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Üdvözlet az olvasónak!
Köszöntöm Kedves Olvasó! Lassan átlépünk decemberbe, az ünnepek 
havába. Kívánom, hogy mindenki szeretteivel tölthesse az ünnepeket!

Az egész világban most az első helyen lévő téma a pandémia, az egész-
ségügy helyzete, a vakcina fejlesztése, a járvány terjedésének üteme, a fer-
tőzöttek száma. Bízom benne, hogy olvasóink tudatosan figyelik az esemé-
nyeket és nem esnek a ló egyik oldalára sem. Felelős felnőttként vigyázva 
magukra és egymásra, a józan ész határain belül betartják a rendelkezése-
ket és figyelnek mentális és fizikai egészségükre. Így egységben önmaguk-
kal, erős immunrendszerrel és határozott belső tudatossággal egészségi 
állapotukról, könnyebben megbírkózhatnak a szeparáltságból adódó kel-
lemetlenségekkel.

*****
A magazin házatáján hónapról hónapra csudajó dolgok történnek, azáltal, 
hogy egyre többen ismernek meg minket. Sorra alakítjuk ki a partnersé-
geket cégekkel, szervezetekkel, hogy felületet biztosíthassunk társadalom-
formáló, környezetvédő, fenntartható jövőt megalapozó kezdeményezé-
seknek. Csapatunk szinte minden hónapban bővül, feszegetjük a 72 oldal 
határait, integrál - hiánypótló mivoltunkat igyekszünk maximálisan kihasz-
nálni. Örülünk, 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 tetszik Önnek, LIKE-olja és 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.
Ha szeretnének kicsit a kulisszák mögé látni, nézzék meg Facebookon köz-
zétett videóinterjút, melyben beszélek a lap indulásáról, jelenéről és jövő-
beni tervekről. Sikerekről, fejlődésről, nézőpontokról.

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

*****
Ebben a hónapban is érdekes és hasznos témákat gyűjtöttünk csokor-
ba. Genetikai kutatási eredményekről több cikkben is szót ejtünk, továbbá 
írunk a babák logikai képességeiről, az Öngondoskodásról, gerinctornáról a 
sérvműtét elkerülése érdekében, az irányításról, meditációs gyakorlatokról, 
a félelem arcairól, a norvég mintáról, a gyermektartás jogi körüljárásáról, 
téli bőrápolásról, tudatos ruhavásárlásról, a TikTok applikációról.

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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Visszafordítható az öregedés 
mumusa oxigénnel? 

Nagyon sokan félnek az öregedéstől, az emberiség mindig küzdött az öregedés és a 
halál ellen. Ez egy örök kutatási téma. Születnek eredmények, bár talán az elfogadás 
lesz az átütő eredmény, mikor is megbékélünk azzal, hogy oxidációs folyamatok végül 
a fizikai test elhasználódásához vezetnek. A többi valószínűleg időhúzás. A hiperbár 
oxigénterápia (HBOT) egészséges idősödő felnőtteknél megállíthatja a vérsejtek öre-
gedését, és megfordíthatja az öregedés folyamatát a Tel-Aviv-i Egyetem (TAU) és az 
izraeli Samír kórház közös kutatása szerint.

A kutatók 35 egészséges, 64 éves, vagy 
annál idősebb személynek 60 hiperbár 
oxigénkezelést adtak 90 napos időtartam 
alatt. A kutatásban résztvevőktől vérmintá-
kat vettek a terápia előtt, alatt és után, va-
lamint egy kis idővel a kezeléssorozat befe-
jezése után. 

A tudósok a vérben lévő különböző im-
munsejteket vizsgálták, és összehasonlí-
tották az eredményeket. Azt figyelték meg, 

hogy hiperbár, vagyis túlnyomásos kamrá-
ban eltöltött idő miként hat az öregedéssel 
és annak betegségeivel kapcsolatos két fő 
folyamatra: a telomerek hosszára (minden 
kromoszóma mindkét végén elhelyezkedő 
védőrégiók) és az öreg és rosszul működő 
sejtek felhalmozódására a szervezetben. 

Az Aging című tudományos szakfolyóirat-
ban megjelent tanulmányuk szerint a vér-
ben megtalálható immunsejtekre figyeltek, 
és megállapították, hogy a telomerek akár 
38 százalékkal is hosszabbá váltak a keze-
léstől, miközben akár 37 százalékkal csök-
kent az öregedő sejtek jelenléte.

Az eredmények azt mutatták, hogy a ke-
zelések két fő szempontból valójában 
megfordították az öregedés folyamatát: a 
telomerek 20-38 százalékkal hosszabbak 
lettek, noha elméletileg rövidülniük kellett 
volna az idő előrehaladtával, és sejttípustól 
függően jelentősen, 11-37 százalékkal csök-

CZECZON
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kent az öregedő sejtek százalékos aránya a 
teljes sejtpopulációban.

A kutatást Sáj Efrati professzor, a TAU or-
vosi és neurológiai karának professzora, 
egyben a Samír kórház hiperbár orvosi 
központjának alapító-igazgatója, valamint 
Amir Hadanny, a központ kutatási igazga-
tó-orvosa vezette.

Efrati hangsúlyozta, hogy míg korábban 
elsősorban fejsérülteknél, agyvérzésen át-
esett betegeknél figyelték a hiperbar oxi-

génkamra hatását, ezúttal egészséges 
idős emberek voltak az alanyok, s náluk ku-
tatták, hogy az ilyen kezelések képesek-e 
lelassítani, leállítani vagy akár megfordíta-
ni a normális öregedési folyamatot a sejtek 
szintjén. 

Jelenleg elsősorban a telomer rövidülé-
sét tekintik az öregedés biológiai alapjá-
nak, ezt próbálják hosszabbítani gyógysze-
rekkel, életmód-változtatással és intenzív 
testmozgással. A Tel-Aviv-i kutatók bebizo-
nyították, hogy hasonló hatást lehet elérni 
HBOT terápiával is, az öregedés visszafor-
dítható legalábbis az alapvető sejtmoleku-
láris szinten.

www.pincekkincsei.hu

https://www.pincekkincsei.hu/
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A kakaó flavonoidjai 
fokozhatják az agy

oxigénellátását 
A kakaó flavonoidjai egészséges felnőtteknél fokozzák az agy oxigénellátását, ezzel 

javítják a kognitív teljesítményt. Jobb eredményeket mutattak a gondolkodást igény-
lő, bonyolult feladatok megoldásában azok a résztvevők, akik előtte kakaóflavonoi-
dokat fogyasztottak - derült ki az Illinois-i Egyetem honlapján megjelent kutatásból.

A kutatók olyan felnőtteket kértek fel, akik nem 
dohányoztak, nem volt tudomásuk agyi, szív- 
és érrendszeri, valamint légzőszervi betegsé-
gükről.

A 18 résztvevőt két szakaszban tesztelték, az 
egyik előtt flavonoidokban gazdag, a másik 
előtt feldolgozott, nagyon kevés flavonoidot 
tartalmazó kakaót kaptak. Se a résztvevők, se 
a kutatók nem tudták, mikor melyik kakaót fo-
gyasztották.

Mintegy két órával a kakaó fogyasztása után 
a résztvevők öt százalék szén-dioxidot, vagyis 
a normális érték körülbelül százszorosát tartal-
mazó levegőt lélegeztek be, amivel azt szokták 
vizsgálni, hogyan reagál az agy érrendszere 
erre a kihívásra.

A szervezet erre jellemzően úgy válaszol, 
hogy növeli az agy vérellátását, ami több oxi-
gént jelent, és lehetővé teszi, hogy az agy több 
szén-dioxidtól tisztuljon meg - mondta el Gab-
riele Gratton, az egyetem professzora.

Funkcionális közeli infravörös spektroszkópia 
(NIR-spektroszkópia) eljárással megmérték a 
homlokkéreg oxigénellátottságát. Ez az agyi 
terület kulcsszerepet játszik a tervezésben, a vi-
selkedés szabályozásában és a döntéshozatal-
ban is.

A kutatók emellett bonyolult feladatok elé állí-
tották a résztvevőket, ahol időnként ellentmon-
dásos vagy egymással versengő utasítások 
között kellett eligazodniuk.

A résztvevők többségének agyában gyor-
sabb és erősebb oxigénszállítást mértek, ha ka-
kaóflavonoidokat, mintha semmit, vagy kevés 
flavonoidot tartalmazó kakaót fogyasztottak.

A flavonoidos kakaó fogyasztása után jobban 
teljesítettek a kognitív tesztek többségén is: 11 

százalékkal gyorsabban oldották meg a komp-
lex problémákat ahhoz képest, amikor nem, 
vagy kevés flavonoidot fogyasztottak. A köny-
nyebb feladatoknál azonban nem volt mérhető 
különbség.

„Ez arra utal, hogy a flavonoidok a nagyobb 
kihívást jelentő problémák esetén segíthetnek” 
- mondta Catarina Rendeiro, a Birminghami 
Egyetem táplálkozáskutatója.

A résztvevők szervezete nem egyformán re-
agált a kakaóflavonoidokra. A legtöbbnek se-
gített, de volt egy kis csoport, amelynek nem - 
tette hozzá.

A 18 fős csoportból négynél nem mutatkozott 
különbség, ha flavonoidok után végezték el az 
oxigénellátási tesztet és a bonyolult feladato-
kat.

„Mivel ők voltak azok, akik már a legelső, flavo-
noidok nélküli vizsgálatokban is a legjobb ered-
ményeket mutatták, ez azt jelentheti, hogy akik 
már eleve fittek, azoknál nincs sok lehetőség a 
javulásra” - magyarázta Rendeiro.

A Scientific Reportsban megjelent tanulmány 
szerzői szerint az eredmények arra utalnak, 
hogy a kakakóflavonoidok fogyasztása után 
javuló vérellátás összefügg a kognitív működés 
javulásával.
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Ki ne szeretne a gyermekének különleges élményeket adni? Látni, ahogy a lurkó el-
veszik a hatások között és önfeledten élvezi a vele történteket. Ahogy a gyerekek nő-
nek, egyre jobban örülnek az élményajándéknak a tárgyak helyett - ezt állapította 
meg az Illinois Egyetem chicagói intézménye.

Az egyetem docense, Lan Nguyen Chap-
lin által vezetett kutatás a gyerekek és ser-
dülők ajándékokkal kapcsolatos hozzáállá-
sát vizsgálta. Arra az eredményre jutottak, 
hogy 3 és 12 éves kor között a gyerekek 
jobban örülnek a tárgyi ajándékoknak. Ám 
az idősebb gyerekeket már inkább az él-
ményajándékok teszik boldoggá.

„Ez azt jelenti, hogy a serdülők nagyon 
vágynak az élményekre, nemcsak drága 
anyagi dolgokra, mint azt egyesek gondol-
hatják” - vonta le következtetését Chaplin.

Mint hozzátette, természetesen a kisebb 
gyerekek is szeretik az élményeket. Egész 

ágazatok - köztük a vidámparkok és Dis-
neyland - alapult erre. A kisgyermekek szin-
te eksztázisban vannak az élmény során. 
Ahhoz azonban, hogy ezek a tapasztalatok 
tartós boldogságot nyújtsanak, a gyerme-
keknek képeseknek kell lenniük felidézni az 
esemény részleteit jóval azután, hogy vé-
get ért - idézte a phys.org tudományos is-
meretterjesztő portál cikke a marketinggel 
foglalkozó tanárt.

A legózás vagy plüssállatokkal való játék 
okozta örömnek megmarad a fizikai em-
lékeztetője. De egy élményt nagyon ne-
héz átélni egy kisgyereknek azt követően, 
hogy elmúlt. Chaplin szerint ezen azzal le-
het segíteni, ha az ilyen élményeket a csa-
lád rögzíti: fényképeken vagy videókon 
örökítik meg a közös kirándulást, 
játékot, születésnapot. Ez segít 
a kisgyerekeknek abban, hogy 
újra átélhessék az élményt, 
és egyúttal a közö-
sen megszer-
zett élmény 
értékét is meg-
tanulják.

Az élményajándékot jobban 
értékelik az idősebb gyerekek

CZECZON
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Javult a háztartások
pénzügyi tudatossága

Felmérésük szerint a második hullám ha-
tására a háztartások kétharmada taka-
rékoskodni kezdett. A válaszadók 45 szá-
zaléka tart attól, hogy bizonytalanná válik 
jövedelme, ezen belül majdnem minden 
ötödik arra számít, hogy legalább harma-
dával csökkenhet a havi bevétele. Ugyan-
csak az 50 százalékot közelíti azok aránya, 
akik nyugtalanok a fűtési és az ünnepi 
többletköltségek miatt, és csaknem 20 szá-
zaléknak nincs tartaléka. A járvány hatásá-

ra 60 százalék visszafogta a kiadásait, ami 
a fél évvel korábbihoz képest 10 százalékos 
emelkedés. Karácsonyi kiadásokra a meg-
kérdezettek többsége 25 ezer és 50 ezer fo-
rint közötti összeget szán, 13 százalék 10 ezer 
forintnál kevesebbet, 15 százalék viszont 50 
ezernél többet, 7 százalék pedig 100 ezer fo-
rintnál is többet költ az ünnepi időszakban 
- írták. A felmérést a BÁV Zálog készítette 
november közepén. A kérdőíveket csaknem 
100 fiókjukban töltötték ki az ügyfelek.

CZECZON

Újabb cikksorozatainkkal mi is próbáljuk elősegíteni a pénzügyi tudatosságot. A 
pénzzel való bánást, a pénz, mint eszköz helyén kezelést. Valahol szomorú, valahol 
pedig üdvözölendő, hogy a vírushelyzet kellett ahhoz, hogy ebben a kérdésben is el-
mozdulás történjen. A járvány kitörése óta egyre többen tartanak a nagyobb kiadá-
soktól, de ezzel együtt a háztartások pénzügyi tudatossága is javult - közölte a BÁV.

Szeptemberre csaknem elérte az 
áramfogyasztás az egy évvel ezelőttit 

A koronavírus-járvány első hulláma jelentős visszaesést 
okozott az áramfogyasztásban, de a nyár folyamán a villa-
mosenergia-felhasználás csökkenése mérséklődött, a szep-
temberi fogyasztás pedig szinte azonos volt a 2019-es.

A hivatal a járvány második hullámára vonat-
kozó kérdésre azt írta: a téli időszakra nehéz előre 
jelezni a villamosenergia-felhasználás alakulá-
sát, miután a pandémiás helyzet tavasszal in-
dult. Az eddigi adatokból az látszik, hogy a nagy 
fogyasztó üzemek működésének korlátozása 
miatt jelent meg nagy visszaesés a villamose-
nergia-felhasználásban, a lakossági fogyasztók 
otthoni munkavégzése nem csökkentette ér-
demben a fogyasztást - jelezte a MEKH.

A Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli 
Rendszerirányító Zrt. vizsgálta a téli időszakban 

várható fogyasztói 
igényeket, a ren-
delkezésre álló erőművi teljesítményeket és az 
importenergia jellemzőit. Az elemzés megál-
lapította, hogy a régiós források rendelkezésre 
állása esetén még szélsőségesen magas fo-
gyasztói igény esetén is biztosítható a fogyasz-
tók ellátása.

A földgázfogyasztók ellátása a fűtési időszak-
ban biztosított, a betárolási időszak végére a tá-
rolókban több mint 6,4 milliárd köbméter föld-
gáz állt rendelkezésre - közölte a hivatal.
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Kedves Olvasóim! Az év vége közeledtével érdemes átgondolnunk, mi minden is 
történt velünk az elmúlt hónapokban. Érvényes ez mindig, minden körülmények 
közt, de az idei, mindent IS a feje tetejére állító történések közepette különös aktu-
alitással bír a dolog.

Embert próbáló időszakon vagyunk túl, és nézünk egy még újabb elé. Ki így, ki úgy 
vette már eddig is a sorozatosan felbukkanó akadályokat, és ki tudja még milyen 
meglepetések várnak ránk az ünnepekig… Egyben mindenesetre azt gondolom, 
egyetérthetünk valamennyien: az életünk már sosem lesz olyan, mint volt mondjuk 
akár egy évvel ezelőtt.

BOLDOGulj bárhol –
munkáról MÁSKÉPP X.

Ami egyesek szerint jó, mások szerint rossz, 
szerintem pedig pusztán egy újabb meg-
tapasztalás. Számomra leginkább arra vo-
natkozóan, hogyan lehetséges mégis meg-
őrizni tudatosságunk és megoldás fókuszú 
hozzáállásunk az egyre-másra érkező kihí-
vásokkal szembesülve.

Könnyedén?

Nehezen?

Ahogy az életben nagyjából minden más, 
szerintem ez is mindössze döntés kérdése. 
Azé a döntésé, hogy mit választunk saját 
magunk számára a szívünk mélyén.

Képesek és hajlandók vagyunk-e kijelen-
teni, hogy lazán megoldunk mindent, ami 
ránk vár ebben az életben?

Avagy ragaszkodunk ahhoz az elképzelé-
sünkhöz, hogy nekünk mindenért vért kell 
izzadnunk, meg kell harcolnunk, komoly 
erőfeszítéseket kell tennünk?

Igen, kérdezem ezt most saját magam-
tól is a mögöttem álló hónapok tükrében. 
Legfőképpen arra vonatkozóan, mennyi-
re voltam sikeres abban a témában, hogy 
MÁSKÉPP nézzek a munkámra, BOLDOGulva 
bárhol, jelenleg leginkább egy olyan terüle-
ten, amire korábban még csak nem is szá-
mítottam, hogy valaha közöm lesz hozzá.

Azt gondolom, nem kockáztatom a hite-
lességemet abban az esetben, ha be me-
rem vallani: vegyesen sikerült vizsgáznom 
a fenti témában. Bizony, bizony, idén nyá-
ron akasztották a hóhért, aminek részletei-
ről már engedtem is némi betekintést előző 
havi írásaimban.

További terveim közt pedig az szerepel, 
hogy jövő év elejétől némileg megújult for-
mában, a gyakorlati tapasztalatokra he-
lyezve a fókuszt ismertetem meg kedves 
Olvasóimat azokkal a megoldási módsze-
rekkel itt az újság hasábjain, amik nekem 
annak idején beváltak a munkával kapcso-
latos kihívásaim során határon innen és túl 
egyaránt.

Számos alkalommal nyílt lehetőségem 
átlépni a komfortzónám határait 25 éves 

BLOGI



12   CsPM

vendéglátóipari kalandozásaim során, 
2007-től kezdve az országot is elhagy-
va évente több esetben. Elgondolkoztató, 
kétségbeejtő és sokszor mókás szituációk-
ba egyaránt sikerült ennek kapcsán bele-
keverednem. S úgy gondolom, mivel okos 
ember más kárán tanul, érdemes megosz-
tanom ezeket itt, hátha megspórolhatnak 
ezeknek hála egy-két zsákutcát, gödröt és 
felesleges kitérőt saját életük során. Kapva 
néhány jó ötletet ahhoz, hogyan érdemes 
elkezdeni újra keretezni saját ÉletMeséjü-
ket.

Januártól az alábbi témákkal készülök 
Önöknek:

- beszámolok nekem korábban ismeret-
len területek felfedezéséről

- arról kik, mik, miért és hogyan távoztak 
az életemből az én változásomnak köszön-
hetően

- s hogyan tudtam ezeket a veszteségnek 
tűnő helyzeteket kezelni és feldolgozni

- milyen módszerek és segítők támogat-
tak saját önismereti utam során

- hogy alakítottam ki magam köré olyan 
társaságot, akikkel feltétel nélkül támogat-
juk egymást

Megmutatom:
- honnan indultam, milyen helyzetben 

voltam, amikor elszántam magam a vál-
toz(tat)ásra

- mekkora utat tettem meg és milyen kihí-
vásokkal szembesültem menet közben

- hol tartok most és hogyan tudom kezelni 
a jelen helyzetet

- hova készülök elérni belátható időn belül

Szeretettel hívom Önöket, tartsanak velem 
jövőre is és fogadják nyitott szívvel és el-
mével az általam írtakat. Legjobb tudásom 
szerint tálalom tapasztalataimat hónapról 
hónapra azért, hogy segítségükre lehessek 
abban, hogyan válhatnak képessé az Élet-
Meséjüket újrakeretezve bárhol BOLDOGulni. 
Legyen szó az ország, avagy „csak” a kom-
fortzónájuk határairól. S el tudjanak kezdeni 
másképp tekintve a munkájukra és ezáltal 
az életük további területeire is kiegyensúlyo-
zottabb, békésebb és még értékesebb min-
dennapokat élni. Idei utolsó számunkban, 
decemberben pedig egy rendhagyó meg-
lepetéssel készülök karácsonyi ajándékként. 
Addig is míg legközelebb találkozunk a kö-
rülményekhez képest a lehető legbékésebb, 
legörömtelibb adventi időszakot kívánok.
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Menni vagy maradni?
Avagy külföldi munkavállalás 

bennfentes szemmel X.

BLOGI

Kedves ünnepre (és talán külföldre is) készülődő Olvasóim!
Ezeket a sorokat írva felidéződnek bennem hosszú-hosszú évek külföldön töltött Ka-

rácsonyai, s az azt megelőző hetek… Melyek nekem többnyire egészen másképp tel-
tek, mint azok számára, akik idehaza tölthették szeretteik körében az évet lezáró idő-
szakot. Eleinte furcsa volt egy idegen országban lenni, ráadásul dolgozni Szenteste és 
az azt követő ünnepnapokon. Aztán egy idő után természetessé vált, hiszen az új éle-
tem részét képezte, s megszoktam már korábban, hogy rugalmasan alkalmazkodjak 
azokhoz a változásokhoz, amiket az élet kínál fel számomra.

Így mire lassan 4 évvel ezelőtt letettem a 
brifkót és a tiroli népviseletet, s fejembe vet-
tem, hogy itthon maradva kívánok BOLDO-
Gulni az elkövetkező években, már bőven 
hivatásos határátlépőként tekinthettem ma-
gamra.

Az ország határának átlépése volt szá-
momra 2007-ben a komfortzónám átlé-
pésének történetében az első s mindmáig 
egyik legnagyobb feladat. Melyet sikeresen 
megoldva rengeteg élményt és tapasztala-
tot szerezhettem. Arról nem beszélve, meny-
nyi mindenben volt alkalmam fejlődni a kint 
töltött évek során, amiknek mind a mai napig 
hasznát veszem újabb komfortzóna átlépé-
seim során.

Emlékszem az első kinti szezonomban még 
diszkréten pityeregtem karácsony este, mi-
kor az étteremben szokásos ceremónia kere-
tében a főnökasszony angyalkának öltözött 
keresztlánya meggyújtotta a gyertyákat a 
céges karácsonyfán. Nem is csak a helyzet 

szokatlan volta miatt szomorkodtam, hanem 
mert ráadásul az újdonság hatására némi-
leg fellázadt szervezetem december 24-én 
estére jó magas lázzal parancsolt ágyba, 
ami rám amúgy korábban sosem volt jel-
lemző. Kiskorom óta szinte sosem beteges-
kedtem, a teleket is többnyire egészségesen 
sikerült átvészelnem, erre tessék: nem elég, 
hogy távol vagyok otthonról és a szeretteim 
nélkül töltöm az ünnepeket, ráadásul még az 
egészségem is mindjárt a kezdet kezdetén 
megrendül…

Ez a szezon is jól kezdődik, gondoltam ma-
gamban… na de innen szép nyerni, nemde 
bár?

Nem kicsit maximalista formámnak kö-
szönhetően tehát persze hamar sikerült újra 
erőre kapnom és csatasorba állnom, hogy a 
teltházas munkanapok nehogy nélkülem tel-
jenek, még nagyobb terhet róva az amúgy is 
110%-on pörgő éttermi csapat többi tagjára.

A következő év már jóval könnyebb volt, 
ahogy aztán utána minden egyes alkalom-
mal egyre kevésbé kapott el a „mitkeresekén-
ittilyenkor?” érzés. Megszoktam és elfogadtam. 
Ráadásul tudtam azt, hogy minden egyes 
kint munkával töltött karácsony közelebb vitt 
ahhoz, hogy én is mielőbb itthon, hagyomá-
nyos módon, szerető családi körben ünne-
pelhessek végre.

Utólag visszatekintve pedig kifejezetten há-
lás vagyok érte, hogy ha nagyon másképp 
is, mint itthon, de mindig jó hangulatban és 
szeretetben teltek odakint is az ünnepek. Bol-



dog voltam, hogy olyan helyre kerültem már 
első külföldi munkám során, ahova aztán év-
ről-évre lelkesen mehettem vissza minden 
télen. A főnökség mindig kitett magáért sze-
mélyzeti karácsony címén, amit kicsit előre 
hozva a nyitás utáni héten egy szabadnapon 
ünnepelhettünk meg közös evés-ivás-aján-
dékosztás közepette.

S mivel remek volt a társaság és rengeteg 
a munka, ez a kombináció hamar feledtet-
ni tudta, hogy megint kihagytam egy itthoni 
bejgli evős, fadíszítős karácsonyt. Mikor még 
blogot írtam a kinti kalandjaimról, akadtak 
szép számmal, akik furcsán néztek rám és 
nem tudták megérteni, hogy voltam képes 
szerintük ennyire félvállról venni bizonyos 
dolgokat, mint például a szeretteimtől távol 
töltött ünnepeket is.

Számomra viszont hamar nyilvánvalóvá 
vált, hogy ha bosszankodom, kesergek, ide-
geskedem bármin, attól még az adott do-
log fikarcnyit sem változik. Maximum negatív 
irányba, hogy még kellemetlenebbül érez-
hessem magam, lassan de biztosan süly-
lyedve lefelé egy negatív spirálban, ahonnan 
aztán egyre nehezebb visszahozni magam 
bizakodó, mosolygós üzemmódba. Ami vi-
szont elengedhetetlen kelléke volt a mun-
kámnak…

Egy lehetőségem volt mindössze: döntést 
hozni róla, hogy derűs képet vágok az egész-
hez és kihozom belőle a lehető legjobbat. 
Élvezve, mikor kinézek az ablakon és látom, 
hogy óriási pelyhekben hull a hó, megcsodá-
lom a falu karácsonyi kivilágítását és hálás 
vagyok érte, hogy ha már nem is ünnepelhe-
tek családi körben, de klassz helyen dolgoz-
hatok, normális főnökséggel és jó fej kollé-
gákkal.

Szilveszterkor pedig végig nézve a helyi tűzi-
játékokat s koccintva a munkatársakkal és a 
törzsvendégekkel, akik évek óta már a neve-
men szólítanak, mosolyogva nyugtázni ma-
gamban, hogy ismét egy évvel közelebb ke-
rültem ahhoz, hogy ott ünnepeljek, ahova a 
szívem húz.

Nekem ez segített kint mosolyogva átélni 
azt, ami sokaknak azért esik nehezére, mert 
arra koncentrálnak, hogy éppen mi marad ki 
az életükből… Ahelyett, hogy annak örülnének, 
hogy kint lehetnek – hisz jó eséllyel nyomós 
okuk volt rá, hogy ezt a megoldást válasszák 

ilyen vagy olyan élethelyzetük kihívása kap-
csán. 

Aki pedig már régóta vágyik kifelé, de még 
mindig nem jött össze számára a dolog mit 
tehet vajon?

Legyen hálás érte, hogy már egyáltalán a 
gondolat megszületett a fejében, hiszen min-

den ezzel kezdődik. S tűnhet bár elcsépeltnek 
a mondás, jómagam számtalanszor tapasz-
taltam meg a kinti munka során is: amit vala-
ki el tud gondolni, azt meg is tudja valósítani. 
Kitartással, elszántsággal, napról napra, lé-
pésről lépésre haladva. Tudatosan dolgozva 
érte, hogy egyre inkább közelebb kerüljön a 
vágyott cél megvalósulásához. 

Meghozva a döntést, hogy módszeresen 
felderíti, milyen félelmei és korlátai tartják 
vajon vissza abban, hogy megcsinálja, amit 
elhatározott?

Amennyiben pedig nem tudja, hogy indul-
jon neki ennek a feladatnak, határozza el, 
hogy segítséget kér! Akár tőlem is, amennyi-
ben eddigi írásaim alapján azt érzi, örömmel 
és persze leginkább nyitott szívvel és elmével 
tudja fogadni azokat az ötleteimet, amikkel 
szolgálhatok hosszú évek külföldi tapaszta-
latai alapján. Már most szólok persze, hogy 
nincs testreszabott receptem, ami minden-
kinél kivétel nélkül beválik. De ha eldönti az 
ember, hogy a megoldást keresi mindenben, 
meg is fogja találni. Ahogy a problémát is – 
választás kérdése. Remélem, Önök jól válasz-
tanak!

Kívánok szívemből eredményes készülődést 
és mielőbbi sikeres határátlépést, legyen szó 
az országéról, a komfortzónájukéról, esetleg 
mindkettőről egyben. 
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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
Küldetésemnek érzem, hogy 
  minél több érintett esetében 
   segítsem elkerülni a műtéti utat

KOVÁCS BRIGITTA EFI
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A hétköznapi, sikeres embereket bemutató rovatom e havi számában Richter Ka-
talinnal, egy egyedülálló mozgásforma, a spirálstabilizáció (SPS) magyarországi 
meghonosítójával beszélgettem. Kati már több száz embernek segített a mozgás-
szervi kihívásokkal való megküzdésben, és teszi ezt nap, mint nap. 

2015-ben kiderült, hogy van három ge-
rincsérvem, a deréktáji szakaszon. A legsú-
lyosabb ponton azt éreztem, hogy fel sem 
tudok kelni az ágyból, annyira fájt. Nem 
vagyok egy nyavajgós típus, de amikor 
már nem tudtam kimenni a mosdóba se, 
legfeljebb csak négykézláb, akkor tudtam, 
valamit lépnem kell. Elmentem MR-re, ami 
kimutatta a sérveket deréktájon. Az ak-
kori és a mostani orvoslás is azt javasolja, 
hogy menj haza, pihenj és (esetleg) menj el 
gyógytornára. Igazából nem volt semmi a 
kezemben, ami ezen az állapoton eredmé-
nyesen tudott volna javítani. Miután jóga-
tanár vagyok, a mozgás a lételemem, rá-
adásul futni is nagyon szeretek. Rájöttem, 
hogy én ezzel a derékkal soha többé nem 
fogok se sportolni, se futni, se jógázni. 

Ekkor el kellett kezdenem keresgélni, hogy 
milyen lehetőségek vannak egyáltalán a 
világban. Nem Magyarországon, mert azt 
láttam, hogy sajnos itthon nem fogok ötről 
a hatra jutni. Az első jógatanárom, Prof. Dr. 
Timcsák Géza, az Európai Jóga Unió elnöke 
- Kassán él, legelőször ő tanított jógázni - 
mondta, hogy menjek el Csehországba, és 
tanuljam meg az SPS-t. Egy hétig kellett vol-
na maradnom ebben az intézetben, amit 
akkor úgy éreztem, hogy nem tehetek meg 
a jógásaim, a gyerekeim, a családom mi-
att...

Na, de ... abban az évben is, mint mindig, 
közösen tartottunk jógatábort, ahol látta, 
hogy  elég nehézkesen mozgok, nem úgy, 
ahogy megszokta tőlem. Leültünk a nappa-
liba és beíratott erre a tanfolyamra. Elküldte 
nekik, hogy megyek. Onnantól kezdve nem 
volt menekvés ...)

Prágában egy hétig az alapgyakorlatokat 
tanultam meg, illetve olyan mozdulatokat, 
amelyek erre a problémára jók. Már ott el-
indult valamiféle változás, mert visszafelé 
az autóút érezhetően könnyebb volt. Oda-

felé a kocsiban alig bírtam ülni. Azután el-
kezdtem itthon gyakorolni. Annyira meg 
voltam ijedve, hogy a javasolt 20 helyett 
40 perceket gyakoroltam egy óriási tükör 
előtt, minden mm-t beállítva. Néhány hó-
nap múlva azt vettem észre, hogy amikor 
jógáztam, rosszabbul lettem, visszaestem. 
Amikor azonban a spirálstabilizáció gya-
korlatait csináltam, jól voltam. Rájöttem, 
hogy nekem innentől kezdve úgy kell jógáz-
nom, hogy az SPS izommunkáit, a has és a 
farizom megtartását beleveszem minden 
gyakorlatba. 

1-2 év múlva kiderült, hogy mivel így ta-
nítottam a többieket is, sok ember dere-
kát sikerült a csípő helyes pozícionálásával 
karban tartanom. Ha nincs problémád a 
deréktáji gerinceddel, akkor nem feltétle-
nül érzed a különbséget jó és rossz tartás 
között, de ha fáj ez a terület, akkor ponto-
san érzed, hogy ha jó helyen áll a derekad, 
nincs panaszod.  1 év múlva az MR kimutat-
ta, hogy teljesen visszahúzódott a deréktáji 
gerincsérvem.

Akkor azt gondoltam, ha nekem sikerült, 
akkor bárki másnak is sikerülni fog. Kide-
rült, hogy vannak olyan továbbképzések, 
melyek elvégzését követően az SPS-t to-
vább lehet adni. 
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Úgy indult, hogy az Iyengar „jógásaim” 
látták, ahogy hónapról hónapra változik a 
görnyedt tartásom, a lordózis a derekam-
ban, illetve, hogy lement rólam a zsír (főleg 
derék és csípő tájékon), így elkezdte őket 
is érdekelni ez a mozgásforma. Az első SPS 
gyakorlóim a „jógásaim” közül kerültek ki. 

Itt fontos néhány szót ejtenem arról, hogy 
ez egy gerincterápia. Nem szeretném sem-
milyen szinten összekötni a jógával. Felme-
rült az Iyengar Jóga Szövetségben, hogy 
elveszem a jógától a gyakorlókat, de azok 
közül, akik elkezdtek SPS-t gyakorolni, sen-
ki nem hagyta abba a jógát, hanem még 
nagyobb kedvvel jógázott, mert végre nem 
fájt a dereka és a nyaka. 

Egyébként, amikor már a jógatanárok is 
látták az eredményeket, ők is járni kezdtek 
hozzám SPS-re. 

Ezt követően országos szinten sok meg-
hívást kaptam nagyvárosokba és láttam, 
hogy ezt hosszú távon nem fogom győzni. 

Ezért kitaláltam egy tanítási metodikát, ami 
Csehországban nem létezett, én viszont 
egykori pedagógusként fontosnak tartot-
tam. Ebbe beleszőttem a Prágában tanul-
takat, így állítottam össze a trénerképzést, 
kiegészítve azzal a szándékommal, hogy itt 
az oktatók ismerjék, támogassák egymást 
és folyamatosan tanuljanak, fejlődjenek. A 
jógás közösségekben megtapasztalt ellen-
téteket, harcokat szerettem volna elkerülni. 

A spirálstabilizációhoz egy gumikötélre 
van szükség (ez nálunk szerezhető be), ami 
1,5- 2 kg-os ellenállást biztosít, és abban se-
gít, hogy az izmaidat pont ott tudd megfe-
szíteni, ahol kell. Ismerek olyat, aki hosszabb 
autóutat - a derékfájás miatt - úgy tesz el-
viselhetővé, hogy a kötelet a visszapillantó 
tükörre vagy a lökhárítóra erősítve, órán-
ként - mert ennyit bír ülni - megáll gyako-
rolni. Otthon kilincsre, fűtéscsőre, korlátra, 
fára is lehet rögzíteni. Ezen kívül egy polifóm 
blokkot és két pálcát (felmosórúd, nordic 
walking pálca) használunk, amivel lábgya-
korlatokat, csavarásokat végzünk. Higiéniai 
szempontból zokniban dolgozunk, kényel-
mes öltözékben, 5-15 fős csoportokban. 
Semmiféle előképzettséget nem igényel 
ennek megtanulása és gyakorlása.

A legtöbb gerincterápiánál (Schroth, Mc-
Kenzie) a gerinc melletti feszítő izmokat kell 
jól megerősíteni. Amikor egész nap ülsz, 
vagy állsz, ezek az izmok folyamatosan dol-
goznak.  Elfáradnak a feszülésben, ami ál-
tal megrövidülnek. A többi módszer tovább 
nyomja ezt a feszítést, holott lazítani kelle-
ne. Mi a ritkábban használt, keresztirányú 
izmokat szólítjuk meg, és a túlterhelt izmo-
kat nyújtjuk, lazítjuk. Ezáltal a sérv vissza tud 
húzódni. 

Az SPS alkalmazásának másik nagy terü-
lete a skoliózis, a gerinc oldalirányú görbü-
lete. A 10-12 éves gyerekek 82%-ának van 
ma Magyarországon gerincproblémája. 
Nekik szükségük lenne arra, hogy az SPS-t 
napi szinten gyakorolják. Az egész napos 
ülésnek nem csak az a következménye, 
hogy a gerinc elgyengül, hanem a gör-
nyedt tartás miatt minden összenyomódik, 
és a gyerekek felnőve tüdő, légzés, emész-
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tési, belső szervi problémákkal, méhsüllye-
déssel fognak küzdeni. Boldog lennék, ha az 
iskolai oktatásba is bekerülne az SPS, ami-
vel fölemeljük, megtartjuk, helyére tesszük 
a gerincet, tehát ellene megyünk az előbb 
felsorolt problémáknak. 

Meg is kerestünk iskolákat, hogy ingyen 
megtanítanánk a gyerekeknek az SPS-t. Az 
egyik keresztény iskolában azért nem en-
gedélyezték, mert jógatanár vagyok. Egy 
másik iskolában az volt a válasz, hogy náluk 
az a fontos, hogy a gyerekek a tanulmányi 
versenyeken nagyon jól szerepeljenek. Ha 
a gyerek rosszul érzi magát, már 10 évesen 
fáj a dereka vagy a nyaka, akkor ő nem fog 
tanulmányi versenyt nyerni.  

Magyarországon még nem sikerült el-
érni, hogy elhiggyék, hogy már napi 10-15 
perces gyakorlással is jó eredményeket 
lehet elérni. A gyerekek gerincének egész-
ségét valamiért nem tartják fontosnak. A 
cseh iskolákban a közös, tanítás előtti gya-
korlás már több helyen működik. 

A legfiatalabb gyakorlóm 8 éves volt. A 
tiniket egy-egy menő zenével nagyon jól 
lehetett motiválni. Közülük került ki az egyik 
gyerek trénerünk is, Vanda, aki nagyon lel-
kes, és szeretné az iskolájában is megta-
nítani az SPS-t a tanároknak, diákoknak. A 
legidősebb gyakorló 84 éves. 

A másik fontos terület a lúdtalp. Az ösz-
szes gyakorlat a talpból indul ki. A talpizmok 
megerősítésének az a hozadéka, hogy a 
lúdtalp is szépen megszűnik, vagy ki sem 
alakul.  

A hallux valguson (a nagylábujj elfordulá-
sa, annak tövénél keletkező kitüremkedés) - 
ami nagyon fájdalmas és sokszor megne-
hezíti a cipőválasztást - is segít az SPS. Erre 
van egy gumi korrektorunk, illetve olyan 
gyakorlatok, amelyekkel vissza tudjuk húzni 
a nagylábujjat a megfelelő helyére. 

A különböző problémák esetén a gyó-
gyulás üteme nagyban függ a gyakorlás 
rendszerességétől. Nekem a sérv 6-7 hó-
nap múlva kezdett el úgy változni, hogy a 
jógában már meg mertem csinálni kicsit 
nehezebb gyakorlatokat is. Napi 20 perces 
gyakorlással, 1-¾ év alatt már komolyabb 
testi változás érhető el.  

Van, aki már az első óra után érzi, hogy a 
teste így van a helyén, így „áramlik”, és nem 
a megszokott, görnyedt formájában. Olyan 
magabiztosságot érez, amit - a korábbi 
“összeesett” mellkasával - már hosszú idő 
óta nem. Mindez attól függ, ki mennyire ér-
zékeny, mennyi munkát hajlandó beletenni.  

Azért amikor azt kéred tőlük, hogy nyissák 
ki a mellkasukat, lélegezzenek erős, fújtató 
légzéssel a gerincet megtartva, melyben a 
hasizmokat is használják, és így 50 percen 
keresztül zenére folyamatosan tornáznak, 
az megváltás a testnek. 

Akinek magas vagy ugrándozó a vér-
nyomása és ezért nem tud állni, az is elvé-
gezheti az összes gyakorlatot széken ülve. 

Igazán fontos történetek, sorsok kapcso-
lódnak a munkámhoz. Volt egy srác, akinek 
a nyaki sérvét a tervek szerint 1 hét múlva 
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műtötték volna. Ő naponta 4-5-ször gya-
korolt, mert mindenképp el akarta kerülni a 
műtétet. Amikor a következő héten vissza-
ment az orvoshoz, akkor kiderült, hogy már 
egy hét alatt is változott az állapota, így időt 
kért. 2-3 hónapot folyamatosan gyakorolt, 
és nem kellett megműteni. Ez volt az egyik 
legnagyobb sikerélményem. 

A kisebbik fiam, aki 17 éves és szintén tré-
ner, egy kulcscsonttörésből hozta ki magát 
az SPS-sel.

Küldetésemnek érzem, hogy minél több 
érintett esetében segítsem elkerülni a mű-
téti utat.  Ugyanis a sérvnél befúrnak egy 
távtartót a csigolyatestbe, ami ezt köve-
tően nem tud elmozdulni, mereven tartja. 
Ezért nem is fáj, mivel a porckorong már 
nem mozog. De mivel az ember életmódja 
nem változik, az esetek 99 %-ában - a mű-
tötteknél, akikkel beszéltem - alatta és fölöt-
te újra megjelenik a sérv. Egy véget nem érő 
műtétsorozat. És ha több helyen elmereví-
tett a gerinc, akkor az illető már nem igazán 
tud mozogni, hajolni, cipőt bekötni stb. 

A spirálstabilizáció rendszeres gyakorlá-
sára egy alaptanfolyam elvégzése után 
van lehetőség, amely két délelőtti nap vagy 
6X1,5 óra. A tanfolyamok alapvetően Nagy-

kovácsiban, Debrecenben, Budapesten és 
Nyíregyházán érhetőek el (a végzett tréne-
rekkel kiegészülve), azonban már tartottam 
magyaroknak Brüsszelben is képzést. 

Az alaptanfolyam után elérhető egy kö-
zéphaladó képzés is, amit azért alkottam 
meg, hogy akik nem akarnak trénerek lenni, 
de szeretnének fejlődni, legyen rá lehetősé-
gük. 

Egyébként a terápián túl, az SPS-nek van 
egy sport változata is, amit egy “8 kg-os 
gumikötéllel” végzünk a tricepsz, bicepsz, 
hasizom, comb erősítésére. A gyakorló órák 
utolsó 10 perce SPS sport (panaszmentes 
gyakorló esetén). 

Dr. Smisek (neurológus, a módszer kidol-
gozója) Gerincsérv kezelése műtét nélkül 
című könyve tartalmazza mind az elméle-
tet, mind a gyakorlatot. A fordítást egy an-
gol fordítóval végeztük, aki a pontos munka 

érdekében megtanulta az SPS-t. Sok helyen 
új instrukciós szakkifejezéseket is létre kel-
lett hoznunk az egyszerűsítés, könnyebb 
megértés érdekében. 

A svédek már kifejlesztettek egy elektro-
miográfiás eszközt, amivel ellenőrizni lehet, 
hogy a megfelelő izmok feszülnek-e a kellő 
intenzitással. 

Jelenleg – a vírushelyzet miatt - online 
gyakorlunk. Projektoron keresztül a legap-
róbb mozdulatokat is tudom javítani. Azt 
vettem észre, hogy a gyakorlók így talán 
még jobban figyelnek. 

A következő alaptanfolyamot január 23-
24-én tartjuk. Az érdeklődők bővebb infor-
mációt az alábbi felületeken kaphatnak:

YouTube
Spirálstabilizáció

Spirálstabilizáció - Home

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DhVz5-fz7oU8%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR2zQlPnlcI-2KtgyZTPl0E9eg8xt7dg0xDwfsQ9PxIfwqOsMQ1Wcp6QTTU
https://www.spiralstabilizacio.hu/
https://www.facebook.com/spiralstabilizacio
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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.

https://www.csak-pozitivan-magazin.hu/mediaajanlat/
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KARÁSZI ALEXANDRA

Nem újdonság számunkra sem, hiszen a 
saját bőrünkön tapasztaljuk azt a bizonyos 
téli fáradtságot, amikor hosszúak az éjsza-
kák és rövidebbek a nappalok. Nehezünkre 
esik minden, mindig levertek, fáradtak va-
gyunk, és még oda kell figyelni a megfele-
lő vitamin pótlásra is. Ez nem csak nálunk 
okoz problémát, több országban is tapasz-
talható, hogy ezen időszak depresszíven 
hat az emberekre. Karl célja az volt, hogy 
jobban megértse a helyiek gondolkodását 
a tartós sötétségről és megismerje, miként 
képesek mentálisan megbirkózni ezzel az 
időszakkal. 

A szűrt napfény télen a Norvég kis várost, 
Tromsøt, mindössze maximum három 
órányi napfénnyel tiszteli meg. De hiába a 
csekély napfény, a helyieken nyoma sem 
látszik depressziónak vagy letargiának. Ők 

Második hullám, bezártság, az oszt-
rákok már 24 órás kijárási tilalmat ve-
zettek be, napok kérdése, itthon is új és 
szigorúbb szabályok léphetnek élet-
be. Ez után az év után közhelynek hat-
hat, hogy fókuszáljunk csak a pozitív 
dolgokra, kitartás, mindjárt vége, már 
látjuk az alagút végén a fényt. Viszont 
bármennyire közhely, az események 
adottak, viszont az erre adott válasz 
reakcióink nagyban befolyásolhatják 
közérzetünket. 

A minap egy érdekes tanulmány-
ba botlottam a The Guardian (https://
www.theguardian.com/science/2020/
sep/26/dreading-a-dark-winter-loc-
kdown-think-like-a-norwegian ol-
dalán. A cikk arról szól, hogyan élnek 
az emberek az Északi-sarkkörön, mi 
segíti a mentális frissességüket a téli 
időszakban. A város neve, ahol járunk 
Tromsø, ami valamivel több, mint 310 
kilométerre fekszik az északi sarkkör-
től. Akinek a szemüvegén keresztül be-
pillantást nyerhetünk a város életébe, 
Karl Leibowitz, pszichológus, aki New 
Jerseyben nőtt fel, így érhető volt az 
aggodalom mikor először megérkezett 
Norvégiába, ahol tombolt a tél.

A TÉLI BEZÁRTSÁG 
KIBÍRHATÓ A NORVÉG 

MINTA ALAPJÁN

https://www.theguardian.com/science/2020/sep/26/dreading-a-dark-winter-lockdown-think-like-a-norwegian
https://www.theguardian.com/science/2020/sep/26/dreading-a-dark-winter-lockdown-think-like-a-norwegian
https://www.theguardian.com/science/2020/sep/26/dreading-a-dark-winter-lockdown-think-like-a-norwegian
https://www.theguardian.com/science/2020/sep/26/dreading-a-dark-winter-lockdown-think-like-a-norwegian
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sem immunisak a változásokra, ugyanis 
alvási zavart okoz a napfény hiánya, ami 
egy helyi egyetem kutatásaiból megis-
merhető, viszont a mentális egészségük 
teljességgel kifogástalan marad. Mit tud-
nak ők, amit mi nem? 

A cikkből kiderül, hogy Karl úgy véli az 
egyik legjobb módszer, amivel a stressz el-
len védekeznek az egyfajta sajátos gondol-
kodásmód, pozitivitás, ez megvédi őket 
ebben az időszakban. Leibowitz megál-
lapításai nem légből kapott informáci-
ók, hanem több évtizednyi megalapozott 
kutatás eredményei. Ebből az következik, 
hogy saját magunk hozzáállása befolyá-
solja állapotunkat. Logikus, hiszen, ha egy 
hír, vagy esemény negatívan hat ránk és 
mi erre fókuszálunk, az egyre inkább csak 
lehúz és lehangol bennünket. 

Azok az emberek, akik a kihívást és az 
akadályok leküzdésének lehetőségét lát-
ják ebben a helyzetben, akár tanulásként 
fogják fel, sokkal inkább kiegyensúlyozot-
tabbak tudnak maradni ezekben a napok-
ban is. Ha valaki a veszélyre összpontosít 
ebben a szituációban, a problémákra és a 
megoldhatatlanságra, egyértelműen ne-
gatív következményekre számíthat. 

Természetesen bizonyos helyzetekre 
adott válaszreakcióinkat befolyásolják 
saját körülményeink, rendelkezésre álló 
forrásaink. Ettől függetlenül, ha valaki tu-
datosan összpontosít egy adott szituáció 
megoldására, akkor változtathat hozzáál-
lásán.

Gondolkodásunk összhangban van fizi-
kai állapotunkkal is a szakértő szerint, így 

állítása alapján, az élettani reakciók is 
változhatnak. Egészségünk egy depresz-
szív időszak alkalmával romolhat, hajla-
mosabbak vagyunk betegségeket elkapni, 
hatással lehet a pulzusunkra vagy a vér-
nyomásunkra is. A jelen helyzetben, pedig 
senkinek nem hiányzik, hogy gyengüljön 
az immunrendszere, mindig az egészség 
a legfontosabb, de most még különöseb-
ben. 

A pszichológus elméletének alátámasz-
tása végett, a Norvég város lakosainak 
egy részével kérdőívet töltetett ki, amely 
alapján állítása biztos alapokon nyugszik. 
A kitöltőknek állításokkal kellett egyetérte-
ni vagy éppen nem egyetérteni. 

Többek között ilyen állítások voltak olvas-
hatóak a tesztben: „Szeretem a téli hóna-
pok meghitt hangulatát.” / A téli időszak 
sok csodás változást hordoz magában. / 
A téli időszak korlátozó. / Sok minden van, 
amit nem lehet szeretni a télben.

A válaszadók közül szinte mindenki a po-
zitivitásra fókuszált és a jólétre koncent-
ráltak. Nem féltek a téltől és az előttük álló 
sötét hónapoktól, hanem lehetőségnek 
tekintették. Mikor Karl a helyiekkel beszél-
getett, akkor sokan furcsán néztek rá már 
a kérdések kapcsán is, nem értették, hogy 
mit nem lehet élvezni a télben. A helyiek ki-
használják a tél adta sportolási lehetősé-
geket (sí, szánkó) illetve imádnak bekuc-
kózni egy forró itallal a takaró alá. 

Természetesen a szorongásaink és bel-
ső feszültségeink nem tudnak egyik pilla-
natról a másikra felszívódni. Mégis, akár, 
ahogy a Norvég példa is mutatja, ha arra 
törekszünk, hogy a jó dolgokra összpon-
tosítsunk, akkor sokkal jobban érezhetjük 
magunkat.
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  TikTok:
       új lehetőség
  vagy káros szenvedély?

Az egyik nap feltettem egy kérdést a baráti körömben, miszerint “Mi jut eszetekbe a 
TikTokról?” és más és más válaszokat kaptam. Ha azt mondom TikTok, már nem az óra 
tiktakkolása az, ami elsőre az eszünkbe jut, hiszen a saját nagymamám is nagyjából 
tisztában van mi is ez a dolog, azonban csak annyit tud róla, hogy ez egy rossz dolog. 

Na de mi is ez az alkalmazás valójában? 

Az appot 2017-ben fejlesztették ki Kínában, 
habár volt, egy úgynevezett Musical.ly né-
ven futó elődje is, ezzel olvasztotta össze 
a kínai Byte Dance cég. A világon ma már 
mindenhol ismert, viszont szerintem nem 
én vagyok az egyetlen, aki a tavaszi karan-
tén ideje alatt töltöttem le, unalmamban. 
Az engem körülvevő ismerőseim már ez-
előtt is használták, de engem nem érdekelt 
különösképpen, így kíváncsiságból regiszt-
ráltam egy fiókot, hogy megnézzem mi is 
folyik itt. Az alkalmazáson belül rövid 15-60 
másodperces, ismétlődő videókat tudunk 
megosztani és nézni bármilyen témában, 
kedvünk szerint, megmutatva a bennünk 
rejlő kreativitásunkat. A főoldalon jól elkülö-
níthető két oldal, azok videói, akiket követek 
és a nekem ajánlott videók, amik a legfel-
kapottabb tartalmakat, legújabb trendeket 
mutatják be. Nagyrészt a fiatalok körében 
népszerűbb, viszont minden korosztállyal 
találkoztam már, az 5 éves kortól, egészen 
80 éves korig. Azt vettem észre, hogy egyre 
több és több tv sztár vagy éppen tv műso-
rok hirdetik a saját profiljukat, hiszen látják 
az appban rejlő potenciált. 

Azonban azon felül, hogy felkapott, nyújt 
még valami más extrát is?

Először is azt kell, hogy mondjam, mint 
szinte minden más is, mértékkel, egy egé-
szen szórakoztató és kreatív szabadidős te-
vékenység. 

A videók készítésének számos módja van 
a különböző filtereknek, effektusoknak, han-
goknak és a vágásoknak köszönhetően. 
Véleményem szerint egy videó akkor lesz 
érdekes és népszerű, ha az egyéniség, az 
egyediség is ki tud bontakozni egy-egy ilyen 
videó alatt. Ilyenek például festési techni-

BALLA ANITA



26   CsPM

kák, tanulási módszerek, edzés tervek vagy 
akár étkezéssel kapcsolatos tartalmak. Ami 
viszont az esetek nagy százalékában min-
dig beválik, az a humor. 

Azt is megtapasztaltam, hogy különböző 
kisebb közösségek is kialakulhatnak, pél-
dául a Harry Potter, One Direction, Anime 
fan oldalak követői között kialakul egy kap-
csolat, hiszen a közös imádat összetartja 
őket. Körülbelül egy hónapja én is szemta-
núja voltam, hogy az úgynevezett “Draco-
tok” jelenség megszállottjává váltam, ami 
annyit jelent, hogy a Harry Potter sorozat-
ból ismert Draco Malfoy-jal kapcsolatban 
készültek fanvideók, és később a karaktert 
alakító színész, Tom Felton is becsatlakozott 
a közösségbe, sőt még egy kihívást is elin-
dított a rajongói számára. Sok más ilyen kis 
társaság is kialakulhat, a barátnőim közül 
egyikük, a One Direction fiúbanda rajongói 
közé, míg a másikuk, az anime világ követői 
közé tartoznak. Emellett ezek a videók min-
den műfajú zenékre készülnek, így én pél-
dául számos új zenészre találtam rá, nem 
mellesleg egy remek reklám lehetőség nyí-
lik számukra, hiszen népszerűsíthetik az al-
bumaikat, és az általuk készült termékeket 
is. A zenészek és énekesek mellett, profi fo-
tósok is megmutatják egy-egy videón ke-
resztül a tehetségüket. Körbekérdeztem az 
ismerőseimet ők miért szeretik, vagy eset-
leg mit köszönhetnek a TikToknak. Volt, aki 
új festési technikákat tanult meg és a saját 
festményeiről, rajzairól készít kreatív vide-
ókat. Különböző smink trükköket és hajfor-
mázási technikákat tanulhatunk el. A nyár 
folyamán saját magam készítettem a Tik-
Tok alapján egy társasjátékot, ami nagyon 
jól szuperált. A tartalmak nagy része, va-

lami hirtelen felkapott táncos trend, amit 
a létező összes “tiktokker” újraalkot, amivel 
nincs is baj, de az egyediség, így elveszik. 
A felhasználók közül a most leghíresebb 
Charli D’Amelio, 100 milliós követő táborral 
rendelkezik és mindössze 16 éves. Ez jól tük-
rözi, hogy milyen fiatalon és milyen hirte-
len megváltozhat az ember élete és válhat 
közszereplővé, így kialakíthat magának egy 
marketing vállalatot, hogy még sikeresebb 
legyen. 

Ezen sok pozitív tényező mellett mégis 
miért gondolják sokan, hogy egy negatív 
dologról van szó? Valami oka biztosan van, 
hiszen Indiában betiltották a használatát 
és szeptemberben az Egyesült Államokban 
is felmerült a betiltatásának kérdése. 

Az első hátrány, amit magamon is ész-
revettem, és szerintem nem vagyok vele 
egyedül az az, hogy a videók rövidsége vé-
gett, és a jó zenéknek köszönhetően, na-
gyon hamar függővé tudunk válni. Akár 
órákon keresztül csak görgetünk és görge-
tünk, amíg rá nem eszmélünk, hogy mennyi 
is az idő. Ezt követően, pedig bűntudattal 
realizáljuk, hogy eltelt 2-3 óra gyakorlatilag 
a semmivel úgy, hogy azt 30 percnek érzé-
keltük. 

Másodszor a fiókunk regisztrálása során 
számos személyes adatunkat megadjuk, 
és engedélyezzük a kamera hozzáférést is, 
ami az adathalászoknak kincses bányát je-
lent. 

A legtöbb szülőnek az lehet a legnagyobb 
problémája az applikációval, hogy nincs 
korhatár, ami szabályozná a látott tartal-
makat, így akár kisebbek olyan videókat 
láthatnak, amiket nem érthetnek, vagy 
esetleg felkavaró élményeket okozhatnak 
számukra. 

A közösségi médiában a túlzóan töké-
letes képeket látva könnyen kialakulhat 
bennünk az összehasonlítási kényszer, 
ami önértékelési problémákhoz vezet-
het, ezért célszerű tudatosan használni a 
TikTok-ot is. Időkorlátot lehet beállítani, 
illetve az én íratlan szabályom, hogy ma-
ximum 100 embert követek, ha túllépem, 
akkor szelektálok, így elkerülöm a “mér-
gező” tartalmakat. 
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Tartásdíj II.
– Központban

a kiskorú gyermek

DR. NÉMETH NOÉMI

Előző cikkemben körüljártam a rokon-
tartás általános szabályait, említést 
téve arról, hogy bár a tartás, tartásdíj 
szavak hallatán az emberek többsége a 
gyermektartásra asszociál, fontos volt 
a tartás teljes halmazának áttekintése. 

Mint az szintén említésre került, a rokon-
tartásra való jogosultsághoz két alapvető 
körülménynek kell teljesülnie, mégpedig 
rászorultságnak kell fennállnia a jogosult 
oldalán, ugyanakkor elengedhetetlen fel-
tétel, hogy az a rokon, akitől a tartást igé-
nyelnénk rendelkezzen teljesítőképesség-
gel.

Fenti feltételekkel szemben a gye-
rektartás egész más kategória, hiszen 
az minden más igénnyel, követeléssel 
szemben prioritást élvez, s a kötelezett 
teljesítőképessége sem előfeltétele a 
gyermektartás megállapításának.

Míg a rokontartásnál kiemeltem, hogy 
saját létfenntartásának veszélyeztetése 
senkitől nem várható el, a jogszabály kife-
jezetten kiemeli, hogy a kiskorú gyermek 
tartását a szülők saját tartásukat meg-
előzően is kötelesek biztosítani.

Kiskorú gyermek esetén a rászorult-
ságot is alapvetésként kezeli a polgári 
törvénykönyv családjogi könyve, így e vo-
natkozásban nem terheli bizonyítás a gyer-
meket aktuálisan gondozó – s tartásdíjat 
igénylő – szülőt. Ezzel párhuzamosan nem 
állhat fenn kiskorú gyermek esetén ér-
demtelenség sem, így erre sem hivatkoz-
hat a kötelezett szülő. (E kérdés vizsgálata 

Hogy jogi rovatunk a jövőben még 
teljesebben ki tudja szolgálni olva-
sóink érdeklődését, az alábbi lehe-
tőséget szeretnénk felkínálni Tisztelt 
Olvasó!

Kérjük írja meg szerkesztőségünk-
nek jogi problémáját, ügyét, érdek-
lődésre számot tartó érdekes, szo-
katlan orvoslásra váró gondját. Írja 
meg a probléma történetét és a ki-
alakult helyzetet. Az érdeklődésre 
számot tartó eseteket jogi szakér-
tőnkkel feldolgozzuk a következő 
cikkekben.

Felhívjuk a figyelmet továbbá, 
hogy az itt feldolgozott ügyek nem 
minősülnek ügyvédi tanácsadás-
nak, viszont a nagyközönség szá-
mára szolgálhatnak információkkal, 
tanulságokkal.

Leveleiket a:
csakpozitivanmagazin@gmail.com
e-mail címre várjuk, és a honla-

punkon feltüntetett adatkezelési 
szabályzat szerint kezeljük.
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ugyanakkor a nagykorú gyermekek tartása 
esetén már felmerülhet, s ilyen esetekben 
bizonyítás tárgyát képezi. Ezt az esetkört 
egy későbbi cikk keretében szintén tárgyal-
ni fogom.)

A bizonyítási eljárás a gyermektartásdíj 
megállapítása iránti perekben tehát főként 
a tartás mértékének megállapítása iránt 
folyik (nem képezi részét a jogosultság/rá-
szorultság, vagy a kötelezetti teljesítőké-
pesség vizsgálata).

Ha már szóba került a bizonyítási eljárás, 
fontos leszögezni, hogy bár a szülők között 
bármikor van lehetőség megállapodást 
létrehozni, gyermektartásdíjról hazánk-
ban kizárólag bíróság dönthet végre-
hajtásra is alkalmas határozattal.

Ha a korábbi megállapodást a tartás-
ra kötelezett fél a későbbiekben bármely 
okból nem tartja be, igen szorult helyzet-
be hozhatja a gyermekről természetben 
gondoskodó szülőt, hiszen, ha csak ezen 
időpontban indul meg a bírósági eljárás, a 
gondozó szülő hosszabb időre – segítség 
nélkül – magára maradhat.

Fentiek alapján tehát – álláspontom sze-
rint – legcélszerűbb megoldásnak az tűnik, 
ha a szabályozásra mindenképpen bírósá-
gi határozatban kerül sor. Ez természete-
sen úgy is megtörténhet, hogy a két szülő 
egyetértésben, az általuk már megkö-
tött megállapodásra kéri a bíróság jó-
váhagyó végzését, mely aztán az ítélettel 
azonos hatályúként funkcionál, tehát szük-
ség esetén végrehajtható.

Megállapodás hiányában természete-
sen hagyományos bírósági peres eljárás 

keretében lehet rendezni a gyermektartás 
kérdését. A tartás módjaként – a törvényes 
– elsősorban a pénzbeli teljesítést írja elő. 
Szűkebb körben előfordulhatnak azonban 
olyan esetek is, a gyermektartásdíj meg-
váltása körében, amikor a tartásra kötele-
zett szülő egy nagyobb összeget, vagy egy 
ingatlan tulajdonjogát ruházza át, s ilyen 
formán mentesül a további tartási kötele-
zettség alól.

Fenti előzmények után elérkeztünk a gyer-
mektartásdíjjal kapcsolatos legfontosabb 
kérdéshez, azaz a tartás összegéhez.

Az összegszerűség meghatározása 
szempontjából a jogszabály lehetőséget 
ad a szülőknek a megállapodásra, mely-
nek létrejötte esetén a bíróság nem foly-
tat le bizonyítási eljárást e körben, hanem 
jóváhagyja a – jogszabálynak megfelelő – 
egyezséget.

Megállapodás hiányában azonban sor 
kerülhet egy igen hosszadalmas és mind-
két szülő számára kellemetlen bizonyítási 
eljárásra, melynek részét képezi egyrészt 
a gyermek indokolt szükségleteinek feltér-
képezése, másrészt mindkét, de különösen 
a különélő szülő jövedelmének vizsgálata. 
Szintén vizsgálat tárgyát kell képezze a szü-
lők további (más kapcsolatból származó) 
gyermekeinek tartási igénye, a gyermek 
esetleges saját jövedelme, vagyona, vala-
mint a gyermek után járó állami támoga-
tások, juttatások összege.

Kérdéses lehet, hogy mi tartozik a gyer-
mek indokolt szükségletei körébe. A jog-
szabály e körbe sorolja a megélhetéséhez, 
egészségügyi ellátásához, neveléséhez és 
taníttatásához szükséges rendszeres ki-
adásokat. A bírói gyakorlat szerint a gyer-
mek nem kerülhet számottevően rosszabb 
helyzetbe, mint ami a szülők együttélése 
alatt biztosított volt számára, ugyanakkor 
természetesen előfordulhat, hogy a „nullá-
ról” új életet kezdő szülő (aki adott esetben 
hátrahagyta a korábbi közös ingatlant, a 
gyermeket természetben gondozó szülő és 
a gyermek számára) nem képes pontosan 
a korábban megszokott szinten gondos-
kodni a tartásról.
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A joggyakorlat egyértelmű ugyanakkor ab-
ban, hogy a gyermek ellátása nem korláto-
zódhat szűkös tartásra.

A polgári törvénykönyv családjogi könyve 
konkrét eligazítást ad a tartásdíj kapcsán, 
amikor is kimondja, hogy a tartás összegét 
gyermekenként általában a kötelezett át-
lagos jövedelmének tizenöt-huszonöt szá-
zalékában kell meghatározni. Az átlagos jö-
vedelem megállapításánál rendszerint a 
kötelezettnek előző egy évi összes jövedel-
mére figyelemmel kell lenni.

Előfordulhat persze (bár ez az esetkör saj-
nos ritkább), hogy a kötelezett szülő jöve-
delme olyan magas, hogy a fenti százalékos 
megállapítás alapján irreális összeg jönne ki, 
ez esetben van jelentősége a gyermek indo-
kolt szükségletei vonatkozásában felmuta-
tott bizonyítékoknak a gondozó szülő részéről.

Mint a rokontartásról szóló cikkemben is 
kifejtettem, számos esetben felmerül a kö-
telezettekben, hogy a jogosult esetleg nem 
„helyesen használja fel” („műkörömre, do-
hányzásra, vagy egyéb luxuscikkekre költi pl. 
élelmiszer helyett”) a tartásdíj összegét, ezért 
szívesebben teljesítenének természetben. 
Célszerű lenne azonban ilyen esetekben 
a kötelezett szülőnek belegondolnia ab-
ban, hogy milyen összeget tett ki a gyer-
mek ellátása azon időszak alatt, mikor még 
együttesen gondoskodtak róla. Az esetek 
többségében ezen átgondolás akár meg 
is oldhatná az ügyet, hiszen a gyermekkel 
kapcsolatos kiadások az idő előrehaladtával 
csak emelkednek, a korábbi összegek pedig 
mindkét fél előtt ismeretesek. Sajnálatos mó-
don a szülők – mire a peres eljárásra sor ke-
rül – már olyan viszonyban vannak, hogy az 

egymással szembeni negatív érzéseik elho-
mályosítják a gyermek érdekeit, melynek ép-
pen elsődlegesnek kellene lennie számukra.

A legalapvetőbb szükségletekkel kapcso-
latos felesleges bizonyítási eljárás kiküszö-
bölése végett a Kúria megfogalmazott egy 

javaslatot, melyben utalt arra, hogy támo-
gatandó a gyermek indokolt szükségletén 
belül meghatározni a gyermek köztudo-
mású alapszükségletét, amit a szülőknek 
minden körülmények között biztosítaniuk kell 
gyermekük számára. Ennek összegét a Kúria 
joggyakorlat-elemző csoportja 2018-ban 
25.000 forintra tette. 

Bár a Kúria kiemeli, hogy a javaslat nem 
kötelező érvényű, - álláspontom szerint – 
hazánk legfelső jogalkalmazói fórumának – 
széleskörű gyakorlati tapasztalatai alapján 
kialakított – ajánlása mindenképpen figye-
lembe veendő a többi jogalkalmazó fórum 
számára, s kiemelten megfontolandó a tar-
tásdíjra kötelezett szülők számára is.

Cikkem végén kiemelendő még, hogy 
ugyanúgy, mint a rokontartás esetén, 
amennyiben a gyermek tartásra való jo-
gosultsága megszűnik (nagykorúvá válik, 
vagy ezt követően tanulmányait befejezte), 
a jogosultnak kötelezettsége ezen tényt a 
bíróság felé bejelenteni, s a kötelezettség 
megszüntetését kérni. Ennek hiányában – 
kötelezett későbbi kérelme alapján – jogo-
sultnak visszatérítési kötelezettsége keletke-
zik, melyet kamatokkal együtt kell teljesítenie.

Tekintettel arra, hogy a gyermektartás té-
maköre igen sokakat érint, s még több vo-
natkozása tarthat számot érdeklődésre, ezek 
további részletezésére, valamint a nagykorú 
gyermek tartásával kapcsolatos kérdések 
elemzésére következő cikkemben kerítek sort.
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Javult Európa levegőminősége 
és csökkent a szennyezéssel

összefüggő halálesetek száma

Az elmúlt évtizedben jelentős mértékben javult Európa levegőminősége és csökkent 
a szennyezéssel összefüggő halálesetek száma, a légszennyezettség azonban még 
így is mintegy 400 ezer korai halálesethez vezet a kontinensen - közölte az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) legfrissebb, 2018-as adataira hivatkozva az Euró-
pai Bizottság.

A jobb levegőminőségnek köszönhetően 
2018-ban a tíz évvel korábbi adatokhoz ké-
pest mintegy 60 ezerrel kevesebben haltak 
meg idő előtt a szálló por okozta szennye-
zés következtében. A nitrogén-dioxid vo-
natkozásában a csökkenés még nagyobb 
mértékű, hiszen a korai halálesetek száma 
az elmúlt évtizedben mintegy 54 százalék-
kal csökkent.

Az értékelés szerint a szálló pornak való ki-
tettség 2018-ban mintegy 417 ezer idő előt-
ti halálozást okozott 41 európai országban. 
Ezek közül a halálesetek közül mintegy 379 
ezer az unió akkor még 28 tagállamában 
történt. További 54 ezer, illetve 19 ezer korai 
haláleset a nitrogén-dioxidnak (NO2), illet-
ve a talajközeli ózonnak (O3) tulajdonítható 
- közölték.

A jelentésből kiderült, hogy a vizsgált év-
ben hat uniós tagállam - Bulgária, Csehor-
szág, Horvátország, Lengyelország, Olasz-
ország és Románia - túllépte a szálló porra 
(PM2,5) vonatkozó európai uniós határér-
téket. Mindössze négy európai országban - 
Észtországban, Finnországban, Izlandon és 
Írországban - volt a finomrészecske-kon-
centráció az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) szigorúbb iránymutatásaiban sze-
replő értékek alatt.

Az uniós, nemzeti és helyi szakpolitikák, 
valamint a kulcsfontosságú ágazatokban 
végrehajtott kibocsátáscsökkentések Eu-
rópa-szerte javították a levegőminőséget.

A közlekedésből származó, legfonto-
sabb légszennyező anyagok, köztük a nit-
rogén-oxidok (NOx) kibocsátása 2000 óta 
annak ellenére csökkent, hogy a mobilitási 
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igény nőtt és ehhez kapcsolódóan növe-
kedett az ágazat üvegházhatásúgáz-kibo-
csátása is. Az energiaellátásból származó 
szennyezőanyag-kibocsátás szintén nagy-
mértékben csökkent, míg az épületekből és 
a mezőgazdaságból származó kibocsátá-
sok csökkentése terén lassú az előrelépés.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 
jelentése kitért a koronavírus-járvány és a 
levegőminőség közötti összefüggésekre is. 
Kiemelték, hogy a 2020-ra vonatkozó elő-
zetes adatok részletesebb értékelése és az 
úgynevezett légkörmonitoring szolgáltatás 
(CAMS) által végzett modellezés megerő-
síti azokat a korábbi értékeléseket, ame-
lyek szerint egyes légszennyező anyagok 
mennyisége akár 60 százalékkal is csökkent 

azokban európai országokban, ahol 2020 
tavaszán kijárási korlátozások voltak ér-
vényben. Hozzátették, az uniós ügynökség 
még nem rendelkezik becslésekkel a 2020-
ban tapasztalt tisztább levegő lehetséges 
pozitív egészségügyi hatásairól.

Megjegyezték ugyanakkor, hogy a lég-
szennyező anyagoknak való hosszú távú 
kitettség szív- és érrendszeri, valamint lég-
zőszervi betegségeket okoz, amelyeket a 
koronavírus-fertőzött betegeknél a halá-
lozás kockázati tényezőiként azonosítottak. 
A levegőszennyezés és a koronavírus-fer-
tőzések súlyossága közötti ok-okozati ösz-
szefüggés azonban nem egyértelmű, ezért 
ezen a téren további epidemiológiai kuta-
tásra van szükség - tették hozzá.
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Jó odafigyelni: Szálló por 
- becslések szerint Magyarországon 

évente csaknem 13 ezren halnak meg
a légszennyezettség miatt

Szakértők szerint a rossz minőségű levegő legalább annyira káros, mint a dohányzás: 
becslések szerint Magyarországon évente hozzávetőlegesen 13 ezer ember hal meg 

idő előtt a légszennyezettség következtében - hívta fel a figyelmet
a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Klímapolitikai Intézete.

Kiemelték, hogy az elmúlt időben több 
kormányzati intézkedés született a lég-
szennyezettség csökkentésére.

Kerekes György, az MCC Klímapolitikai In-
tézetének vezetője szerint az új építésű in-
gatlanok energetikai szabványának 2021-től 
hatályos szigorítása jelentősen hozzájárul-
hat a szükséges fűtési energia mennyiségé-
nek csökkentéséhez. Példaként említette az 
avarégetés országos általános tilalmát is, 
továbbá a támogatási programokat (fűtés-
korszerűsítési és energiahatékonysági pá-
lyázatok), amelyek a károsanyag-kibocsá-
tás csökkentését tűzték ki célul.

Kerekes György kiemelte: a lakosság is 
sokat tehet a levegő minőségének javítá-
sért. Emlékeztetett, hogy az Európai Szám-
vevőszék korábbi elemzése szerint Magyar-
ország a negyedik legrosszabb levegőjű 
uniós tagország, itt a téli időszakban a lég-
szennyezettségi adatok esetenként még a 
kínai és indiai adatokat is meghaladják. A 
klímapolitikai intézet vezetője úgy véli, Ma-
gyarországon a téli időszakban a legna-
gyobb problémát az elavult fűtőberende-
zések jelentik, illetve az ezekben elégetett 
rossz minőségű tüzelőanyag, amely sok 
esetben nem más, mint szilárd hulladék 

(rongyok, különféle műanyagok, háztartási 
szemét). 

A közleményben kiemelték: már rövidtá-
von is jelentősen javulna a levegőminőség 
a megfelelő tűzifa (maximum 15 százalé-
kos nedvesség tartalmú, erdőgazdálko-
dásból származó tűzifa, brikett vagy pellet) 
használatával és a fatüzelésű rendszerek 
fejlesztésével. Hosszú távon pedig a ház-
tartási körülmények közt termelt megújuló 
energia vagy a földgázra alapozott fűtés-
korszerűsítés, energiaoptimalizálás és az 
energiahatékonyság növelése jelenthetne 
megoldást, de a szálló por mennyiségét 
már a jó minőségű, száraz tűzifa biztosítása 
is jelentős mértékben visszaszoríthatná.
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Kitértek arra is, hogy a statisztikai ada-
tok szerint a magyarországi szállópor-kon-
centráció majdnem 80 százalékát lengyel 
és román szennyezők bocsátják ki. Így a 
magyar erőfeszítések mellett hosszú távon 
nagy szerepe lehet a régiós szinten koor-
dinált szakpolitikának is, amivel regionális 
együttműködéseken keresztül közelebb le-
het kerülni ahhoz, hogy a térség országai 
folyamatosan csökkentsék saját kibocsá-
tásukat - írta az MCC.

A közlemény szerint az MCC Klímapolitikai 
Intézet azért jött létre, mert a klímaváltozás 
és az annak hatásaira való felkészülés nap-
jaink egyik legmeghatározóbb társadalmi 
és gazdasági kérdése. Az új szakmai műhely 
vizsgálatai öt fontos területre fókuszálnak: 
az energetikára, a természetvédelemre, a 
mezőgazdaságra, az élettelen környezeti 
elemek (víz, levegő, talaj) védelmére és az 
urbanisztikára.
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Keresse weboldalunkat, Facebook profilunkat 
és Instagramunkat a magazinnal 
kapcsolatos friss információkért!

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

Az ózonszennyezés
csökkentése megakadályozta

a madarak pusztulását
Az emberek védelmét célzó légszennyezés-csökkentési amerikai sza-

bályozások a madarakat is óvják: egy új tanulmány szerint az ózon-
szennyezés csökkentésére irányuló szövetségi program mintegy 
1,5 millió madár pusztulását akadályozhatta meg 40 év alatt az 
Egyesült Államokban. 

A Cornell Egyetem és az Oregoni Egye-
tem kutatóinak az amerikai tudományos 
akadémia folyóiratában (PNAS) megjelent 
tanulmánya a madarak száma és a lég-
szennyezés közötti kapcsolatot vizsgálta a 
madármegfigyelési programokat és a lég-
szennyezettségi adatokat, valamint a szö-
vetségi szabályozásokat összevetve.

A kutatók elemezték a madarak számá-
nak havi változásait, a légszennyezettsé-
gi adatokat és a szabályozási státust 3214 
amerikai megyében 15 éves időtartamban, 
a nitrogén-oxid-kibocsátás csökkentésé-
nek programjára összpontosítva. 

A tanulmány eredményei azt jelzik, hogy 
az ózonszennyezés a legkárosabb az olyan 
kistestű vándormadarakra, mint a ve-
réb, a pinty vagy a poszáta, amelyek az 
észak-amerikai szárazföldön élő madarak 
86 százalékát alkotják. Közvetlenül károsít-
ja légzőszerveiket, közvetve pedig táplálék-
forrásaikon keresztül ártalmas rájuk.

„Kutatásunk megmutatta, hogy a kör-
nyezetvédelmi rendelkezések előnyeit alá-
becsülhettük. A szennyezés csökkentése 
nem várt területeken is jó hatással van és 
segíti a fajmegőrzésre irányuló törekvése-
ket” - idézte Ivan Rudikot, a tanulmány ve-
zetőszerzőjét a Phys.org tudományos-is-
meretterjesztő hírportál. 

„Az ózon nemcsak a madaraknak képes 
közvetlen fizikai károsodást okozni, hanem 
a növények egészségére is ártalmas és 
csökkenti a rovarokat, a madarak táplálé-
kát. Kevésbé életképesek és kevésbé képe-
sek szaporodni azok a madarak, amelyek-
nek nincsenek igen jó minőségű élőhelyeik 
vagy táplálékforrásaik. A jó hír az, hogy az 
emberi egészség védelmét célzó környe-
zetvédelmi politika fontos előnyökkel jár a 
madarak esetében is” - tette hozzá Aman-
da Rodewald professzor, a tanulmány 
társszerzője.
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A szmoll tolkok mélyén
– Ezt nem hiszem el! Hogy lehet valaki ennyire idió-

ta? Ez meg mi a franc itt? Hányásom van tőle!
Csörög a telefon, a nő felveszi.
– Szívélyesen üdvözli Önt a Mindent Elintézünk Kft. 

A nevem Szabó Irén. Mit tehetek Önért? – Á, te vagy 
az! Hogy vagy, Bettikém? Igen, igen kedves. Nem, azt 
a tegnapi listában találod. Nagyon szívesen, más-
kor is! – énekli a telefonba csengő-bongó hanggal, 
majd leteszi.

– Teljesen bolond ez a nő? Még erre se képes? 
Idióta! Tisztára idióta! Mindjárt hányok! – dünnyögi 
maga elé.

Jön egy e-mail.
– Ez egy gyökér! Hogy képzeli ezt? Utálom. Utálom, 

utálom, utálom! – kiabálja maga elé. Ez egy hülye.
Felveszi a kagylót, tárcsáz.
– Na, hogy vagy mindig, kedves? – kérdezi negéd-

esen.
Ma van a születésnapod? Komolyan??
Énekelni kezd.
Boldog szü-li na-pot, boldog szü-li na-pot, boldog 

szü-li na-pot Gabi! Boldog szü-li na-pot!
Írtam a hét elején egy e-mailt. Tudnál intézkedni 

ebben az ügyben? Nagyon fontos lenne.
Ok, rendben. Köszönöm szépen! Legyen csoda-

szép napod! - kedveskedi, majd leteszi a telefont.
– Idióta. El se hiszem! Hol születik ennyi idióta? Há-

nyadék.

Bejön egy kolléga az irodába, akivel lezajlik min-
dennapos, rutinszerű beszélgetésük:

– Helló-belló! Mi újság van? Minden rendben?
– Á, szia! Igen. És veled, minden ok?
– Igen. Szép időnk van ma, nemde?
– Valóban remek az időjárás.
– És, jól vagy?
– Csodásan, köszönöm!
– És te hogy vagy?
– Fantasztikusan!
– Akkor én viszem is a postát.
– Persze. Legyen szép napod!
– Köszönöm kedvességed! Neked is!
A kolléga kimegy az irodából.
– Hogy ez a gyakornok mindig milyen kedves! 

Rendkívül udvarias!
Ismét csörög a telefon.
– Szívélyesen üdvözli Önt a Mindent Elintézünk Kft, 

a nevem Szabó Irén, mit tehetek Önért? – dalolja a 
kagylóba. Hogyne, mi sem természetesebb! Persze, 
semmiség. Önnek is csodás napot kívánok! – duru-
zsolja mézédes hangon, majd leteszi a kagylót.

– Idióta. Ez egy komplett idióta! Esküszöm mindjárt 
hányok!

S amint e szavak ajkait elhagyják, hirtelen erős ök-
lendezésbe kezd, és sugárban beteríti az íróasztalt.

Szalad ki a mosdóba, de nem bírja tartani. Végig-
hányja az irodát, a folyosót, egészen a mellékhelyi-
ségig. A wc csésze fölé görnyedve még mindig jön 
egy adag. Sugárban.

Mintha mérget evett volna, hosszú-hosszú ideig, s 
a szervezete most egyszerűen megelégelné, és ki-
lökné. Megkönnyebbülten rogy a földre, a fehér por-
celánba kapaszkodva. Egy darabig a padlót fogja, 
majd lassan sikerül feltápászkodnia. Megmosakszik, 
és a tükörbe néz. Arca beesett, szeme karikás. Egy 
élőhalott néz vissza rá.

Egyszer csak, ki tudja honnan, egy gyönyörű fehér 
galamb száll a vállára. Engedi magát megsimogat-
ni. Egy darabig elidőzik a nő vállán, majd ahogy ér-
kezett, azon mód el is tűnik a semmibe.

Régóta nem érzett felszabadultság lesz úrrá raj-
ta. Minden olyan könnyűnek, lágynak tűnik. Mintha 
mázsás köveket emeltek volna le a szívéről.

Egyszerűen minden szép, és rózsaszín. Minden 
olyan jó.

Olyannyira hatalmába keríti ez az érzés, hogy tel-
jesen megfeledkezik a munkáról, az irodáról, a cu-
korszirup sablon mondatokról. Egyenesen a kijárat 
felé veszi az irányt. Arcán boldog mosoly ül. Taxit fog, 
és elviteti magát a város legszebb parkjába. Ezúttal 
egyszerű, természetes.

Leveti a cipőjét, hanyatt fekszik a fűben. Mosolyog, 
és élvezi a lágyan simogató szellőt.

Elhatározásra jut: véget vet a mindennapos túló-
ráknak, a szombati, a vasárnapi munkának, a sza-
badság alatti e-mailezésnek. Elég volt.

Másnap jelentkezik egy virágkötészetbe, aho-
vá fel is veszik. Megtanulja a csokorkészítés csín-
ját-bínját, és elégedetten mosolyog, valahányszor 
öröm tükröződik vissza az emberek arcán csodás 
alkotásai láttán.

Az áldásos tevékenységtől egészen kivirul. 
Meggyógyul a lelke. Nem bájolog senkivel. Többé 
már nem képes rá. A szeretetlenség kemény bur-
ka végleg leolvad szívéről.

KOVÁCS BRIGITTA EFI
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Helló, szia, szevasz
Gyerekkoromban igen hálás lettem volna, 

ha kizárólag csak tegeződés létezik. Ha a 
felnőtteknek kijáró Csókolom! helyett nem 
kellett volna azt éreznem, hogy a Jó napot 
kívánok! és változatai túlságosan hivatalo-
sak, ridegek egy-egy kedves felnőtt isme-
rősöm üdvözlésére. Épp ezért maradt az 
orrom alatt elmormolt Csókolom!, felnőtt 
férfiak esetében is, ami eredetét tekintve - 
Kezét csókolom! - okkal keltett kellemetlen 
érzést bennem.

A magyarban, a késő ómagyar kori írá-
sok szerint a tegeződés volt az általános. 
Tegezte a földesúr a szolgáját, a szolga az 
urát. Persze az utóbbi fűzött hozzá tisztelet-
re utaló kifejezést is, mint a Te Kegyelmed!, 
Ti Nagyságotok!

Aztán egyes későbbi időszakokban elter-
jedtek különböző köztes, átmenetet képe-
ző formák, mint pl.: Nagyságod írja meg, mi 
akaratod!

Majd elterjedt a magázás, de ez sem volt 
egyenrangú megszólítás, hiszen a maga-
sabb rangú magázta le az alacsonyabb 

rangút. Innen ered a pejoratív jellegű hasz-
nálata.

Az ön, Széchenyi István tudatos szóalkotá-
sának eredménye, a 19. századból ered. Azt 
javasolta, hogy a német sie (’ő’) > Sie (’ön’, il-
letve ’önök’, udvarias magázó formák) min-
tájára használják az ön névmást.

Ha a társadalmi érintkezésben a résztve-
vők valamelyike megszegte a kommuni-

kációs-kulturális normákat, bele-
értve a tegezés és magázás közti 
választást, akkor akár az életét is 
veszélybe sodorhatta.

Azt gondolom, hogy ha a sze-
mélyt, és nem az adott, felvett sze-
repét (pozícióját, életkorának sze-
repét) nézzük, akkor a tegeződés 
közelebb hozza az embereket egy-
máshoz. Ez azonban csak olyan 
ismeretségekben, kapcsolatok-
ban működhet, ahol a taktikázás-
nak, maszkoknak nincsen szerepe. 
Egyik ember sem áll a másik felett. 
Persze ez nem azt jelenti, hogy bi-
zonyos dolgokat nem tudhat job-
ban a másik, ill. hogy nem lehet 
nagyobb tapasztalata, de ettől 

függetlenül azonos szinten, egyként tiszte-
lik ezt a másikban. Ennek semmi köze ah-
hoz, hogy valaki fiatalabbnak akarja magát 
érezni, vagy fiatalabbnak akar hatni, ezért 
szereti a tegeződést.

Számomra, személyiségfejlődésem azon 
pontján kezdett el kialakulni az az igényem, 
hogy tegeződjek, akivel csak lehet, amikor 
egyre nehezebben viseltem a felvett, szük-
ségtelen szerepeket. Korábban képtelen 
voltam “letegezni” pl. egy 80 éves embert. 
Sőt! Képtelen voltam megérteni, hogyan 
képes valaki akár csak 40 évesen is ezt 
megtenni. Ma viszont, a “nagyon hivata-

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

los helyeket kivéve” igyekszem személyes 
kapcsolataimat egyre inkább úgy alakítani, 
hogy életkortól, foglalkozástól, társadalmi-
lag betöltött szereptől függetlenül kapcso-

lódásainkat ne válassza el a magázódás 
fala. Ezáltal azt tapasztalom, hogy sokkal 

több korlátozó tényező lebomlik, képesek 
vagyunk jobban beengedni a másikat sa-
ját terünkbe. 

Azt mondják, a ma-
gázódás azért is jó, 
mert tegező formában 
könnyebben elküldik 
az embert a francba. 
Ez azért mindkét félen 
múlik, és nem biztos, 
hogy minden esetben 
olyan rossz. Így hama-
rabb fény derülhet olyan 
viszonyokra, amelyek 
nem szolgálják az ér-
dekeinket, vagy köny-
nyebben megosztja a 
két ember egymással 
a véleményét, ami ál-
tal egy őszintébb kap-
csolódás jöhet létre.

Felhasznált forrás: https://m.nyest.hu/hirek/tegezhe-
tem-ont-a-magazas-tortenete

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

HOGYAN TANULD MEG 
SZERETNI ÖNMAGAD

- AZ ÖNGONDOSKODÁS VARÁZSA
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Az önszeretet nem csak
egy öngondoskodási rutin

Néhány hónappal ezelőtt a Belső Gyer-
mek Munka (a Magazin októberi számában 
olvashatod cikkemet a Belső Gyermekről) 
részeként az öngondoskodást elkezdtem a 
napi rutinommá tenni. A naptáram egész 
hétre be volt táblázva olyan tevékenysé-
gekkel, amelyek számomra értékes elfog-
laltságokat képviselnek és általuk úgy érez-
hetem, én is számítok, én is fontos vagyok 
magamnak, én is megérdemlem a figyel-
met és a törődést. 

Egy ideig ez működött is. De 2 hét után 
már csak egy nyűgnek éreztem, egy köte-
lező feladatnak. Elveszítette a varázsát, én 
pedig a lelkesedésemet.

„Hogy lehet ez?! Miért esik nehezemre ma-
gammal foglalkozni és megadni magam-
nak azokat a dolgokat, amiket másoknak 
könnyedén és ösztönösen adok?”

Beletelt néhány napba, amíg rájöttem: az 
önszeretet alapja a felelősségvállalás a 
saját jóllétemért és a boldogságomért.

Azaz, hiába van egy külső öngondoskodá-
si rutinod, ha az nincs megalapozva BELÜL. 
Egy mentális behangolással.

Először a gondolkodásmódomat kellett 
áthangolnom. El kellett jutnom arra a felis-
merésre, hogy nálam jobban senki sem is-
merheti a saját testi, lelki és mentális szük-
ségleteimet, és így csakis én vagyok felelős 
azért, hogy kielégítsem ezeket.

Az önszeretet nem az öngondoskodás-
sal kezdődik, hanem a belső szükséglete-
ink felismerésével.

Hiszen hogyan elégíthetnéd ki a szükség-
leteidet, ha nem tudod, mik a szükséglete-
id?

Hogyan ismerhetőek fel a szükségleteink? 

Ha benned is felmerült ez a kérdés, ne 
érezd butának magad, mert nem vagy az. 

Ez a kérdés csak azt mutatja, hogy bár sok 
mindenre megtanítottak minket gyerek-
ként, néhány kulcsfontosságú dolog mégis 
kimaradt. Ilyenek például a szükségleteink, 
az érzéseink vagy a gondolataink beazo-
nosításának képessége. Ezek önismereti és 
öntudatosság kérdések. 

Szüleink és tanáraink (és az ő szüleik és 
tanáraik) megtanítanak minket élni a külső 
világban, de azt a kardinális kérdést min-
den korábbi nemzedék elfelejtette feltenni, 
hogy: „Ki vagyok én?” Azaz: „Ki él bennem?” Ki 
is az, aki a külső világban megpróbál eliga-
zodni? És még inkább: hogyan tudnánk jól 
eligazodni ebben a külső világban a belső 
ismerte nélkül; anélkül, hogy tudnánk, kik is 
vagyunk valójában, és hogyan hatnak kül-
ső életünkre a belső folyamataink; a gon-
dolat és érzelemvilágunk? 

Nem a szüleink hibája! Őket is tanította 
valaki, és az ő szüleiket is sok-sok generáci-
óra visszamenőleg. Ahelyett, hogy a hibá-
sokat keresnénk a távoli múltban, fókuszál-
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hatunk a megoldásra, a hiány pótlására itt, 
a jelenben. 

Tehát, hogyan ismerhetőek fel a szükség-
leteink? 

1. Készíts egy listát és írd le, mely tevékeny-
ségek/hobbik azok, amelyek a leginkább 
feldobják a napod, „feltekerik” a kedélyed, 
lelkesítenek, örömet okoznak, relaxálnak 
vagy elégedettséggel töltenek el.

2. Figyeld a tested jelzéseit a fizikai igénye-
id azonosításához.

3. Figyeld az érzéseidet. Ismerd fel és ne-
vezd meg őket. Mikor, hogyan érzed ma-
gad. Mi, hogyan hat rád érzelmileg. Mely 
esemény, beszélgetés vagy tevékenység 
milyen érzéseket ébreszt benned. Minden 
nap tedd fel magadnak a kérdéseket: „Mit 
érzek most?” És: „Miért érzem így magam?”

4. Meditálj, vagy elmélkedj, vagy végezz 
rendszeres önvizsgálatot, mindegy, a lé-
nyeg, hogy tudatossá válj a gondolkodási 
és érzelmi szokásaidra, és a belső párbe-
széded negatív tendenciáira. És amint ész-
reveszel egy negatív mintát, kapcsold át a 
fókuszod: önkritika helyett, használj pozi-
tív önmegerősítéseket. 

Az önszeretet az
önFelismeréssel kezdődik 

Az igényeid felismerésével, amelyhez tu-
datosság szükséges. Önvizsgálat, ÖnMeg-

ismerés. Önmegfigyelés. A befelé figyelés 
bármely tudatos formája.

Az első lépés befelé vezet, majd amikor 
belül elrendezted a prioritásaidat, elindul-
hatsz kifelé, hogy megvalósítsd azt a gya-
korlati életedben.

Ezért nem volt hatékony és tartós az első 
próbálkozásom az öngondoskodási rutin-
nal.

Mert a legfontosabb lépést kihagytam. Az 
alapozást.

De miután átgondoltam, mit és hogyan 
szeretnék elérni, képzeld, már nem is volt 
szükségem a heti öngondoskodási tervre!

A naptáram ezen szakasza üresen ma-
radt. És ez az igazi varázsa ennek!

Mert amint elkezdtem őszinte érdeklődés-
sel és szándékkal befelé figyelni, azonnal 
tudtam, hogy mikor, mire van szükségem 
(érzelmileg is!) és csak ösztönösen követ-
tem a belső iránytűmet. Innentől kezdve a 
napi rutin már nem volt egy kötelező-szagú, 
erőltetett feladatsor. Mert az öngondosko-
dásom többé már nem egy napi rutin volt, 
hanem a belső iránytűm tudatos követése.

Ha szeretnél többet olvasni és tájékozód-
ni az önismeret és tudatos élet témáiban, 
találsz még ilyen és hasonlóan informa-
tív írásokat a Facebook oldalamon. Várlak 
szeretettel itt:

www.facebook.com/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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aa
A FÉLELEM ÁLRUHÁI, 
AVAGY „JOBB FÉLNI, 
MINT MEGIJEDNI”?

Van azonban egy másik mondás is, ami 
bevallom engem is évtizedekig kísértett, 
miszerint „jobb félni, mint megijedni”.

Emlékszem az egyik alkalomra, amikor 
rákérdeztem erre a mondatra magam-
ban és bizony meglepett a felismerés. Ha 
jó félni, akkor állandóan szoronganom kell, 
ami rengeteg időmet felemészti. Viszont, 
ha egyszer úgy alakulna, hogy megijedek, 
akkor addig a pontig, amíg ez el nem jön, 
teljesen nyugodt vagyok. Ráadásul, amikor 
ijedt vagyok, akkor az annyira motivál, hogy 
megoldjam, hogy kreatívabb, sőt nyitot-
tabb leszek szinte pillanatok alatt.

Saját tapasztalataimból merítve elmond-
hatom, hogy sokkal hasznosabb számom-
ra nem félelemben élni, hanem bízni ab-
ban, hogy ott és akkor, amikor megijedek, a 
megoldásokat is megtalálom majd.

Szóval mit gondolsz, Nálad mennyire igaz 
az, hogy „jobb félni, mint megijedni”?

Haladjunk azonban tovább a félelem 
egyéb megnyilvánulásaira, amelyek egy 
picit rejtettebb formában jelennek meg. 

Itt van mindjárt a sok ember által ismert: 
Bizonytalanság.

Gondolkodtál már azon, hogy mi van 
mögötte? 

Vajon mi okozza ezt az érzést? 

Mi az, ami elbizonytalanít? 

Ez belül van, vagy külső hatásra jön elő?

Ha ráébredsz, hogy nincs külső hatás, te-
hát nincs olyan személy vagy esemény, 
amely ezt okozza, akkor érdemes magadba 
nézned.

Ha a helyzet bizonytalanít el, akkor a kö-
vetkező kérdést tedd fel: Mire nem vagyok 
képes ebben a helyzetben? Mit gondolok 
ezzel a helyzettel kapcsolatban magamról?

Mondok egy példát:
Gyakran nem mered kimondani a véle-

ményed, pedig nagyon szeretnéd.
- Mire nem vagy képes ilyenkor? Őszintén 

beszélni a saját gondolataidról és érzése-
idről.

- Mit gondolsz ilyenkor magadról? Nem 
fognak meghallgatni, ellentmondanak, 
nem értenek meg. 

Végül még kiderül, hogy esetleg nem is 
tudod jól a dolgodat, vagy nem leszel elfo-
gadható. Tehát jobb bele sem vágni, mert 

A félelem sajnos mindennapjaink része lett, olyannyira, hogy gyakran már észre sem 
vesszük. Annyira megszokjuk a szorongásunkat, hogy már-már komfortossá válik.

Pont ez a csapdája és ezért is nehéz tőle megszabadulni. Hiszen ez már ismerős érzés. 
És ahogy a mondás is tartja, „jobb az ismerős rossz, mint az ismeretlen jó”.

HARGITAI ANDREA
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így nem kell azzal szembesülnöd, hogy nem 
vagy megfelelő.

Tehát a példánál maradva: Félsz attól, 
hogy kiderül, nem is vagy elég jó, esetleg 
buta vagy. Ez az a félelem, ami a bizony-
talanságot okozza, és végül lakatot tesz a 
szádra.

Ennek egyébként lehet még további fo-
lyománya, hogy a döntéseket nem mered 
meghozni. 

Itt is gyakran ez a bizonytalanság és a 
mögötte lévő félelem bénít meg. Ráadásul 
még ott van a sosem szűnő frusztráló gon-

dolat is: Mi van, ha 
rosszul döntök? Mi 
van, ha ezt válasz-
tom, és örökre el-
veszítem a másik 
lehetőséget?

Ilyenkor inkább a 
nem döntést, a ha-
logatást választjuk 
(ami egyébként 
szintén lehetne tu-
datos döntés, mi-
szerint most nem 
vagy döntésképes 
és pont).

Ez a kétely is félelemre épül, hiszen a ret-
tegés valaminek az elvesztésétől és a hi-
bázástól elég ijesztő. Emiatt a döntéshely-
zetekbe sok ember beleragad, mert nem 
veszi észre, hogy az alapprobléma nem a 
választással van, hanem a mögötte lévő 
félelemmel.

Egyébként mindkét esetben gyakran a 
mélyben lapul ugrásra készen az oly sokat 
táplált gondolat, hogy nem vagyok olyan jó, 
mint mások. Ez az alulértékelés egy folya-
matos félelemspirált hoz létre. Mondanom 
sem kell, hogy az ilyen összehasonlításban 
többnyire te fogsz vesztésre állni. Akkor már 
inkább elkerülöd a megnyilvánulást és ma-
radsz a félelemkerékben, hiszen így nem 
kell szembesülnöd a saját hiányaiddal?

Sajnos ez az út azonban nem oda vezet, 
ahová el szeretnél jutni.

Mi lenne, ha ilyenkor nem másokhoz ha-
sonlítanád magad, hanem mondjuk az öt 

évvel ezelőtti önmagad-
hoz? Lehet, hogy találnál 
pozitív változást ma-
gadban?

Próbáld ki, meglátod, 
mire jutsz.

Biztos lesz olyan terület 
az életedben, ahol ezt a 
pozitív fejlődést felfedez-
heted. Ha esetleg még-
sem, akkor pedig itt az 
ideje, hogy tűzd ki célul az egyik ilyen fejlő-
dési vágyad.

Ha az alulértékelést, mint szokást megtö-
röd, nem csak a félelem karmaiból tudsz 
megszabadulni. Ezzel az önbizalmad, az ön-
becsülésed palotáját is elkezded felépíteni. 
Ennek pedig minden téglája hatalmas erőt 
fog adni neked.

A félelem sötétebb álruhája a féltékeny-
ség és irigység is. Mindkettő gyökere a hiá-
nyon alapszik. Amikor féltékeny vagy, való-
jában félsz attól, hogy a másikat elveszíted.

Amikor az irigység démona kísért, akkor a 
hiánytól, a nélkülözéstől rettegsz. Szeretnéd 
végre elérni a biztonságot, de akármennyi-
re hajszolod, képtelen vagy utolérni. Ilyen-
kor pedig a már jól ismert összehasonlítás 
csapdájába esel, és azt gondolod, a másik 
ember valamit jobban tud, hiszen neki si-
kerül. Tehát itt vagyunk megint, a „nem va-
gyok elég jó” ismerős előszobájában. A fé-
lelem pedig beléd mar, és azt hiszed, hogy 
ez a gondolat igaz rád.

Ezek a félelem álruhák sok energiát és ön-
becsülést rabolhatnak el tőled. Érdemes 
velük megismerkedni, hiszen e nélkül nem 
tudod semmilyen formában feloldani őket.

Bármilyen megoldást is találsz rájuk (és 
hidd el, van jó néhány), ha nem ismered 
az ellenfeled, akkor nem lesz elképzelésed 
sem, hogyan győzd le.

Ezekre a megoldásokra azért nem látunk 
rá, mert a félelem beszűkít és bezár. Tehát 
ismerd meg őt, ezzel tágítod nézőpontod. 
Ha pedig valamit már ismersz, akkor picit 
magabiztosabbá válhatsz.

A válaszok benned vannak, csak fel kell 
tenni a jó kérdéseket, és figyelni milyen vá-
laszok jelennek meg.
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A hormonrendszer nem szereti 
a stresszt

Hormonokról nőknek, másképp

Meddőség esetén a testi okok felderítése mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a 
lelki háttér vizsgálata, harmonizálása is. Ma már szinte minden meddőségi klinika 
alapellátásai között igénybe vehető pszichológus szakember segítsége is. 

Vajon miért fontos egy lombikprogram során, hogy ne csak a leendő anya teste, 
hanem a lelke is felkészüljön a várandósságra? 

Ennek az oka a hormonrendszerünk sajátosságaiban keresendő. A női szervezet 
egy érzékeny szerkezet, amely a hormonrendszer uralma alatt áll. Ez a hormon-
rendszer pedig extra érzékenyen reagál a stresszre. 

Futárszolgálat a testedben

Amikor hormonokról esik szó, az ember ál-
talában csak kapkodja a fejét. Röpködnek a 
mozaikszavak, fogalmunk sincs, melyik mit 
jelent, és mi a funkciója a testünkben. Ah-
hoz, hogy laikusként egy kicsit nagyobb rá-
látásunk legyen a testünkre, próbáljuk meg 
átnézni a szakzsargon teljes mellőzésével – 
és nagyon leegyszerűsítve - a női hormon-
rendszer működését. 

Képzeld el úgy a hormonjaidat, mintha 
egy nagy futárszolgálat tagjai lennének, 
akik az ereidben közlekedve kézbesítenek 
különböző üzeneteket a címzetteknek: azaz 
a sejtjeidnek. 

Ennek az óriási futárszolgálatnak különbö-
ző helyi központjai, kirendeltségei vannak a 
testedben: a mirigyek. Ezt a futárszolgálatot 
az agyadban csücsülő, zseniális kvalitások-
kal bíró, mindent kézbentartó Mr. Agyalapi 
Mirigy irányítja. 

Napi munkája során Mr. Agyalapi Mirigy a 
különböző helyi kirendeltségekhez, a pajzs-
mirigyhez, a mellékveséhez, vagy a nemi 
mirigyekhez küldi a saját kis futárjait (hor-
monjait), és a segítségükkel tudatja velük 
az éppen aktuális feladataikat. 

SZEGHY KRISZTINA
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Ennek része például az is, hogy egy-egy 
üzenet elküldésével meginduljon nőknél a 
tüszőkben az érési folyamat, vagy ovuláci-
ókor megrepedjen a tüsző. 

A nagyfőnök

De Mr. Agyalapi Mirigy nem kapott telj-
hatalmat. Van egy felettese: a nemzetközi 
anyacég markáns nagyfőnöke: Mr. Hipota-
lamusz. Mint minden cégnél, a testedben 
működő kis futárszolgálatnál is akkor hibát-
lan a munkavégzés, ha a két nagyfőnök, Mr. 
Agyalapi Mirigy és Mr. Hipotalamusz vita és 
versengés nélkül harmonikusan együttmű-
ködik. 

Zavar a rendszerben

Mi akadályozhatja a testedben zajló hor-
monális üzenetközvetítések – és így akár a 
női hormontermelésed – tökéletes műkö-
dését? 

Előfordul, hogy Mr. Hipotalamusz – mivel 
ő a világban zajló egyéb folyamatokra is 
figyel – felülbírálja Mr. Agyalapi Mirigy szo-
kásos munkáját. Ő ugyanis nemcsak a fu-
tárcég zökkenőmentes működéséért felel, 
hanem számos egyéb érdekeltsége is van. 
Például ő gondoskodik arról, hogy a szerve-
zetedben állandó legyen a testhőmérsék-
let, vagy épp a szívritmus. 

Mi történik akkor, ha a tested megszokott 
működése stresszhelyzet hatására felbo-
rul? Mert bizony felborul… A stresszhelyze-
teket ugyanis az agyad „vészhelyzetként” 
érzékeli. 

Ilyenkor Mr. Hipotalamusz a futárszolgá-
latnál lestoppolja a szokásos kézbesíté-

si teendőket, és új feladatot ad: a futárok 
(hormonok) feladata az lesz, hogy felkészít-
sék a testedet a túlélésre. Túlélésre?! Úgy 
tűnik, hogy ez sok hűhó semmiért. De még-
is ez történik. Mr. Hipotalamusznak ugyan-
is mindegy, hogy a kardfogú tigris rohan 
feléd, vagy a főnököd ordít veled, ugyan-
azokat a reakciókat futtatja le a testedben, 
mint anno az ősemberében. Mit jelent ez a 
gyakorlatban? Hogy a stresszhelyzetek bi-
zony erőteljesen igénybe veszik a szerveze-
tedet.

Felkészítés a túlélésre
 
Mr. Hipotalamusz a stresszhelyzetre rea-

gálva először futárt küld az alvezérhez, Mr. 
Agyalapi Mirigyhez, egy kóddal ellátott tit-
kos paranccsal. Miután Mr. Agyalapi Mirigy 
felbontja a parancsot, gyorsan riasztja a 
saját futárait. Ezek a futárok elrobognak 
a helyi kirendeltségekhez (például a mel-
lékveséhez) olyan utasításokkal, amelyek 
a túlélésedet segítik elő. Például felgyor-

sul a szívverésed, a légzésed fokozódik, a 
pupillád kitágul, csökken a bélmozgásod, 
az izmaid megtelnek vérrel és megnő a 
tested vércukorszintje, hogy elég energi-
ád legyen a támadáshoz, vagy épp a me-
neküléshez. 

Stresszhelyzetet idéz elő – amire ugye Mr. 
Hipotalamusznak ugrania kell – a félelem, a 
szorongás, a fájdalom, vagy különböző ér-
zelmi események. 

És most gondolkozz! Vajon téged mennyi 
stressz ér egy nap alatt? Szánj rá egy napot, 
és próbálj minden ilyen apró tényezőt ösz-
szeszámolni, amikor stresszelsz, hogy elé-
red-e a buszt, behívat a főnököd, kapsz egy 
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rossz hírt, lerúgod a tegnap vásárolt ma-
gassarkú orrát, vagy a párod nem veszi fel 
a telefonját, amikor hívod… Manapság min-
denen „stresszelünk”, aminek egyenes kö-
vetkezménye az, hogy a mi kis futárcégünk 
nonstop életmentő parancsokkal szalad-
gál a testünkben, ahelyett, hogy a női nemi 
hormonjaink normál működtetésére kon-
centrálna. 

Stressz és meddőség

Merthogy ez is a szuperszónikus nagyfő-
nök, Mr. Hipotalamusz feladata lenne. Neki 
kellene útjára indítania (vagyis megter-
melnie) a GnRH fedőnevű hormonunkat, 
amely Mr. Agyalapi Mirigy alvezért arra uta-
sítja, hogy serkentse az FSH és az LH hormo-
nunk termelését. És többek között ez a két 
hormon az, amelyekre – több másik fontos 
társukkal együtt – a teherbeeséshez és a 
várandósság sikeres kihordásához szüksé-
günk van. 

A női nemi működésünk tehát egy futár-
szolgálatként elképzelt, de nagyon is való-

ságos, és a stresszre roppant érzékeny hor-
monrendszer vezérlése alatt áll. 

Fontos tehát, hogy aki kisbabát szeret-
ne, minél kiegyensúlyozottabb életet éljen, 
mind testileg, mind pedig lelkileg. Ennek 
fontos része a rendszeres táplálkozás, hi-
szen az éhezés is egyfajta stresszhelyzet a 
testnek. Enyhítheti a stressz káros hatásait 
a sport, a mozgás, amelynek során a test 
boldogsághormonokat termel. A jóga, a 
meditáció, de akár egy jó könyv elolvasása 
is kiszakíthat minket egy rövid időre a mó-
kuskerékből, és segíthet abban, hogy egy 
kicsit lazítsunk, önmagunkra koncentrál-
junk és töltődjünk. Mindenkinél más az, ami 
beválik, ezért érdemes megtalálni a saját 
kis „töltőpontjainkat” a hétköznapok roha-
násában. 

Szeghy Krisztina 
Pszichológiai mentor, családsegítő kon-

zulens (www.szeghykrisztina.hu)
Babahívogató Program – program a vá-

randósságért (http://www.szeghykrisztina.
hu/babahivatoprogram.html)

http://www.szeghykrisztina.hu/
http://www.szeghykrisztina.hu/babahivogatoprogram.html
http://www.szeghykrisztina.hu/babahivogatoprogram.html
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Én irányítok, vagy irányítanak?
Ismét egy nagyon aktuális kérdés. Ez az év magában hordozza az elnyomás 

érzését, de ugyanakkor a szabadság valós megismerését is. Rengeteg félekép-
pen éljük meg ezeket az időket. Van, aki összeomlik a probléma súlya alatt, hi-
szen úgy érzi magát, mint akit bezártak akarata ellenére. Van, aki ugyanezt a 
helyzetet megpróbálja kiaknázni, és megtalálni benne az örömöt még akkor is, 
ha ez igen nehéz. Hogy lehetne örülni annak, ha körülöttünk betegségek van-
nak, ha féltjük magunkat és szeretteinket, vagy ha akár a halál szele is megle-
gyint minket. A vallások, filozófiai nézetek, sokféle nézőpontból igyekeznek vá-
laszokat adni ezekre a kérdésekre. 

Azonban egy olyan szituációban, 
amikor az ember lába alól egyik 

pillanatról a másikra kihúzzák a talajt, 
sokszor nehéz megtalálni

a belső egyensúlyt.
Ilyenkor hiába a meditáció, hiszen nem 

bír nyugton maradni az ember, hiába a 
jótanács „ne foglalkozz vele” amikor nem 
tudunk nem törődni azzal, ami napi 24 
órában körbevesz minket. Úgy érezhetjük, 
agyonnyom annak a súlya, hogy „nem csi-
nálhatom azt, amit szeretnék”.

Ha csak egy évvel nézünk visszafelé, ami-
kor még úgymond „normális kerékvágás-
ban” forgott a Világ, azt tapasztalhatjuk, 
hogy akkor sem éreztük azt, hogy szaba-
dok vagyunk. Rengeteg mindennek kellett 
megfelelni már akkor is, és az igazság az, 
hogy az ember talán soha nem mondhatta 
még ki azt, hogy „azt csinál, amit csak akar”. 
Ha autót akarsz vezetni meg kell tanulnod 
megállnod a stop táblánál, vagy elsőbb-
séget adnod annak, aki jobbról jön. Akkor 
is, ha nem akarod. Ha gyalogosként akarsz 

közlekedni, meg kell várnod amig zöld lesz 
a lámpa az átkelőnél, különben elütnek. Ha 
bemész egy hivatalba, nem mondhatod 
azt az elötted álló 100 embernek, hogy dol-
god van és előre mész. De az iskolákat is el 
kell végezned ahhoz, hogy megfelelő állás-
hoz juthass, még akkor is, ha inkább játszani 
van kedved. Végtelenségig sorolhatnák a 
szabályokat, amiket betartunk annak elle-
nére, hogy esetleg máshoz lenne kedvünk.

Csakhogy ezeket megszoktuk. Úgy nőt-
tünk fel, és arra tanítottak többségünket, 
hogy vannak írott és vannak íratlan szabá-
lyok, amiket azért tartunk be, hogy ne legyen 
káosz. Ha például nem lenne rendőrség, 
nagyon hamar elszabadulna az emberek 
„nekem ez kell” filozófiája, és tőled is bárki el-
vehetné azt, amit csak akar. Persze amikor 
ugyanez a rendőr megbüntet azért, mert 
nincs az autómban pót izzó, az túlmegy az 
ember „ez még belefér” gondolkodásán.

Tulajdonképpen az, hogy elnyomva érez-
zük-e magunkat vagy sem, csupán néző-
pont kérdése. 

BALÁZS KRISZTINA
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Kinek hol van a rugalmasságának, 
elfogadásának határa, addig bírja 

tolerálni a környezetét, és annak 
szabályzatait.

Mit tehetünk akkor mégis annak érdeké-
ben, hogy egy olyan szituációban, amikor 
úgy érezzük, alaposan megsértik a határa-
inkat, mégis megtudjuk őrizni a szabadság 
feelingünket? 

Először is érdemes rajta elgondolkodni, 
kinek mit jelent a szabadság? Mint azt az 
előbb láttuk, az ember, ha közösségben él, 
mindig szabályok között kell lennie. Van, akit 
a piros lámpa is zavar és van, aki anno a kö-
telező sorkatonai szolgálatot sem tekintette 
elzárásnak, hanem egyfajta új tapasztalá-
sának élte meg. Tehát neked hol húzódnak 
ezek a határok? Biztos vagy benne hogy 
a szabadság az számodra, ha utazhatsz, 
vagy akkor vásárolhatsz, amikor akarsz?

Az igen erős kényszer, hogy az öltözködé-
sedbe mondjuk beleszólnak. Lásd, azokat a 
gimnáziumokat ahol egyenruha van. Köte-
lező. Az egyik diák szerint ez előnyös, mivel a 
saját ruháját védi és igy egyenlőek a gye-
rekek az iskolában, hiszen mindenkin ugyan 
olyan ruha van. Ergo nem mutogatjuk sem 
anyagi előnyünket, sem egyedi stílusunk-
nak nem adunk hangot, hiszen annak nem 
itt van a helye. Ezzel szemben van, aki sze-
rint borzalmas az egyenruha, mert ő sze-
retné megmutatni magát, épphogy külön-
bözni akar másoktól, nem pedig beolvadni 
az egységbe. Kinek van igaza? 

A saját nézőpontjukból vizsgálva 
kimondhatjuk, hogy mindkét 

álláspont érhető.

Azonban ez nem jelenti azt, hogy kényszer. 
Azt jelenti, mindenki másképp éli meg azt a 
szabályt, amit mondjuk ebben az esetben 
az iskola hozott. Amikor arról van szó, hogy 
hordjunk-e maszkot vagy nem, egy „pan-
démiás” helyzetben, akkor vajon ez irányí-
tás? Vagy inkább egy szabály azért, amiért 
az iskola is meghozza a formaruha köve-
telményt, vagy amiért az üzemi konyhára 
sem mehet az dolgozni, akinek nincs érvé-
nyes egészségügyi kiskönyve és hajhálót 

is kell viselnie. Miattad. Hogy ne kapd el a 
hónapig is elhúzódó kólikát vagy ne egyél 
körmöt, hajat ... Ugye ezt mindannyian el-
tudjuk fogadni és toleráljuk? Sőt. Egyenesen 
azt gondoljuk, másképp nem is lehet, hiszen 
gusztustalan, elfogadhatatlan a levesben 
úszó hajszál.

De persze amikor a szakács kimegy az ut-
cára, leveszi a hajhálót, a formaruhát, és 
ami odabent természetes volt, az odakint 
furcsává válik. Ezért odabent is és idekint 
is megfelel az elvárásoknak, szabályoknak. 
Melyek odabent írottak, hiszen a munka-
helyét elveszítheti, ha nem tartja be és az 
éttermet is bezárhatják. Míg idekint íratlan, 
hiszen kint is masírozhatna hajhálóban és 
szakács köpenyben, senki nem tiltja. Még-
sem teszi. Alkalmazkodik.

 Alkalmazkodunk annak megfelelően, 
hogy éppen hol mi a célszerű.

Sokszor merül fel a kérdés, hogy akkor vé-
gül is mi a jobb. Ha valaki erős, határozott, 
egyszóval irányító típus, rámenős, vagy aki 
inkább halkabb, visszahúzódóbb. Vélemé-
nyem szerint egy rugalmas ember, mindkét 
energiát képes hordozni magában, és tud-
ja, hogy melyiket mikor érdemes alkalmaz-
nia. Van, amikor szükség van a makacs-
ságra és ki kell állni magunkért, míg máskor 
a csendes hallgatásnak sokkal nagyobb 
tanító szerepe van, mint a lázadásnak. 

Jelen esetben olyan körülmények vannak, 
melyekről senki nem tudja a pontos igazsá-
got. Nem is valószínű, hogy valaha megtud-
juk, megértjük. Ellenben valamit tehetünk.

Mutathatunk kellő rugalmasságot annak 
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www.balazskrisztina.hu

www.spiritual-life.hu

érdekében, hogy ne érezzük annyira el-
nyomva magunkat. Nem kell szélsőséges-
nek lennünk, megtalálhatjuk itt is a középu-
tat, ami jóval nagyobb esélyt ad arra, hogy 
kiegyensúlyozottak maradjunk még akkor 
is, amikor olyasmivel kell szembenéznünk, 
amire talán sosem készültünk.

Van, aki azt mondja, jelen helyzet semmi-
vel sem jobb, mint egy háború. De ezt va-
lószínűleg az gondolja, aki nem volt még 
háborúban. Tehát ez is csak viszonyítás 
kérdése. Van hol laknunk, van mit ennünk 
és vannak barátaink, akikkel tudunk be-
szélgetni, még ha most inkább telefonon is. 
Beülhetünk az autónkba, felszállhatunk egy 
villamosra. Most ezek lettek a boldog pilla-
natok. Most ez jelenti a szabadságot. Lehet 
a maszkod sárga, kék, vicces vagy orvosi. 
Nem kell egyenruhát hordanod. Ha felve-

szed, azt mutatod, hogy tiszteled a mási-
kat. Mert lehet, te másképp gondolkodsz, ő 
viszont fél, vagy beteg. Nem tudhatod, mi 
játszódik le benne, és ő sem értheti meg, 
te hogyan gondolkodsz. Csak mentek egy-
mással szemben és a tekintetetek össze-
találkozik. Az egyikben lázadás, a másikban 
félelem. Ilyenek vagyunk. Mások. Ez igy van 
rendjén. Fogadjuk el. 

Ha most nem tanuljuk meg a 
toleranciát, akkor talán sosem.

Higgyünk benne, hogy ez a helyzet is 
megoldódik ugyanúgy,

mint eddig minden.
A döntés a mi kezünkben van!

Minden nap SZERETHETÜNK.
Minden nap NEVETHETÜNK.
Minden nap REMÉLHETÜNK.

http://balazskrisztina.hu/
https://spiritual-life.hu/
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Sokszor említjük a meditációt, légzést, befelé figyelést, koncentrációt, tudat letisz-
títását/csendesítését; azonban kevés gyakorlat állhat rendelkezésünkre. A mostani 
alkalommal különböző gyakorlatokat vagy lehetőségeket fogok leírni a kedves olva-
sóknak, melyek közül mindenki kiválaszthatja a neki megfelelőt.

FÉNYHALMI BEATRIX

Tudatosság
a mindennapokban

Gyakorlatok az elme
lecsendesítésére

Sokszor említjük a meditációt, légzést, be-
felé figyelést, koncentrációt, tudat letisztí-
tását/csendesítését; azonban kevés gya-
korlat állhat rendelkezésünkre. A mostani 
alkalommal különböző gyakorlatokat vagy 
lehetőségeket fogok leírni a kedves olva-
sóknak, melyek közül mindenki kiválaszt-
hatja a neki megfelelőt.

Akinek a meditáció nehezen megy, nem 
tudja, hogyan kezdje el, mire figyeljen, elő-
ször is tudatosítsa magában, hogy nincs 
mire meditálni. Ne keressen magasztosabb 
célt, eszközt, hogy miért meditáljon. Szánjon 
rá nyugodt időt, amikor senki nem zavar-
hatja meg. Némítsa le a telefont, laptopot. 
Ügyeljen arra, hogy a gerinc egyenes le-
gyen, lehetőleg ülő pozíciót vegyen fel. 

Eldöntheti, hogy csukott vagy félig nyi-
tott szemmel gyakorol. Különbség van a 2 
állapot között. A csukott szemes meditáció 
önmagunkba mélyedést segíti, a külvilág 
kizárása is egyszerűbb, de könnyebben el is 
aludhatunk.

A félig nyitott szemes meditáció a teljes 
Jelenlétre fókuszál, nem enged sem elalud-

ni, sem elvonni a figyelmet. Ez a típus nem 
ránt totál befelé, inkább a teljes elfogadást 
támogatja, ahol nem tesz különbséget az 
észlelő az észlelt tárgytól, vagy fogalom-
tól. A külvilágra ugyanúgy figyel, míg eggyé 
nem válik vele, nem lesz kint/bent. Viszont 
így a belső folyamatok kevésbé jönnek elő, 
kisebb erősséggel. Itt a hangok, szagok, szí-
nek, tárgyak és ezzel kapcsolatos gondo-
latok vonhatják el a figyelmet. Később ezt 
már nyitott szemmel a természetben járva 
is képes lesz megtenni. Nagyon hasonlóan 
kezdjük, bármit is választunk, előbb-utóbb 
mind a két fajtáját alkalmazni fogjuk. 
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Csukott szemes meditáció: néhány mély 
légzéssel lazítsa el a testét, kilégzésnél egy-
egy testrészre koncentrálva. Ha elkalando-
zik, térjen vissza a figyelemhez. Egyszerre 
nem lehet gondolkodni és a légzésre figyel-
ni. Amint ellazult a teste, a légzés nyugod-
tabbá válik. Érezzen rá az ütemére és csak 
erre figyeljen. A ki- és beáramlásra. A gon-
dolatok, érzések megjelenését ismerje fel 
és térjen vissza a figyelemhez. Eleinte gyak-
ran befogják rántani a gondolatmenetek, 
napi történések. Semmihez ne ragaszkod-
jon. A gondolatot kivetítheti maga elé egy 
fekete vászonra, amit egyre csak nagyít 
addig, míg a betűk közötti ürességet meg 
nem találja. Ez is visszavezet a csendhez. 
Minden alkalommal más tapasztalata le-
het és régi elfojtott emlékek, érzés csoma-
gok is feljöhetnek. Élje át, figyelje meg, de ne 
adjon neki erőt azzal, hogy magáénak te-
kinti. Több hónap vagy év gyakorlása során 
rengeteg minden le fog tisztulni, átalakul és 
ezt a figyelmet át tudja ültetni a hétköznap-
jaiba, cselekedeteibe.

Az éberséget segítik a különböző jó-
gagyakorlatok, tai chi, légző gyakorlatok. 
A legtöbb légző gyakorlat a jógához tarto-
zik, itt azért említem külön, mert sokan azt 
gondolják, a jóga a test nyújtásáról, fejlesz-
téséről, erősítéséről szól. A jóga helyes gya-
korlása az kint és bent zajlik. Test-elme-tu-
dat meditáció. Aki keveset jógázik fizikailag, 
de a Figyelem, Éberség gyakorlója, azt ne-
vezzük belső jógának. Visszatérve a légző 
gyakorlatokhoz, melyekből nagyon sokféle 
van. A transzlégzést és a pránajámát ott-
hon egyedül senki ne gyakorolja, míg nem 
tanulta meg egy oktató segítségével! Ott-
honi gyakorlásra a legegyszerűbb:

Néhány mély lélegzet után 4 sec a belég-
zés és 4 sec a kilégzés. Amennyire lehetsé-

ges a hasunkba próbáljuk beszívni a leve-
gőt (hasi légzés) és utána engedjük fel a 
tüdőbe, a kilégzés hosszát nyújthatjuk 6 - 7 
sec-ra is, ami kényelmes. Hasonló a váltott 
orrlyukú légzés, ahol először a jobb orrlyu-
kat fogjuk be a jobb kezünk hüvelykujjával 
és a balon belélegzünk, majd belégzés után 
a bal orrlyukat befogva a jobbon ki. Utána a 
jobb orrlyukon be és balon ki. Mindig belég-
zés után váltjuk az orrlyukat. Itt azonos idő a 
be és kilégzés hossza, 4 vagy akár 8 sec. Az 
interneten szerencsére sok egyszerű légző 
gyakorlat megtalálható.

Szintén tisztító, koncentrációt és megnyí-
lást segítő gyakorlat a Tükörgyakorlat. Sok 
időt nem vesz igénybe, 5-10 perc. Itt 2 variá-
ció is van, a harmadik szem figyelése vagy 
önmagunkkal szívtánc a saját magunkkal 
lévő szemezés. Ülve vagy állva végezhető, 
egyenes háttal, a tükör szem vagy hom-
lok magasságban legyen, ha túl picike. A 
harmadik szem figyelését minél kevesebb 
pislogással próbálja meg végrehajtani, ha 
elfárad a szeme, két tenyere között pihen-
tesse kicsit. Ez a gyakorlat tisztítja, nyitja a 
tobozmirigyet. Lehet, észrevesz torzuláso-
kat az arcán, más arcokat pillant meg; bár-
mi is jön elő, ne ijedjen meg, engedje el. Ezek 
a formák elfojtott érzések, tudatalatti félel-
mek, blokkok, akár múltbéli megtapaszta-
lások nyomai. Amint lecsendesül az elme, 
csupán az marad, ami Vagy, ragyogás.

A szívtánc nagyon hasonló, itt szemtől 
szembe néz magával, farkasszemet miköz-
ben az egyik kezét a szívére helyezi. Érez-
ze az áramlást, engedje el a magáról hitt, 
mondott véleményeket, megerősítő gon-
dolatokkal hozza oda magát, ahol Van. „Va-
gyok, aki Vagyok, béke vagyok, szeretet va-
gyok, én te vagyok…”
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A gyertyalángra való koncentrálás is 
tisztít, lecsendesít, aktiválja a tobozmirigyet. 
Ezt gyerekkoromban rengetegszer alkal-
maztam az unalmas, hosszúra nyúlt csalá-
di vacsorákon, ahol nagy volt a zaj és elsza-
ladni sem lehetett. Nagyfokú figyelemmel 
a láng színei, formái, rétegei is látszódnak, 
vagyis rájön az ember, hogy a láng él, épp 
emiatt néhány kezelésnél, terápiánál segí-
tő eszközként használják.

Ezeken kívül alkalmazhatunk mant-
rákat, frekvenciákat vagy vizualizációs 
gyakorlatokat is. Bármit is választunk, min-

dent ellazulással, mély légzéssel kezdünk, 
egyenes tartással. Az internet ebben is na-
gyon hasznos segítség. A leginkább ismert 
mantra az Aum vagy Om mani padme hum 
= om mani peme hung, Om ami deva hri = 
om amithába hrih. Nyelvezetük többnyire 
tibeti vagy szanszkrit. Magunkra hango-
lódva kitapasztaljuk, milyen erősséggel és 
sebességgel recitáljuk ezeket vagy dalla-
mosabb formában, megzenésítve hallgat-
juk, megtanuljuk a netről vagy tanátadá-
son. Rengeteg mantra közül választhatunk. 
Ugyan így léteznek aura, csakratisztító gya-
korlatok és vezetett meditációk, solfeggio 
frekvenciák, melyek emelik a rezgésszintet, 
segítik kitisztítani a bennünk lévő negatív 
energiákat. Hangtálak használatával is elő 
tudjuk teremteni ezeket a frekvenciákat. 
Vizualizációs technikák közé tartozhatnak 
geometriai alakzatok elképzelése a test kö-
rül, különböző színű burkok auravédelemre, 
gyógyításra vagy levédésre. Itt ismerni kell 
a csakra színeket, melyik színt mire tudjuk 
alkalmazni. Igényel előképzettséget. Ehhez 
kapcsolódó gyakorlatokat a www.ragyo-
goszellem.hu oldalon találhat az olvasó.

http://www.ragyogoszellem.hu/
http://www.ragyogoszellem.hu/
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LINA ROEDGER

Világvége vagy mégsem?
(Az új korszak kapujában)

/Asztro-társadalom  8./

Nyilas havában léptünk...
Ez az év kilencedik stációja és nem utolsó sorban elérkeztünk

az év leg kiemeltebb hónapjához!
December 21-én egy újabb 2160 éves korszak veszi kezdetét. 

Csodálatos, többszörös konstelláció lesz megfigyelhető
az égbolton ezekben a napokban. 

December 17-én a Szaturnusz vált jegyet, 
majd pedig a Jupiter csatlakozik hozzá a 
Vízöntő jelében, annak is az első fokán. A 
Plútó teremtő fényszöget alakít a harcokat 
jelző Marssal.

Ezzel egy időben a Nap és a Merkúr együt-
tállásban (a Holddal teremtő fényszögben) 
váltanak jegyet a Nyilasból a Bakba, ami 
azért jelentős, mert az egész évet meg-
határozó hármas együttállás (Szaturnusz 
– Jupiter - Plútó) is a Bakban zajlott. Ez az 
energia a régi lebontásáról szól és a nagy 
különbségek szétválásáról. Az álarcok lehul-
lásáról, a gazdaság összeomlásáról, a jár-
vány elhatalmasodásáról és az idejét múlt 
struktúrák elengedéséről. Ezzel egyidőben 
megnövekedett a szétválasztódás, a hata-
lommal való visszaélés és egyéb alacsony 
szintű megnyilvánulások, mindez azért, 
hogy tudjuk mi az, amit már nem érdemes 
magunkkal cipelni az új „világba”. 

A konstelláció azért is meghatározó, mert 
december 21. a hagyományunkban a Téli 

napforduló, amely már őseink életében is 
nagy jelentőséggel bírt.

Az év legrövidebb napja (december 21.) és 
ebből adódóan az év leghosszabb éjszaká-
ja is ekkor van (néha december 22-re esik).

A fény csökkenésének, növekedésbe való 
átfordulását, majdan az elérkező tavasz és 
megújulás reményét ünnepelték az Anya-
természetet tisztelő ősi hitvilágban.

Ez a napforduló most jelenleg a mi éle-
tünkben egy konkrét idő vagy csillagkapu, 
amin az emberiség tudata áthalad, evolú-
ciósan feljebb léphet. 

Az előző korszak a Halak korszaka volt. 
Időszámításunktól kezdve a Halak energiát 
képviselő időszak egészen más energiákat 
képviselt, mint most a VÍZÖNTŐ korszaka 
fog. 

Ettől a naptól egy új energiába lépünk, 
elérkezünk az igazi Paradigmaváltáshoz, a 
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Halak korszak után a VÍZÖNTŐ kor időszakát, 
energiáját éljük majd. 

Ez azt jelenti, hogy szépen lassan átlépünk 
az új energetikába.

Amikor két korszak határán vagyunk, egy 
ideig egyszerre van jelen a régi és az új (ez 
több mint 100-150 év is lehet), ilyenkor két 
kultúra találkozik és ütközik, egyszerre van 
jelen a kétféle energia, mely a különböző 
tudatszintű emberekre nagyon különböző 
módokon hat. 

A VÍZÖNTŐ energia először az 1700-as évek-
ben jelent meg a bolygónkon, ahogy az első 
lélek csoport is, akik a VÍZÖNTŐ energiáját 
képviselték. Ők indították el az ipari forradal-
mat, és nekik köszönhető az elektromosság 
felfedezése, a tudományos gondolkodás, 
és a szabadság eszményének elterjedése a 
köztudatban, amik elvezettek a világon vé-
gigsöprő szabadságharcokhoz.

„Az „új kor gyermekeit” nevezik indigó lel-
keknek is (aura színük alapján), azok, akik 
gyerekként „mások” voltak, akiket gyakran 
diagnosztizálnak figyelemzavarral (ADHD, 
Autizmus Asperger-szindróma) csak mert 
az agyuk másképp működik, mint az előző 
korszak emberének agya, és akiknek már 
nem felelnek meg az oktatási rendszer ko-
rábbi módszerei. 

Minden korszak új, friss ötleteket, eszmé-
ket hoz, amik aztán a 2160 éves ciklus alatt 
megmerevednek, megszilárdulnak, az új 
energia pedig ezeket lazítja, töri, alakítja át. 

Ennek vagyunk most tanúi a világban, 
ezért recseg-ropog most minden struktúra, 
régi hitrendszer. 

Az új gondolkodásmód új érzelemvilágot 
szül, ami újfajta működést eredményez, így 
hullámzik át fokozatosan a változás a kor-
szakokon, rétegeken át. 

A Halak korszak jellemző gondolat formá-
ja a „bűnösnek születtünk” keresztény gon-
dolata volt. 

Az emberek lelki struktúrája a „rossz va-
gyok ezért büntetést érdemlek” gondolat-
ra épült, aminek eredménye szégyen, ta-
gadás és elfojtás lett. Az emberek kicsinek, 
gyengének érezték magukat, a hatalmukat 
és szabad akaratukat átengedték az ural-
kodóknak, elnyomóknak, politikusoknak, 
vezetőknek, főnököknek, akik félelemmel 
manipulálták őket. Ez önbizalomvesztéshez 
vezetett, és kockázatkerülő magatartáshoz, 
mert kialakult bennük a félelem, hogy nem 
fogják tudni kezelni, ha valami történik. Sa-
ját belső rossz érzésük kompenzálásaként 
éheznek az elismerésre, mások figyelmére. 
Mivel ők belül nem értékelik saját magukat, 
kívül keresik az értékesség érzését. 

Erre egész iparágak épültek, mint példá-
ul a divat ipar a kozmetikai ipar a plaszti-
kai sebészet. A televíziózás, a Facebook, a 
Tictoc és az Instagram a szórakoztatóipar 
fontos elemei, melyek mind a pszichológiai 
kompenzáció lehetőségét kínálják a belső 
csökkent értékűség érzésére. Ezzel szemben 
a VÍZÖNTŐ kor jellemző gondolat formája: 
„a szeretem magam és ünneplem magam” 
gondolata. 

Vízió

A VÍZÖNTŐ kor társadalma minden ember 
méltóságára és erejére épül, az emberek 
megbecsülve és fontosnak érzik magukat. 
Szeretik Önmagukat, szeretik a testüket, 
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egészségesen táplálkoznak és karbantart-
ják magukat, mozognak, sportolnak, medi-
tálnak. Folyamatosan kapcsolódnak a lel-
kükkel, igazi önvalójukkal, a felsőbb énjükkel, 
és megengedik maguknak, hogy különle-
gesek legyenek és őszintén szeretnék jobbá 
tenni a világot. 

A VÍZÖNTŐ korszak feladata egy csoportos 
küldetés, csoportos feladat. A kihívásokkal 
lélek csoportonként kellene megküzdeni. 
Fel kell ismerni és külsőleg is megjeleníteni 
az új dolgokat, új eszméket, ehhez pedig te-
ret kell adnunk a bennünk lévő szemlélet-
módnak, értékeknek és energiának. 

Ami belül van, azt el kell kezdenünk megje-
leníteni az életünkben, majd a külvilágban. 
Sok belső munkára és nagy bátorságra van 
szükségünk, hogy merjünk önmagunkként 
létezni és úttörőként, újítóként, útmutatóul 
szolgálni mások számára. Fontos meglát-
nunk, hogy egyéni fejlődésünk milyen fon-
tos hozzájárulás a kollektíva fejlődéséhez. 

Ahogy a belső munka során átküzdjük 
magukat a félelmeinken, a korlátainkon, 
korlátolt gondolatainkon, érzelmi mintáin-
kon, úgy alakítjuk át a bolygó energiáját. 

Új rezgés szerkezetet hozunk létre az ener-
gia testünkben, ami része a bolygó ener-
gia testének. Rezgésünk változásával a 
Föld rezgése is változik. Ahogy mi tisztulunk, 
emelkedünk, úgy tisztul és emelkedik a Föld 
is. Együttműködve több 1000 év rezgés szer-
kezetét vagyunk képesek átalakítani. 

Ahogy a régi rendszer omlik össze, úgy 
egyre nő a káosz. Ez az átmeneti időszak 

két nagy korszak között óriási lehetőséget 
nyújt a fejlődésre, ami most sokkal konden-
záltabban, gyorsabban tud lezajlani kívül 
és belül is. Ezt tekinthetjük egyfajta emberi 
evolúciós tudatfejlődésnek is.”

Forrás: Kabir Jaffe, Ritama Davidson: In-
digó felnőttek, Angyali Menedék Kiadó, 
2015

A pozitív változás viszont egyáltalán nem 
garantált.

A konstellációk csak segítik az energia 
megjelenését, lehorgonyozni és megvaló-
sítani viszont nekünk kell!!!

Minden csillagállás egy lehetőség ...
Innentől kezdődik az igazi munka, de van 

esély a pozitív kimenetelre. A Jézusi tuda-
tosság megjelenhet.

Indítsd megtisztultan, önelfogadásban és 
önszeretetben ezt az új korszakot és akkor 
minden változás könnyebb lehet.

Minden mélypontról a hit, a szeretet és
a fény adja a felemelkedés lehetőségét.

Lebegjen most ez a mottó a szemünk előtt 
és készüljünk lélekben.

A nyilas hava az advent időszaka is egy-
ben, mely végén a fény megszületik az év 
legrövidebb napján és a remény segít éle-
tünk sötét szakaszain túllépni. Természetes 
vágyott igényünk, hogy érezzük és tudjuk, 
életünknek célja van! 

A lélek szükségszerűen befelé fordul vala-
mi vigasztaló után. 

A sötétségben vágyakozunk a fényre, és 
egyre többen gyújtunk gyertyát, lélekben 
készülve a Karácsonyra.

Áldott Karácsonyt Mindannyiunknak!
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https://www.youtube.com/watch?v=YTBVdxwAwuk

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYTBVdxwAwuk
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Köztudott, hogy világunkban minden rezgésekből áll.
Ezeknek a rezgéseknek egy tartományát mérni is tudjuk, sőt egy még szűkebb tar-

tományát a saját emberi érzékszerveinkkel érzékelni is. Nem csak a tárgyi, anyagi 
világnak van azonban rezgéstartománya, hanem a gondolatoknak, érzelmeknek is, 
melyek szintén mérhetők, kalibrálhatók például kineziológiai módszerekkel. Ezzel a 
témával a mai napig már nagyon sokan foglalkoztak, talán a legismertebb David R. 
Hawkins munkássága és az általa felállított tudattérkép. Ez alapján a legalacsonyabb 
szinten a szégyen és megaláztatás rezgésmintázata áll, mintegy 20-as kalibrált ér-
téken, amely már a halálhoz áll nagyon közel. Hawkins szerint minden olyan tudati és 
érzelmi rezgésszint, ami 200 alatt helyezkedik el, destruktív hatású.

Az öröm, szeretet, béke érzései ezzel szem-
ben igen magas szinteken helyezkednek el, 
jóval 400 fölött. Ezek olyan hatalmas erővel 
bíró energiamintázatok, amelyek nem csak 
az egyénre, hanem a közösség(ek)re is óriá-
si erővel hatnak. Egy magas rezgésszinten, a 
szeretet energetikájában, minőségében élő 
„igaz ember” attól lesz karizmatikus, hogy öna-
zonosságával (gondolatai, tettei, szavai és ér-
zelmei összhangban állnak) és magas tudat-
szintjével áthatja és inspirálja az őt körülvevő 
többi embert is.

Miért olyan fontos ez nekünk itt és most?

Mert az érzelmeink rezgései hatással vannak 
a fizikai testünk mindenki számára érzékelhe-
tő valóságára. A félelem energiája mérhető-
en megbetegít, az öröm energiája mérhető-

en meggyógyít. A félelem energetikáját igen 
könnyű elültetni és fenntartani az emberek-
ben: rossz hírekkel, megszégyenítéssel, rágal-
mazással, a biztonságérzet megingatásával, 
erőszakkal. Egy átlagember nem kontrollálja, 
és nem húz határt az elméjébe és energeti-
kájába férkőző negativitásnak. Kérdés nélkül 
befogadja és elfogadja magára nézve érvé-
nyesnek. Magyarul: hagyja, hogy mások sza-
bályozzák a testi-lelki-mentális egészségét. 
Hagyja, hogy a világképét, hitrendszereit rajta 
kívülállók állítsák fel.

Ezzel szemben, aki tudatosan az öröm, bol-
dogság, béke és inspiráltság energetikájában 
szeretne létezni, az megálljt kell, hogy paran-
csoljon a destruktív erőknek és nem engedheti 
meg saját magával szemben az érzelmi-ener-
getikai erőszaktételt. Ez az egyetlen módja, 
hogy tudatosan beleálljunk a saját életünkbe. 
És ez nem lázadás, hanem választás. Azt dön-
töm el, hogy szeretettel csinálom a dolgom 
akármi legyen is az. Élem az életem, bárhogy 
is alakuljon, megtapasztalva benne a létezés 
hihetetlen csodáját. Figyelmemet tudatosan 
irányítom azokra a dolgokra, amelyeket ér-
tékesnek, jónak gondolok, amelyeket az éle-
tembe örömmel be szeretnék fogadni. Rácso-
dálkozom a természet szépségeire, az ember 
eredendő tökéletességére, a művészeti alko-
tásokra, a létező emberi nagyságra és példa-
mutatásra.

DR. NAGYNÉ VÁCITY ESZTER

Illatok, tudatosság, aromaterápia
Illóolajokkal a megélhető boldogság

és egészség szintjének emeléséért
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Hogyan kapcsolódnak a rezgésszintünk 
emeléséhez az illóolajok?

Az illóolajok olyan szépségesen összetett és 
mérhetően magas rezgéssel, energetikával 
bíró anyagok, amelyek képesek rá, hogy – mint a 
szeretet energiában működő emberek – emel-
jék a velük kapcsolatba kerülők rezgésszintjét, 
energiáját, életminőségét. Ezen kívül KÉPESEK 
ÁTPROGRAMOZNI A TUDATOS ÉS TUDATTALAN EL-
MÉT egyaránt. A „rossz, hibás” programokat és 
működéseket jóra és harmonikusra csiszolják. 
Természetesen nem egyik pillanatról a másik-
ra zajlanak ezek belső folyamatok, hanem lé-
pésről lépésre. Csak úgy, „mellékesen” pedig az 
illóolajok stimulálják az immunrendszert, har-
monizálják a szervezetet, beindítják az öngyó-
gyító mechanizmusokat, energetizálnak – azaz 
GYÓGYÍTJÁK A FIZIKAI TESTET IS. Utóbbi folyamat 
sokkal látványosabban és gyorsabban tud le-
zajlani, mint a belső átalakulás, de mindkettő 
egyidejűleg működésben van és oda-vissza 
hat a másikra. Ezért is lehet az aromaterápiát 
holisztikus gyógyításnak tekinteni.

Hogyan hívhatjuk segítségül az illóolajokat, 
hogyan valósíthatjuk meg velük a tudati és 
érzelmi rezgésszint emelkedést?

Nagyon egyszerű: használjuk őket, amikor 
csak lehet és olyan tudatosan, amennyire csak 
lehet. Azaz párologtassuk, szagoljuk és ken-
jük célzottan. Burkoljuk be magunkat minden 
lehetséges módon, és hozzá alkalmazzuk a 
pozitív megerősítéseket. Ha megvettünk egy 
üvegcsét, ne féljünk használni és ne is sajnál-
juk magunktól! Attól, hogy a táskában vagy a 
polcon van, még nem fog történni semmi sem.

A teljesség igénye nélkül, fogadjátok szere-
tettel az alábbi kis áttekintést azokról az illóola-
jokról, amelyek a legismertebbek és legáltalá-

nosabban használatosak az érzelmek és tudat 
emelésének terén:

Használjuk a bergamottot, ha több fény-
re van szükségünk. A tömjént, ha védelemre 
és megnyugvásra. A narancsot és a manda-
rint, ha vidámságra, játékosságra, örömre vá-
gyunk. Fenyőféléket és cédrust, ha megtörtnek 
és gyengének érezzük magunkat. Amikor fris-
sességre és elindító energiára van szükségünk, 
vegyük elő a citromot, rozmaringot, mentákat. 
Zavarosak a gondolataink, érzéseink? Akkor a 

levendula lesz a legjobb segítőnk. Nem kapunk 
levegőt és lenyomva érezzük magunkat? A mir-
tuszra van szükségünk. Ha háborog a lelkünk és 
békétlenség uralkodik a térben is, használjunk 
gerániumot, szantált. Rossz érzések vagy be-
tegség kerítettek a hatamukba? Ne féljünk a 
zsályához nyúlni. Vágyjuk a szeretetet, de nem 
találjuk sehol sem? A rózsa lesz a forrása.

Arról, hogy hogyan, milyen formában érde-
mes használni az illóolajokat már sokat írtam 
a korábbi lapszámokban. Érdemes kicsit visz-
szalapozni és felidézni a fürdő, párologtatás, 
testolaj készítés, belégzéses illóolaj használat 
(szaglóterápia) lehetőségeit, hogy a lehető 
legjobban be tudjuk építeni ezeket a kincseket 
az életünkbe.

A pozitív megerősítések használata annyit 
tesz, hogy ráhangolódunk az illóolaj üzenetére 
és el is várjuk tőle, hogy az általa képviselt mi-
nőség az életünkben megvalósuljon. Hittel és 
szándékkal ruházzuk fel az olajat, megnyitjuk 
előtte magunkat és befogadjuk, teret adunk a 
változásnak. Ha például bergamottot haszná-
lunk, mondhatjuk közben (fennhangon is) ma-
gunknak: „Befogadom a fényt az életembe!” 
Meditálhatunk, imádkozhatunk, vagy használ-
hatunk relaxációs és vizualizációs technikákat. 

Bergamot



CsPM   59

Csak a képzeletünk és kreativitásunk szab határt. Minél jobban bele-
engedjük magunkat a folyamatba és minél jobban eleresztjük köz-
ben az egónk irányítani vágyását és a tudatos elménk racionalitá-
sát, annál szebben és gyorsabban fog kibontakozni az illóolaj emelő 
hatása az életünkben. 

A lényeg, hogy LEGYÜNK TUDATOSAK Az ÉRZELMEINK MEGVÁLASZ-
TÁSÁBAN és HASZNÁLJUK BÁTRAN AZ ILLÓOLAJOKAT, mert minden 
szinten segítenek!

Hiszem és nap, mint nap látom, tapasztalom, hogy képesek va-
gyunk átformálni önmagunkat úgy, hogy a legszebb és legjobb 
énünket hívjuk elő és dolgozzuk ki. Igenis képesek vagyunk a saját 
kezünkbe venni az irányítást, és felelősséget vállalni az érzelmeinken 
keresztül az egész életünkért és sorsunkért. Igazi csoda, hogy nálunk 
van a boldogságunk kulcsa!
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Bőrünk egészségének
nyomában

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

Véleményem szerint az idei tél meghatá-
rozó külső befolyásoló környezeti faktora a 
fűtött lakásban való tartós tartózkodás, a 
melegből hirtelen a hi-
degbe való kimenetel, 
valamint a maszk hasz-
nálata okozza a legtöbb 
problémát. A mozgáshi-
ányból, amit a szabad-
ban végezhetnénk ne is 
beszéljünk. 

Nagyon sokan bent 
élik otthonukban a min-
dennapokat. Mostani 
időszakban ugye csak 
azért mozdulunk ki, hogy 
bevásároljunk, esetleg 
munkába menjünk. 

Nem lehet általános sablont ráhúzni egy 
bőrtípusra sem, minden ember arca egye-
di történet, ezt mindig hangsúlyozom. 

Ha eddig komplett bőrtípusokban gon-
dolkodtunk, a maszkok használata jelen-
tősen átírja ezt a feltételezést. Amikor még 

kozmetikusnak képeztek minket – már akkor 
„darabajaira” szedtük az arc bőrét elemzés 
céljából. Hiszen nem egyformák a külön-

böző részek. Gondolom így nem meglepő, 
hogy a boltokban, patikákban kapható ter-
mékek – melyek 1 adott bőrtípusra vannak 
kalibrálva -, túlnyomó többségben miért 
nem hatékonyak. No de nézzük, mit tehe-
tünk általánosságban.

A legtöbben azzal kerestek meg mosta-
nában, hogy áll és orca oldalának vonalán 

MAYER PETRA

Bár nem szokványos telünk lesz… az egész év nem az, ami nem is probléma, hiszen a 
bőrápolás ahhoz, hogy hatékony legyen, mindig személyre szabott kell, hogy legyen.

Arra gondoltam, kicsit átnézem az egyes bőrtípusokat, mi is lehet segítségükre ebben 
az időszakban.

Célzott téli bőrápolás… az idén kicsit másképp
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gyulladások jelentek meg. Ennek – ameny-
nyiben nincs kimutatott betegség, ami en-
nek a hátterében áll -, akkor bizony a maszk 
az oka. A moshatókat folyamatosan mosni 
kellene, aki meg napi szinten eldobhatóval 
dolgozik, annak sajnos naponta szüksége 
lenne újra. Ami ugyanis ilyenkor történik, 
hogy a leheletünkkel folyamatosan nedve-
sen tartjuk ott a bőrt, főleg, ha közben még 
sokat is beszélünk. Amint kiérünk a friss le-

vegőre a hőmérsékletkülönbség hatására, 
a hirtelen mozgás következtében, a még 
gyorsabb légzés miatt szintén tovább „ázik 
a bőr”. Ez mindenképpen lehetőséget ad a 
mikroorganizmusok elszaporodásának. 

Mit tehetünk? A legelső, hogy mindig tisz-
títsuk meg az arcunkat. Reggel és este 
mindenképpen, jelen esetben nyugtató 
arclemosó segítségével. Nem vízzel, nem 
szappannal. A bőr megfelelő pH-ja fontos, 
hogy a megfelelő hatóanyagok fel tudja-
nak szívódni. Nagyon fontos, hogy sose szá-
rítsuk ki a bőrt! Az irritált, gyulladt területekre 

mindig helyileg tegyük a gyulladáscsök-
kentő készítményeket. Este alkalmazha-
tó szalicilsav tartalmú maszk (kivétel pirin 
származékokra való érzékenység esetén), 
melyet le lehet mosni és nagyon fontos, 
hogy utána hidratálni kell a bőrt. A könnyen 
barnuló bőrök, vagy alapból barna bőrűek 
vigyázzanak erre a hatóanyagra, égetheti 
a bőrüket. Az ő esetükben más típusú ható-
anyagok alkalmazhatóak, mert egyébként 
pigmentálódhatnak a gyulladásaik miatt. 

Nappalra mindenképpen nyugtató, ma-
gas antioxidáns tartalmú szérum, krém, 
ami adható. Itt kerüljük az irritációt okozó 
anyagokat. Mert a hő hatására kellemetlen 
bőrtünetek léphetnek fel. 

És marad az arcon egy szabad homlok, 
ami sokat ráncolódik ebben a helyzetben 
és kapja a hideget – meleget. Szó szerint. 

A homlok részének megfelelő hidratálása, 
korrigálása növényi őssejtek segítségével, 
feltöltése peptidek által, retinol (a rentino-
los készítményekre gondolok, nem magára 
a hatóanyagra) alkalmazása a ránctalaní-
tásra mind opció lehet. 

Mindig hangsúlyozom a megfelelő ott-
honápolási termékek használatát, de eb-
ben az időszakban, sajnos nem csak, sőt 
igazán nem csak a tél miatt. Teljesen ér-
demes az egyénre szabni, mert ebben az 
esetben lehet megóvni a bőr egészséges 
működését. 
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„a megfelelő kiegészítőkre 
         és némi szakértelemre 
                          van szükséged”
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Gyakran kérdezik tőlem, hogyan lehet költséghatékonyan frissíteni a ruhatárunkat 
- na és hogy én magam mennyit költök ruhákra. Őszintén szólva: nem sokat. És nem 
is vásárolok magamnak túl sűrűn... Hogy miért? Mert olyan a ruhatáram, amelynek 
minden egyes darabját szeretem. Mindent, ami a gardróbomban található, viselni 
is szoktam, és azonnal szelektálom azt, amivel kapcsolatban úgy érzem, hogy már 
nem tudok vele azonosulni, vagy már megérett arra, hogy kidobjam (hozzáteszem, 
hogy ilyenkor mindig valamelyik szeretetszolgálathoz viszem a kiselejtezett dara-
bokat).

HOGYAN TEREMTS STÍLUSOS 
RUHATÁRAT?

IX.

BOTYÁNSZKY SZILVIA

Ne pazarolj több pénzt
rossz ruhákra!

Ha úgy érzed, már elérted azt a kort, vagy 
állapotot, hogy képes vagy kibontakoz-
tatni a személyiségedet, és meg is akarod 
mutatni magad a világnak, azt javaslom, 
vágj bele! Kreáld meg a saját stílusod! A 
rád jellemző öltözködési stílusban tökélete-
sen tükröződik a belső világod, a lelkiséged 
és az életviteled is. Ez pedig abszolút nem 
pénztárca-függő…

Amikor vásárolok (mert valami annyira 
megtetszik, vagy pedig tényleg szüksé-
gem van az adott ruhára) arra is szok-
tam figyelni, hogy már a próbafülkében 
legyen pár ötletem arra vonatkozóan, 
mivel fogom hordani a frissen kiszemelt 
darabot. Vigyázz: ha a barátnőiddel mész 
vásárolni, és hirtelen felindulásból veszel 
meg különböző ruhákat, garantálom ne-
ked, hogy egy csomó pénzt feleslegesen 
dobsz ki az ablakon. Gondolj csak bele: 
hány olyan ruha lóg a szekrényedben, 
amin még ott az árcédula? Na és miért 
nem viseled őket? Mi tart vissza attól, hogy 
felvedd?

Két forgatókönyv szokott előfordulni:

1. Annak idején az adott ruha mellett dön-
töttél vagy a színe, vagy a stílusa, esetleg a 
mintája miatt, de azóta sem tudod, hogyan 

hordd és mivel. Ebben az esetben csak a 
megfelelő kiegészítőkre és némi szakér-
telemre van szükséged, hogy végre viselni 
tudd a fogason lógó darabot.
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2. Már többször neki gyürkőztél, hogy vég-
re fel tudd venni a szóban forgó holmit, és 
próbáltad már más ruhadarabokkal ösz-
szepárosítani. Csakhogy mégsem bizonyult 
túl jónak az összhatás, a színe, vagy a min-
tája, vagy bármi más miatt.

Amikor valakinek tanácsadást tartok, sok 
esetben előfordul, hogy a legjobb, és nagy 
kedvencekké váló darabokat az 1-es számú 
forgatókönyv szerint elraktározott holmik 
között találjuk meg. Ráadásul azt felfedezni, 
hogy mit mivel érdemes párosítani, szintén 
hatalmas kaland és öröm, hiszen közben az 
ember megízleli, hogy milyen fantasztikus 
játék az öltözködésen keresztül kifejeznünk 
önmagunkat. Aki belefog ebbe, még tisz-
tábban láthatja önmagát és a külső adott-
ságait is.

Most pedig lássuk, hogyan tudsz még 
kevesebb pénzt kidobni ruhákra!

- Először is mérd fel a jelenlegi helyze-
tet! Nézz körül, mi az, amid már megvan, el-
lenben mit kell még beszerezned! Ez az első 
számú szabály, amit a közös gardróbelem-
zés során is azonnal kipipálunk. Törekedj 
arra, hogy a ruhásszekrényed azt az érzést 
keltse benned, mintha minden reggel egy 
butikban nézelődhetnél, a jobbnál jobb hol-
mik között szemlélődve.

- Alkosd meg magadnak a saját „Álom-
gardrób” tervedet: írj össze egy listát, ami-
ben minden olyan holmi benne foglaltatik, 
amivel már a legtöbb kombinációt és ruha-

variációt össze tudod hozni. Törekedj arra, 
hogy ne legyen túl hosszú a lista, ne legyen 
túlontúl sok ruhadarabod! Ezután rangso-
rold a listában szereplő adatokat aszerint, 
hogy a pénztárcádhoz melyik üzlet vagy 
web áruház kínálata passzol leginkább.

- Készíts költségvetést. Ne légy türel-
metlen, adj időt magadnak, hiszen semmi 
sem sikerülhet egyik pillanatról a másikra. 
Adj magadnak egy körülbelül egy-két hó-
nap hosszúságú előnyt, amíg teljesíteni tu-
dod az új öltözködési céljaidat, és ne feledd 
minden vásárlás alkalmával ellenőrizni az 
Álomgardrób listádat, hogy tényleg tartani 
tudd magad hozzá.

- Ne vásárolj nagy tételben, egyszer-
re sokat! Tartsd magad ahhoz, hogy egy-
egy bevásárló körút során maximum 3-5 
darabot veszel. Akkor is, ha éppen akció 
van, vagy Glamour-napok! (Na jó, ha ilyen 
lehetőség csöppen eléd, felviheted a li-

mitet 8 darabig, de ekkora mennyiségnél 
már tényleg szakértő segítséget ajánlatos 
igénybe venned, hogy ne vásárolgass ösz-
sze-vissza.) Ja igen, és ami még fontos: NE 
SIESS! Egy egész életed van arra, hogy felé-
pítsd a téged tükröző, stílusos ruhatáradat.
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A babák képesek logikai úton 
kikövetkeztetni mások

preferenciáit 

CZECZON

Már a 14 hónapos babák is sikeresen használnak logikai következtetéseket, hogy a 
társas világról tanuljanak, olyan helyzetekben is, amikor a közvetlenül rendelkezé-
sükre álló adatok hiányosak - derült ki abból a tanulmányból, amely csütörtökön je-
lent meg a Nature Communications című szaklapban.

Közép-európai Egyetem (CEU) Babakuta-
tó Laborjában végzett kutatássorozatban 
Nicolo Cesana-Arlotti (Johns Hopkins Uni-
versity), Kovács Ágnes Melindával (CEU) 
és Téglás Ernővel (CEU) közösen vizsgálta, 
hogy a 14 hónapos, még nem beszélő cse-
csemők képesek-e nyelv előtti logikai mű-
veletekre (például logikai kizárásra), hogy 
kikövetkeztessék a mások viselkedését ve-
zérlő motivációkat.

A kutatási eredmények szerint 
- az uralkodó szemlélettel ellen-
tétben - ami azt sugallja, hogy a 
csecsemők és kisgyerekek még 
nem képesek logikai művele-
tekre, a babák már 14 hónapos 
korban használják a logikai kö-
vetkeztetések egyik alapvető 
formáját. Ami különösen meg-
lepő, hogy az így szerzett tudást 
be is tudják építeni más követ-
keztetésekbe melyeket a társas 
világról alkotnak - írják.

Ezzel a kutatók elsőként szol-
gáltattak bizonyítékot arra, hogy a csecse-
mők nem tehetetlenek olyan helyzetekben 
sem, amikor a közvetlenül megfigyelhető 
információk hiányosak. A hiányzó infor-
máció nem akadályozza meg őket abban, 

hogy megfelelően értelmezzék mások cse-
lekvéseit és következtetéseket vonjanak le 
az azokat vezérlő okokról. 

A beszámoló szerint ez azért lehetséges, 
mert képesek arra, hogy logikai művelete-
ket a társas világról szerzett ismeretek bő-
vítésének szolgálatába állítsák. Ehhez any-
nyit kell tenniük, hogy figyelembe veszik a 

releváns lehetőségeket, és kizárják azokat, 
amiknek a tapasztalataik ellentmondanak. 
Az így kapott eredmény felhasználható 
akár mások motivációjának megismeré-
sére is.
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Az öngyilkossági statisztikákban hosszú ideig az elsők között szerepelt hazánk, ám a 
legutóbbi adatok azt mutatják: világszinten már nincs az első tízben, illetve az európai 
országok között az első háromban Magyarország. A pszichiáterek is óriási eredmény-
nek tartják, ugyanakkor úgy vélik: további intézkedésekkel sok életet meg lehetne 
még menteni. A kutatások több területen is folynak. Legutóbb az öngyilkosság kocká-
zatát növelő 22 gént azonosítottak amerikai kutatók.

Minden 11. percben megöli magát egy ame-
rikai, ez naponta 132, évente több mint 48 ezer 
élet - írta a medicalxpress.com. Hazánkban 
100 ezer lakosra 16 öngyilkos jut, ami csökkenő 
tendencia az elmúlt 15-20 évre vonatkoztat-
va. 2005-ben ez a szám 25 volt.

Az egyik tényező a családi előtörténet, ta-
lán a leghíresebb példa Ernest Hemingway 
és rokonai. Az író 1961-ben lett öngyilkos, de 
ugyanígy ért véget az élete apjának, nővé-
rének, fivérének és egy unokahúgának, há-
rom nemzedék alatt öten lettek öngyilkosok. 
Rajtuk kívül világszerte családok ezreiben is-
métlődik a tragédia, ezért a tudósok fontos-
nak érezték a háttérben lévő genetikai okok 
felderítését.

Az American Journal of Psychiatry című 
tudományos folyóiratban közzétett tanul-
mányt a Utah-i Egyetem mentális egészség 
kutatóintézetének munkatársai készítet-
ték. Több mint 20 olyan gént azonosítottak, 
amely szerepet játszhat az öngyilkosságban. 
A kutatás - mely az egyik első átfogó gen-
omelemzés volt a témában - genetikai kap-
csolatot talált az öngyilkossággal kapcsolat-
ba hozott betegségekkel és viselkedésekkel, 
többek között a bipoláris zavarral, a skizofré-
niával és az autizmussal.

Megállapították, hogy az öngyilkossági haj-
lam részben örökölhető és a környezeti hatá-
soktól függetlenül jelentkezik egy-egy család 
generációiban.

Noha a stressz, a magány, a pénzügyi gon-
dok, a gyerekkori traumák és más környezeti 
hatások szerepet játszhatnak az öngyilkos-
ságban, a tudósok régóta sejtik, hogy más 
tényezők is fontosak lehetnek.

„Amikor elmondom az embereknek, hogy 
az öngyilkosság kockázatának 45-55 száza-
lékban genetikai oka van, nagyon megle-
pődnek. Azt mondják, dehogy, mert az állásuk 
elvesztése, a reménytelenség vagy a szakítás 

Az öngyilkossággal kapcsolatos
22 gént azonosítottak

CZECZON
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miatt végeznek magukkal az emberek. Nos, 
ha a szakítás lenne az öngyilkosság oka, már 
nem élnénk” - magyarázta Douglas Gray, a 
tanulmány társszerzője, gyermekpszichiáter, 
az öngyilkosságmegelőzés szakértője.

Korábban a kutatócsoport 43 magas koc-
kázatú család vizsgálatával négy génvari-
ánst azonosított, amely növelheti az öngyil-
kosság esélyét. A kutatás az emberi genom 
egyes specifikus szakaszaira összpontosított. 

Anna R. Docherty pszichiáter, genetikus 
és kollégái  3413 öngyilkosság miatt elhunyt 

mintái alapján DNS-változatok millióit ele-
mezték az új kutatásban. Az elhunytak egy 
részének voltak a családjában öngyilkosok, 
másoknak nem.

Ez volt az eddigi legnagyobb genetikai min-
ta, amelyet a témában elemeztek. A mintákat 
összevetették több mint 14 ezer Utah államon 
kívüli ember DNS-ével, akik nem öngyilkosság 
miatt haltak meg. Megvizsgálták az elhuny-
tak hajdani mentális betegségeit is. A több 
millió genetikai változat tanulmányozásával 
(genome-wide association study, GWAS) 22 
gént találtak, amely szerepet játszhat az ön-
gyilkosság fokozott kockázatában. Megálla-
pították azt is, hogy az öngyilkosok esetében 
jelentősen fokozottabb volt az impulzivitás, a 
skizofrénia és a súlyos depresszió kockázata.

Hozzátették, hogy az öngyilkosság hátteré-
ben általában események láncolata áll.

„Kezeletlen mentális betegség, szerhaszná-
lat, a mindennapok stressze, elérhető lőfegy-
ver, valamint egy végső szikra, például egy 
szakítás együtt vezethetnek a tragédiához” 
- mutatott rá Grey.
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Sorra tisztítják meg a védett

területeket az illegális szeméttől
Folyamatosan számolják fel az illegális hulladéklerakókat és szemétkupacokat a 

nemzeti park igazgatóságok a Tisztítsuk meg az országot! program keretében, az első 
ütemben vállalt védett természeti területek csaknem felén már befejeződtek a mun-
kák, eddig 75 helyszínről összesen mintegy 3500 köbméter hulladékot szállítottak el.

Az Agrár Minisztérium közleménye szerint a 
Tisztítsuk meg az országot! program decem-
ber 31-ig tartó első ütemében összesen 155 hely-
színen dolgoznak a nemzeti park igazgatóságok 
területén. Az előzetes felmérések szerint mintegy 
8200 köbméter illegálisan lerakott hulladékot 
gyűjtenek össze, gondoskodnak az elszállításról 
és a kezelésről is. A munkák „gőzerővel” zajlanak, 
az eddigi tapasztalatok szerint háztartási, épí-
tési-bontási, veszélyes és zöld hulladékot egya-
ránt találnak ezeken a helyszíneken.

Ismertették: a Kiskunsági Nemzeti Park Igaz-
gatóság csak a Bajai Földikutya-rezervátum 
Természetvédelmi Területről majdnem 1500 
köbméter építési-bontási hulladékot és kom-
munális szemetet szállíttatott el. Kiemelten 
fontos helyszínről van szó, hiszen itt él a fo-
kozottan védett, 1 millió forint eszmei értékű 
délvidéki földikutya legnépesebb populáció-

ja. Az igazgatóság emellett az elmúlt napok-
ban megtisztította a Fehér-tó melletti védett 
Kis-puszta gyepét, ahol az utóbbi időben már 
legeltetni sem lehetett biztonságosan a sok 
szeméttől, valamint felszámolták a hulladékot 
a Beretzk Péter kilátó környékén és a Sirály tan-
ösvényen is.

Több mint 4 kilométer hosszan szabadított 
meg a szeméttől folyóparti és ártéri területe-
ket az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság a 
Bodrog mentén. A szelektíven gyűjtött, zömé-
ben üveg - és műanyag hulladékkal összesen 
1820 darab szemeteszsákot töltöttek meg. A 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság már 
21 kijelölt helyszínen végzett a munkákkal, köz-
tük olyan népszerű kirándulóhelyet tisztítot-
tak meg az eldobált szeméttől, mint a Zselici 
Tájvédelmi Körzetben található Fekete harkály 
tanösvény. Az illegális lerakóknál találtak sittet, 
kommunális hulladékot, de akkumulátort, mű-
szaki eszközöket és autógumit is - tették hozzá.

Megjegyezték: a hulladék felszámolása mel-
lett a program fontos eleme a megelőzés is. Az 
igazgatóságok sorompók, és térfigyelő kame-
rák telepítésével próbálják megakadályozni a 
szemét folyamatos újratermelődését. A Bükki 
Nemzeti Park Igazgatóság két területre már ki 
is helyezett sorompót, egy helyszínt vadkerí-
téssel vettek körbe, a napokban 10 vadkame-
rát telepítenek ki a már megtisztított területek-
re. Hasonló beruházásokkal az összes nemzeti 
park igyekszik a jövőben megóvni a védett te-
rületeket a szemetelőktől.

A Tisztítsuk meg az Országot! program ke-
retében 2022-ig összesen négy ütemben tisz-
títják meg a közforgalmú területeket. Az első 
ütemben állami szereplők, köztük a nemzeti 
park igazgatóságok is részt vesznek. A védett 
természeti területek hulladékmentesítése Me-
zőcsáton kezdődött, a munkák azóta folyama-
tosan zajlanak. A programnak köszönhetően 
egyebek mellett Ordacsehiben több mint 700 
köbméter hulladéktól sikerült megszabadítani 
azt a területet, ahol a közeljövőben felépülhet 
a térség természeti és kulturális értékeit be-
mutató Berek Világa Látogatóközpont.
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