymás iránt tanú-
sított rezignáltság és/vagy komoly dühki-
törések nem fogják tudni előrébb vinni a 
Világ helyzetét. Miközben sajnos egyre töb-
ben haltak meg vagy daganatos betegsé-
gekben, vagy én általam „X-aktás beteg-
ség”-nek nevezett problémákban, amikor is 

nincs felállított diagnózis sem, mivel a pro-
tokoll szerint a tünet együttes nem tartozik 
egyetlen elnevezés alá sem. (egyelőre…)

Aztán megtörtént az, amire egyikünk sem 
számított valószínűleg. Kihirdették a világ-

járványt. Először hosszú hetekig ültünk a la-
kásainkban és hittük, ez csak egy rossz álom. 
Alig bírtuk kivárni, amíg újra szabadon mo-
zoghattunk, és a bezártság időszaka alatt 
sok mindent átértékelve, újra birtokba ve-
hettük az utcákat, tereket… szabadon. 

Érdekes jelenség, hogy az előbb említett 
csoportok hogyan élték meg ezt az idősza-
kot. Azok, akik a hagyományos orvoslást 
tartották az egyetlen megoldásnak egész-
ségügyi problémáikra, azok élték meg ta-
lán a legnehezebben. Miért? 

A hitrendszer lesz a megoldás most is

Ha a hited szerint csak egy rajtad kívül 
álló ember segíthet neked, (legyen ez or-
vos, vagy egy személy, aki boldoggá tesz 
majd) akkor érthető, hogy kicsúszik a talaj 
a lábad alól, mikor nem kapod meg ezt a 
támogatást. Amikor az orvos nem fogad, 
amikor igazából abban sem vagy biztos, 
hogy szeretnél-e elmenni a rendelőbe hoz-
zá, mert esetleg ott még nagyobb veszély-
nek vagy kitéve, mint a négy fal között. Az 
elméd azt dúdolja odabent, hogy egyedül 
maradtál, elvesztél, elárultak, nincs menek-
vés. Érdekes, hogy ezek az érzelmek eleve a 
tüdő energetikai körét terhelik. Aki ugyanis 
ilyen érzelmeket táplál magában hossza-
san, az előbb utóbb megtapasztalja a ne-
hézlégzés érzetét. Pánikroham. Mintha ül-
nének a melleden… Hiszen nincs menekvés, 
nem mehetsz sehova. A hátba szúrás is – 
ami lehet fizikai is, de lehet érzelmi, amikor 
elárul valaki - hátul a tüdő magasságában 
fáj. Gyakran jönnek az ügyfelek ismeretlen 
eredetű - azaz orvosilag nem igazolható - 
hátközépi fájdalmakkal, amikor is kiderül a 
feltáró beszélgetés alatt, hogy valamilyen 
hátbatámadást élt meg nem sokkal a fáj-
dalom fellépése előtt. Ugyanakkor a be-
zártság, az elszigeteltség a pajzsmirigyünk 
energia rendszerét is vészjóslóan stimu-
lálja. Tulajdonképpen a tünetei nagyon 
hasonlóak, mert fulladás érzés, nehezített 
légzés is előfordulhat. Ugyanis ez a szerv is 
a védelmi zónánk egy része, így abban az 
esetben, ha veszélyben érezzük magunkat, 
fenyegetve vagyunk, elkezdi diszharmoni-
kus működését. 
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Ez tipikusan annak az esete, amikor keres-
sük a választ arra a kvantumfizikai kérdésre, 
hogy vajon mi volt előbb a tyúk, vagy a to-
jás. Tehát sok esetben nem lehetünk ben-
ne biztosak, hogy azért érezzük a fojtogató 
érzést, mert a pajzsmirigyünk megbetege-
dett, vagy azért mert épp pánikrohamunk 
van, vagy mert éppen védekezünk valami-
lyen elnyomás ellen, illetve mert elkaptuk a 
rettegett vírust. 

Az elme azonban egyszerűen csak teszi a 
dolgát. Bizonyos érzelmekre, bizonyos vá-
laszreakciókat ad. Természetesen ezeket a 
testünkön fogjuk érzékelni, hiszen ez a fizikai 
világ síkja, és bár kapunk válaszokat tudati 
szinten is, még csak kevesen állnak rá ké-
szen hogy „meghallják” ezeket a belső vá-
laszokat.

Ezért a testen kivetülés tűnik
a leginkább kézzelfogható válasznak,

ha a lélek beszélni akar

Tehát mit is hozott ez a pandémia az em-
beriségnek? 

- Nem szerettük már egymást, arra 

vágytunk mindenki tűnjön el a pokolba… 
megkaptuk.

- Egymagunk akartunk lenni egy lakat-
lan szigeten. Most egyedül lehettünk egy 
szobában. Egyedül élhetjük meg életünk 
legnehezebb helyzetét. Megkaptuk.

- Ha kórházba megyünk, nem jöhet ve-
lünk senki, nem foghatja a kezünket. Eddig 
nem is akartuk, hogy hozzánk érjenek. Meg-
kaptuk.  

- Féltünk a gyógyíthatatlan beteg-
ségektől, mert szinte örökké akartunk élni, 
nem hittünk a test öngyógyító képességé-
ben csak a külső erőkben. Most pedig meg-
tanulhatjuk, hogy a megoldás nem kívül 
van. Mert jobb, ha nem kerülünk a kórház-
ba. Ki akar lélegeztető gépen lenni?! Meg 
kell tanulnunk önmagunkat egészségesen 
megtartani. Megkaptuk.

- Félelmeink, szorongásaink nehézlég-
zést, fojtogató érzést okoznak.

- Ki nem mondott gondolataink köhö-
gésben nyilvánulnak meg.

- Lázadásunk az ellen, amit nem aka-
runk, lázban jelentkezik.

- A reménytelenség érzése, extrém fá-
radtságot, levertséget okoz bennünk.

Nyilván feltűnik neked is, hogy rengeteg 
olyan tünet jelenik meg, melyek a járvány-
ra is jellemzőek. Nem csak erre a járványra. 
Minden ún. influenzaszerű megbetegedés-
re. Hiszen régóta mondja az alternatív me-
dicina, hogy nincsenek véletlenek.

Influenzát sem kap el mindenki. S aki el-
kapja, nem mindenki lesz nagyon beteg. De 
van, aki eddig is és ezután is bele fog halni 
egy komoly vírusos betegségbe. Ugyanez 
igaz a jelen helyzetre is. 

• Van, aki belázasodik (lázad) és van, 
aki nem (elfogad). 

• Van, aki köhög (mert rengeteg ki nem 
mondott problémája van) és van, aki nem, 
vagy csak kevésbé (mert képes kommuni-
kálni az érzéseit)

• Van, aki extrém fáradt lesz (mert ezt a 
helyzetet borzalomként, teherként éli meg) 
és van, akiben ott él a boldogság kék ma-
dara még akkor is, amikor nehéz a helyzete, 
így könnyebben átvészeli a helyzetet.
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• Van, aki fullad (mert úgy érzi nincs 
menekülés) és van, aki nem (mert hisz a 
pozitív jövőben)

Én például 50 év alatt még sosem voltam 
influenzás. Minek köszönhető? Mi az, ami se-
gíti a testet abban, hogy amikor körülötted 
sok a betegség, mégis egészséges maradj?

A középút lesz a megoldás.

Test, Lélek & Szellem egysége az egyetlen, 
ami valódi, tartós megoldást adhat.

 Higgyél a tested öngyógyító képes-
ségében, de adj meg hozzá minden szük-
séges vitamint, ásványi anyagot, minőségi 
táplálékot is.
 Napi 30 percet sétálj, mert a mozgás 

tudati szinten azt jelenti, élsz!
 Használd az ősi gyógymódokat, ne 

csak a tudatod erejével akard a gyógyulást 
(pl. gyömbér, kamilla, kakukkfű, sós fürdő, 
szauna)
 Tanulj meg elfogadó lenni. A sorsunk 

elől nem menekülhetünk el, de megbékél-
hetünk vele. Hasonlítsd össze a sorsod má-
sokéval. Nem neked a legrosszabb.
 Tanulj meg kommunikálni. Mondj iga-

zat. Ha valamit nem tudsz, maradj csend-
ben. A csendnek gyógyító ereje van.
 Meditálj naponta 30 percet a szere-

tet erején. Legyen ÉNIDŐ-d.
 Mosolyogj sokat, mert az izmok mo-

solyra húzása, a tudatban a boldogság 
frekvenciáját gerjeszti, még akkor is, ha 
egyébként nincs kedved mosolyogni.
 Naponta legalább 5 percet nevess. A 

nevetés erősíti az immunrendszert.
 Segítsd másoknak, éreztesd, hogy 

fontosak számodra. Az érzés, hogy szükség 
van ránk, évekkel meghosszabbítja az éle-
tünket.
 Higgyél abban az orvosban, terape-

utában és abban a terápiában, amit alkal-
mazni fogsz. Mindegy mások mit monda-
nak. A Te döntésed.
 Ne aggódj. Amit nem tudsz megvál-

toztatni, azon felesleges aggódnod, amit 
pedig meg tudsz változtatni, azon ne ag-
gódj, hanem cselekedj.
 Higgyél önmagadban. Tökéletes lény 

vagy az Univerzum számára. 
 SZERESD ÖNMAGAD

Kívánok magunknak nyugalmasabb hó-
napokat, több megértést és maximális el-
fogadást.

www.balazskrisztina.hu

www.spiritual-life.hu

http://balazskrisztina.hu/
https://spiritual-life.hu/
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FÉNYHALMI BEATRIX

Tudatosság
a mindennapokban

Van-e Középút?
Van-e Középút? Gyakran hangoztatjuk, 

de mégis mit jelent ez és hogyan lehet ezt 
megtartani?

„Meg kell tanulnunk az arany középutat 
mindenben: a túlzásba vitt jóakarat már 
nem erény, hanem erőszak.”

Buddha a középutat, a mérsékletesség 
ösvényeként jellemzi, az élvezetek hajszo-
lása, az önmegtagadás, önsanyargatás 
között. A bölcsesség útjának is nevezik, 
azonban erről is kettős kép élhet bennünk. 
Vágyunk erre az állapotra, de azt hisszük 
maga a kiegyensúlyozottság az egyenlő a 
változatlansággal, akár unalommal.

A középút vagy egyensúly - a szélsősé-
gektől való tartózkodást jelenti és ezek fel-
ismerését -, tehát egy dinamikus állapot. Ez 
igaz az érzelmi folyamatokra, cselekedetek-
re, reakciókra, akár bennünk/velünk vagy 
körülöttünk, a társadalomban zajlanak. 
Amerre a tömeg megy, nem biztos, hogy 
a helyes út. A figyelemnek és megfontolt-

ságnak minden helyzetben jelen kell lennie, 
ismerni vagy megérezni korlátainkat. Sokan 
nem figyelnek erre, így a saját korlátjukon 
átzuhanva belekerülnek olyan állapotokba, 
ahonnét szinte lehetetlen visszajönni. Gon-
dolok itt a súlyosabb szenvedély betegekre, 
- akár drog, alkohol, szerencsejáték, rom-
boló párkapcsolat függők - vagy olyan ad-
renalin függőkre, akik állandóan az életüket 
kockáztatják.

Nyílván többször nekifutunk egészsége-
sebb mederbe terelni magunkat, hiszen 
vannak kisiklások; azonban ez nem egy 
bevésett szabály, nem a két végső pont 
közötti középvonal megtalálását jelenti. 
A lelkünket is táplálni kell a nyugalommal, 
meditációval, szeretettel, apróbb örömök 
észrevételével, akár valamibe vetett hit 
gyakorlásával. Hit és bizalom nélkül unal-
massá válhat minden; kiégés, közöny, lan-
gyos víz. Sokan élnek így. Kilengések nélkül, 
stagnálva egy kettő közötti állapotban, lát-
szólagos harmóniában, viszont fejlődés és 
önismeret mentesen, falak közé zárva. Ez 
nem az egyensúly, nem a bölcsesség felé 
vezető középút.

Ugyanakkor fontos, hogy ne hasonlítgas-
sunk. Senkit senkihez. Még, ha ismerünk is 
valakit, akkor sem tudhatjuk, hogy Ő mit-ho-
gyan él meg belül, így kéretlen tanácsokat 
ne osztogassunk. Mindenkinek Önmagának 
kell tudnia, miben nyilvánulnak meg a szél-
sőségek és hogyan. Például akad néhány 
nagyon érzékeny ember, kiknek hatalmas 
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az antennája. Tehát 
többszörösen érez-
nek mindent, így a 
szomorúság, fájda-
lom, szeretet, öröm 
is sokkal erősebb. 
Olyan energiákat is 
érzékelnek, amiket 
nagyon sokan nem. Vagyis az Ő középút-
juk másoknak lehet, hogy szélsőségesnek 
tűnik, hiszen az érzelmi amplitúdójuk sokkal 
intenzívebb, hullámzóbb. Tehát Önmagá-
hoz mérten kell mindenkinek belőnie meg-
érzéssel, mi is számára a mérsékletesség. 
Mind az érzelmi kifejeződéssel, táplálkozás-
sal, munkával, sportolással, gondolatok-
kal, hittel. Vannak időszakok, mikor jobban 
oda kell tenni magunkat, kicsit szélsőséges 
helyzetbe; ezt viszont tudatosan vállaljuk 
be, nem pedig időtlenségig. Ma már instant 
eredményeket ígérő szolgáltatások és ter-
mékek vannak tömkelegével, amellyel so-
kan azt hiszik hirtelen sikeresebbek, gazda-
gabbak lesznek vagy lelki gondjaik azonnal 
megoldódnak. Miután több ilyen kört lefu-
tottak, mégis ebben reménykednek és ke-
resgélnek, holott már több évük is ráment. 
A külső keresgélés, külvilágtól bármiféle 
elvárás csak bizonytalanságot és félelmet 

generál. Valódi nyu-
galmat és biztonsá-
got magunkban kell 
megtalálni.

A középút nem egy 
választási lehetőség, 
hanem belső állapot 
és erre való szándék. 

Lehetnek nagyobb döntések, ahol mondjuk 
3 megoldási variáció van, de egyik sem lesz 
a „középső aranyút”. Dönteni kell, le vagy fel, 
jobbra vagy balra. Itt nincs olyan, hogy kö-
zépen. Maga az állapot, belső éberség ve-
zet jó/jobb döntésekhez, kiegyensúlyozot-
tabb élethez. Az éberség által megtanulunk 
kívülállók lenni, megfigyelők lehetünk bár-
milyen helyzetben anélkül, hogy azonosul-
nánk velük. A gondok így könnyebben meg-
oldódnak.

Otthoni lecsendesülős gyakorlatnak aján-
lom a gyertyaláng figyelését. A jelenlétet, 
figyelmet odavonzza. Gondolkodás nélkül 
figyelni a lángot, mozgását, színét, vibráci-
óját. Egyszerű, mégis hatásos.

Röviden összefoglalva, hogyan tudunk 
középúton lenni: jelenlét megtartása, medi-
táció, belső figyelem/éberség, kívülállóként 
tekinteni helyzetekre, szeretetteljes környe-
zet, apróbb örömök, önfegyelem.
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LINA ROEDGER

Elértük az évkör 8. stációját
/Asztro-társadalom  7./

Férfi és női minőségek

Elértük az évkör 8. stációját: ilyenkor; október végén a Nap jelenleg a Skorpió csillag-
képben jár. 

A Skorpióhoz az éjszaka, a halál és a titkos okkult dolgok tartoznak. 
Az őszhöz tartozik ez az időszak, mert ilyenkor megtapasztaljuk, ahogy átminősülnek, 

átalakulnak a dolgok, a természetben végbemegy az erjedése, bomlása az anyagnak. 
Minden elmúló forma és eszme bomlását is képviseli ez az időminőség, amelyből 

akár főnixként történhet meg egy újjászületés. 
Gyönyörű stációja ez az örök körforgásnak, hisz itt lehet igazán tetten érni az el-

múlást…

Az emberi pszichéből előjöhetnek a szél-
sőségek a megosztottságok a mélységek 
és a magasságok. Ez a legtöbb esetben el-
választottságot szeparációt okoz, ezért na-
gyon fontos látnunk, hogy hol van a kapocs; 
vagyis az elválasztottság mögött mindig 
van közös pont. 

A szeretet és a szeretetben az egység 
hangjára érdemes figyelni (Főnixként csak 
így lehet kiemelkedni) emberként ugyanis 
mindannyian végül egyek vagyunk. Ebben 
benne van az is hogy szembesülünk saját 
mulandóságunkkal és halhatatlanságunk-
kal is.  

A „hit” kérdése már egy ideje, így ebben 
az időszakban is nagyon fontossá válik. 
Mennyire adjuk át az irányítást az égieknek, 
vagy van hitünk abban, hogy ami történik, 
az a felsőbb akarattal egységben zajlik? 

Régmúlt kapcsolatok, párkapcsolat, volt 
szerelem emlékei törhetnek elő a semmi-

ből, ahol még valamilyen szál, kapocs, kö-
tés van. Érdemes rátekinteni és feloldani az 
idejét múlt kapcsolódásokat.

Nagyobb események a hónapban: 
- Plútó és a Jupiter együtt állása újra ak-

tiválódik a Bakban november 11-14-én. Ekkor 
fényszögbe kerülnek a Vénusszal és a Nap-
pal is. 

Javaslom majd megfigyelni az ezen a na-
pokban bekövetkező eseményeket, mert 
iránymutató lehet a decemberi megélé-
sekhez! 

- Ezzel egy időben a Szaturnusz közeledik 
a jegyváltáshoz, vagyis… a VÍZÖNTŐ jelébe 
vándorol lassacskán a „nagy tanító”.  

Egészen pontosan December 17-én fog 
megtörténni a Szaturnusz átlépése a Jupi-
terrel egyetemben. Úgy tudnám jellemezni 
ezt az időszakot, hogy itt valami véget ér és 
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valami elkezdődik azonos időben. Nagyon 
érdemes figyelnünk arra, hogy mit hagyunk 
elveszni és mit emelünk be törvényként az 
életünkbe. Az új eszmék esetében érdemes 
előre vetíteni a következményeket is! Ér-
zelmi befolyás nélkül, felnőttként kiállni az 
értékeink mellett, különben a társadalom 
örök gyermekként tengődik a politika és a 
befolyásolási körök hálójában.

Egy korszakváltás jön el az életünkben, 
egy lépcsőt feljebb léphetünk, de ezt csak 
úgy tehetjük meg, ha az előző időszak mag-
ját megtartjuk, és egyben meghaladjuk azt. 

Az örök értékeket nem érdemes lecserél-
ni az új hangzatos eszmékre, mert ezzel a 
gyökerünk fog kitépődni a helyéről. Annak 
pedig később igen komoly következményei 
lesznek. Amikor megtörténik, hogy az em-
beriség és a társadalom hagyja magára 
erőltetni az új eszméket, onnantól elvesz-
tette az irányítást. Nem lehet majd az idő 
kerekét visszafordítani. 

Az örök érvényű értékeinket nem megta-
gadni, hanem inkább megtisztítani kell a 
rárakódott téves elképzelésektől! 

Meglehetősen erőteljes téma mostaná-
ban, ami már évek óta hosszan jelen van 
az életünkben a Férfi és a Nő vs. a család 
kérdése. (Nem véletlenül jelent meg most 
a napokban egy új Pápai nyilatkozat (10.23-
án) a homoszexualitással kapcsolatban.)  

Nehéz megszólalni, amikor egy ilyen je-
lentős, történelmi dolog történik a világban. 
Ezzel a nyilatkozattal valójában egy „új esz-
mét” hitelesít a Pápa, ami sokak megdöb-
benésére adhat okot. Valójában én nem 
foglalnék állást, annál is inkább mivel ez az 

eszme analógiásan teljesen egybe cseng a 
Vízöntő jegyével, de érezhetjük, hogy egy új 
világ kezdete is lehet ez. Amire én bíztatnék 
mindenkit, hogy igazán mélyen nézzen bele 
abba, hogy hogyan van ezzel a kérdéssel 
és hogy milyen pozitív illetve negatív hoza-
dékai lehetnek egy ilyen lépésnek.

A másik nagy kérdés most ebben az idő-
szakban, hogy klasszikus értelemben mi-
lyen szerepe van társadalmilag a Férfinak 
és mi a Nőnek, hogy felnőttként (érzelmi fe-
lelősségvállalással) tudjuk-e vállalni ezeket 
a szerepeket? Ha nem vagyunk hozzászok-
va a rendszeres mély önvizsgálathoz, ak-
kor érdemes inkább megfigyelni mi az, ami 
épp a külvilágban körülvesz, hogy például 
párkapcsolatban vagyunk-e jelenleg és 
milyenben, hogy hogyan érezzük magun-
kat a bőrünkben, mint nő, vagy mint férfi? 
Ebből egészen egyértelműen kiolvasható 
az, hogy hol tartunk most pillanatnyilag eb-
ben a kérdésben. Valójában ez is csak egy 
olyan dolog az idő síkján és a történelem 
folyamán, mint egy „iskola” amit jól kell ki-
járni. Matriarchatus, Patriarchatus, femi-
nisták, soviniszták stb… Most itt a lehetőség 
egy olyan osztályba lépni, ahol senki nem 
nyomja el a másikat, hanem támogatja a 
kiteljesedését, ezáltal egy nagyobb egysé-
get teremtve. A férfiak átélhetik szabadon 
az érzelmeiket, lehetnek otthon a gyermek-
kel stb… a nők tanulhatnak, lehetnek vál-
lalati vezetők stb… Elég nagy a szabadság 
ebben. Viszont létezik egy szabadosság is, 
amire érdemes odafigyelni!

Jelenleg a világban zajlik egy olyan ten-
dencia, ami arra viszi a többséget, hogy ezt 
az iskolát vagy osztályt lehetőleg soha ne 
járja ki és ne teljesedjen ki született nemisé-
gében. Vagyis nem képes igazán szembe-
nézni azzal a feladattal, hogy hogyan váljon 
igazán férfivá vagy nővé, ezért szorgalmaz-
za a nemiség megszüntetését, szándéko-
san vagy tudat alatt feszültséget szít a két 
pólus között. Többé ne legyen büszkeség, 
nemes lelkű férfiként élni vagy gondoskodó 
családanyaként, sőt ez kifejezetten legyen 
ciki a társadalomban. Aki egyedül él, az le-
gyen normális és követendő, hiszen „min-
dent megérdemlünk”. „Nem adjuk fel ma-
gunkat holmi kapcsolatért vagy családért, 
sokkal magasabb eszméket kell ma elérni.” 
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És itt sorolhatnám a véget nem érő meg-
oldásokat, amelyek mind a szingliség létét 
támogatják.

Személy szerint én ezzel a témával igazán 
mélyen 2016 óta foglalkozom. Az volt ak-
kor a belső megélésem és tapasztalatom, 
hogy a szülői mintám nem tette azt lehe-
tővé, hogy úgy sajátítsam el a női szerepe-
met, ahogy azt igazán kellene. Vagyis té-
ves szerepek és téves elképzelések mentén 
próbáltam párkapcsolatokat kialakítani, 
amelyek sorra kudarcba is fulladtak a nem 
megfelelő kommunikáció és szerepválla-
lás miatt. Mondhatni a klasszikus „erős nő” 
mintáját hoztam „remek” módon. Annyira 
szerettem volna harmóniába kerülni ön-
magammal, a saját női szerepemmel, vég-
re igazi nőnek érezni magam, hogy nagyon 
mély önismereti munkába kezdtem és egy 
teljes átértelmezés az, amely végül sikeres 
eredményt hozott.

Ma már boldog feleség vagyok és mond-
hatom, hogy olyan klasszikus női szerep-
ben, amelyről gyermekkoromban mindig 
is álmodtam. Mindemellett természetesen 
kellő szabadságban is vagyok, ahol meg-
élhetem a kiteljesedésem és a kreativitá-
som is. A hab a tortán a férjemmel való in-
tim-szövetség élménye. 

Ez a szó: „szövetség”, számomra azt je-
lenti, hogy mindkét nem a lehető legtelje-
sebben képviseli az ő természetes szakrális, 
tulajdonságait ebben kiteljesedik, segítve a 
másikat szintén kiteljesedni és együtt egy 
gyönyörű egységet alkotni. 

Egy közös küldetést vállalva, legyen az 
család, vagy bármi más közös teremtés. 

Léteznek persze nagy önismerettel ren-
delkezők vagy spirituális mesterek, akik 
extrém esetekben önmagukon belül is ké-
pesek megteremteni ezt a harmóniát, a 
két pólust önmagukon belül egyesíteni, így 
egy nagyobb teljességet elérni. A klasszikus 
cölibátus is ezt az állapotot célozná meg, 
viszont kellő önismeret hiányában és kel-
lően magas tudatszint nélkül sajnos nem 
elérhető. Így alakulnak ki az elfojtások, pe-
dofília, szexuális visszaélések, betegségek 
stb…

Ma már akkorára nőtt ez a probléma a vi-
lágban, hogy a segítő üléseimen tapasztalt 
esetek 99%-ban szükség van az egészséges 
férfi-nő polaritás korrekciójára.  

November 9-én Vénusz - Mars szemben-
állás lesz az égen. Mindkét bolygó a saját 
jegyében tartózkodik (Mérleg - Kos) viszont 
egymással szemben állva. Ezen a napon 
sokat tehetsz magadért, ha leülsz egy rövid 
meditációs ülésre, amin keresztül megfi-
gyelheted, hogy hogy vagy ezzel a két mi-
nőséggel önmagadban.

Ha nem tudsz meditálni, vagy segítséget 
szeretnél a saját fejlődésedhez, szeretettel 
várom megkeresésed!  

(mail@lina-roedger.de)
November 8-án pedig egy csodálatos er-

dőfürdőt tart Bach Éva erdőfürdő vezető, 
ahol egy rövid meditációval én is támoga-
tom majd a csoportot a bennünk élő férfi 
és női archetipikus természet megértésé-
ről. Erről az eseményről később a magazin 
Facebbok oldalán tájékozódhattok.

Nő és férfi a teremtésben nem lehet egy-
más ellensége, hiszen egyik sincs a másik 
nélkül!
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SIVÁK ENIKŐ ASHA

A SZERETET FORRÁSA
A rajzomon egy csodás nő látható. Em-

berforma figurák alkotják a koronáját. A 
háttérben egy hatalmas figyelő szemen 
keresztül áramló fény világítja meg az ar-
cát és tekintetével kapcsolódik vele.

A vízcseppformák és hullámok a terem-
tés áramlását jelenítik meg. Egy közeget 
hoznak létre, amit ÉTERNEK is nevezhetünk. 
Létfontosságú az ember számára, mert a 
leszületésnél az éterbe ágyazódik be, ahol 
formát ölt, mint nő, vagy férfi. A fizikai test 
a legjobb eszköz az érzelmek megélésé-
hez és az élet megvalósításához. Az em-
beri lét legfőbb célja a BOLDOG ÉLET. Ez az 
ÉLET ÉRTELME mindenki számára.

Ahhoz, hogy ez így is legyen, kulcsfontos-
ságú a tudat és a tudatosság. Ezért nem 
véletlen, hogy a nő fején egy 9 lényből 
álló korona van. Érződik, hogy REND van a 
fejében, nemcsak hiszi, de pontosan TUD-
JA, mik ezek a lények, hisz őt erősítik.

Ők a TUDATOSSÁG 9 alappillére:
1. Bizonyosság /nem hiszem, hanem TU-

DOM/
2. Szellemi forrás /mint az ember műkö-

dését biztosító rendszerek tárháza./
3. Érzelmek, érzések /mint a megélés 

eszközei/
4. Megengedés /mint a legfőbb jó befo-

gadása/
5. A bennünk lévő Isteni eszencia.
6. A szabad akarat
7. Tér-idő energia /jelenlét az itt és most-

ban/
8. Élvezet
9. Fizikai test /mint földi létünk elmarad-

hatatlan eszköze/

A nő arcán át áramlik be a fény, ösz-
szehangolódik a tudatosság lényeivel, az 
ember energiáival, rezgéseivel feltöltőd-
ve és a tekintetével irányt szabva, eléri a 

figyelem célját, ami hatalmassá, erőssé 
és csodássá válik.

A FIGYELEM EREJÉT nevezhetjük SZERE-
TETNEK is!

 
Minden, amire FIGYELÜNK, tele lesz SZE-

RETETTEL, AZ FOG ÉLNI, NŐNI, MEGVALÓ-
SULNI.

Nem mindegy tehát, hogy mire figye-
lünk, mert ha a félelmekre, aggodalmak-
ra, fájdalmakra, akkor sajnos ezek fognak 
hatalmassá nőni az életünkbe, ettől le-
szünk betegek és boldogtalanok.

Így hát mi vagyunk a saját sorsunknak 
az alkotói. A figyelem, csak belőlünk tud 
kiindulni, és a fény végtelen áramlásával 
hozzánk is tér vissza.

ÉN VAGYOK A SZERETET FORRÁSA?

De jjjjjóóóóóóóóó!!!

ÉN VAGYOK A SZERETET FORRÁSA!!!

Amíg nézed ezt a rajzot és hangolódsz 
vele…

- ébred és erősödik a tudatosságod,
- nyílik a kapu, amin át be tud áramlani 

a fény,
- felfigyelsz a figyelmed céljára /céltu-

datosodsz, tisztul a szellemi látásod/
- a tudatosság és a figyelem közé ékelő-

dött fals frekvenciák kioldódnak, így tuda-
tos figyelemmé tudnak összekapcsolódni 
és együttműködni.

DE VALÓJÁBAN CSAK AZ TUD TÖRTÉNNI, 
AMIT MEGENGEDSZ MAGADNAK!
ÉLVEZD A HANGOLÓDÁS CSODÁS 

ÉRZÉSEIT!

   >>>
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https://youtu.be/FzyeQD2I56A

https://youtu.be/FzyeQD2I56A
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Mielőtt bármit is írnék az illóolajok immunerősítő hatásairól vagy a felépülésben ját-
szott szerepükről, szeretnék nagyvonalakban rávilágítani, hogy mitől lesz egyáltalán 
valaki beteg és mik azok az általános irányelvek, amiket ilyenkor ősszel beiktathatunk 
az életünkbe az egészségünk érdekében. Azért gondolom ezt fontosnak, mert egyet-
len egy vitamintól, táplálékkiegészítőtől, illóolajtól sem várhatjuk a csodát, vagy hogy 
az életünkben helyettünk megtegyen valamit. A felelősséget nekünk kell vállalnunk a 
saját egészségünkért. Meg kell alapoznunk a jóllétünket helyes élet- és gondolkodás-
móddal. Hogy könnyebb legyen a dolgunk, az aromaterápia mindig elérhető, hogy a 
segítségünkre legyen.

Mi okozza a betegséget?

Egy felnőtt ember véleményem szerint három 
okból lehet beteg. Az egyik, hogy nem táplálja 
magát megfelelően, nem figyel magára, kvázi 
úgy dönt, hogy lemond az egészségéről. A má-
sik, hogy nincs megfelelő célja az életben, illet-
ve rossz célt/célokat követ, ezért a teste folya-
matosan jelez, kisebb-nagyobb kibillenésekkel. 
A harmadik ok, hogy a betegség által nyer az 
illető valamilyen látszólagos előnyt. Ez a három 
ok, részben-egészben, át is fedi egymást.

És mitől lehet egy gyermek beteg?

A gyermekek úgy hét éves korukig igen szo-
ros szimbiózisban élnek a szüleikkel, leginkább 
az édesanyjukkal, ezért sokszor előfordul, hogy 
nem is a saját betegségüket, hanem a szülő 
„betegségét”, vagyis problémáját tükrözik ki-
felé. Ezért fontos, hogy pici gyermekeknél ezt 
a lehetőséget mindig megvizsgáljuk és adott 
esetben a szülőt is kezeljük. A másik lehetőség 
gyermekeknél is a „mit nyerhetek vele, ha be-
teg vagyok” című tudatos vagy tudattalan at-
titűd. Legtöbb esetben a nyereség egy kis extra 
törődés, felmentés az óvoda, iskola alól, több 
idő a szülővel. Azt gondolom ez utóbbi az, ami 
a gyermekek számára a legfontosabb. Sokszor 
tényleg semmi mást nem szeretnének, csak 
a szüleik közelében lenni és ezért még egy kis 
betegséget is hajlandóak felvállalni. A harma-
dik ok, ami miatt egy gyermek beteg lehet, az 
a nem megfelelő táplálás, ugyanúgy, mint 

a felnőtteknél. Manapság elszomorítóan sok 
szülő keveri össze a táplálást a jutalmazással. 
Mindent megkap a gyerek, amit szeme-szá-
ja kíván, ha egy kicsit anya, apa kedvében jár, 

vagy éppen fordítva, hisztizik a „finomságokért”. 
Csakhogy ez egyrészt egészségtelen kapcso-
latot teremt magával a táplálkozással, hisz a 
gyermek a későbbiekben is csak önjutalmazó 
eszközként fogja tudni használni az ételt, más-
részt elnyomja a természetes és ösztönös táp-
lálkozás veleszületett igényét és lehetőségét. 
Ezért jó lenne, ha egyre több szülő venné vissza 
a gyeplőt a saját kezébe és a reklámok diktál-
ta selejt helyett valódi, értékes ételeket adna a 
családjának.

A testünk tudja, érzi mire volna szüksége, ha 
picit megfigyelnénk magunkat, gyermekünket 
és a környezetünket. Akár az ayurvedát, akár a 
hagyományos kínai orvoslást, akár saját őseink 
gyógyító táplálkozási hagyományait vesszük 
alapul, mindegyik középpontjában ott az egyén 
és természet, ott van az egyensúlyra törekvés.

DR. NAGYNÉ VÁCITY ESZTER

Illatok, tudatosság, aromaterápia

Immun- és lélekerősítés illóolajokkal
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Évszakváltáskor különösen fontos figyelnünk 
a jelzésekre. Ha szelesedik és hűvösödik az idő, 
melegítsük magunkat, elsősorban a talpunkat, 
derekunkat, nyakunkat, hisz a hideg ezen a há-
rom ponton tud a szervezetbe hatolni. Vigyáz-
zunk a bőrünk és a nyálkahártyáink optimális 
nedvességtartalmára, ne hagyjuk kiszáradni 

magunkat, különben máris ott a torokkaparás, 
és a gyulladásos betegségek. Ezt legegysze-
rűbben úgy tudjuk elkerülni, ha meleg, lédús 
ételeket, leveseket fogyasztunk. A vizet cserél-
jük le teára. A nyálkahártyánkat különösen jól 
táplálja az édesgyökér és fehérmályva tea. /
Előbbinél figyeljünk, mert emeli a vérnyomást!/ 
A hideg édességeket váltsuk fel meleg kompó-
tokkal, gyümölcspudingokkal, kásákkal. Előve-
hetjük a melegítő fűszereket, amelyek a gyom-
runk emésztő tüzét is fenntartják. Ilyenek a fahéj, 
szegfűszeg, gyömbér, feketebors, bazsalikom, 
kömény, chili, stb. Ebben az időszakban érde-
mes elhagyni a tejtermékeket, főleg a joghur-
tot, tejfölt, túrót és hideg tejet, tejszínt. Helyet-
tük vegyük elő a különböző magvakat, amelyek 
kiváló fehérje- és esszenciális zsírsav források. 
Kerüljük azonban az aszalt gyümölcsöket és a 
puffasztott gabonákat mindaddig, amíg az idő 
szeles, mert ezek tovább szárítják és puffaszt-
ják a szervezetet. Ezen kívül gondoljunk mindig 
arra, hogy a természet milyen csodálatosan ki 
van találva és válasszunk szezonális, valamint 
lehetőleg a közelben termett zöldségeket, gyü-
mölcsöket.

Figyeljük a testünk jelzéseit, próbáljuk meg 
kiismerni mi esik jól, mi az, amit könnyen meg-
emésztünk, mitől érezzük jól magunkat. Együnk 
inkább kevesebbet és ritkábban. Hagyjunk 
időt az emésztőrendszerünknek, különösen a 
gyomrunknak, hogy a bevitt táplálékot feldol-
gozza. Ez legalább 2-3 órát vesz igénybe. Étke-
zés közben ne igyunk vizet, mert azzal kioltjuk az 
emésztés tüzét. Kortyoljunk helyette meleg teát, 
de abból se túl sokat. Gondoljunk arra, hogy a 
testi egészség alapja a jó emésztés, és az im-
munrendszerünk központja a bélben található. 

Elképzelhetjük ezek alapján, mennyire fontos a 
megfelelő táplálkozás!

Ezután a nem túl rövid bevezető után rá is té-
rek az illóolajokra és arra, hogy a megfelelő és 
tudatos életmódon túl az aromák milyen több-
letet nyújtanak például a megfázásos időszak-
ban.

Miféle többletről lehet itt szó? És mihez képest? 
Egy terápiás minőségű illóolaj egy-két cseppje 
is akár több száz molekulából áll, amelyek egy-
szerűen lemásolhatatlanul komplexek már ön-
magukban is. A gyógyszergyártók sok-sok éve 
utánozzák ezeket a molekulákat és állítanak elő 
szintetikus gyógyszereket, amelyek imitálják a 
gyógynövényeket. De miért is nyúlnánk kőolaj-
származékokhoz, ha a természetes „koktélok” is 
rendelkezésre állnak? Az illóolajok nem csak a 
bennük kódolt vegyi tudás okán az egészség 
megalapozói. Más is van még beléjük kódolva: 
fény és élet! A növények a fotoszintézis során a 
Nap fényét és életépítő információit alakítják át 
illóolajjá. Kétségünk sem lehet, hogy az illóola-
jok ennek köszönhetően támogatják az életet 
és az egészséget. Magas rezgéssel bírnak, ez-
által erősítik a testet és a szellemet, felélesztik 
a természetes öngyógyító (életigenlő) mecha-
nizmusokat. Ennek fényében az illóolajok helye 
és szerepe elvitathatatlan. 

Nem szabad azonban általános érvényű sza-
bályokat lefektetni az illóolajok felhasználását 
illetően. Hisz ami az egyik embernél működik, 
a másiknál nem feltétlenül fog, azaz mindig 
figyelni kell az egyéni különbségekre, adottsá-
gokra és ezek mentén, holisztikus megközelítés-
ben érdemes illóolajat választani, alkalmazni.

Szeretem a megelőzésre fektetni a hangsúlyt 
– ez talán az eddigiekből is kiderült. Az aroma-
terápiában nagyon fontos eleme a betegségek 
megelőzésének, hogy a bőrre vigyünk fel olyan 
illóolajokat, amelyek immunerősítő, vírusölő ha-
tásúak. Ezek nem csak erősítenek, hanem felé-
lesztik a szervezet öngyógyító mechanizmusait 
is. A bőrbe gyengéden bemasszírozva az illó-
olajok felszívódnak és bekerülnek a véráramba, 
eljutnak a sejtekbe, a szervekbe, az idegekbe és 
órákig, de akár napokig is védenek bennünket. 
Az aromákat legegyszerűbben és legbizton-
ságosabban növényi olajos bedörzsölő vagy 
testolaj formájában vihetjük fel. Mindkettő nö-
vényi- és illóolajok elegye. A bedörzsölő kon-
centráltabb, kisebb testfelületen használjuk. A 
testolajba alacsonyabb százalékban teszünk 
illóolajat, nagyobb arányban növényi olajat és 
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a teljes testet átmasszírozhatjuk vele bőrápoló-immunerősítő jel-
leggel. Ezeket a készítményeket akár napi szinten használhatjuk tes-
ti-lelki egészségünk támogatása érdekében.

Kérjünk meg egy aro-
materapeutát, hogy 
állítson össze a szá-
munkra egy megfe-
lelő keveréket, figye-
lembe véve általános 
egészségi állapotunkat, 
életkorunkat, körülmé-
nyeinket. Ha magunk 
szeretnénk elkészíteni, 
íme egy meglehetősen 
biztonságos recept, 

amely bármely családtagunk számára megfelelő lehet: 50 ml sár-
gabarackmag olajba tegyünk 10 csepp madagaszkári kámforfa il-
lóolajat, 10 csepp mandarint, 5 csepp szantált és 5 csepp citromot. 
Ezt a keveréket használhatjuk reggel és este, felnőtteknél 10-10, egy 
év feletti gyermekeknél 5-5 cseppet a mellkas és a hát területére 
bemasszírozva. Asztma vagy görcsös köhögés esetén kerüljük az al-
kalmazását! Csak terápiás minőségű illóolajokat használjunk!

Amikor az illóolajok betegségmegelőző hatásairól beszélgetek va-
lakivel, szinte mindig szóba kerül, hogy belsőleg hogyan lehet alkal-
mazni az illóolajokat. A válasz lehetne tömör és velős is: sehogyan! 
Ám mégis jobb, ha bővebben kifejtem. Mivel Magyarországon az il-
lóolajok belsőleges alkalmazása nem engedélyezett, senkinek sem 
ajánlom, hogy bármilyen illóolajat belecseppentsen valamibe és 
elfogyassza. (Itt jegyezném meg, hogy az ismert amerikai illóola-
jos MLM cég legtöbbször korántsem hozzáértő képviselői gyakran 
ajánlják az illóolajokat az ivóvízbe cseppentve lenyelni. Ez különösen 
veszélyes gyakorlat, mivel az aromák vízben nem oldódnak, ezért 
könnyen irritálhatják, akár komolyan fel is marhatják a nyelőcsövet. 
A felelőtlen használat esetlegesen máj- és vesekárosító hatásairól 
már nem is beszélve. Többet árthatunk magunknak így, mint hasz-
nálnánk.) Az illóolajok belsőleges alkalmazásának létezik azonban 
biztonságos alternatívája is, mégpedig étrendkiegészítő kapszulák 
formájában. Ezek Magyarországon is engedélyezett szerek (Azért, 
ha találkozunk ilyennel, nézzük meg alaposan a csomagolást és ke-
ressük az OÉTI számot!), biztonságosan alkalmazhatók, feltéve, hogy 
betartjuk a gyártó és az aromaterapeuta szakember útmutatásait 
és célzottan, meghatározott ideig használjuk őket. Ha óvatosak sze-
retnénk lenni, ám mégis kihasználnánk a gyógynövények nyújtotta 
előnyöket belsőleg, akkor forduljunk bátran a gyógyteákhoz és az 
aromavizekhez. Egyik kedvencem a citromfű, melynek teáját erőtel-
jes nyugtató hatásáról ismerik a legtöbben. Aromavizéről már jóval 
kevesebben hallottak, pedig érdemes kipróbálni, hisz mindamellett, 
hogy harmonizál és nyugtat, kiváló betegségmegelőző hatású is. 
Mintegy testileg-lelkileg felkészít a nehezebb időszakokra.

Manapság egyre nagyobb népszerűségnek örvend az illóolajok 
párologtatása. Mi a helyzet ezzel a lehetőséggel?

A jó hír, hogy a párologtatás igazán remek alternatíva az immun-
rendszer erősítésére és a betegségek megelőzésére. Az egészsé-
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günk szempontjából ugyanis kiemelten fontos, 
hogy a légtér, ahol tartózkodunk tiszta legyen, 
azaz friss levegőjű és mentes a kórokozóktól. 
Szellőztessünk gyakran és párologtassunk bát-
ran! Számtalan keverék létezik a piacon, ám ke-
rüljük a vásári és gyanúsan olcsó termékeket. 
Sajnos leggyakrabban a drogériák polcain is 
csak rossz minőségű illóolajokat találunk, ezért 
mindig kérdezzünk meg szakembert a vásár-
lás előtt. Légtér fertőtlenítésre, tisztításra ön-
magukban is alkalmasak lehetnek a következő 

illóolajok: citrom, orvosi levendula, grapefru-
it, teafa, citromcirok. A keverékek mindig attól 
„tudnak többet”, hogy szélesebb spektrumon 
képesek a vírusokat, baktériumokat semlege-
síteni, valamint összegészében teljesebb, kel-
lemesebb illatkompozícióval örvendeztetnek 
meg minket. Illóolajokat párologtatni azonban 
nemcsak ezért érdemes. Hatékonyan fokoz-
hatjuk a koncentrációt, kreativitást, szellemi 
frissességet, emelhetjük hangulatunkat, vagy 
épp elősegíthetjük a nyugodt alvást egy-egy 
jól megválasztott keverékkel. 

Ha már kerülget vagy netán levert a lábunk-
ról egy fertőzés, folytassuk a párologtatást, 
így elkerülhető, hogy a családtagok is ágynak 
essenek. Ezen kívül, jusson eszünkbe, hogy az 
illóolajokkal kiválóan lehet inhalálni. Ilyen mó-
don a betegséget még kezdeti szakaszában 
legyőzhetjük. Inhaláláshoz mindig használjunk 
kevesebb, 2-4 csepp, illóolajat, mint párolog-
tatáshoz (itt a szoba nagyságától függően 10-
15 csepp lesz az ideális). Inhaláláshoz kiváló a 
madagaszkári kámforfa, Grosso levendula, eu-
calyptus radiata, teafa, indiáncsalán. Legjobb, 
ha ebben az esetben is szakképzett aromate-
rapeuta tanácsát kérjük. Hisz, a betegségünk 
energetikája és a saját energetikánk fényében, 
elképzelhető, hogy teljesen más illóolajokat fog 
javasolni.

Betegség idején kiváló szolgálatot tesznek a 
fenyőfélék illóolajai is. Ezek a csodálatos örök-
zöld fák a legjobb példái az életigenlésnek. Hisz 
sokszor a legzordabb körülmények között, szik-
lás hegyoldalakon – kitéve az időjárás minden 
viszontagságának – élnek. Sőt az északibb vidé-
keken szinte örök télben magasodnak az ég felé 
és mutatják meg nekünk a titkot: a Nap fényét, 
mely az életbe vetett hitet szimbolizálja, mi-
lyen hihetetlen körülmények között is meg lehet 
őrizni – a tűlevelekben és az emberi hozzáállás-
ban egyaránt. Ha úgy érezzük, elvesztünk egy 
betegségben vagy egy helyzetben, és nincs 
erőnk talpra állni, szinte összeroppanunk… ne 
feledjük, hogy a fenyőfélék illóolajai visszaad-
hatják az erőnket, a hitünket, az egészségünket! 
Sokszor használom a terápiák során a fenyőfák, 
valamint más fafélék, például a cédrus, ciprus, 
boróka illóolajait is. Leginkább az őszi-téli idő-
szakban van rájuk igen nagy szükség, amikor az 
emberek hajlamosak gyengének és depresszi-
ósnak érezni magukat, elveszíteni a talajt a lá-
buk alól és egy-egy helyzettel nem tudnak ön-
állóan megbirkózni. 

Akár szag-
lás útján, 
akár testbe-
dörzsöléssel 
kerül be a 
s z e r v e z e t -
be az illóolaj, 
mindig ha-
tással van 
a lelkiálla-
potunkra is. 
Ilyenformán 
tudatosan befolyásolhatjuk viselkedésünket, 
attitűdjeinket, megvalósíthatjuk a kitartást 
és a magabiztosságot, kidolgozhatjuk a leg-
jobb énünket. Ha szeretnénk életünkben tar-
tós változásokat elérni, akár az egészségünk 
terén, akár más fontos dologban, dolgozzunk 
az illóolajokkal ezeken a mélyebb, tudatalat-
ti szinteken is! Ehhez is mindenképpen kérjük 
tapasztalt, a szubtilis (finomhangolt, lélekre 
ható) aromaterápiában jártas aromaterape-
uta segítségét.

Bízom benne, hogy ezúttal is sikerült ízelítőt 
nyújtanom az aromaterápia végtelenül gazdag 
tárházából. Talán a leírtak alapján érezhető, 
hogy az illóolajok valójában az élet minden te-
rületén a segítségünkre vannak és nincs olyan 
helyzet, amikor ne tudnánk élvezni a támogató 
erejüket. Csak rajtunk múlik, hogy élünk-e a ter-
mészet ezen csodálatos eszköztárával.
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Bőrünk egészségének
nyomában

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

7 évvel ezelőtt ismertem meg a peelin-
geket, akkor csodát téve az én bőrömmel 
– amivel kamaszkorom óta küzdöttem. De 
mik is a peelingek?

Külső, felületmegújító anyagok – melyek 
a bőr felszínén hatnak. Felszínén, picit mé-
lyebben.

Mindenki mindig először arra gondol, úúú, 
hámlani fog a fejem. Igen olyan peeling 
is van (éppen tegnap kapott ilyet az arc-
bőröm) – de nem feltétlen az a cél, hogy 
erős hámlás legyen, főleg, ha egy ÉRZÉKENY, 
pl.: rozaceás bőrről van szó, vagy egy de-
hidratált száraz bőrről. 

Mindennek az alapja, hogy egészséges, 
jól táplált legyen a bőr. Ehhez már írtam a 
hatóanyagokról, amik az otthoni bőrápo-
lásban szükségesek. Ez az ALAP, és a FÉNY-
VÉDELEM! Ez a legfontosabb, főleg ha hám-
lasztunk. A peelingek rásegítenek, hogy a 
felszíni bőrkép egységesebb, üdébb, egész-
ségesebb legyen. Valamint kezelnek jó pár 
elváltozást, vagy épp segítenek mélyen 
lévő gyulladásos folyamatokat megállítani.

Alapvetően megkülönböztetünk mecha-
nikai, biológiai és kémiai hámlasztókat.

Mechanikai radírok

Szinte mindenki találkozott már velük. Szí-
vesen használjuk őket tusoláshoz. Jellemző-
ik, hogy szemcséket tartalmaznak. Jojoba, 
sáragabarack, magőrlemény, mikrokristá-

lyok. Finomabb és durvább szemcsék egy-
aránt előfordulnak, testre érdemesebb 
erősebb, arcbőrre, bőrtípusnak megfelelő 
erősségű szemcsés radírt alkalmazni. 

Nem ajánlott: gyulladt, pattanásos bőr és 
rosacea esetén – illetve e sebesre kapart 
bőröket se irritáljuk ezzel.

MAYER PETRA

Tavaly év végén tettem vizsgát, mint kozmetikai hámlasztó szakember. Fontos volt 
nekem ez a lépés, hiszen a bőrök külső megújítása, bőrhibák kezelése szempontjából 
óriási paletta áll már rendelkezésre. És én szeretek alkotni, rendbe hozni dolgokat és 
szeretem, ha széles az eszköztáram. 

PEELINGEK 2. -A peelingezés művészete
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Biológiai radírok

Alapjai gyümölcs enzimek, papaya, ana-
nász, mangó. Nagyon szeretem ezeket a ké-
szítményeket. Finoman oldják az elhalt szarut, 
tápláltnak érezzük a bőrünket utána és nem 
utolsó sorban, nagyon kellemes az illatuk. 
Otthoni bőrápolásba is beilleszthető és ter-
mészetesen előszeretettel használjuk koz-
metikai kezeléseknél.

Nincs olyan bőrtípus, amire nem ajánla-
nám. 

Kémiai peelingek

AHA savak és BHA 

Az alfa-hidroxi savak (AHA savak) növé-
nyi vagy állati eredetű, vízben oldódó sa-
vak csoportját foglalja magában. Az AHA 
savak lehámlasztják a bőr legfelső, elhalt 
szarusejtekből álló rétegét. AHA sav létezik, 

kozmetikumokban leggyakrabban az állati 
eredetű, tejből kinyert tejsav, a nádcukor-
ból kinyert glikolsav, a citrusfélékből nyert 
citromsav, valamint a mandula kivonatból 
nyert mandulasav található meg.

Az AHA savak vízben oldódnak, ezáltal 
nem jutnak a pórusok mélyére, azonban a 
felszíni problémákat hatékonyan kezelik.

Az AHA savak előnyös tulajdonságai: 
hámlasztják és látványosan világosítják 
a bőrt, fokozzák a kollagéntermelést, hal-
ványítanak a felszíni ráncok és vonalak 
megjelenésén. Ezen kívül gyulladáscsök-
kentő hatással rendelkeznek, serkentik a 
vérkeringést, hosszútávú használatával 
a felszíni elszíneződések és pigmentáci-

ók csökkenthetők. Ezen kívül segítséget 
nyújtanak az akné megelőzésében, vala-
mint kezelésében, és ami a legfontosabb: 
elősegítik a további készítmények még 
hatékonyabb felszívódását. Sokoldalúan 
felhasználhatóak és nagyon szeretek velük 
dolgozni, mert nagyon szép eredményeket 
lehet elérni. 

BHA azaz szalicilsav
Személyes kedvencem. 
Zsírban oldódó sav, ezért képes a pórusok 

mélyére hatolni, és fel tudja venni a har-
cot az eltömődött pórusok miatt kialakult 
pattanásokkal, mitesszerekkel. Csökkenti 
a gyulladást, serkenti a kollagén terme-
lést, és eltávolítja az elhalt hámsejteket 
is. A következő problémákra nyújt meg-
oldást: tág pórusok, gyulladt mitesszerek, 
pattanások, kisebb ráncok.

Amit én látok a piacon ilyen-olyan széru-
mok, savak otthoni használatra. Az én kon-
cepcióm a megfelelő otthoni ápolás kiala-
kítása, mert az sem mindegy, hogy savas 
anyagokat meddig használnunk peelin-
gezés előtt, egyáltalán melyik, mikor indo-
kolt. Peeling kúra 6 alkalommal két hetente, 
évente 1-2x. És fenntartó emlékeztető keze-
lés. 

Sok ember hálás ezért, mert bizony min-
den nap a tükörbe nézünk. Az megint más, 
hogy én a jelekből is olvasok már. Tehát 
amikor a bőröm gyógyítom kívülről – egy-
úttal dolgozom azon is, hogy az okokat is 
valóban orvosoljam.

Mert ami bent, az kint és bizony a fordí-
tottja is óriási segítség.



„nem árt 
   előre 
     felmérnünk,
       hogy milyen is 
   a testalkatunk”
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A legfontosabb, amikor az őszi-téli idő-
szakban kabátot keresünk magunknak, 
hogy tisztában legyünk a saját testal-
kat típusunkkal. E nélkül, illetve testünk 
és formáink alapos ismerete nélkül nem 
tudunk megfelelő kabátot találni. Illetve 
kitartó próbálgatással természetesen 
mindenki fellelheti a hozzá passzoló ka-
bát fazonokat, de ha nem akarunk hosz-
szú időt eltölteni a keresgéléssel és az üz-
letről üzletre történő (egy jó kis túrával is 
felérő) meneteléssel, akkor nem árt előre 
felmérnünk, hogy milyen is a testalka-
tunk. 

Általános szabály, melyet érdemes meg-
fogadni, hogy soha ne válasszunk olyan 
kabátot magunknak, melynek szabása 
ruhaként nem állna jól rajtunk! Tehát ha 
tudjuk, hogy az egyenes vonalú zsákruha 
idétlenül mutatna rajtunk (mert pl. nagy 
a mellünk, fenekünk, széles a csípőnk), 
nem ajánlott egyenes vonalú kabátot még 
csak felpróbálni sem. (Aki viszont vékony, 
modell alkatú, annak abszolút jól állhat az 
egyenes fazon.) Nőiesebb formákkal min-
dig inkább karcsúsított, alul A-vonalú ka-
bátokat tanácsos bevinni a próbafülkébe. 
De ennyi elég is elöljáróban, nézzük meg 
részletesen, melyik testalkathoz milyen 
kabát illik!

HOGYAN TEREMTS STÍLUSOS 
RUHATÁRAT?

VIII.

BOTYÁNSZKY SZILVIA

Melyik testalkathoz
milyen kabát illik?

Alma alkat

Mivel a tested középső része, a hasad, 
melled a leghangsúlyosabb, így ezen a 
területen nem szabad tovább szélesíteni 
magad, de nem is tudsz túl szűk (pl. dup-
lasoros gombolású) kabátot viselni. A 
vállaidat nem érdemes nagy válltömé-
sekkel vagy rátétekkel túlhangsúlyoz-
ni. A köntös fazonú darabok elöl lazán 
megkötve nagyon szépen nyújtják az 
alakod és derekat csinálnak. A másik 
lehetőség az egyenes fazonú, kerek 
nyakú kabát, lehetőleg mintás verzióban, 
hiszen az egyszínű kabát sok esetben na-
gyíthat. Ha nem vagy túlzottan fázós, nyitva 
is hagyhatod a kabátod, ezáltal karcsúbb 
sávokra oszthatod a tested.
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Körte alkat

Mivel a körtéknél az alsó testfél dominál, a 
vállak pedig keskenyebbek, csapottabbak, 
mindenképpen érdemes vállhangsúlyos 
kabátot választani, mely alul lágyan, A-vo-
nalban öleli körül a testet. A kabát alsó ré-
sze ne simuljon, ne feszüljön rá a fenékre 
és a combokra, valamint érjen legalább 
combközépig, de inkább térd fölé. Lehet 
nagy kihajtókája, nagyméretű kapucnija 
a kabátnak, vagy vásároljunk vállráté-
teset, illetve egyéb vállszélesítő megol-
dással rendelkező fazont. A derékvonal 
pedig legyen karcsúsítva!

Homokóra alkat

Amennyiben nőies, kerek formáid van-
nak karcsú derékkal, továbbá a vállaid 
és a csípőd szélessége körülbelül azo-
nos, arra kell majd figyelned, hogy a 
kabáttal se takard el tested szép íveit. 
A karcsúsított derék a legfontosabb, 
ezenkívül előnyösek a zsebfedők a 
csípőn, és a vállak is lehetnek kicsit 
hangsúlyosabbak, az ujja inkább 
szűkebb legyen. Ha nagyok a mel-
leid, legyen nagyobb a kabát kivá-

gása. A harang aljú fazonok is jól állhat-
nak. Nőies kabátok előnyben!

Fordított háromszög

Fordított háromszöghöz hasonlít az 
alkatod, ha a vállaid szélesebbek a 
csípődnél, tested felső részén van a 
hangsúly. Hogy kiegyenlítsd a különb-
séget, válassz alul bővülő, rakott al-
sórészű, vagy csípőn nagy zsebes 
kabátokat. A dereka legyen karcsú-
sítva (a széles öv a legjobb), a gal-
lérja pedig jó, ha nagyobb méretű, 
hogy optikailag keskenyítse a vál-
laidat.
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Vékony, egyenes testalkat

Ha topmodell alkattal rendel-
kezel, tehát nem jellemzőek rád 
a nőiesen kerek idomok, és a 
derekad sem igazán ívelt, akkor 
könnyű dolgod lesz a mostani 
kabátkínálattal, mert majd-
nem mindent Neked terveztek 
:) A ma oly divatos boyfriend 
(tehát egyenes vonalú, eset-
leg túlméretezett) kabátok 
közül is választhatsz, de el-
mehetsz a nőies irányba is. 
Ez utóbbi esetben válassz 
öves (külön övet is tehetsz 
az amúgy öv nélküli fazo-
nokra), csípőn nagy zse-
bekkel ellátott, vagy akár 

„rakottszoknyás” kabátot. 
Jók számodra a hagyományos pon-

csók és a most trendinek számító műsző-
rme kabátok is! És hogy ki ne felejtsem: a 
válltól A-vonalúak között is keresgélhetsz!

Téglalap alkat

Úgy látod, nincs derekad, a csípőd és 
melled közötti rész nem hangsúlyos, 
mert szemből nagyjából egyforma 
széles vagy mindenütt? Ettől szöglete-
sebb formáid vannak, amit a kabát-
tal érdemes kerekíteni, lágyítani. Nem 
szabad tehát egyenes fazonú ka-
bátra pénzt kiadnod, legyen az rövid 
vagy hosszú, egyik sem lesz jó. A leg-
jobb, ha a csípőd alá érő, vagy térd 
fölött végződő, övvel ellátott, alul 
A-vonalú fazont keresel, amelynek 
nem hangsúlyos a válla és nagy 
a kihajtókája. Emellett az empire vonalú 
(mell alatti résztől A-vonalú) kabátok is jók.
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Új óriáspanda-múzeum
kezdte meg működését

CZECZON

Új óriáspanda-múzeum kezdte meg működését a délnyugat-kínai
Szecsuan tartományban, az óriáspandák természetes élőhelyén. 

Az egy év alatt felépült múzeum egyelő-
re próbaüzemmódban működik, a hivata-
los megnyitást 2021. január 1-jére tervezik. 
A próbaüzem megkezdését a keddre eső 
nemzetközi pandanapra időzítették - je-
lentette a Hszinhua kínai állami hír-
ügynökség.

A több mint hétezer négyzetméter 
alapterületű múzeumnak a csengtui 
óriáspanda-kutatóbázis ad otthont. A 
múzeum a tudományos oktatás mel-
lett az óriáspandák védelmét célzó ku-
tatásokat mutatja be a közönségnek. 

A bázis területén 1992-ben épült fel a vi-
lág legelső óriáspanda-múzeuma. A 880 
négyzetméter alapterületű létesítmény-
ben az óriáspandákról szóló történeti fel-
jegyzések megtekintése mellett az állatok 
életének különböző részleteiről és szoká-
saikról, az óriáspandákkal kapcsolatos ku-
tatásokól, valamint az állatfaj védelméről 
tájékozódhatnak a látogatók.

A mintegy száz hektáron elterülő csengtui 
óriáspanda-kutatóbázist eredetileg abból 
a célból hozták létre, hogy segítséget nyújt-
son hat, az 1980-as években megmentett, 
beteg óriáspandának. A létesítmény fenn-
állása óta soha nem fogott be vadon élő 
állatokat, tevékenységét a gondozott ál-

latok szaporítására összpontosította. 
A bázis hivatalos internetes 
oldalán szereplő 
adatok 

szerint az itt 
élő óriáspandák szá-

ma 2017. januárjára elérte a 176-
ot. Ez a fogságban szaporodó pandapo-
pulációk közül a világon a legnagyobbnak 
számít.

A fogságban élő pandák száma tavaly 
novemberben 548 volt kínai adatok szerint, 
vadon pedig kevesebb mint 2000 panda 
él, többségük Szecsuán és Senhszi tarto-
mányban.
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A fűtési szezon kezdetén ismét a helyes fű-
tési technikákra és ezáltal a levegő minősé-
gének megóvására hívja fel a figyelmet az 
Agrárminisztérium. 

Közleményében a szaktárca kiemelte: a 
Fűts okosan! tájékoztató kampány rávilágít 
a szilárd tüzelőanyagok veszélyeire, és káros 
hatásaira, emellett minden szükséges infor-
mációt biztosít a helyes lakossági fűtéssel 
kapcsolatban. 

A megfelelő tüzelőanyagok használatával 
ugyanis nemcsak a levegő minősége javít-
ható jelentősen a településeken, de az ott 
élők egészségének megőrzéséért is sokat 
tehetünk. A statisztikák szerint évente 8-12 
ezer ember idő előtti halála hozható össze-
függésbe a levegőminőséggel - mutat rá a 
szaktárca.

Jelentős lépések történtek az elmúlt 10 év-
ben a levegő minőségének javítása érde-
kében, ezek közül is kiemelkedik a kisméretű 
részecske-kibocsátás csökkentésére vonat-
kozó ágazatközi program, melynek kereté-
ben több mint 300 milliárd forint értékben va-
lósultak meg intézkedések a közlekedési, az 
ipari, a mezőgazdasági és a lakossági szek-
torban - idézi a közlemény László Tibor Zoltán 
sajtótájékoztatón elhangzott kijelentését. 

A szaktárca közleménye szerint az Agrármi-
nisztérium környezetvédelemért felelős he-
lyettes államtitkára emlékeztetett arra, hogy 
a kormány idén fogadta el az Országos Leve-
gőterhelés-csökkentési Programot, amely a 
következő időszakra vonatkozó legfontosabb 
levegőtisztaság-védelmi intézkedéseket, fej-
lesztéseket tartalmazza, valamint kitűzi a le-
vegővédelmi szakpolitika új irányait.

A közleményben hangsúlyozzák, a lég-
szennyezettség visszaszorítása kiemelt ügy, 
a levegőminőség alakulásában ugyanak-
kor a helyi kibocsátás mellett más tényezők 
is szerepet játszanak, a helyettes államtitkár 
elmondta, hogy hazánkba az országhatá-
ron túlról 30 százalékkal több légszennyező 
anyag érkezik, mint amennyi távozik, a föld-
rajzi adottságok miatt ráadásul a téli idő-
szakban a légszennyező anyagok könnyeb-
ben feldúsulhatnak.

Az Agrárminisztérium tájékoztatása szerint 
László Tibor Zoltán a szabályozás és a támo-
gatási programok mellett kiemelten fontos-
nak nevezte a tájékoztatást és a szemlélet-
formálást annak érdekében, hogy a lakosság 
megismerje a levegőszennyezés kockázatait. 
Az évekkel ezelőtt útjára indított „Fűts oko-
san!” kampány éppen ezért a légszeny-
nyezés környezeti és egészségi hatásainak 
bemutatásán túl arra is felhívja a figyelmet, 

    A helyes fűtéssel sokat tehetünk
                                       a légszennyezettség
                                                 visszaszorításáért

CZECZON
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hogy milyen fontos szerepe van a megfelelő 
tüzelőanyagok kiválasztásának és a helyes 
technikák alkalmazásának. A fűtési szezon 
kezdetével ugyanis egyértelműen kimutat-
ható a levegőminőség romlása. A megfelelő 
fűtési módokról minden szükséges informá-
ció megtalálható a www.futsokosankam-
pany.hu oldalon - közölte az Agrárminisztéri-
um.

A levegőszennyezettség mérésének ki-
emelt szerepe van, az elmúlt években egy-
re nagyobb figyelem irányul a szálló porra. 
Olyan kisméretű részecskékről van szó, ame-
lyek könnyen bejutnak az emberi szervezet-
be és egészségkárosító hatásuk van, jelen-
tette ki az Országos Meteorológiai Szolgálat 
(OMSZ) elnöke. Radics Kornélia hozzátette: az 
Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat 
(OLM) adatai alapján elmondható, hogy az 
elmúlt években fokozatosan csökkent a szál-
ló por koncentrációja éves szinten, ezeket az 
értékeket azonban nagyban befolyásolják az 
időjárási körülmények - olvasható a közle-
ményben. 

Az agrártárca tájékoztatása szerint az 
OMSZ elnöke a sajtótájékoztatón beszélt ar-

ról is, hogy a meteorológiai szolgálat a kö-
zelmúltban számos fejlesztést hajtott végre 
a levegőminőség védelme érdekében. Pél-
daként említette, hogy 2020-tól megkezdő-
dött a gáz halmazállapotú higany mérése 
a légkörben, emellett fejlesztették labora-
tóriumukat és új berendezést szereztek be. 
Radics Kornélia kiemelte, hogy az év végéig 
megújul az OLM honlapja, amely az eddiginél 
szélesebb tájékoztatást nyújt majd a közvé-
lemény számára. A levegőben mért szeny-
nyezettségi értékek, levegőminőséggel kap-
csolatos elemzések mellett elérhetők lesznek 
különböző előrejelzések is, például a megye-
székhelyeken várható PM10, ózon és a nitro-
gén-dioxid értékre vonatkozóan - tájékozta-
tott az Agrárminisztérium.




