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Üdvözlet az olvasónak!
Köszöntöm Kedves Olvasó! A január szinte végigszaladt velünk az év leg-
elején.  Bízom benne, hogy 2021  mindannyiunk életében a fellélegzésé lesz.

Nagyon sok helyen találkoztam az elmúlt évet lehúzó és mindenféle ne-
gatív jelzővel illető megfogalmazással. Azt gondolom az elmúlt évben, ha 
figyeltünk, nagyjából ugyanannyi pozitív dolog is történt. Ám ezek finoman 
simultak bele hétköznapjainkba. Apró lépések, sikerek, megoldások, jó hely-
zetek billentették egyensúlyba azt a bizonyos mérleget. Nem a nagy dol-
gok éve volt, a látványos sikereké. Lassan, megfontoltan lehetett haladni, 
reális célokat kitűzve. A kifelé élés gyermeki lufija kidurrant, ami fájdalmas 
lehetett, de megmutatta valódi értékeinket. Megtanított arra figyelni, ami 
valóban fontos.

Szeretnék egy olyan 2021-et, ami ezt az építkezést mindenkinél emberi lép-
tékűvé, az emberi értékek középpontba helyezésével egyéni és közösségi 
szinten is felelősségteljessé teszi. Hiszen mire tanított ez az év, ha nem a 
magunkra és egymásra figyelésre? Ez még fizikai szinten is megjelent. A 
maszkhordás egyenesen egymás szemére, tekintetére irányította figyel-
münk, közvetlen a lélek tükrére fókuszálunk. A másik kihagyhatatlan tanul-
sága a múlt év tanításának, hogy megtanulhattuk a türelem gyakorlását. 
Hogy nincs minden azonnal. A türelem kimunkálása nagyon sokat segíthet 
nekünk az idei évben.

*****

Lapunknál sok-sok új fejlesztés indult januárban. A közösségi médiafelüle-
teink gyarapodtak. Igyekszünk szemléletünket minden területre kiterjeszte-
ni. Így most már a Facebook és Instagram mellett megtalálhatók vagyunk 
LinkedInen és a napokban indul Pinterest oldalunk is.

A média változik, és mi kezdtük el!
*****

E havi lapszámunkban ismét színes tartalmat állítottunk össze. Cikkeink ja-
nuártól jobban belemennek a gazdasági élet tudatosan megélhető élet-
területeibe is. Olyan interjúkat hoztunk, melyek gyakorlati tanácsokkal is el-
látják olvasóinkat. Olvashatnak hazai utazási tippeket, friss híreket, interjút 
Erdőhegyi Brigitta énekesnővel, megismerhetik az Erdőfürdőt, hogy miért 
fontos a cégeknél a Mentoring, mi az a Johari ablak, a civil szervezetek kö-
zül melyiket válasszák - egyesület vagy alapítvány, mi az a body positivity, 
mi a tudatos táplálkozás alapja, és számtalan önismeretet elmélyítő írás is 
várja, hogy Ön, Kedves Olvasó, elmerüljön magazinunkban. Nem férünk a 
bőrünkbe, illetve a kereteinkbe, így most 82 oldalon kínáljuk írásainkat.

Jó olvasást kívánva a teljes szerkesztőség nevében! Csak POZITÍVAN!
Czeczon István

Alapító, tulajdonos, főszerkesztő
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A Felpéci Tájház érdemelte ki az Év Tájháza címet, a díjazásban a legfőbb szempont 
az volt, hogy a Győr-Moson-Sopron megyei falu központjában álló gyűjtemény és a 
szőlőhegyi présház szakmailag hiteles képet tár a látogatók elé - közölte a Szentend-
rei Szabadtéri Néprajzi Múzeum.
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A Felpéci Tájház érdemelte ki
az Év Tájháza címet

A Sokoróaljai-dombság vidéke értékes 
kincseket őrzött meg kulturális hagyo-
mányaiból, épített örökségéből, ennek 
egyik ékes példája a műemléki védelem 
alatt álló, muzeális intézményi működési 

engedéllyel rendelkező Felpéci Tájház. A 
tudatosan felépített tevékenység része a 
gazdag programkínálat, amely a közös-
ség aktív részvételével, önkéntesek bevo-
násával valósul meg - olvasható a közle-
ményben.

Mint írják, a tájház példaértékű múze-
umpedagógiai tevékenysége kiterjed a 
bemutatókertre is, amelynek kialakítása 
újszerű és egyben követendő a hagyo-
mányok továbbadása terén. A díjazás 

során értékelték továbbá, hogy 
dicséretes a térség oktatási-ne-
velési intézményeivel folytatott 
együttműködésük és a határon 
átívelő tevékenységük is.

A tájegység népi építészetét 
hűen tükröző épület szoba-kony-
ha-kamra beosztású, háromhe-
lyiséges, egysoros elrendezésű. A 
felújításkor nagy gonddal óvták 
meg, állították helyre a földből, 
sárból, valamint vályogból épült 
falakat, a földes padlózatot, a 

nádból készült héjazatot, szakértelemmel 
alkalmazva a hagyományos építési tech-
nikákat, összességében az eredeti körül-
ményeket hitelesen felmutató állapotot 
megteremtve. A ház berendezése, az en-
teriőr kialakítása ugyancsak autentikus, 

CZECZON
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egykori evangélikus lakóinak életmódját 
idézve egyszerű, puritán - emlékeztet a 
kommüniké.

A Felpéci Tájház nem csupán egy meg-
felelő módon helyreállított népi 
műemlék és néprajzi gyűjtemény, 
hanem a közösségi, hagyo-
mányőrző események kedvelt 
színtere is, ahol a gyerekek elsa-
játíthatják dédszüleik korának is-
meretanyagát, ugyanakkor a fel-
nőttek számára is biztosítottak a 
programok. Az épületegyüttesen 
jól megmutatkozik a több évti-
zednyi szakmai hozzáállás, ezért 
a tájház főépülete, mely valaha 
egy felpéci lakóház volt, kiváló ál-
lapotban van - áll az összegzés-
ben. 

A Felpécért Alapítvány tájházi épülete-
gyütteshez a Kubinyi Ágoston Program 
segítségével hozzákapcsolták a község 
szőlőhegyén található hagyományos 
présházépületet a hozzá tartozó szőlő 
és gyümölcsössel. A présház sajátos te-

matikájú kiállítóterével, bemutatójával, 
a szabadtéri pedagógiai célú használat 
lehetőségével tovább bővíti a közösségi 
felhasználás lehetőségeit. 

A Felpécért Alapítvány elnöke, Dombi 
Alajosné szeptember 4-én vehette át Az 
Év tájházvezetője elismerést, így egy éven 
belül sikerült elnyerniük a Tájházszövet-
ség két rangos díját is - olvasható a köz-
leményben.

www.pincekkincsei.hu

https://www.pincekkincsei.hu/
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Az e-kereskedelem csökkenti 
a kiskereskedelem

szén-dioxid lábnyomát

Az MIT Real Estate Innovation Lab által 
vizsgált alapesetek több mint 75 százalé-
kában az e-kereskedelem bizonyult a fenn-
tarthatóbb megoldásnak.

Az áruk optimális útvonalon történő ki-
szállítása csaknem 90 százalékkal csök-

kenti a szállításhoz kapcsolódó kibo-
csátást - állapítja meg a tanulmány. A 
hagyományos kereskedelemhez kap-
csolódó kibocsátás legnagyobb részben 

az áruszállítás során 
keletkezik, és ez két 
és félszerese a cso-
magolásból szárma-
zó szén-dioxid láb-
nyomnak, amelyből 
az e-kereskedelem 
szén-dioxid-kibocsá-
tásának legnagyobb 
része származik.

A kutatás szerint az 
áruk házhoz szállí-
tása esetén egyet-
len, telepakolt furgon 
több mint 100 autóu-
tat képes kiváltani. A 
megrendelések ösz-
szevonása és a háló-
zatok optimalizálása 

az e-kereskedelmi szolgáltatók költségeit is 
csökkenti.

Az online vásárlás a hagyományos kereskedelemhez képest átlag 36 százalékkal 
alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátással jár - hívta fel a figyelmet egy friss kutatás 
alapján a Prologis ipari és logisztikai ingatlanvállalat.
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A városon belüli elosztóközpontokból tör-
ténő közvetlen kiszállítás a kibocsátások to-
vábbi csökkentését eredményezheti. Ha az 
árukat a fogyasztókhoz közeli, városon be-
lüli elosztóközpontokból szállítják ki, a szállí-
tással járó üvegházhatású gázok kibocsá-
tása akár 50 százalékkal is mérsékelhető, 
ami a teljes szén-dioxid lábnyomot külde-
ményenként átlagosan 10 százalékkal csök-
kentheti.

A kiszállítási távolságot és a forgalomtor-
lódást is minimálisra csökkenti, ha az árut a 
lehető legközelebb raktározzák el a végfo-
gyasztókhoz. A szállítójárművek maximális 
kihasználásával a szállítási idő és a szállítás 
költségei egyaránt csökkenthetők.

Az okosépületek, az elektromos jármű-
vek és a mesterséges intelligencia fej-
lődése még inkább elősegítheti a keres-
kedelem fenntarthatóbb működését. A 
kutatás egyebek mellett megállapította, 
hogy a ma rendelkezésre álló energia-
források alkalmazásával az elektromos 
szállítójárművek használata 27 százalék-
kal csökkentheti a szállításhoz kapcsoló-
dó átlagos kibocsátást, miközben kisebb 
zajkibocsátással is jár.

Az e-kereskedelem esetében a legna-
gyobb kibocsátás a csomagoláshoz kap-
csolódik. Az internetes kereskedelem cso-
magoláshoz kapcsolódó kibocsátása a 
hagyományos kereskedeleménél átlago-
san mintegy hatszor magasabb, elsősorban 
a kartondobozok alkalmazása és a tárgyak 

egyenkénti becsomagolása miatt. Az MIT 
olyan forgatókönyvet is vizsgált, amely sze-
rint az e-kereskedelmi megrendelések 80 
százalékában kartondoboz helyett papír-
szatyrot használtak, ennél a forgatókönyv-
nél az e-kereskedelem a modellezett ese-
tek 90 százalékában fenntarthatóbbnak 
bizonyult a hagyományos kereskedelemnél.

Számos kereskedő vezet be környezetba-
rát csomagolóanyagokat vagy a csoma-
golást automatizálják az egyes árukombi-
nációkhoz leginkább megfelelő méretű és 
típusú csomagolások kikísérletezésével. A 
kartondobozok papírzacskóval, illetve pár-
názott postai tasakokkal történő kiváltása 
csökkenti a küldemények mennyiségét és 
tömegét, ami szintén alacsonyabb kibo-
csátást eredményez.

A korszerű elemző megoldások, például a 
tehermegosztás és a dinamikus útvonal-
tervezés 10 százalékkal csökkenthetik a ki-
bocsátást, és 30 százalékkal a fajlagos költ-
ségeket, illetve a forgalomtorlódást.
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Megalakult
az Állatorvostudományi Egyetem 

Állatvédelmi Központja

Az új jogi, elemző és módszertani központ 
az állatvédelemmel foglalkozó valamennyi 
tudományágat összefogja. Feladata, hogy 
a tudomány oldaláról támogassa a hazai 
állatvédelem fejlődését, hozzájáruljon a 
társadalmi szemléletformáláshoz, a felelős 
állattartás fontosságának 
tudatosításához - emel-
te ki az online is közvetített 
eseményen Sótonyi Péter, 
az Állatorvostudományi 
Egyetem rektora.

Mint hangsúlyozta, az ál-
latvédelem egy komplex, 
tudományágakon átívelő 
terület, ennek megfelelően 
az új központban az állat-
védelem multidiszcipliná-
ris kutatását és oktatását 
végzik, többek között állat-
orvosok és jogászok bevo-
násával.

Hozzátette, hogy az ÁTE a hazai állatvé-
delmi kutatások és szakemberképzés leg-
fontosabb helyszíne, ahol már 2017 óta kö-
telező tárgy az állatvédelem az elsőéves 
hallgatóknak. A negyedéves állatorvos 

hallgatók 2021-től új kötelező tárgyként 
összehasonlító állatvédelmet is hallgatnak 
magyarul és angolul az új központ keretei 
között. A már végzett állatorvosok számára 
pedig hamarosan megteremtik az állatvé-
delmi szakállatorvos képzés feltételeit. 

Sótonyi Péter kitért arra is, hogy az állat-
védelemben sokszor kizárólag a társálla-
tokra koncentrálnak, pedig a gazdasági 
haszonállatok védelme ugyanolyan fontos 
feladat.

CZECZON

Nagy előrelépés történt. Az Állatorvostudományi Egyetem (ÁTE) új szervezeti egy-
ségeként január elsején kezdte meg működését az Állatvédelmi Központ, amelynek 
feladata az edukáció mellett, hogy tudományos hátteret biztosítson az állatvédelem 
területén dolgozó valamennyi szereplőnek - hangzott el az intézményt bemutató ked-
di budapesti sajtótájékoztatón.
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Ovádi Péter, a Nemzeti Állatvédelmi Prog-
ram megújításáért és végrehajtásáért fe-
lelős miniszteri biztos beszédében a felelős 
állattartás fontosságára hívta fel a figyel-
met. Mérföldkőnek nevezte az állatvédelem 
tekintetében a központot, amelynek célja, 
hogy tudományos és szakmai alapon tá-
mogassa az állatok védelmében tett in-
tézkedéseket. Mint mondta, fel kell lépni az 
állatok érdekében, szót kell emelni a felelős 
állattartás mellett, és minden eszközzel küz-
deni kell az illegális szaporítók, a gondatlan 
állattartók és az állatkínzók ellen. 

A miniszteri biztos egyben hangsúlyozta 
az állatvédelem területén dolgozó szakmai 
és civil szervezetek együttműködésének 
erejében rejlő lehetőséget, és köszönetet 
mondott munkájukért.

Vetter Szilvia, az ÁTE Állatvé-
delmi Központ vezetője a saj-
tótájékoztatón elmondta, hogy 
a központ nem csupán az ál-
latorvosképzésben biztosítja a 
korszerű állatvédelmi ismeretek 
átadását, hanem a nem állator-
vos szakembereknek, civileknek 
is szervez képzéseket, szakmai 
napokat. Vállalkoznak továbbá 
arra is, hogy a legújabb állatvé-
delmi kutatási eredményeket 
közérthető módon megosszák 
a nagyközönséggel is. 

Az új szervezeti egység fontos feladata 
egyes állatvédelmi ütközőpontok, vitatott 
témák azonosítása, majd ezek tanulmá-

nyozása, kutatása és oktatása. Ilyen téma 
például az állatvédelem jogszabály- és in-
tézményrendszerének megfelelősége, ha-
tékonysága, a végrehajtás körüli polémiák, 
a gazdasági haszonállatok állatjólléti hely-
zete, valamint a menhelyekkel, kóbor álla-
tokkal, ivartalanítással, szaporítótelepekkel, 
az állatkínzás jogi, pszichológiai és krimino-
lógiai vonatkozásaival, a természetvédelem 
és az állatvédelem kapcsolódási pontjaival, 
az állatkínzás és az emberek elleni erőszak 
összefüggéseivel, a cirkuszi állatokkal és 
a vadászat állatvédelmi vonatkozásaival 
kapcsolatos kérdések - emelte ki Vetter 
Szilvia.

Hozzátette: a központ képzéseket, konfe-
renciákat, szakmai napokat tervez - többek 
között - hatósági állatorvosok, civil szerve-
zetek, közigazgatásban dolgozó szakembe-
rek részére. Emellett lehetőséget biztosíta-
nak arra is, hogy az állatvédelem különböző 
szereplői megvitathassák a területet érintő 
kérdéseket, vitatott témákat.

A központ tervei között említette egy ál-
latvédelmi kódex megalkotását is a terület 
meghatározó szereplőivel összefogva. A 
dokumentum aláírását nyár elejére tervezik.

Hangsúlyozta, hogy az ÁTE Állatvédelmi 
Központ hosszú távú partnerségre törekszik 
az állatvédelem minden szereplőjével, be-

leértve azokat a szakmai, állami vagy civil 
szférában tevékenykedő szervezeteket és 
személyeket is, akik mindennapos tevé-
kenységük során állatokkal foglalkoznak.

Fo
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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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5+1 KIHAGYHATATLAN 
KIRÁNDULÓHELY

MAGYARORSZÁGON

KARÁSZI ALEXANDRA

1. Boldogkő vára
Magyarország egyik legszebb váraként 

is szokás emlegetni, a tizenharmadik szá-
zadi, tatárjárást követő, Tomaj nemzetség 
egyik tagja által épített boldogkői várat. 
Első okleveles említése egészen 1295-ig 
nyúlik vissza, ahol már királyi várként szá-
moltak be róla. Többek között itt található 
Közép-Európa legnagyobb ólomkatona 
kiállítása, így a gyerekekkel is szuper prog-
ramnak bizonyul. Nem csak a vár, hanem 
a kilátás is lenyűgöző, mindenképp érde-
mes egyszer látni!

2. Bory-vár 
Még egy kicsit a váraknál maradva, fel-

tétlen említésre méltó és kiemelt figyelmet 
érdemel a Bory-vár. 1912-ben indul útjára 
a történet, mikor Bory Jenő, megvásárolta 

Bizakodunk, bizakodunk, egyre csak 
várjuk a percet, mikor újra útnak in-
dulhatunk, de sajnos a világban ala-
kuló események nem kecsegtetnek 
eddig túl sok jóval. Vannak, akik már 
nem bírják, repülőre ülnek, és vállalva 
a kockázatot elrepülnek valami messzi 
szigetre, ahol kipihenhetik magukat, 
feltöltődhetnek és magukba szívhat-
nak némi D vitamint is. Mi, akik viszont 
itthon maradunk, ahelyett, hogy búsu-
lunk és várjuk (kivételesen tényleg szó 
szerint) a csodát, inkább ismerjük meg 
hazánk kincseit. Az évindító cikkemben 
éppen ezért bemutatok 5+1 hazai ki-
hagyhatatlan helyszínt, remélhetőleg 
inspirációt és kedvet adva számotok-
ra, hogy felkeressétek ezeket a hazai 
gyöngyszemeket. 
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a Mária-völgyben a területet. Egészen ha-
láláig építette az építész és szobrász mes-
terségű Bory Jenő a várat. Mindent ő vég-
zett rajta, ő tervezte, ő vezette az építést, 
de még a kőműves munkálatokat is Jenő 
végezte. Álmos ősvezértől kezdve, Tinódi 
Lantos Sebestyénen át, a vár százoszlopos 
udvarán történelmünk nagy nevei talál-
hatók. 

3. Holdvilág-árok
A Visegrádi-hegységben húzódó árok, 

ma is közkedvelt kirándulóhely. Állítások 
szerint itt érdemes keresni Árpád fejede-
lem sírját. Ugyan Sashegyi Sándor, régész-
kutató ezen megállapítását még nem si-
került bizonyítani, az tagadhatatlan, hogy 
a környék télen és nyáron is egyaránt ma-
gával ragadó, érdemes ellátogatni ide. 

4. Jakab-hegy
Az egyik legizgalmasabb kirándulóhely, 

amely a Nyugat-Mecsek lenyűgöző szikla-
képződményeiről, szuper túráiról és pálos 
kolostor romjairól híres. Kihagyhatatlan 
látvány tárul elénk a hegy tetejéről, az Ist-
ván-kilátóról, amely a 602 méteres csú-
cson helyezkedik el. A víz és szél formálta 
sziklaképződményekhez a hagyományok-
nak megfelelően a nép sok mondát társí-
tott. 

5. Rám-szakadék
A Rám-szakadékról korábbi cikkeim egyi-

kében is írtam már, hogy az egyik legna-
gyobb kedvencem a maga vadregényes 
terepével. A szurdokban, szűk sziklafalak 
között, összesen 112 métert kell lefelé meg-
mászni a kalandoroknak. A szűkülő völgy-
ben, a szakadék felfedi gyönyörű vízesése-
it és vízmosta sziklafalait. Felfelé haladva 
pedig egyszerűen elragadja az embert a 
kalandos és páratlan hangulat. Dobogókő 
és Dömös között közel egy kilométer hosz-
szan húzódik. 



+1. Balaton-felvidék tanúhegyek
Remélem ez is ismerős lesz egy koráb-

bi, a magazinban megjelent cikkemből, 
ugyanis a tanúhegyek szépségéről, bá-
járól és gasztro kalandjairól is írtam már. 
Most viszont egy kicsit más oldalról köze-
lítem meg: évszaktól függetlenül egy séta 

a Tapolcai-medence hegyeinek egyikén, 
kihagyhatatlan program! A Badacsony, 
a Szent György-hegy, a Csobánc, a Ha-
láp, a Gulács, a Tóti-hegy, a Somló-hegy, 
a Kis-Somló és a Ság-hegy alkotják a ta-
núhegyeket. A magyar tengerrel a háttér-
ben, egyszerűen fenséges a táj.
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https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/


Erdőhegyi
Brigitta

CZECZON

Ha az önazonosság mellett döntök, 
az a lelkem szempontjából

mindig siker
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Megszületett az első magyar 
James Bond dal. A felkérést Er-
dőhegyi Brigitta énekesnő kapta. 
Ennek apropóján beszélgettünk 
az idáig tartó útról és arról a bel-
ső világról, amely meghatároz-
za Brigi minden döntését, melyet 
meghoz élete bármely területén. 
Hosszabb ideje köt minket isme-
retség egymáshoz, így az interjút 
is tegező viszonyban készítettük 
el. Megismerhetik, hogy milyen, 
mikor valaki elkötelezett a belső 
igazsága mellett és így éli életét, 
alakítja karrierjét tudatosan és 
ezt elismerik Jótékonysági Díjjal 
és Magyar Toleranciadíjjal.

- Induljunk a gyermekkorodtól. Állami 
Balettintézet, majd Harlekin Gyermekszín-
ház. Művészeti belső indíttatással születtél 
vagy a szüleid terelgettek ebbe az irányba, 
esetleg ez egy erős külső hatás eredménye?

- A szüleim liberálisan neveltek, amellett, 
hogy sok tekintetben konzervatív emberek. 
Hagyták, hogy azzal foglalkozzam, ami ér-
dekelt. Talán ez a felfogás volt a legkedve-
zőbb számomra. Míg a testvérem igényelte, 
hogy foglalkozzanak vele, én jól megvoltam 
belső világomban. Egy elég erőteljes belső 
világképpel születtem. És ebben a világban 
kezdetektől nagyobb kérdések foglalkoz-
tattak, mint úgy általában a kortársaimat. 
Úgy éreztem, hogy amit látunk magunk 
körül, az csak egy szelete egy nagyobb 
egésznek. Introvertált kislány voltam, aki 
belül keresett válaszokat. Nem is igazán 
tudtam megbeszélni senkivel azt, amit hoz-
tam magammal. Szerencse viszont, hogy 
szüleim művészetszerető emberek és ezzel 
a bennem lévő igényt, hogy a művésze-
ten keresztül fejezzem ki magam sohasem 
akadályozták. A zene, a tánc, az ének volt 

Fotók:  Antal László - Lantal Photography
 Cserfalvi Zoltán
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az a csatorna, amiben megtaláltam ma-
gam és a kommunikációmat a világ felé. 
Így a balett lett az, amit kezdetben tanulni 
kezdtem az Állami Balett intézet falai kö-
zött. Később nagy élmény volt Schubert Éva 
óráira járni színészmesterség okán, utána 
pedig jött a klasszikus hangképzés. A belső 
hangom a szívem és az érdeklődésem út-
ján próbáltam haladni.

- Mi a szocializmus utolsó évtizedeiben 
voltunk gyerekek. Ez a belső kép és világot 
többnek látás, mint ami, nehezítette vagy 
könnyítette az életedet?

- Gyermekként talán egyik sem, hisz még 
akkor nem is igazán tudtam erről senkivel 
beszélni. Később került a kezembe egy Mül-
ler Péter könyv, talán az elsők között, ami 
akkortájt a fősodrásban, ebben a témá-
ban megjelent. Persze időközben már tu-
datosan kutatva felnőttként Hamvas Béla, 
Rudolf Steiner és még számos más könyv 
következett. Ahogy cseperedtem egy fo-
lyamat volt, hogy megismerjem önma-
gam, ami persze sosem ér véget. Először 
komolyan a balett iskolában egyik évfo-
lyamtársam édesanyjával, Péli Ildikó fes-
tővel tudtam erről mélyebben beszélgetni. 
A kiállítása meghívóján egy Pilinszky idézet 
volt: Nem az a fontos, hogy a madár hány-
szor csap szárnyával, hanem hogy íveljen. 
Én megkérdeztem, hogy ő ezt hogyan ér-
telmezi? Nekem meghatározta ez az egy 
mondat az egész életemet, belém égett. 
Onnantól elindult egy diskurzus és olyan 
dolgokról esett szó, amikről sokkal később 
olvastam. Majd felnőtt koromban jött Sza-
bó Ági dalszöveg író barátnőm, akivel ha-
sonló dolgokról cseréltünk eszmét. Nekem 
elteltek évtizedek az életemben, hogy saját 
magamban ízlelgettem ezt a dolgot. Meg-
maradt a művészet az egyetlen pontként, 
ahol fellélegzek és abban a rezonanciában 
vagyok, ami számomra otthonos. A zene, 
tánc, ének és az irodalom, amiben meg tu-
dom ezt a belső világot valósítani. Nekem 
ezek a gyerekkori gondolataim, inspiráci-
óim nagyon meghatározták a működése-
met és később a pályám során is fontos 
volt, hogy magamban ezt a belső világot 
hogyan hozom harmóniába a külső vilá-

gunkkal. Ez egy folyamatos feladat volt, mai 
napig feladat – nyilván most sokkal többet 
értek belőle -, de fiatal felnőttként is kihívás 
volt a kis puzzle darabkákat elhelyezni. Min-

dig fontosnak éreztem ezt a belső világot 
felfedezni, ezen gondolkodtam és sosem 
söpörtem a szőnyeg alá. Fontosnak tar-
tottam az élet nagy kérdésein gondolkod-
ni. Nagyon hamar feltettem azt a kérdést, 
hogy: Miért vagyok itt? Visszatérve arra az 
egységtudatra, amit már gyermekként is 
éreztem… nem azt gondoltam, hogy előt-
tem semmi, utánam semmi, hanem ál-
landó a folytonosság. Ez a mikro-makro 
kozmosz élmény. Amikor érzem, hogy az 
univerzum részeként bennem is ott az uni-
verzum egésze. A létezés teljessége.

A művészetnek érzésem szerint ez a lé-
nyege, hogy visszavisz ebbe az egységbe. 
Tehát ami nekem kódolva, nagyon erősen 
a lelkembe volt vésve – nem azt akarom 
mondani, hogy amiben hittem, vagy amit 
tudtam, nem akarok erre címkéket akasz-
tani -, azt kutattam igyekeztem kifürkészni. 
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A művészet különböző ágain keresztül érzi 
az ember azt az egységet, ami túl van a fizi-
kai síkon. Mindig az érdekelt, mi van a dolgok 
mögött, a látható mögött. Ez egy kifogyha-
tatlan éléskamra volt számomra, amit fel 
kell fedezni. Mindig éreztem és később az 
idő és a tapasztalatok is abban erősítettek 
hogy önmagam - az ember - titkainak a 
megfejtése vihet közelebb a világ titkainak 
feltárásához is és ennek a harmonizálása a 
legszebb kihívás. Ami persze végtelen.

- A művészvilágban mindenki ugyaneb-
ből a kútból merít különböző mélységig. 
Nem okozott ez neked egyfajta kívülállóság 
érzést? Hisz említetted, hogy nem tudtál er-
ről igazán beszélni senkivel.

- Régebben sűrűn éreztem ezt, de ahogy 
változom, annál könnyebben megtalálom 
a kapcsolódásaimat és annál jobban tu-
dok én is oldódni. Személyes élményeim, és 
ahogyan azokat kezelem, segítenek az uta-
mon. Úgy gondolom, hogy mindannyian 
kozmikus lények vagyunk, a különbség az, 
hogy ki mennyire éli meg ezeket a tapasz-
talatokat tudatosan. Attól is függ, ki meny-
nyire keresi és ebből adódóan mennyire 
fedezi fel magában, hogy ki ő valójában. 
Persze mivel mindig változásban vagyunk, 
ennek sincsen vége soha. De talán ami iga-
zán lényeges ebben az inkább az a látás-
módunk, ami mindeközben ki tud alakulni. 
Önmagunk figyelme egyfajta éberség. Azt 
hiszem, ez sok mindennek lehet a kulcsa.

- Gondolom, most már finom érzékkel tu-
dod kontrollálni, hogy mennyire mehetsz 
bele ilyen diskurzusokba.

- Sosem voltam kitárulkozó alkat, nem volt 
késztetésem erről beszélni, csak ha érez-
tem, hogy van érdeklődés. Ez azért nehéz, 
mert veled már van egy ismeretségünk, 
máskülönben nem is mennék ennyire bele. 
Veled beszélgetve nehéz elindulni a rajtvo-
nalról. 

Meghatározó gyerekkori élményem volt, 
mikor a nagypapám fiókjában találtam 
egy bakelit jazz lemezt, aminek a címe „Azok 
a ’20-as évek”. Az egy nagyon fontos dolog, 

hogy mihez érzünk affinitást, kedvet, mert 
abba tudjuk a legtöbb szeretetet beletenni. 
Az egy fontos törekvés volt, hogy nem in-
dulhatok el egy olyan irányba, ahol nincs ez 
az odaadás bennem. Tudtam, hogy kitartó-
nak és szorgalmasnak kell lennem, de azt is, 
hogy a szorgalom abból a szeretetből fog 
táplálkozni, amihez kedvem volt. Akik ismer-
nek, azt mondják, szorgalmas vagyok, igen, 
de csak olyannak állok neki, ami érdekel. 
Nyilván sok olyan részfeladatot vállaltam 
fel a pályámon, amihez nem volt kedvem, 

de tudtam, hogy olyan cél miatt szüksé-
ges, amik viszont abszolút a szívem köze-
péből jönnek és felvállaltam a feladatot. Itt 
nem kompromisszumra gondolok, hanem 
pl. olyan tulajdonságokat kifejleszteni ma-
gamban, amihez amúgy nem lenne nagy 
kedvem. De a cél, aminek alá van rendelve, 
az ennek a szolgálatában van. Úgy érzem, 
ezért kapjuk a nagy inspirációkat, hogy köz-
ben számos olyan dolgot „csinálhassunk”, 
amihez lehet, hogy nem is sok képességgel 
rendelkezünk. Itt van lehetőség fejlődésre. 
Így tudjuk igazán meglepni magunkat. Így 
vélekedem az emberi kapcsolatokról is. Ta-
lán azért vannak nagyon erős vonzalmaink, 
mert ott az a szeretet ad annyi muníciót, 
ami az ottani tapasztalatok elviseléséhez 
erőt ad. Mikor a vágyaink felé haladunk, 
egy ponton előfordulhat, hogy szükségsze-
rűen komfortzónán kívül kerülünk, és olyan 
utakra tévedünk, amihez kevésnek érezzük 
magunkat. Így fejlődhetünk. Úgy érzem, ha 
merek hinni abban, amit a szívem vagy az 
ösztöneim jeleznek, azt nem szabad figyel-
men kívül hagyni. Számomra ez is a tuda-
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tosság része. A pályámon is éreztem, hogy 
sok nehézség van, de ha szeretetből létre 
akartam hozni valamit, akkor vállaltam ezt 
a sokszor embert próbáló fejlődési utat.

- Nyilatkoztad, hogy a meghatározó pon-
tok a pályádon – legyen az Sophia Loren fi-
ának esküvőjén éneklés, Gorbacsov 75. szü-
letésnapján, a Depeche Mode felkérések 
–mind nemzetközi, megtisztelő felkérések 
Mint ez a mostani is. Különleges és ritka-
ságszámba menő. Az önazonosságodnak, 
hitelességednek, hogy azt sugároztad kife-
lé, ami benned van, ennek köszönhetőek az 
ilyen léptékű megbízások? A tudatos karri-
erépítés úgy, hogy közben önazonos ma-
radsz, ez teremti meg ezeket a lehetősé-
geket is? Vagy ez sorsszerűség, hogy neked 
kapcsolódnod kell nemzetközi szinten is?

Egy nagyon komplex kérdést feszegetsz 
ezzel. Ennek a kérdésnek a megválaszolá-
sához nagyon mély érzésekhez és tapasz-
talatokhoz kell visszanyúlnom, ami mesz-
sze-messze túl mutat számomra a karrier 
témáján. Inkább a sorsfeladat témájához 
kapcsolódik… Nem is hiszem, hogy igazán át 
tudom adni erre a teljes választ, de egy ré-
szét megpróbálom. - Talán röviden úgy fo-
galmaznám, hogy bár a sors útjai kifürkész-
hetetlenek, mégis ha figyelünk és van hozzá 
bátorságunk, érezhetjük, merre akar vinni. 
Rengetegen kérdezték, hogy miért nem me-
gyek külföldre és sok csodás tapasztalat 
mellett olyan is ért itthon, amivel nem szeny-
nyezném be ennek az interjú anyagnak a 
lapjait. Erős, fájdalmas dolgok. Minden meg-
próbáltatás ellenére sosem szerettem vol-
na bizonyos dolgokat szem előtt téveszteni. 
Érzéseim szerint nem véletlen születünk oda, 
ahová. Lelkemben mélyen úgy éreztem, 
hogy nekem itt van dolgom. Úgy éreztem, 
hogy amit itt kihívásként kapok, azzal van 
feladatom, és ha ezt nem vállalom, akkor 
a sorsom elől menekülnék. Márpedig sem-
mi sem áll tőlem távolabb! Ezen felül pedig 
szeretek itt élni – ez a hazám- az otthonom! 
Ahogy említettem szívember lévén ez még 
inkább segített abban, hogy kitartsak azon 
az úton, hogy sosem lehet a pénz vagy bár-
mely jól hangzó praktikum fontosabb a ma-
gasabb rendű értékeknél. Ahogy Szerb Antal 

írta: A haza szeretete a végzet szeretete. Így 
külön leírhatatlan boldogság nekem, hogy 
itthon tudtam az említett sikereket megélni, 
és nemzetközi színvonalon működni. Óriási 
öröm számomra, hogy ezeket Magyarorszá-
gon tudtam megtenni. Szeretek itthon lenni, 
itt dolgozni, attól függetlenül, hogy meggyő-
ződésem, egy nehezített pályán mozgok. Van 
ez a mondás, hogy kalandvágyból itthon ma-
radtam. Ez egy nagyon mély érzés. Vannak 
nagy példák előttünk. Radnóti Miklós, Szerb 
Antal szavai sokszor csengenek a fülemben. 
Mélyen átérzem ezt a kötődést és sokszor 
elszorult már e miatt a torkom. Rengeteg 
könny és verejték tapad az én személyes 
utamon is ehhez. Bevallom rendkívül prak-
tikátlanul hiába is adódtak külföldi lehető-
ségek, melyek elszólítottak volna innen én a 
hazámban akartam ezen a pályán alkotni.

Ennek tükrében kiderül miért is olyan be-
csesek számomra azok a csodák, amelyek-
kel aztán itthon megajándékozott a sors. 
Cotton Club, Sophia Loren, Gorbacsov, De-
peche Mode és most a James Bond-kap-
csán említett felkérés és persze még szá-
mos más felejthetetlen élmény. Persze 
vannak más élményeim is. Bizony olyanok 
is, amelyek húsbavágóan embert próbá-
ló tapasztalatok. Mégis arra jutok mindig, 
hogy azért vagyok magyar, mert itt van 
dolgom és ez egy sors, ami elől nem biztos, 
hogy el kell menekülni. Még akkor sem, ha 
nehezebbnek tűnik, mint amit adott pilla-
natban elbírok, vagy amit tudni vélek arról, 
hogy hol húzódnak a határaim.

Viszont tagadhatatlan, hogy mindig is 
volt bennem egy elvárás magam felé, 
hogy amit csinálok, az nemzetközi színvo-
nalú legyen és rá is kényszerített a pálya 
arra, hogy emellett kitartsak. Így rendkí-
vül hálás vagyok ezekért a határainkon túl 
mutató felkérésekért. E miatt hiszek abban, 
hogy amikor a Jóisten azt látja, hogy kitar-
tunk akkor is, amikor a dolgok fájdalmasan 
reménytelennek látszanak és álmainkat 
veszni hagyni tűnik az egyetlen megoldás-
nak de mi mindezek ellenére álljuk a sarat 
akkor egyszer csak elhozhatja a lehetősé-
geket. A pályám elején a jazz iránti elhí-
vásom sem tűnt túl ésszerűnek és persze 
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nem ez volt az egyetlen, amiben próbára 
tett a sors.

- A jazz-el és swing-el nem a legpopulári-
sabb vonalat választottad.

- Említettem. Hiszek a sorsszerűségben. A 
papám fiókjában lévő jazz bakelit lemez-
zel kezdődött, majd mikor 18 évesen senki 
nem tud lebeszélni arról, hogy ezt az utat 
válasszam, akkor ott találom magam an-
nál a Garay Attilánál, aki ennek a lemeznek 
a meghatározó figurája. Tőle tanulhattam 
egy akkor még élő legendától. Onnantól 
ő volt az iránytű számomra, mert tudtam, 
hogy ha azt mondja oké, abban bízhatok, 
ha azt mondja nem oké, akkor mindegy há-
nyan tapsolnak, az nem oké. Kiváltságos-
nak érzem magam, hogy Garay Attila volt 
a mesterem. Hajtott a tudásvágy és volt 
hozzá a műfaj iránti szeretetből erőm. Lát-

tam magam előtt, hogy ezeket a dalokat 
hol fogom előadni, tánccal együtt komple-
xitásban látva egy olyan helyen, ahol ez a 
világ autentikusan átadható. Sok visszatérő 
álmom volt erről éjszakánként.

Egyszer csak kapok egy felkérést, hogy nyí-
lik egy Cotton Club nevű hely, ami a Francis 
Ford Coppola Cotton Club című filmjében 
lévő klubnak, az eredeti 1918-as New Orle-
ans-i klubnak a mintájára készül. Azt az ér-
zést nem lehet szavakba önteni. Előtte azt 
kérdezték, hogy oké, hogy a Garayhoz jársz, 
de hol fogod ezeket a dalokat elénekelni? És 
megtörtént a csoda. Ezt a víziót dédelget-
tem előtte évekig magamban. Ez egy gyö-
nyörű példája számomra a sorsnak. Ha az 
ember mer menni a szíve után, nem tud-
ja mi lesz, csak érzi, hogy a lelkébe ez bele 
van vésve és nem kilogikázza, hogy mi az 
előnyös, hanem mer menni szíve igazi vá-
gyát követve, akkor annak lesz hozadéka. 
Én ebbe érzem a csodát.

Persze azt én sem láttam, hogy a Cotton 
Club színpadán olyan embereknek is fogok 
énekelni, akik komoly közérdeklődésre tar-
tanak számot és ez a pályámon mérföldkő 
lesz. Sophia Loren csapata. Ifj. Carlo Ponti, 
Armani, Depeche Mode, Gorbacsov. Soha 
nem gondoltam, erre. Ezért érzem, hogy a 
tudatosság nem az, hogy én tudom, hogy 
velem mi fog történni, hanem az, hogy egy 
percig sem kételkedtem a lelkembe ége-
tett dolgok fontosságát illetően. Ez a szívem 
útjának tudatos követése. Mindig vannak 
vizsgahelyzetek és nem azonnal igazolódik 
vissza a döntésünk helyessége.

A Cotton Clubban 8 évig ment a 30-as 
évek Amerikáját idéző műsorom ahová ja-
varészt külföldi vendégek jártak. Mindenki a 
Sophia Loren, Gorbacsov és Depeche Mode 
felkéréseket ismeri, de a legnagyobb élmé-
nyeim, szakmai sikereim, számomra sokkal 
személyesebb élmények voltak. Kétség-
telenül számomra a legnagyobb szakmai 
büszkeség egy sokkal kevésbé promotált 
helyzet volt. Az egyik Cotton Club estem 
után egy idős fekete bőrű tündéri bácsi 
keresett meg és gratulált, aki Amerikából 
érkezett a műsoromra. Kiderült a Francis 
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Ford Coppola által rendezett Cotton Club 
nevű legendás film egyik emblematikus és 
autentikus énekes-táncos figurája volt. Ha 
tudomásom van arról, hogy a nézők között 
ül, bizonyára megrettenek. Az ilyen helyze-
tekben persze erőt adott mindig, hogy tud-
tam, Garay Attila ennek a világnak a nem-
zetközileg elismert mestereként tanított, aki 
ennek a minőségnek az optikáján keresztül 
igyekezett felkészíteni a pályára. Mégis, mi-
kor a gratuláció után megtudtam, hogy ki is 
ült a sorok között, egyszerre ijedtem meg és 
voltam persze később boldog a NICE WORK 
mondatától.

Talán benne volt a sorsomban, hogy ah-
hoz hogy önazonos legyek, kitarthassak az 
elveim mellett és azon a színvonalon tudjak 
működni, amin szeretnék, ehhez így kellett 
történnie mindennek. Az önazonosság szá-
momra megkerülhetetlen alapját képezi az 
életnek, aminek hiánya értelmetlenné teszi 
a létezést. Bevallom, úgy érzem nincs olyan 
pénz, nincs akkora siker, ami azt a vesztesé-
get tudja kárpótolni, mikor önmagát elve-
szíti az ember.

- Azt is érdemes tudni, hogy te azért tudsz 
lubickolni ezekben a stílusokban, mert egy 
mély belső kötődést érzel a ’20-as, ’30-as 
évek világához. Van egy belső kapcsolódá-
sod azzal az érával, azzal az időszakkal. Erről 
mennyit lehet tudni?

- Ez egyszerre áldás és átok. Album készí-
tésekor az mindig egy nagy kihívás volt ne-
kem, hogy a jazz iránti szerelmet összhang-
ba tudjam hozni a mainstream vonallal és 
úgy tudjak emészthető zenét ajándékozni a 
közönségnek, hogy az zeneileg számomra is 
izgalmas legyen. De a ’30-as években nem-
csak a zene, hanem a festészet, építészet is 
egy olyan virágkorát élte, amit sok tekintet-
ben fényesebbnek érzek, mint a mai világun-
kat. Kihívás ötvözni mindig a múlt értékeit az 
új időkkel. Az persze segítheti a munkát, ha az 
alkotótársak is például két dalom kapcsán is 
– Szolnoki Peti és Pély Barna esetében is -, a 
jazzből jönnek a gyökereik. 

A James Bond féle felkérésnek pedig 
ezért is örültem nagyon, mert zenei vilá-

gát tekintve azon brandek egyike, amely-
nél egy mainstream, mai, jól működő irány 
mellett fő törekvés, hogy közben meg-
maradjanak a múlt klasszikus értékeinek 
elemei. Ez érzésem szerint egyébként egy 
egyetemes kihívás a mai kor emberének 
is. Sokszor tűnődöm ezen, hogy a mai em-
bernek felelőssége, feladatai között sze-
repel, hogy globálisan, kozmikus lényként, 
törekedjen a régi értékek megőrzésére. Az 
innováció és a változás elkerülhetetlen, 
de zsákutcának érzem, ha megtagadjuk 
a múlt elvitathatatlan értékeit. A zenében 
is arra törekszem, hogy hasonlóan az em-
lített példán, így legyek korszerű és a Ja-
mes Bond zeneiség kicsit nekem ilyen. A 
James Bond dalokban törekednek arra, 
hogy megmaradjon a zene gazdagsága 
az igényesség hangszerelést tekintve is, 
de korszerűnek kell lennie és nem lehet 
poros.

- Ebben az akciófilmes brandben, a Ja-
mes Bondban az önazonosságban mekko-
ra szabadságotok volt?

- Abszolút volt, zeneileg is, ezzel össze tud-
tam rezonálni, nem volt kompromisszum. A 
küldetés kedvemre való volt, ezért is vállal-
tam el.

- Teljesen személyessé tudtad tenni a 
produkciót?

- Igen. Beérkezett a felkérés, partnerül hív-
tam Szabó Ágnest (szöveg) és Harmath 
Szabolcsot (zene). Csapatként működtünk, 
benne voltam az alkotó folyamatokban, 
személyre szabott volt végig a munka. Ins-
piráló élmény.

- Szabó Ági angolul megírta a dalszöve-
get, Leave the Dark a címe. Ha magyarul te 
írod a szöveget, hasonló született volna?

- Igen. Szabó Ágival nem véletlenül fűz 
össze minket nem csak szakmai barátság. 
Az, hogy mit tartunk fontos üzenetnek ab-
ban mélyen megegyezik a véleményünk, 
maximálisan. Ezt ismét megtapasztaltam. 
Nagyon örültem, hogy a dal címe az lett, 
hogy: Hagyd el a sötétséget.
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- Tehát akkor ezt úgy lehet tekinteni, hogy 
egy olyan lehetőségként kezeled, amiben 
egy olyan üzenetet tudsz megfogalmazni – 
hiszen nagy publicitást kapó 25-ik Bond film 
-, ami összecseng a lelkeddel?

- Igen. Minden sor lelkem legmélyéről 
szól. Egyébként is, ahogy már említettem 
az önazonosság számomra minden körül-
mények között kulcskérdés. Bármiről is le-
gyen szó. Ily módon ez a valóban szerencsés 
együttállás. Egyébként is a Bond filmek dalai-
nak ilyen erős az üzenetük, amivel maximá-
lisan tudok azonosulni. Ezek nagy ívű dalok, 
szépen, jellegzetesen meghangszerelve, 
fontos mondanivalóval. Szeretem ezt a vi-
lágot. Említettem néha vékonynak érzem 
azt a mezsgyét, amin zeneileg szívesen ha-
ladok, de ez rajta van.

- Mit lehet tudni még erről a projectről?

- Én összességében ezzel a pár mondattal 
foglalnám össze:

„A No Time to Die című 25. James Bond 
filmet támogató egyik világmárkával 
együttműködésben készült a James Bond 
hangulatú nemzetközi reklámfilm, mely 
zenéjének elkészítésére és annak előadá-
sára érkezett a felkérés hozzám. További 
öröm számomra, hogy a kedvező fogad-
tatás révén a zenéhez videóklip is fog ké-
szülni. Ahogy a film zenéje is magyar szer-
zők műve a film alkotásában is kizárólag 
magyarok vettek részt, ezért ez nagy do-
log nekünk, és talán Magyarországnak is. 
Hálás vagyok, mert Sophia Loren fiának 
esküvőjén való éneklésem a Gorbacsov 
születésnapi fellépésem és a Depeche 
Mode exkluzív felkérései után ez is egy 
újabb szintén ritkaságszámba menő, kü-
lönleges és megtisztelő nemzetközi felké-
rés.Tordai Istvánnal dolgoztam közösen, 
aki mint (magyar) James Bond karak-
ter lesz látható. A dalom címe: Leave the 
Dark mely így még „előzetesként, premier 
előtt„ csendül fel a reklámfilmben. Ponto-
sabban nem csak a hangom, hiszen fel is 
tűnök benne „önmagamat” alakítva éne-
kesnőként.

Link: 
https://www.youtube.com/watch?-

v=9upe0_u6Ib8

- Ezen kívül 2021.re van más terved is?

- Szeretnék ezután egy másik dallal is 
előrukkolni.

- Mit lehet róla tudni?

Úgy született, hogy átküldött hajnali kettő-
kor egy zenei alapot az alkotó társam, akivel 
már folyt a munka egy zenei ötlet kapcsán. 
Még nem volt készen a dal. Éjjel kettőkor a 
zene még abban a nem végleges állapo-
tában olyan inspirációval bírt számomra, 
hogy kb. egy-két óra leforgása alatt a szö-
veg a kész dallammal együtt megszületett 
bennem. Nem győztem a diktafonra ma-
gamnak felénekelni. Hajnali négyre meg-
született a dal. Életem első dala ahol egy 
ilyen intenzív alkotói állapoton, fázison men-
tem át. Felemelő érzés volt, ahogy dallam-
mal, szöveggel együtt kiáradt és megszüle-
tett és összeállt egy kerek egésszé! Inspiráló 
volt átélni ezt a csodás folyamatot, ahogyan 
alkotó társammal egymást inspirálva 
megszületik egy olyan közös alkotás, amit 
mindketten 100%-ban magunkénak érzünk. 
Hiszem, hogy ha valami így születik meg az 
emberben, annak vállalni kell a kockázatát. 
Nagyon erős élmény volt. Amikor létrejött 
olyan eufóriát éreztem, hogy lebegtem a 
föld felett. Persze a színpadon táncolva éne-
kelve és prózában is éreztem már ilyet. Ilyen 
alkotó folyamatban viszont most első alka-
lommal. Hálás vagyok érte a Jóistennek.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D9upe0_u6Ib8
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D9upe0_u6Ib8
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Ezt csodás ajándékként éltem meg. Visz-
sza kanyarodván a beszélgetésünk elejére 
talán ezt éreztem gyerekkoromban, hogy 
ezeket kell felkutatni, kifürkészni, hogy mi Is-
tennek a célja velem. Hogy azt az erős egy-
ség érzést, amit érzek belül, az hogyan tu-
dom odaadni. Ez egy olyan harmónia, egy 
olyan frekvencia, amit nagyon nehéz itt a 
földön megélnünk. Mert törvényszerűen, 
determináltan szorongó lények vagyunk, 
az elménk által szorongásra vagyunk ítél-
ve. Mindig ezt akarjuk feloldani, ösztönö-
sen, tudatosan vagy tudattalanul. Én akkor 
vagyok boldog, ha ezt a bennem régóta 
élő, folyamatosan munkálkodó, a létezés 
teljességét pulzáló érzést valahogyan át-
adhatom.

- Ehhez megtaláltad a legjobb eszközöket, 
a saját csatornádat.

- Azt gondolom, ehhez bármi lehet jó esz-
köz. Mert azt hiszem egy jó beszélgetés ket-
tőnk között is ugyanez. De fontos nyilván, 
hogy a késztetéseinkkel, a képességeinkkel 
mit kezdünk. Mit tudunk odatenni, szorga-
lom, türelem, mit tudunk kimunkálni ma-
gunkban. Ha orientálódunk, talán remél-
hetjük, hogy méltó eszközei lehetünk annak, 
amibe energiát fektettünk.

- Hogy érzed, ki tudtál teljesedni ebben? 
Van még hová? Amit gyermekkorodban 
gondoltál, azt már elérted, vagy még min-
dig lehet más dimenziókat találni? Esetleg 
elérted, amit akkor terveztél és most már 
arra építkezel?

- Ha arra gondolok, amit 12 évesen kép-
zeltem, akkor a 8 év a Cotton Clubban, 
hogy mesterektől tanulhattam, vagy az 
Uránia koncert, színházi premierek, dalok, 
megtisztelő nemzetközi felkérések és még 
sok más, mindenképpen a gyermekkori ál-
mok megvalósulása. De úgy érzem, mindig 
úton vagyunk, és csak bízom benne, hogy 
utamon menve többé tudok válni és töb-
bet adni.

- Hogy érzed, te egy személyben vagy ke-
vés ennek a többnek a megvalósításához, 
vagy a közeg nem hagyja ezt kiteljesedni?

- El kell hinnem, hogy a létezés olyan tö-
kéletesen működik, hogy megadja a lehe-
tőségeket, és ha ügyes vagyok, felismerhe-
tem ezeket és talán tudok velük élni. Egyéni 
a felelősségünk. Egyénként van lehetősé-
günk fejlődni és a világunk is ez által lehet 
jobb. Nem tudok úgy tekinteni az életemre, 
mint 70-80 év. Nem tudok a létezésről így 
gondolkodni. Azt gondolom a régi korok 
embere sokkal jobban tudatában volt az ő 
kozmikus mivoltának. Így indulhattak a csa-
tákba is, más volt a halállal való viszonyuk. 
Merték vállalni, hogy akár fiatalon meghal-
nak, mert küldetésük van. Achilleus tudott 
volna akkora harcos lenni, ha félti az éle-
tét? Nehéz bátornak lenni, úgy, ha közben 

félünk a haláltól. Gandhinak van egy mon-
dása: Minden, amit teszel jelentéktelen, de 
nagyon fontos, hogy megtedd. Illetve egy 
másik kedvencem: A tetteink az örökkéva-
lóságban visszhangoznak. Az apró dönté-
seink is fontos döntések. Ha az ember elhi-
szi, hogy több annál, mint ami látszik és a 
mindenség erejével bír, akkor jobban meg 
tudja élni a lehetőségeket. Rettegve nehéz 
kihozni a maximumot. Sokan ezt nagy sza-
vaknak gondolják, és hogy elvisz minket a 
realitástól, de számomra ez a realitás. A szí-
vem után megyek, és amit emberi lényként 
felelősséggel gondolok, hogy fontos, azt tu-
dom a döntéseimnél alapul venni. Ez min-
dig egy kaland. És mindig öröm a pozitív 
visszaigazolás, hisz állandóan van bennem 
kérdés, hogy működni fog e, hogy ennyi-
re rábízom magam a belső igazságomra. 
Mindenesetre én úgy döntöttem, hogy vál-
lalom ennek kockázatát.
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Egyesület vagy alapítvány?
Segítünk a döntésben!

Sokszor merül fel kérdésként, hogy egy - egy ügyet, célt milyen szervezeti formá-
ban a legcélszerűbb elindítani, működtetni. Természetesen nem a céges formákra 
gondolok, hiszen civil ügyeket, nonprofit, társadalmi alakulást és segítséget adó, ér-
dekképviseletet nyújtó és sok más dolgot hatékonyabban lehet civilként, civil szer-
vezetként képviselni. Írásomban a hatályos jogszabályok, az Interneten található 
civil információk alapján próbálom logikusan, tömören, de jól áttekinthetően bemu-
tatni a civilség alapkérdéseit. Az információkért köszönet azon civileknek, akik segí-
tettek tapasztalatukkal.

Mi a civil szervezet:

A 2011. évi CLXXV. Tv. az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szer-
vezetek működéséről és támogatásáról 2. 
paragrafusának 6. pontja meghatározza a 
civil szervezet fogalmát, amit korábban a 
gyakorlatban „csak” a nonprofit szervezet 
fogalmán belül definiáltunk. Civil szervezet-
nek tekintjük a civil társaságot, a Magyaror-
szágon nyilvántartásba vett egyesületet (a 
párt kivételével) és az alapítványt.

Nagyon jó, hogy létezik hivatalos definíció, 
csakhogy ebből még elképzelésünk sem 
lehet, hogy terveink megvalósítására me-
lyik lenne a célszerűbb…

Akkor nézzük az alapítvány legfonto-
sabb jellemzőit!

• Alapítványt bármely tartós célra lét-
re lehet hozni, hisz megszűnt az a 2014. már-
cius 15. előtti korlátozás, amely szerint az ala-
pítvány célja közérdekű kell, hogy legyen.

• Az alapítvány lehet zárt és nyitott. 
Ha egy alapítvány nyitott vagy nyílt, ah-
hoz bármely bel- és külföldi természetes és 
jogi személy csatlakozhat, amennyiben az 
alapítvány céljával egyetért, azt támogat-
ni kívánja pénz és/vagy egyéb eszközökkel, 
és csatlakozását a kuratórium elfogadta. 
Zárt az alapítvány akkor, ha az alapító nem 
engedi meg az alapítványhoz való csatla-
kozást. Zárt alapítványnak adományt sem 
lehet felajánlani, illetve ha fel is ajánlanak 
neki, azt nem fogadhatja el. Zárt alapítvány 
esetében ugyanis az alapító a cél megva-
lósításához szükséges vagyont bocsátja az 
alapítvány rendelkezésére úgy, hogy ez az 
összeg csatlakozással, azaz támogatással 
nem növelhető a későbbiekben. 

• Alapító vagyonszükséges a létreho-
záshoz, amelyet az alapító bocsát a szer-
vezet rendelkezésére.

• Az alapító saját elhatározása alap-
ján, alapító okiratban hozza létre az alapít-
ványt.

• Alapító lehet magánszemély, vagy 
jogi személy is.

CZECZON
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• Az alapító és az alapító hozzátartozói 
nem lehetnek többségben a kuratórium-
ban.

• A kuratórium vagy egyszemélyi kurá-
tor irányítja a szervezet működését, amely 
az alapítvány kezelő szerve.

Az egyesületről

Egyesület alapítható minden olyan célra 
és tevékenységre, amely összhangban áll 
az Alaptörvénnyel, és amelyet törvény nem 
tilt. Legalább 10 alapító tagra van szükség, 
és a tagok száma később sem lehet ennél 
kevesebb.

Az egyesület olyan civil szervezet, amely:
• Magyarországon létrehozott
• Önkéntesen létrehozott szervezet
• Önkormányzattal rendelkezik, ön-

kormányzati elven működik
• Az alapszabályában meghatározott 

célra alakul
• Nyilvántartott tagsággal rendelkezik
• A céljainak elérése érdekében szer-

vezi tagjai tevékenységét.
• Az egyesület jogi személy.

Elsődlegesen vállalkozási-gazdasági te-
vékenység végzésére sem alapítvány, sem 
egyesület nem hozható létre, viszont bizo-
nyos feltételek mellett végezhetnek vállal-
kozási tevékenységet!

Mi a két szervezeti forma között a legje-
lentősebb különbség?

Az egyesület személyeket egyesít, az ala-
pítvány vagyont. Ebből következik, hogy az 
egyesület valamely cél, tevékenység érde-
kében a tagok önszerveződő közösségével 
jön létre, míg az alapítvány célok, tevékeny-
ségek támogatására hivatott. 

Például egy intézmény – óvoda, iskola, 
kórház, stb. – működésének támogatásá-
ra megfelelőbb forma az alapítvány, mivel 
a hangsúly itt nem a tevékenységen van, 
hanem az anyagi támogatáson. A közös 
tevékenységek – például kulturális, sport, 
jogvédő, stb. – végzésére jobb forma az 
egyesület, mivel itt a hangsúly a személyek 
együttműködésén van.

Az alapítvány előnyei és hátrányai:

Előnyök:
• A kuratórium hatékonyan tudja mű-

ködtetni
• jól megválasztott kuratóriumi lét-

számmal a kuratórium könnyen összehív-
ható és döntésképes (akár egy fő is elég 
lehet)

• széles lehet a működési területe 
(szinte bármely közösségi intézmény, de 
akár egy személy támogatására is létre-
hozható)

• amennyiben a közhasznú minősítést 
is megszerzi, adókedvezményre jogosító 
igazolást adhat ki a támogatónak, és maga 
is különböző kedvezményekben részesülhet

• jó a társadalmi elfogadottsága

Hátrányok:
• ha az alapító nem együttműködő, 

gyakorlatilag nem lehet módosítani az ala-
pító okiratot

• az alapító nem vehet részt befolyá-
soló, aktív tevékeny módon az alapítvány 
működésében, tehát ha ő lenne a tevé-
kenység motorja, nem célszerű, hogy ő le-
gyen az alapító

• nem módosítható az alapítvány cél-
ja utólag

Az egyesület működtetésének előnyei, 
hátrányai:

Előnyök:
• A céloknak és a működési területnek 
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„csak” az Alaptör-
vény és a törvé-
nyesség szab ha-
tárt

• Korlátlan a 
létszám

• Teljes sza-
badság a műkö-
dés, a szervezeti 
felépítés terén

• K ö z h a s z n ú 
minősítés kérhető, 
ebben az esetben 
a szervezetet és a 
támogatókat kü-
lönböző adóked-
vezmények illetik meg

• Egy jól működő egyesületben minden 
tag azonosulni tud a szervezettel és ezzel a 
feladatok, célok jól és hatékonyan megva-
lósíthatók

• A tagok valóban döntési helyzetben 
vannak, beleszólásuk az ügyekbe ténylege-
sen érdemi

• Az alapszabály, célok, tevékenységek 
szabadon módosíthatók, változtathatók

Hátrányok:

• A demokrá-
cia drága dolog, 
tehát a legfőbb 
szerv összehívása, 
mint a törvényes 
működés egyik ga-
ranciája költséges 
lehet, például nagy 
létszám esetén te-
rembérlet, döntési 
anyagok előkészí-
tésének költsége 
stb.

• A döntést a 
szavazati arányok miatt lényegében csak 
konszenzussal lehet meghozni (egy fő egy 
szavazat)

• A demokratikus működés biztosítása 
nem egyszer nehézkes, például megismé-
telt közgyűlés elnökség határozatképtelen-
sége stb.

• A kezdeti lelkesedés után, ha érdekte-
lenség következik be, nagyon megnehezül 
a működés

https://tevagyabrand.hu/


CsPM   29

Johari ablak
Komocsin Laura

Az önismeretünk bővítésére, az önma-
gunkon való gondolkodásra nagyon hasz-
nos a Johari ablak, és 
nem mellesleg önbiza-
lom-növelésre is kivá-
ló. Joseph Luft és Harry 
Ingham pszichológusok 
alkották meg 1955-ben, 
az elnevezés kettejük ke-
resztnevének ötvözete 
(Joe és Harry – Johari). 
Összegyűjtöttek 55 pozi-
tív vagy semleges tulaj-
donságot (ambiciózus, 
érzékeny, extrovertált, 
introvertált stb.). Ezek 
közül kell kiválasztanunk 
azt az ötöt, ami szerintünk a legjellemzőbb 
ránk. Ezután küldjük el a tesztet legalább öt 
ismerősünknek, és kérjük meg őket, hogy 
jellemezzenek bennünket öt tulajdonság-
gal. A Johari ablakunk így négy részből fog 
állni: az önmagunk számára ismert és is-
meretlen, valamint a mások számára is-
mert és ismeretlen területből.

 Aréna: Azok a tulajdonságok tartoznak ide, 
amelyeket mi is tudunk magunkról, és má-
sok számára is nyilvánvaló. Minél tágabb ez 
a rész, annál mélyebb az önismeretünk.

Vak: Itt vannak a vakfoltjaink – azok a tu-
lajdonságok, amelyeket mások látnak ben-
nünk, de mi nem tudunk róluk. Például a 
barátaink kreatívnak tartanak bennünket, 

mi viszont kishitűek vagyunk, és észre sem 
vesszük, mire vagyunk képesek. A Joha-

ri-ablak egyik legfőbb ereje, hogy ezeket az 
önmagunk számára elrejtett tulajdonsá-
gokat felszínre hozza, tudatosítja, elgondol-
kodtat róluk.

Zárt: Ez az eltitkolt, rejtett tulajdonságaink 
területe – amelyeket mi tudunk ugyan ma-
gunkról, de a külvilág számára ez nem lát-
ható. Ha sok ilyen van, azon mindenképpen 
dolgoznunk kell, hiszen mire megyünk azzal, 
ha nyitottak, rugalmasak, precízek vagyunk, 
ha ezt senki nem tudja rólunk?

Ismeretlen: Idetartozik minden olyan tu-
lajdonságunk, ami mind számunkra, mind 
a környezetünk számára ismeretlen. 

Amikor én is kitöltöttem, azon kaptam 
magam, hogy nemcsak aznap örültem, 
amikor láttam, milyen pozitív tulajdonsá-
gokat jelöltek be rólam az ismerőseim, ha-
nem ki is nyomtattam, és a „szomorkásabb, 
esősebb” napokon elővettem a fiókból, ki-
csit feltölteni az akkumulátoraimat, ezért 
jó szívvel biztatok mindenkit arra, hogy egy 
ilyen hűvös, esős őszi napon szánjon ma-
gára 5 percet: 

http://businesscoach.hu/johari/

http://businesscoach.hu/johari/%0D
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Komocsin Laura

A 2020 évi mentoring felmérésünk célja az volt, hogy betekintést nyerjünk a hazai 
mentoring helyzetébe, felmérjük a vállalati mentoring jellemzőit. A válaszadók több 
mint a fele multinacionális, negyede pedig magyar magántulajdonú cégnél dolgozik 
jellemzően 500 fő fölötti nagyvállalatnál. A válaszadók kétharmadánál működik for-
mális mentoring rendszer, akiknél pedig nem működik, azoknak a fele tervezi 3 éven 
belül a bevezetését. 

A válaszadók 100%-a hasznosnak érzi a 
mentoringot a vállalat számára külön-
böző okokból. Sokak szerint a mentorálás 
előnye a kollégák személyre szabott integ-
rálása és szakmai fejlesztése, ami gyorsabb 
és hatékonyabb az új munkavállalóknál. 
Több vállalatnál is csökkent a fluktuáció a 
mentoring rendszer bevezetése óta, illetve 
erősödött a csapatszellem, motiváció, el-
kötelezettség mind a mentoráltak mind a 
mentorok körében Ezen kívül a tapasztala-
tok megosztása segít a szemléletformálás-
ban és az új nézőpontok megismerésében, 
másoknak pozitív externália volt a munkál-
tatói márka javítása. 

A mentorok 93%-a úgy nyilatkozott, 
hogy megérte a mentoringra fordított idő, 
mert közben ő is fejlődött, és a tudása át-
adásával értékesebb munkát tud végezni 
a mentorált. A mentor is különböző készsé-
geket fejleszt a mentorálás során, és ki tud 
teljesedni a munkában. Valamelyik men-
tornak például a jövő vezetőinek kiemelése 
növelte az elköteleződését. Sokan fedeznek 
fel sikert abban, hogy láthatják a mento-
ráltjuk fejlődését, előmenetelét, illetve büsz-
keséggel tölti el őket, hogy hozzájárulhattak 
az osztályuk, részlegük sikeréhez. Volt, aki 
abban látta a mentorálás értelmét, hogy 
így hatékonyabban tudják betanítani az 
új munkavállalókat, és a befektetett idejük 

megtérül. A men-
torokat az is mo-
tiválja a munká-
jukban, ha látják a 
mentorált szemé-
ben az érdeklődést, 
dolgozni akarást, 
fejlődésre törek-
vést.  Valakinek a 
változatosság je-
lentette az érté-
ket a mentorálás 
során, hogy kisza-
kad a megszokott 
hétköznapokból , 
és más szemszög-
ből tekint a cégre. 
Ezek mellett volt, 
aki anyagi támo-
gatást is kapott a 

Mentoring, 
amivel mindenki csak nyerhet
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mentorálásért (eredmény, vagy ráfordított 
idő alapján), de a legtöbbjük főként esz-
mei ellenszolgáltatásban részesül. Minősé-
gi beszélgetést, elismerő szavakat 
és tiszteletet kapnak mentorként, 
illetve folyamatos lehetőséget, 
hogy tovább képezzék magukat, 
ami segít a vállalati céljaik eléré-
sében. 

Mentorok fejlesztése

A legtöbb mentort a vállala-
ton belül képezték ki, de voltak, 
akik nyitott coach/mentor képzé-
sen vettek részt. Sokan önállóan, 
könyvekből sajátították el a men-
torálást, vagy a saját mentorától 
tanulta meg hogyan is csinálja. A 
válaszadók 70%-a tervezi 3 éven 
belül bővíteni a mentoring tudását, amiből 
profitálhat majd a mentor és a mentorált is. 

Kihívások a mentoringban

A mentoring folyamat legtöbbször lega-
lább 1 évig tart, de olyan vállalatok is van-
nak, ahol csak 3-6 hónapig. A mentoroknak 
párhuzamosan általában 2, vagy maxi-
mum 3 mentoráltjuk van, és havonta 5-10 
órát töltenek mentorálással. Volt, akinek 
a nyelvi korlát vagy az eltérő vállalati kul-
túrából való érkezés is nehézséget okozott 
abban, hogy magas szakmai szinten tud-

janak együttműködni. Több mentornál is 
előfordult, hogy a mentorált úgy tekintett 
rá, mintha a pszichológusa lenne, de 2020 

igazi kihívása az online mentoringra való 
átállás volt. Mentorként a legnagyobb ki-
hívás az volt, hogy kevésbé motivált, vagy 
bizonytalan volt a mentoráltjuk. Új, de egy-
re gyakoribb kihívásként megjelent, ami-
kor fiatalabb mentorként idősebb kollégát 
kellett mentorálniuk vagy alacsonyabb 
beosztásúként magasabb beosztásút, így 
a válaszadók kétharmada nyitott lenne a 
fentiek alapján az un. reverse mentoring ki-
próbálására.

Komócsin Laura MCC
A Business Coach Kft ügyvezetője

és a Mentor Oscar alapító zsűrielnöke

http://www.oilbar-cafe.eu/
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Szupermenek
    a valóságban

“Az embereknek és az erdőknek                     
                    együtt kell gyógyulniuk...”

KOVÁCS BRIGITTA EFI
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Az erdőfürdő abban különbözik egy er-
dei sétától, hogy itt nem egy baráti ki-
kapcsolódásról, beszélgetős dologról van 
szó, ahol az erdő csupán egy díszlet, ha-
nem egy olyan sétáról, ahol megpróbáljuk 
megélni annak a nagyszerűségét, hogy 
részei vagyunk ennek a szépségnek, és az 
érzékszerveink által mindenféle kapcsoló-
dásokat élünk meg az erdővel.

A relaxált állapot mellett érdemes tuda-
tosítani magunkban, hogy itt egy olyan 
sétán veszünk részt, ahol fontos a csend, a 
lelassulás és a fókuszáltság. Egyfajta me-
ditatív állapot jön létre a séta alatt. Úgy 20 
percre van szükség ahhoz, hogy az ember 
átvegye az erdő energiáit, és ráhangolód-
jon.

2019-ben találkoztam az erdőfürdő fo-
galmával, és M. Amos Clifford Az erdőfür-
dőzés kézikönyve című kötettel, melyet 
meg is vásároltam, mert éreztem, hogy 
komolyan akarok foglalkozni a témával. 
Ezt követően több erdőfürdő sétán is részt 
vettem.

Gyerekkorom óta nagyon közel áll hoz-
zám a természet. Mióta a Mátrában élek, 
az évek során egyre nagyobb szerepet 
kapott az életemben a természetjárás.

2017-ben a legkisebb gyermekem halála 
volt az, ami megrengette az egész világo-
mat és lökésszerűen cselekvésre sarkallt, 
hiszen mindezt valahogy fel kellett dol-
goznom. A halálának 2 éves évfordulóján 
borzasztó fájdalmat, gyötrelmet éreztem, 
nagyon mélyponton voltam. Megköny-
nyebbülésre volt szükségem. Egyfajta égi 
ajándékként megkaptam 2019 december 
elején, hogy úgymond “rádobtak” az útra, 
hogy elindítsam a Mátrai Erdőfürdő prog-
ramot.

Az erdő fantasztikus gyász, veszteség kí-
sérő szerepet töltött, és tölt be a mai na-
pig az életemben. Amellett, hogy tanító 

vagyok, elvégeztem egy gyászcsoport ve-
zetői képzést is. A gyászolónak a legtöbbet 
azzal tudjuk adni, hogy érzi, ha szüksége 
van ránk, ott vagyunk mellette. Szerintem 
ezt a támogatást az erdőben lehet a leg-
inkább megkapni. Példát mutat abban, 
hogyan lehet akár megváltoztathatatlan 
dolgokat elfogadni, túlélni és újrakezde-
ni. A sok-sok csapást átvészelt fák mindig 
befogadnak, hozzájuk mindig mehetünk. 
Az erdőhöz mindenféle kérdéssel fordul-
hatunk, megkapjuk a választ. Amikor az 
ember már nem töpreng, nem agyal, be-
felé tud figyelni, és ebben az állapotban 
feltesz egy kérdést, pl.: “ Mire vágyik a lel-
kem?”, akkor az erdő segít.

A hétköznapi szuperhősöket bemutató interjúsorozatom e havi számában Imre 
Judit Tündével beszélgettem, aki Magyarországon az elsők között hozta létre a Mát-
rában, a japánból származó sinrin jokut, azaz az erdőfürdőt. Judit számára saját 
gyászfeldolgozó folyamatában is rendkívül hasznos kísérő volt az erdő.
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Szerintem a lelkünknek, és a testünknek 
is az erdő az igazi otthona. Édesanyám, 
nagymamám még mezítláb járt, a föl-
deken dolgozott. Öntudatlanul is érezték, 
hogy a természet részei. A technikai fej-

lődés, a városiasodás hatására teljesen 
elfeledkeztünk a természettel, ezáltal a 
társainkkal, és az önmagunkkal való kap-
csolódásról is. A sokféle inger, és a kifelé 
figyelés elnyomja belső monológunkat. Az 
erdő segít abban, hogy újra meghalljuk a 
saját hangunkat.

A természetben mindenre ott az orvos-
ság. A test, a lélek és a szellem harmó-
niájának megteremtésével erősödik az 
immunrendszerünk. A fák fitoncid vegyü-
leteket bocsátanak ki - így védekezve a 
kártevőktől - melyeket belélegezve erő-
södik szervezetünk ellenállóképessége. Az 
oxigéndús levegő rendkívül jótékony ha-
tással van testünk működésére. Ezen kívül 
kiemelném a program vérnyomáscsök-
kentő, szívritmus szabályozó, ill. az ideg-
rendszerre és a koncentrációra gyakorolt 
jótékony hatását.

Az erdőfürdő szakmai alapjait M. Amos 
Clifford, nemzetközileg a legtapasztaltabb 
erdőfürdőzési szakember által írt, koráb-
ban említett könyve alapján sajátítottam 
el. A könyvet még a mai napig is gyakran 
felütöm, a gyakorlatokat azonban azó-
ta már nem csak ismerem, de érzem, és 
élem is.

Mindennapjainkban leginkább a látás és 
a hallás érzékszerveit használjuk. A vendé-
geim sokszor egy ilyen sétán ébrednek an-
nak tudatára, hogy mennyi érzékszervünk, 
és érzetünk van. Amikor pl. a látást kizárjuk, 
és csak hallgatjuk a patak hangját. Egé-
szen más így hallgatni. Az is nagy élmény 
szokott lenni, amikor nagy mohapárnákat 
tapintunk, simogatunk, odabújunk hozzá-
juk, megillatozzuk őket. Vagy amikor érze-
teinkre hagyatkozva látás nélkül érzékel-
jük a lábunk előtt lévő botot, mögöttünk az 
árkot.

Általában a déli órákban tartom az er-
dőfürdőt, így télen is élvezhetjük a nap-
sütést, a kicsit magasabb hőmérsékletet. 
A veszélyes időjárási viszonyok kivételé-
vel mindenféle körülmények között tartok 
sétát. Ha pl. borongós az idő, akkor a ter-
mészetet egy másik oldaláról megismer-
ve egészen új tapasztalásokban lehet ré-
szünk.

Egyszer bejelentkezett egy család, akik 
az esős idő miatt le akarták mondani az 
erdőfürdőt. Én biztattam őket. Elmondtam, 
hogy a sétát megtartom, és ha megfelelő 
ruhát hoznak, akkor minden rendben lesz. 
Már elindultunk a csapattal, amikor hívott 
az anyuka, hogy megérkeztek. Az eső sze-
merkélni kezdett, különös varázsa volt az 
erdőnek. A kamasz kislány feszülten ér-
kezett, mert a család ellenezte az esőben 
való sétát, de állítólag a lány nagyon sze-
retett volna jönni. A szótlan, zárkózott kis-
lány észrevehetően oldódott a séta során, 
s a zárókör kérdésére, hogy mit adott neki 
az erdő, képes volt megfogalmazni, hogy 
az elején még feszültség volt benne, most 
pedig mennyire jól érzi magát. Fülig ért a 
szám, hogy tényleg működik az erdőfürdő, 
hogy egy kamaszkorú kislány képes eny-
nyire befelé figyelni, együtt lenni az erdő-
vel, és a benne lezajló változást önmagá-
tól megfogalmazni.

Az erdőfürdőzésnél nincs életkori meg-
kötés. A legfiatalabb vendégem néhány 
hónapos volt, a legidősebb pedig 77 éves. 
Fizikai állapottól függetlenül mindenkinek 
ajánlom, hiszen a max. 3 km sétát könnyű 
terepen tesszük meg kb. 3-3,5 óra alatt. 
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max. 20 fős csoportokban. Igény szerint 
egyénileg is tartok erdőfürdőt.

Egy séta alkalmával 3-4 meghívás, és 
megosztó kör van. A séta szótlanul, a 
csend terében zajlik, melyet a természe-
ti erőkhöz való kapcsolódás segítségével 
valósítunk meg. Van akinek könnyebb a 
csend terét megvalósítani, másoknak ne-
hezebb. A megosztó körben mondják el 
vendégeim tapasztalataikat. Ilyenkor nem 
beszélgetés alakul ki, hanem megszen-
telt figyelemmel hallgatjuk egymást, ami 
egyáltalán nem könnyű.

Az úgynevezett meghívások, az én meg-
hívásaim vendégeim számára. Ahogy 
az erdőfürdő semelyik mozzanata, így ez 
sem kötelező. Amikor föltámad a szél, ak-
kor pl. meghívom vendégeimet a szél öle-
lésére. Kitárjuk a karunkat - akár behunyt 
szemmel -, figyeljük, és amikor megérkezik, 
megöleljük. A legtöbb ember számára ez 
egy különleges kapcsolódás. Azt is nagyon 
szeretem, amikor levesszük a cipőnket, és 
mezítláb sétálunk. Eleinte általában keve-
sen követik a példámat. Később azonban 
egyre többen megtapasztalják, milyen jó 
érzés a talajjal, a különböző felületekkel ily 
módon kapcsolódni.

Iskolai osztályokkal is volt már erdőfür-
dős tapasztalatom, hat hetes turnusban. 
Az egyik nagyon emlékezetes megnyil-
vánulás egy kisfiúé volt, aki a séta vé-
gén annyira lelkesen, és energiával telve 
mondta, hogy “Most már megérdemled a 
fagyit, mert nagyon jót tettél velünk!” (Az 

erdőfürdő után mindig fagyizni mentünk.) 
Azt, hogy az a gyermek érezte, hogy én 
valami jót adtam az életéhez, a napjához, 
sosem felejtem el. A kicsiknek a patakkal 
való kapcsolódás tetszett a legjobban. 
Először megpillantották, majd behuny-
ták a szemüket és csak a patak hangjá-
val kapcsolódtak. Aztán beleszippantottak 
az illatába, megsimogatták. Később a te-
nyerükkel játszottak a vízzel. Megfigyeltük, 
milyen a hőmérséklete, és ez milyen érzés. 
Legvégül a nedves tenyerünkkel megsi-
mogattuk az arcunkat, tenyerünket. A pe-
dagógusoknak is tetszett, hogy a gyerekek 
képesek voltak egy-egy rövid időre ezekre 
a dolgokra irányítani a figyelmüket. Ahogy 
az egyik igazgatónő is mondta, az élmény 
általában később érik be náluk egy emlék-
ként, vagy a természetbe történő vissza-
vágyás formájában.

Előfordul, hogy a vendégeim nehezen 
tudják felvenni ezt a másfajta ritmust. Sok 
esetben félünk a csendtől, és különbö-
ző mesterséges zajokra van szükségünk, 
hogy a félelmeinket, szorongásainkat le-
küzdjük, mert félünk szembenézni velük. 
Egyszer az egyik vendégem a séta ele-
jén sehogy sem tudta elfogadni a csen-
det. Beszélgetett, és irritálta, hogy állítása 
szerint, míg neki az erdő a mindennapjai 
részét képezi, ezzel szemben mi magasz-
tosan viszonyulunk hozzá. Végig eltolta 
magától a kapcsolódásokat. Nem enged-
te bele magát mélyen, nagyon sokáig el-
lenállt. Legvégül azonban, az erdőfürdő 
azon részénél, amikor mindenki kiválaszt 
magának egy fát, akkor megtörtént a cso-
da. Magához engedte a saját félelmét, és 
erős zokogásban tört ki. Hálás volt, hogy 
megkönnyebbült, hogy kiadta magából. 
Bizalommal volt irántunk, hogy ezzel nem 
élünk vissza, hanem támogatjuk. Bizton-
ságban érezte magát az erdőben és a 
körben is. Ill. az erdőfürdőben eltöltött kö-
zel 2 óra lazító hatása is okozhatta a vál-
tozást. Talán azért fogadta be nehezen a 
csendet, mert saját magától, a saját érzé-
seitől félt. A végén beszélt a veszteségéről, 
és hogy a hétköznapi életben erősnek kell 
lennie, így nagyon ritkán engedi meg ma-
gának, hogy az érzései áradjanak.
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Egy másik alkalommal egy rendszeresen 
erdőfürdőző óvónő által tapasztaltuk meg 
a következőt. Beszéltem arról, hogy az er-
dőtől mennyi minden jót kapunk, és milyen 
jó lenne viszonozni ezt, ill. hogy gondolkod-
junk el azon, hogy személy szerint mi mit 
adhatnánk neki. Annyira szép volt, amikor 
épp a pataknál meditáltunk, és megszó-
lalt, hogy neki most eszébe jutott egy dal, 
és úgy érzi, hogy el kell énekelnie. Annyira 
katartikus volt, hogy azóta is gyakran kér-
jük, énekelje el.

A fák a gyökérzetük segítségével kom-
munikálnak egymással, melyek összefo-
nódnak a talajban. Illetve a lombkoroná-
ikkal és az általuk kibocsátott illóolajokkal 
is kapcsolódnak. Az utóbbiak segítségé-
vel tájékoztatják egymást, pl. egy kártevő 
megjelenéséről. Ennek hatására különbö-
ző ellenanyagot termelnek, melyek elri-
asztják ezeket a rovarokat. Amikor az er-
dőfürdő során az erdő szélére érünk, akkor 
az erdő érzékeli a szándékunkat, érzésein-
ket, melyeket a fák továbbadnak egymás-
nak, felkészülnek a fogadásunkra.

Az egyik picurka kislány, a kezdő kérdé-
semre, hogy mit szeretne az erdőfürdő so-
rán adni és kapni, azt felelte, hogy ő sze-
retetet szeretne kapni a fáktól, és hogy 
őbenne is ott a szeretet. A séta azon sza-
kaszában, amikor megkeressük azt a fát, 
ami leginkább megszólít bennünket, akkor 
mi is rájuk hangolódunk, meg ők is ránk. 
Így tudjuk kiválasztani azt a bizonyos fát, 
amivel szívesen kapcsolódnánk.

Az erdő mindig más és más arcát mu-
tatja, mert mi is mindig mást veszünk 
észre benne, másra fókuszálunk, s ezáltal 
újra és újra tud újat adni. Kiapadhatatlan. 
Örökké azt adja, amire szükségünk van. 
Míg az emberi kapcsolatokban ez sokszor 
nem valósítható meg.

Az erdőfürdőn belül tervezek gyászfel-
dolgozó csoportokat, melyben a csoport 
és az erdő ereje támogatná a veszteséget 
átélt vendégeimet a trauma feldolgozá-
sában, legyen szó az élet bármilyen terü-
letén átélt veszteségről.

Amikor meghívtak a SOTE-ra egészség-
turiszikai hallgatókhoz, hogy beszéljek az 
erdőfürdőről, fantasztikus volt látni az ér-
deklődésüket. Szeretném felvenni a kap-
csolatot az erdőfürdőre nyitott egész-
ségügyi szakemberekkel, egyesületekkel, 
hogy ez a terápia még könnyebben eljus-
son azokhoz, akiknek a legnagyobb szük-
ségük van rá.

Legvégül pedig álljon itt egy idézet a 
“bibliámból”, Az erdőfürdőzés kézikönyvé-
ből:

“Az embereknek és az erdőknek együtt 
kell gyógyulniuk, különben egyikük sem 
lesz jobban. A gyógyulást hozó orvosság a 
kapcsolatban rejlik. Az erdőfürdő hatásos 
eszköz ebben a páratlan munkában.”

Az erdőnek is gyógyulásra van szüksége, 
hiszen érző lényként a fák is megsínylet-
ték, hogy az emberek eltávolodtak tőlük, 
és legfeljebb szép környezeti díszletként 
tekintenek rájuk. Létezésüket figyelmen kí-
vül hagyva szeméttel veszik őket körül, ill. 
önös érdekeiket előtérbe helyezve helyte-
len erdőgazdálkodást folytatnak.

Ha sikerül visszatalálnunk az erdőbe, ak-
kor megint az otthonunk lehet, és ismét 
érezni fogjuk, hogy elválaszthatatlanok 
vagyunk.                   Mátrai Erdőfürdő (klikk)
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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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BLOGI

Eddigi rovatomban, kicsit megújult formában jelentkezem mostantól kezdve – Élet-
Mese Újrakeretező írásokat olvashatnak tőlem a következő hónapok során.

A korábban tőlem megszokott pozitív hangvétel természetesen továbbra is marad, 
ahogy a magazin által képviselt tudatos tartalom is, mindössze annyi változik, hogy 
kicsit mesélősebb formában érkeznek tőlem az információk.

Részben azért is döntöttem emellett az 
apró változtatás mellett, mert tavalyi lap-
számainkban megjelent írásaimban úgy 
éreztem kimaxoltam a bárhol történő BOL-
DOGulás elméleti alapjait. Arra gondoltam 
eljött az ideje annak a fajta cselekvésnek, 
amikor saját példámon bemutatva hozok 
mindennapi történeteket abból az időszak-
ból, mikor az élet éppen engem tesz pró-
bára azáltal, hogy letesztel a gyakorlatban: 
én miképp tudok MÁSKÉPP tekinteni a mun-
kámra és minden másra az életemben.

25 évnyi vendéglátásban szerzett tapasz-
talatot egy számomra egészen új területen 
kamatoztatva, igyekezve kihozni minden 
napból a maximumot. Azokból is, mikor úgy 
érzem semmi sem sikerül, mikor legszíve-
sebben fognám a batyumat és tovább 
állnék, mondván ezt a szakmát aztán vég-
képp nem nekem találták ki…

Mert igen bevallom voltak ilyen gondola-
taim is az első pár hónap irodai lét során, 
melyet a pénzügyi szektor egyik számom-
ra korábban egészen ismeretlen területén 
tölthettem el. 

Mondhatnám, hogy kényszerből. Hiszen 
tavaly márciusban, mikor az akkor kiala-
kult helyzetnek köszönhetően szüneteltetni 

voltam kénytelen a vállalkozásomat és el 
kellett kezdenem munkát keresni, a mos-
tani lehetőségen kívül semmi nem adó-
dott számomra. Hiába adtam be az ön-
életrajzomat megszámlálhatatlanul sok 
helyre, legtöbben válaszra sem méltattak, 
aki mégis, mindössze egy sablonlevélben 
tudatott velem pont annyit, amivel semmit 
nem tudtam kezdeni...

Első és hosszú ideig egyetlen pozitív visz-
szajelzésem egy pénzügyi szolgáltatások-
kal foglalkozó cégtől érkezett, melyet gya-
korlatilag akartam vagy sem, praktikus volt 
elfogadnom, ha nem akartam tovább ag-
gódni azon, hogy gyorsan apadó tartalé-
kaim vajon mikor fogynak el végképp.

Ráadásul akikkel az állásinterjú során – 
akkor még csak online formában találkoz-
tam – mind nagyon szimpatikusak voltak 
számomra, kezdve a cég HR-es kollégájától 
leendő mentoromon át a Call Center ve-
zetőjéig bezárólag. A kedvező jeleket pe-
dig úgy értelmeztem, hogy érdemes zöld 
utat adnom a számomra korábban tőlem 
meglehetősen távol álló szakmának, hogy 
kipróbálva magamat benne, tanulhassak 
egy csomó új dolgot. Korábban szerzett 
tapasztalataimat kamatoztatva, ezentúl 

ÉletMese Újrakeretező
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másban és MÁSKÉPP segítve azokat, akiket 
az utamba hoz az élet.

Igen ám, de meghozni egy döntést, el-
indulni egy új úton lelkesen, örülve annak, 
hogy végre lehetőséget kaptam újra pénzt 
keresni még közel sem jelenti azt, hogy 
innentől kezdve aztán minden heppi és 
egyenes út vezet számomra a sikerhez rö-
vid időn belül.

5 hónap elteltével szomorúan realizáltam, 
hogy még mindig jóformán egy helyben 
toporgok az eredmények tekintetében, ami 
meglehetősen odavágott az én kis alapve-
tően maximalista lelkemnek. Azon kaptam 
magam ugyanis, hogy hiába dolgoztam 
szorgalmasan és kitartóan, egyetlen fillér-
rel sem sikerült csökkentenem az időköz-
ben életem során gyakorlatilag első alka-
lommal felhalmozott adósságaimat. Sőt, 
mit több, azon törtem a fejemet, kitől tudok 
még kölcsönkérni átmenetinek nevezett 
pénzzavaromat enyhítendő…

Közel sem úgy haladtam tehát előre, 
ahogy én azt megálmodtam, mikor eldön-
töttem, hogy új vizekre evezve BOLDOGulok, 
mondván én aztán erre bárhol képes va-
gyok.

Na de nem azért járom hosszú évek óta az 
önismeret útját, hogy az első (na jó, valójá-
ban sokadik) adandó alkalommal bedob-
jam a törülközőt és visszakozzak, mondván 
nekem ez sok(K) és inkább keresek valami 
könnyebb utat. 

- OK, jó fej vagy Blogikám, de akkor 
mégis vajon mi lehet a megoldás, ami kiu-
tat jelenthet a mostani siralmasnak látszó 
helyzetből? Milyen ötleted van arra vonat-
kozóan, hogy ne folyton a Damoklész kard-
jaként fejem fölött függő fűtési szezon és az 
azzal járó jelentősen megemelkedő kiadá-
sok miatt aggódjak? Na meg persze, hogy 
miből fedezem az egyéb költségeimet, 
miközben a tartozásaim lefaragása már 
valóban csak utópisztikus elgondolásnak 
tűnik a jelenlegi helyzet tükrében. – morfon-
dírozott bennem a szkeptikusabbik énem, 
aki természetesen szokás szerint mindig a 
legalkalmatlanabb pillanatban volt képes 
felbukkanni jó szokása szerint. 

- Nos, mi lenne, ha összekapnád ma-
gad és előszednéd azt az énedet, aki jó-
kedvében mindig olyan ügyes tanácso-

kat tud adni másoknak arra vonatkozóan, 
hogy megoldáscentrikusan érdemes állni 
az életben minden kihívásunkhoz? Tudod, 
akinek van az a kedvenc idézete a Patch 
Adams című filmből: “Ha csak a problémát 
látja, nem leli a megoldást. (...) Azt lássa 
meg, amire más rá sem néz félelemből, ké-
nyelemből vagy lustaságból.” – válaszolta 
a jobbik felem.

- OK, rendben, legyen – hagyta jóvá 
nem túl nagy lelkesedéssel az a részem, aki 
akkor már pár napja biztosan érezte, ha ez 
hosszútávon így megy tovább, akkor vala-
kinek komoly baja esik…

Így történt tehát, hogy 2020. szeptember 
11-én reggel elindultam a Káli-medencé-
be pár napra. Egy olyan társasággal, akik-
kel mindig biztonságban érzem magam s 
akikkel képes vagyok a nap minden per-
cében feltétel nélküli szeretetben kapcso-
lódva létezni. Akikkel szalmabálák tetején 
fogócskázva vinnyogva röhögni ugyanúgy 
képesek vagyunk, mint a legbelső félelme-
inket és fájdalmainkat megosztani útköz-
ben vagy a nehezen megszerzett vacsora 
felett fáradtan, de mégis boldogan kortyol-
gatva egy pohár jól megérdemelt borocs-
kát.

Szóval így esett az eset, hogy senkinek 
komoly bántódása nem esett. Blogi pedig 
következő hét elején feltöltődve tért vissza 
a való világba, felvértezve érezve magát az 
előtte álló kihívások csípőből történő meg-
oldásához. Na de ha minden olyan gömbö-
lyű lenne, mint elsőre gondoljuk, mi szükség 
lenne egy ÉletMese Újrakerezetőre? Követ-
kező havi írásomból ígérem, kiderül.
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Lehet másképp

BLOGI

Úgy döntöttem, hogy a következő hóna-
pok során lehetőséget adok arra, hogy az 
írásaim által bepillantást nyerhessenek 
kedves Olvasóim egy olyan program ku-
lisszái mögé, amit a Gondviselés csodás 
meglepetésként hozott nekem tavaly év 
végén. Mely reményeim szerint elindítja 
azt a régóta szükséges, gyökeres változást 
hazánkban, aminek köszönhetően „a ma-
gyar név megint szép lesz, méltó régi nagy 
híréhez”. Bízom benne, hogy a kezdeménye-
zés, melynek elragadtatott részese lehetek 
majd’ 5 hónapon át, mind többeket meg-
mozgat és változásra ösztönöz azok közül 
is, akik egyelőre csak külső szemlélőkként 
vesznek részt. Nem kevesebben, mint egy 
olyan folyamat kísérésében, ahol a részt-
vevők változása nem csak a külső kipofo-
zásáról szól. A „lefogyasztunk-kisminkelünk- 
felcicomázunk” showk ideje lejárt, eljött az a 
korszak, amikor már igazi mély belső átala-
kulás és fejlődés szükségeltetik ahhoz, hogy 
végre igazán BOLDOGulhassunk az életben. 
És erre most itt van a lehetőség.

14 csodálatos segítő munkálkodik azon 
május közepéig, hogy mi, a 10 szerencsés ki-
választott, akik meghoztuk a döntést, hogy 
elindulunk az álmaink felé, minden fajta tá-
mogatást megkapjunk ahhoz, hogy kihoz-

zuk magunkból a maximumot. Felnyissuk a 
szívünk mélyén elrejtett kincsesláda tetejét 
és felszínre hozzuk az abban lakozó cso-
dákat. Életmódot váltva, kreatív energiáin-
kat mozgósítva, szeretetteli közösségként 
együttműködve. Jó példával elöl járva ab-
ban, hogy lehet MÁSKÉPP, mint félelemben 
élve, egymásra mutogatva és panaszkod-
va, milyen mostohán bánt velünk az élet…

Számomra hosszú évek kitartó munká-
jának gyümölcse érett be azzal, hogy ka-
rácsonyi ajándékként megkaptam a le-
hetőséget változ(tat)ni egy csomó olyan 
területén az életemnek, amit eddig egyma-
gam nem tartottam lehetségesnek. Hiába 
volt meg bennem a vágy, hogy lefogyjak, 
rendszeresen mozogjak, nyelvet tanuljak, s 
megnézzem az íráson kívül van-e még te-
hetségem bármi egyéb kreativitást és fan-
táziát igénylő területen. Hiányzott egy olyan 
jól felépített rendszer, amit apró lépésen-
ként be tudok építeni a mindennapjaimba. 
Ami keretbe foglalja mindazokat a tenni-
valókat, melyek szükségesek ahhoz, hogy 
igazán látványos eredményt érhessek el 
belátható időn belül.

És akkor derült égből „kariaji”, néhány jó 
szándékú ismeretlen úgy döntött, esélyt ad 

Örömteli, sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok!
Új év, új fajta tartalom mindkét Blogi rovatban. Ami marad, az a pozitív hangvétel, 

a tudatos életre ösztönzés és a korábban már megszokott kissé fanyar humor, 
mely itt-ott nyomokban némi öniróniát is tartalmaz, ahogy az egy maximalista 

Koshoz illik.
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aa
számomra megmutatni, mire vagyok ké-
pes a megfelelő útmutatással és támoga-
tással.

Ennek köszönhetően most január elsejé-
től május közepéig olyan tevékenységekkel 
lehet tele a határidőnaplóm a munkahelyi 
dolgokon kívül, melyek rólam szólnak és azt 
a célt szolgálják, hogy egyre gyorsabban 
és zökkenő mentesebben valósíthassam 
meg mindazon kitűzött céljaimat, melyeket 
oly rég dédelgetek a szívem mélyén.

Ez év elején 14 éve történt életemben az 
a személyes tragédia, mellyel megkaptam 
a Gondviseléstől az első ébresztő maflást. 
Édesapám halála terelt arra az útra, ahol 
azóta is járok, és amelyen hol lassan de 
biztosan haladva, hol a gyorsítósávon szá-
guldva ismerem meg mind jobban magam 
és fedezem fel a bennem rejlő csodákat. Az 
utóbbi időben pedig mind jobban merem 
vállalni és a környezetem számára is lát-
hatóvá tenni azokat a folyamatokat, amik 
bennem zajlanak a változ(tat)ás során. Me-
sélek a módszerekről, amiket tesztelek ma-
gamon, megosztom tapasztalataimat, és 
egyre bátrabban kiállok saját magam mel-
lett, azt a nézőpontot képviselve, melyet a 
BOLDOGulás útjának érzek.

4 éve lesz tavasszal, hogy sokak értetlen 
fejcsóválásától övezve utoljára léptem át 
az osztrák-magyar határt, munkából ha-
zajövet. Meghozva a döntést, hogy letéve a 
„dirndl-brifkó” kombót, magam mögött ha-
gyom azokat az éveket, amik anyagilag és 
lelkileg egyaránt a legtöbbet adták az éle-
temhez. Segítettek formálni saját magamat 
a mások által számomra tartott tükrökben 
vizsgálva, egyre több dolgot megkérdője-
lezve, amit korábban tényként kezeltem és 
örök érvényűnek gondoltam. S ahogy ezál-
tal változtam én, változott a környezetem 
is. Megélhettem számos kapcsolati vesz-
teséget, amikbe kicsit mindbe belehaltam, 
mígnem megértettem ezen átrendeződé-
sek üzenetét.

És meghoztam a döntést, hogy lesz, ami 
lesz, követem a szívem hangját és haladok 
tovább azon az úton, amin elindultam. Ak-

kor is, ha átmenetileg olyan magányosnak 
éreztem magam, mint korábban még soha 
életemben. Hisz régen mindig fontos volt 
számomra, hogy minél pezsgőbb-nyüzs-
gőbb társaság vegyen körül, hisz buli az 
élet és egyszer élünk, nosza carpe diem tol-
juk, ahogy a csövön kifér. Ennek pedig egy-
szer csak számomra tragikus hirtelenség-
gel vége szakadt, mintha elvágták volna a 
filmet…

2017. februárjában, egy tiroli kórházban 
fekve fogalmazódott meg bennem sok 
olyan dolog, melyek segítettek abban, hogy 
ha nem is egyik pillanatról a másikra, de fo-
kozatosan elfogadjam, az általam vágyott 
hosszú távú pozitív változás szerves velejá-

rói az átmeneti veszteségek. Anyagiakban, 
kapcsolatokban, korábbi hitrendszereket 
illetően. Ahogy nagyjából 5 méter/perc se-
bességgel száguldoztam a szobámtól a 
zuhanyzóig egyik kezemmel az infúziós áll-
ványt tolva, másikkal a katéter végén fitye-
gő „gucciszatyrot” vonszolva, elborzadva 
néztem kívülről saját magamat és azon 
gondolkoztam, hogy juthattam idáig? Az 
akkori körülményeimnek hála hosszú he-
tekbe telt számomra, mire elkezdtem meg-
érteni és elfogadni, hogy az életem már so-
sem lesz olyan, mint volt.

És hogy ez alapjában véve nagyszerű, sőt 
csodálatos. Még akkor is, ha ezt egyelőre 
csak az eszem tudja logikusan levezetni, de 
a szívem éppen beleszakad a búcsúba. A 
búcsúba életemnek egy olyan szakaszától, 
amit épeszű ember önként kizárt, hogy el-
dobjon magától – azok szerint legalábbis, 
akik számára a külsőségek és az anyagiak 
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https://undergroundbolt.hu/termek/
egy-csesze-napfeny-ekonyv/

jelentik a legfontosabb értékeket az élet-
ben. Időbe telt elfogadnom, hogy én eb-
ben is MÁSKÉPP gondolkodom. Hogy ebből 
a sorból is kilógok és amennyiben továbbra 
is ragaszkodom hozzá, sosem élhetem azt 
az életet, amire valóban vágyom a szívem 
mélyén.

Így esett az eset, hogy kitartva a dönté-
sem mellett a jól fizető külföldi munkát itt-
honi BOLDOGulásra cseréltem. Az azóta 
eltelt időben anyagi és kapcsolati téren 
megtapasztalt - néha nem kifejezetten po-
zitív - változásokat pedig már nem veszte-

ségnek könyvelem el. Mindössze jóváírom 
a tanulási folyamatom költségszámláján, 
tudva, hogy eljött az idő, amikor fordulhat 
végre a kocka, és a bevételi oldal is jelentős 
mértékben erősödhet. Tudásban, kapcso-
latokban, szeretetben egyaránt. S minde-
zeknek az életembe való beengedése ré-
vén anyagiakban is. Legfőképp azért, mert 
a pénzhez való viszonyom is alapvető át-
alakuláson ment keresztül az elmúlt idő-
szakban, na de ennyire még nem akarok 
belemenni a részletekbe, maradjon valami 
„titok” a későbbiekre is.

Egyelőre annyit elég tudniuk kedves Olva-
sóim, hogy idén is érdekes cikkekkel készü-
lök Önöket hónapról hónapra szórakoztatni 
és elgondolkoztatni arról, miben és hogyan 
érdemes változ(tat)ni. Ahhoz, hogy mint 
tavaly év végi számunkban kívántam ma-
gunknak 2021 legyen életünk eddigi legjobb 
éve, hisz megérdemeljük és képesek va-
gyunk megteremteni! Én részemről legjobb 
tudásom szerint segítem Önöket ebben az 
idei év során is.

https://undergroundbolt.hu/termek/egy-csesze-napfeny-ekonyv/
https://undergroundbolt.hu/termek/egy-csesze-napfeny-ekonyv/
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Új év, új én, szokták mondani minden év 
január elsején, hiszen ilyenkor minden-
ki elhatározza magát, hogy valamin vál-
toztat, másképpen csinál az új évben. A 
leggyakoribb újévi fogadalmak, mint az 
“idén lefogyok”, “egészségesebben étke-
zem”, “többet mozgok” elhatározások-
kal találkozhatunk évről évre. Biztosan 
tudom, hogy legalább az egyiket már te 
is megfogadtad minimum egyszer. Ezek 
a fogadalmak kisebb-nagyobb sikerrel 
szoktak beválni. Van, aki tényleg kitartó-
an véghez viszi az elhatározását, de azért 
azt gondolom, hogy a többség nem csi-
nálja végig a tervét. Így évről évre arra 
kényszerül, hogy újra és újra megfogad-
ja ugyanazokat mondván, hogy “na most 
idén már sikerülni fog és megcsinálom”. 
Ha nem sikerül véghezvinni nem a te hi-
bád. Kudarc nélkül nincs élet. Szokás azt 
mondani, hogy minden fejben dől el, csak 
akarás kérdése, igen könnyű azt monda-
ni, de megcsinálni már más kérdés. 

Szerintem jobban belegondolva a háttér-
ben nem az áll, hogy ne lennénk elég kitar-
tóak vagy egyszerűbb nem megcsinálni, 
hanem hogy legbelül nem akarjuk igazán. 
Sokan vagyunk úgy, hogy nem is magunk 
miatt, a saját boldogságunk és egészsé-
günk érdekében kezdünk el változtatni gyö-
keresen a dolgokon, hanem valamilyen kül-
ső hatásra, befolyásra. Már pedig, ha nem 
te akarod a változást, hanem kényszeresen 
csinálod akkor mindhiába, nem fog sikerülni.

Tegyük fel a kérdést magunknak:
Tényleg magam miatt csinálom? 

Miközben elkezdtem írni ezt a cikket csak 
azon járt az eszem, hogy ennél jobb alka-
lom nem is lehetne beszélni a testpozitív 
(body positivity) mozgalomról, ami Instag-
ramon egyre nagyobb népszerűségre tesz 
szert, azonban nincs mindenki tisztában a 
mozgalom fő céljaival. 

Először is nem árt tisztázni, mert nagyon 
sokszor elfelejtjük, a tökéletesség nem lé-
tezik sem kívülről, sem belülről. Tudom, ren-
getegszer a tapasztalatok mást mutatnak, 
mivel főleg a közösségi médiában mást 
sem látunk csak “tökéletes” alakokat, tes-
teket, arcokat. A címlapokon, kifutókon hi-
bátlan nőket, férfiakat láthatunk, emiatt 
ösztönösen elkezdjük magunkat hozzájuk 
hasonlítani. Addig-addig, amíg végül ma-
gunkat nem látjuk szépnek, és csak a hi-
báinkra fókuszálunk, beszűkül a látásunk, 
és olyanok akarunk lenni, mint akiket nap, 
mint nap elénk tol a média. Az igazság az, 
hogy ez komoly önértékelési problémákhoz 
vezethet, nem érezzük jól magunkat a bő-
rünkben, mert kevésnek érezzük magunkat, 
nem vagyunk elegek, elkezdjük magunkat 
hibáztatni. A külső befolyásra, ezért sokan 
változtatni akarunk külsőnkön, hogy meg-

A tökéletesség kamu -
kezdd el szeretni magad!

BALLA ANITA
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feleljünk a társadalmi normáknak, azon-
ban az egyedüli, akiknek meg kell felelnünk, 
azok saját magunk vagyunk. Hiszen, ha ma-
gunkat nem vagyunk képesek szeretni, el-
fogadni akkor másoktól sem várhatjuk el, 
hogy így tegyenek. Ráadásul a fő cél, hogy 
szépek legyünk, szépnek érezzük magunkat, 
pedig a szép jelző relatív, mindenkinek más 
jut eszébe a szép szóról. 

 Mi is pontosan a body positivity
mozgalom?

Fő célja, hogy a kirekesztett csoportok 
tagjait ösztönözzék arra, hogy elfogadják 
önmagukat, mint a túlsúlyosak, kórosan 
soványak, színes bőrűek, testi fogyatékkal 
rendelkezők vagy akár a transzneműek. A 
mozgalom már több éve alakult meg, vi-
szont az évek során sokan félreértették a 
célját. Bár Amerikában elég nagy hang-
súlyt fektetnek a mozgalom sikerességére, 
hiszen több híresség is a mozgalom aktivis-
tája, ezalatt Magyarországon kevésbé nép-
szerű téma. Az elmúlt időszakban azonban 
Instagramon elég nagy hangsúlyt kapott a 
téma, több, mint 6,5 millió bejegyzés szüle-
tett a #bodypositivity hashtag-gel. Például 
Demi Lovato amerikai énekesnő és színész-
nő nemrégiben posztolt egy bikinis képet, 
amelyen büszkén vállalja szerkesztés nél-
kül a testi “hibáit”, a striáit és a narancsbő-
rét, és így is boldog, mert hosszú folyamat 
után végre elfogadja magát, még akkor is, 
ha a társadalom máshogy gondolja. Sok 
félreértés van a mozgalom körül, viszont a 
mozgalom nem a kövérséget hirdeti csak 
szimplán azt, hogy az élet túl rövid ahhoz, 
hogy folyton kényelmetlenül érezzük ma-
gunkat a társadalom által sulykolt norma-

tívák miatt. Az én életem én testem, nézzen 
ki úgy, ahogy azt én akarom, ne ahogy más 
szerint kellene kinéznie. Csak az én vélemé-
nyem számít, ha nekem így tetszik, akkor ez 
van, így szeretem magam és ez a legfon-
tosabb. 

Persze, ha nem tetszik valami, azon kér-
dés nélkül változtathatunk, csak elhatáro-
zás kérdése az egész. Ha változtatni akarsz, 
tedd meg és hagyd abba a kifogások gyár-
tását. Kifogásokat mindig lehet találni, ha 
nem tetszik, tegyél ellene, de csakis akkor, 
ha magad miatt szeretnél változtatni.

Nem az számít mekkora vagy, magas vagy 
alacsony, kövér vagy sovány, ami számít, 
hogy kényelmesen érezd magad a bőröd-
ben és ne hagyd, hogy a márkák, a kör-
nyezeted és a divatcégek határozzák meg, 
hogy ki is legyél valójában, mert ez csak raj-
tad áll. Természetesen ez nem megy egyik 
pillanatról a másikra, ez egy hosszú folya-
mat, amíg lépésről lépésre eljutunk addig, 
amíg elégedettek nem leszünk a testünkkel, 
és onnantól teljes életet élhetünk.

Mert minden test gyönyörű,
még ha nem is mindig gondoljuk így.
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Tudatosan táplálkozni azt jelenti, ismered a tested és szükségleteit. Megszám-
lálhatatlanul sok diéta létezik már, de honnan tudjuk nekünk mi a jó? Intuícióval 
mindig ráérezhetünk, mi kell a szervezetünknek, de ha nem ismerjük a testünket, 
akkor különböző módszerekkel próbálkozhatunk, míg megtaláljuk a megfelelőt. 
Felesleges azon vitázni melyik a jobb, egészségesebb, mivel mindannyian mások 
vagyunk, a testünk sem reagál ugyanúgy bizonyos élelmiszerekre. Hiába szuper 
egészséges a fokhagyma, mézzel, citrommal, gyömbérrel eltéve immunrendszer 
erősítőnek, ha kikészíti a gyomrunkat. Nekem a nyers vagy félnyers hagymafélék 
azonnal rosszullétet okoznak.

FÉNYHALMI BEATRIX

Tudatosság
a mindennapokban

Tudatos táplálkozás

Legelőször az okokat kell megnézni, miért 
szeretnénk változtatni. Lelki indíttatásból, testi 
tünetek enyhítése miatt vagy konkrét beteg-
ség miatt? Egyébként, majdnem minden di-
étára azt mondják jó daganatos betegségek 
ellen, például a paleo, ketogén, élő - nyers 
ételes táplálkozás kimondottan erre lett ki-
találva. Viszont akinek gyakran megy a hasa, 
élből nem lesz jó a ketogén diéta. Aki nem 
favorizálja a húst, annak marad a vegán, 
vegetáriánus, élő ételes vagy makrobioti-
kus és ayurvédikus táplálkozás. Ez utóbbiak 
azonban engedik a hús fogyasztását. Több-
féle módszert alkalmaztam, míg kisakkoztam 
nekem mi a legmegfelelőbb. Nem azért mert 
nem tudtam, hanem az anyagiak előterem-
tése is több évet vett igénybe. Valamint a 
drasztikus átállás szerintem nagyon leterheli 
a testet és elmét is. Nem tartom helyén való-
nak, mint a lakomaszerű ebédeket sem, ami 
után kidől az ember. A személyes tapaszta-
latomat megosztva betekintést adhatok mi 
hogyan hatott rám. 

Lelki indíttatásból a húst végleg el akartam 
felejteni, fizikailag állandó migrén, petefészek 
gyulladás és pattanások gyötörtek. A húst 
gyorsan letettem, vegetáriánus voltam egy 

rövid ideig. Anyagilag nem volt megterhelő, 
de a vegetáriánus mindent eszik ugye, csak 
húsfélét nem. Semmi változást nem érzékel-
tem. Nagyon sütis, csokis voltam, bár váloga-
tós. Emiatt inkább én sütögettem, volt, hogy 
az volt az ebédem vagy egy doboz jégkrém. 
Tiszta pattanás voltam állandóan és időkö-
zi rohamevések történtek rosszullétig. Mivel 

érdekelt a fitoterápia, különböző gyógynö-
vényekkel, teákkal, cseppekkel kúráltam ma-
gam, ami a migrének számát durván lecsök-
kentette és ritkábban fájt a hasam is. Mégsem 
éreztem jobban magam, hiába a sok medi-
táció, tudattisztító gyakorlat. A tejtermékek 
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egy részétől hányingerem volt vagy ment a 
hasam. Némi sajton és joghurton kívül más 
nem volt. Azt éreztem mindent le kellene ten-
nem, de akkor mit fogok enni? Ajánlás alap-
ján átálltam a makrobiotikus étrendre, ami 
a teljes értékű gabonákat preferálja (barna 
rizs, búza, árpa, köles, hajdina, kukorica, olajos 
magvak), szárnyas hús, hal vagy szójatermé-
kek fogyasztásával. Kerülve a cukros, tejes, 
finomlisztes, tartósítószeres, mirelit, konzerv 
élelmiszereket. Anyagilag nem voltam fé-
nyes állapotban, így a húsneműt, cukrot, tej-
termékeket nem helyettesítettem semmi-
vel. A bőröm letisztult, energikusabb voltam, 
szinte lebegtem. Sok friss gyümölcs- és zöld-
séglevet ittam. Este gyakran fájt a gyomrom 
vagy hányingerem lett az éhségtől. Gyorsan 
rájöttem, hogy a frissen facsart gyümölcs-
létől. Gyümölcsöt és gyümölcslevet nem ta-
nácsos délután 3 után fogyasztani, nem úgy 
reagál rá a szervezet, mint délelőtt. Ez okból 
gyümölcsös dolgok délelőtt, zöldségek dél-
után. Este 6 óra után már csak nagyon ritkán 
eszem, mert éjjel vagy legkésőbb hajnalban 
folyamatosan rosszul lettem az éhségtől. A 
makrobiotikában a fő probléma az volt, hogy 
a gabonák egy részét sose szerettem, a haj-
dina szagával ki lehet kergetni a lakásból. Na-
gyon egyoldalú volt az étkezés, jobban elszállt 
voltam, mint odáig. Ez azt jelenti, földeletlen, 
csak a szellem, a megvilágosodás, felemel-
kedés, remélve, hogy az élet eltart és pénzt 
dobál a postaládámba. Hiszen a túl spirituá-
lis énem dolgozott, de a munkát alantasnak 
tartotta, így nem csoda, hogy súlyos anyagi 
gondok voltak. Ma már sokat nevetünk ezen, 
de évekig ebben a hitrendszerben lenni nem 
tűnt viccesnek. Több spirituális ismerősöm 
javasolta nagyon a húst, hogy földeljek. Ágál-
tam ellene. Akkoriban ismerkedtem meg az 
élő ételekkel és ayurvédikus táplálkozás-
sal, utóbbiból tanfolyamot is végeztem és 
később ayurvéda masszőr lettem. A 2 fajta 
módszert ötvöztem és minimális húst kezd-
tem el fogyasztani olyan gyakorlatokkal, me-
lyek a földelést segítik, alsó csakrákat nyitja, 
harmonizálja, nem csak a felsőket. Nehéz volt, 
fájó volt, de előbb-utóbb leérkeztem a földre.

Az ayurvédáról részletesebben írtam a 
weboldalamon, így most röviden a táplálko-
zás lényegét vázolom. Dósák szerinti táplál-
kozás, amihez először a saját típusunkat kell 
megállapítani. Ezek a vata, pitta, kapha. Sok 

teszt és kérdés megválaszolásával megka-
punk egy eredményt, mely dominál bennünk 
vagy melyik milyen arányban áll. Ezt szem 
előtt tartva próbálunk táplálkozni. Tábláza-
tok segítségül szolgálnak, melyek részletezik 
melyik típusnak mi megengedett és mi nem, 
valamint az élelmiszerek besorolása is meg-
található „elemük” szerint. Például a vata tí-

pusnak kedvező a meleg, nehéz, olajos, édes, 
sós, savanyú ételek, levesek. Kedvezőtlen a 
hideg, csípős, száraz, fanyar, keserű mert a 
vata típus eleve szárazbőrű, vékony, szálkás, 
törékeny emberke, cserepes ajkakkal, így 
melegítő táplálékra van szüksége. A pitta tí-
pus ennek pont ellentéte. A kapha típus egy 
izzadós, fedett izomzatú, erőteljes testalkatú 
emberke, aki hajlamos az elhízásra, így leg-
inkább a száraz és húsmentes ételek a leg-
jobbak számára, míg a nehéz, olajos ételek, 
nassolás, összevissza evés kedvezőtlen. Mivel 
mindenkiben megtalálható mind a 3 dósa, 
így ezeknek arányait figyelembe kell venni. 
Nagyon finom ételek, receptek vannak, né-
hányat megtartottam. Azonban láthatjuk, 
hogy nem túl egyszerű egy ayurvéda 
szerinti étrendet kitalálni. Akkoriban ne-
kem több fejtörést és számolgatást okozott, 
így nem erőltettem, csak azt tartottam meg, 
amiről biztosan tudtam, hogy jó és könnyű 
kivitelezni, akárcsak az nyers ételeknél… de a 
cukorláz kiütött rajtam.

Hogyan sikerült végül átállnom úgy, hogy 
ne legyenek negyedéves cukorrohamok 
vagy falás kényszerek? Hogyan lettem ez-
után paleos, azután vegán? Milyen az étke-
zésem most? Környezetemben hatékonyan 
segített-e a ketogén diéta? Folytatjuk a kö-
vetkező írásban.
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Idővel azért rájöttem, hogy mivel sok ben-
nem a tűz, ezért én ösztönösen cselekszem. 
Azok viszont nem hosszútávon, hanem 
mindig a jelenben működnek. Így ma már, 
bár vannak hosszú távú céljaim, de ezeket 
minden tervezésnél felbontom rövid sza-
kaszokra. Így a cselekvő erőmet teljesen 
ki tudom használni, mert kitartásban nem 
annyira jeleskedem. Rövidtávon viszont ha-
tékony vagyok, gyors és rengeteg feladatot 
el tudok végezni.

Gondolom neked is volt már problémád 
a tervezéssel, és azzal, hogy az idődet úgy 
oszd be, hogy maradjon erőd mindenre.

Ebben az írásban igyekeztem összefog-
lalni azt a 4 csoportot, ami a négy elemet 
is magában foglalja, hiszen az emberben 
mind a négy elem megtalálható. Ha tudod, 
hogy melyik csoportba tartozol, akkor köny-
nyebben tudod venni a tervezés és meg-
valósítás során felmerülő akadályokat. 

Választ kaphatsz arra a következő problé-
mákra is:

• Nem tudom elérni a céljaimat, pedig 
annyit próbálom.

• Elúszom az időmmel, valahogy soha 

nem sikerül jól beosztanom.
• Tele vagyok tervekkel, de mégsem si-

kerül őket megvalósítanom.

Vajon mi lehet a kudarcaink mögött?

Jellemzően két nagy probléma alkotja 
eredménytelenségeinket.

1. Nem készítünk terveket, csak álmo-
dozunk a sikerről. (Tehát ezek talán nem is 
célok csak ábrándok.)

2. Nem mérjük fel a cselekvő erőnket, 
így nem osztjuk be jól azt. (Talán nem isme-
red az erősségeidet és túl nagy fába...)

Az első esetben, a tervek készítésénél azt 
fontos figyelembe venned, hogy nem elég 
az álmodat megfogalmazni. A célod eléré-
séhez ennél komolyabb tervezés szüksé-
ges, tehát magát az utat is fel kell vázolnod. 
Amikor hosszútávon megvalósítható álmot 
szeretnél elérni (pl. fogyás, anyagi gyara-
podás, párkapcsolat), akkor azt bontsd fel 
rövidebb távú célokra. Ezek lesznek a rész-
célok. Amikor ugyanis hosszú távú tervet 
látsz egyben, akkor ijesztő arra gondolni, 
hogy milyen nagy is a feladat. 

Sok évig emésztettem magam azon, hogy miért nem sikerül hosszú távú terveket 
elérnem. Amikor elkezdtem asztrológiát tanulni sok évvel ezelőtt, akkor már kaptam 
egy választ arra, hogy ez miért nem megy, nevezetesen, mert többször kell az életem 
folyamán a céljaimat megváltoztatni. Ez ugyanis megtanít a rugalmasságra és erősíti 
az ember bátorságát is. Mit csinál ilyenkor az ember lánya? Persze továbbra is erőlteti 
a tervezést, hiszen nem tanul elsőre, de nem nagyon ment, csak rövidtávon.

HARGITAI ANDREA

NINCS CSELEKVŐ ERŐD? 
CSINÁLJUNK!
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A példánál maradva, ha le akarsz fogyni 
15 kg-ot, az soknak tűnhet, főleg úgy, hogy 
az elején talán lassan indul el a súlycsökke-
nés. Ha azonban ezt lebontod havi 2 kg-ra 
az már egész más érzéseket kelthet ben-
ned. 

Figyeld csak meg hogyan érzel, ha a nagy 
célokra gondolsz! Milyen testi érzeteid ala-
kulnak ki? (pl. feszül a hasad, vagy olyan ér-
zésed van mintha a mellkasodra ült volna 
valaki stb.)

Azután vizsgáld meg, hogy milyen érzés 
vagy érzet, ha a lebontott kisebb célra fó-
kuszálsz!

A célod csak akkor tudod elérni, ha jó ér-
zések, érzetek vannak benned vele kapcso-
latban.

Ez ugyanis hatalmas hajtóerő lesz szá-
modra.

Ha ezekre figyelsz, akkor rögtön van arról 
is információd, hogy jó volt e a terved, cé-
lod kitűzése.

Itt fontos megjegyezni, hogy a célok meg-
fogalmazásánál szükséges, hogy az ered-
mény elérése rajtad múljon. Tehát sajnos 
a világbékét vagy az igazságos (egyenlő) 
bánásmódot hiába tűzöd ki célnak, hiszen 
ez kevéssé múlik rajtad. (kivéve, ha akko-
ra energia és elszántság van benned, ami 
elég a fél világ ellenében). Ahogy az sem, 
hogy a párod vagy a családod mit gondol 
rólad. Ezt ugyanis kevésbé tudod befolyá-
solni, mint azt, hogy te hogyan viselkedsz 
vagy gondolkodsz róluk.

Haladjunk most tovább a cselekvő erőd-
höz. 

Észrevetted, hogy vannak dolgok, ame-
lyeket könnyebben és van, amit nehezeb-
ben érsz el?

Ennek oka, a nehezen elért céljaidnál ke-
vés a lelkesedés vagy nem bontottad le a 
végcélt kis lépésekre. 

A másik oka, hogy minden embernek 
másmilyen a cselekvőerő készlete. Jellem-
zően 4 féle különböző típus van:

1. Aki túl sokat gondolkodik (levegő elem)
Ő az, aki mindent végiggondol, mindent 

érteni akar és mindenről van véleménye. 
Aki mindig tudja, hogy másoknak mit kel-
lene csinálni. Mégsem tesz semmit sem, 
mivel cselekvőereje kevés, hiszen a java a 
gondolkodásra megy el. 

Ha Te is ilyen vagy kedves olvasóm, akkor 
tudd, hogy a cselekvéshez megfelelő moti-
vációra és gyakran segítségre is szükséged 
van. Segít, ha gyakorlati lépésekre bontod 
a célodhoz vezető utat, tehát lehozod azt a 
földre, hiszen maga a megvalósítás a fizikai 
világban és nem az elmében történik. 

Persze néha kérhetsz tanácsot olyan em-
bertől, aki gyakorlatias és így még hatéko-
nyabb is lehetsz. A lényeg, hogy tudd: a te 
cselekvő erőd a fejedben marad! Tehát a 
fókuszod inkább azon legyen, hogy miként 
ültesd azt át a gyakorlatba!

2. A Racionális (föld elem)
Ő is túl sokat gondolkodik, de ez inkább 

arra vonatkozik, hogy jól körüljárja a cél-
ját. Megvizsgálja, hogy a különböző lépései 
milyen eredményt hozhatnak. Különböző 
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cselekvési utakat gyárt, és igyekszik min-
den váratlan dolgot, lehetséges akadályt 
bekalkulálni. Mivel mindent kézzelfogható 
lépésekben tervez, így a megvalósítás már 
lehetséges számára.

A probléma csupán az, hogy lehet benne 
némi pesszimizmus, ami blokkolja, illetve 
hogy időben az egész tervezés nagyon el-
húzódik. 

Ő az, aki inkább alszik néhányat mielőtt 
cselekszik. Mindig óvatos és gyakran az el-
indulás után is aggodalmas, sőt akár újra is 
tervez.

Ha e sorok olvasásakor magadra is-
mersz, akkor a feladat számodra a rutin-
szerű, lépésekre bontás lesz. Tudd, hogy 
számodra nem elérhető a gyors megva-
lósulás, ne is emészd magad azon, hogy 
miért nem megy ez számodra. Haladj szé-
pen lépésről-lépésre, hogy közben nyu-
godt tudj maradni.

3. Az Érzékeny (víz elem)
Számára minden érzelmi alapon törté-

nik. Ha valamihez kedve van, akkor csinálja, 
de hamar elmúlhat a motivációja és akkor 

megáll. Kötelességből, megfelelésből elin-
dul, de önmagáért nehezen tesz bármit is. 
Figyelme inkább mások felé irányul.

Mivel érzelmei hullámoznak, így néha még 
önmaga számára is kiszámíthatatlan. Ha-
tárait nehezen tartja meg, és gyakran szét-
folyik az ideje.

Tervei inkább álmodozások, így kevéssé is 
megy az elindítás a megvalósulás felé.

Számára a hosszú távú tervek inkább csak 
iránymutatások és a szorosan kijelölt célo-
kat is nehezen viseli. 

Ha ezt igaznak véled magadra, kedves 
olvasó, akkor tudnod kell, hogy az érzelmi 
motiváció az, ami elindít. Ebben sokat segít, 
ha mások javáért kell cselekedned. A segítő 
szándék erőt ad és ösztönöz a megvalósí-
tásra.

Érdemes elfogadnod magadban azt, hogy 
érzelmeid változóak, és bizony néha mások 
húznak neked határokat, mint ahogy a cé-
lokat is gyakran mások jelölik ki számodra.

4. Az Ösztönös (tűz elem)
Ő tele van tűzzel és célokkal. Mindenbe 

azonnal bele akar vágni, leginkább min-
denbe egyszerre. Cselekvő ereje, kreativitá-
sa hatalmas, de az energiája csak rövidtá-
von érvényesül. Tehát számára a nagy cél 
rendkívül motiváló, de ha nincs lebontva, 

akkor elveszti az erőt és ellobban. Emiatt 
gyakran maradnak félbe a dolgai és inkább 
új, vonzóbb célok felé fordul.

Ha ilyennek ismered magadat, akkor az 
segítheti céljaid elérését, ha tudatosítod 
magadban, hogy energiád csak rövidtávon 
van. Emiatt is szeretsz azonnal cselekedni. 
Viszont, ha túl sok mindenbe belekapsz, ak-
kor nem érsz a végére.

Tehát a jelmondatod: egyszerre csak egy 
dolgot csinálj és akkor az erőd elvisz majd a 
végéig, mert nem forgácsolod azt szét.

Az egészet összegezve tehát nagyon 
fontos, hogy tudd, melyik csoportba tar-
tozol, és ne akarj más lenni. Hozd ki a tu-
lajdonságaidból, amit lehet és tudd, hogy 
számodra mennyi idő szükséges a meg-
valósításhoz.
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Lelkiismeret
A legtöbbször a jószándékkal, önzetlen-

séggel azonosítjuk. Ennek megfelelően 
azonban, amikor lelkiismeretesen cselek-
szünk, sokszor külső minták, szabályok, szo-
kásrendek vezérelnek bennünket.

Ez jelentené a lelki- ismeretet, a lélek is-
meretét? Önmagunk ismeretét?

„Nem hagyja a lelkiismerete.”
Ha ismerem a lelkem, nem teszek olyat, 

ami ellentmond a lelkem hangjának. Ez a 
belső hang vezérel, tehát tudom, hogy jó az 
irány.

„Lelkiismeretesen végzi a munkáját.”
A belső hangom által vezérelve végzem a 

munkám. Olyat, és úgy, amit könnyű szívvel 
teszek.

„Lelkiismeretlenül elbánt áldozatával.”
Ha nem ismerem a lelkem, akkor könnyen 

megteszek bármit, akár olyat is, ami ellent-
mond a belső hangomnak, hiszen ha nem 
ismerem, nem hallom, s nem tudok annak 
megfelelően cselekedni. Csak akkor vagyok 
képes meghallani ezt a hangot, ha isme-
rem önmagam, a lelkem.

„Tiszta a lelkiismerete.”
Tiszta az út a lelkemig, nem akadályozza 

semmi, hogy lássam, halljam, ismerjem, s 

figyeljek a jelzéseire. Nem zavarják külső el-
várások, nem homályosítják megszokások.

„A lelkiismeret ezer tanú.”
Ha ismerem a lelkem, akkor mindig kéznél 

van egy tükör, melyben valódi önmagamat 
látom, s benne cselekedeteimet. Ez többet 
ér ezer tanúnál.

*Az idézőjelbe tett részek régi magyar szólások, közmon-
dások, illetve a lelkiismeret szóval szókapcsolatban gyak-
ran használt kifejezések.

KOVÁCS BRIGITTA EFI

http://www.szeghykrisztina.hu/konyvek.html
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KOVÁCS BRIGITTA EFI

Óráknak tűnő másodpercek, nyomtalanul elröppenő évek.
Mitől függ az idő múlásának gyorsasága?
Attól talán, hogy mennyi mindent szuszakolunk bele? Ha 

több mindent beleteszünk egy órába, akkor az megnöveli a 
hosszát?

Amikor elcsípjük a pillanatot, amikor tudatában vagyunk 
annak, amit csinálunk, a létezésünknek, akkor nem suhan el 
mellettünk. Olyankor benne vagyunk. Egyek vagyunk vele.

Mi az idő? Egy gonosz varázsló, aki ráncokat gyűr az ar-
cunkra? Vagy egy jó tündér, mely a ráncokat tapasztalásból 
vasalja?

Mérőeszköz. Cselekedeteink, életünk folyásának mérője. 
Tetteink azáltal kapnak súlyt, hogy egyszer véget érnek. Egy-
szer elfogy az idő, az élet. Mert az idő, ahogy mondják, való-
ban maga az élet.

„Nincs időm! Semmire nincs időm! Jaj, nincs időm!”
Akinek ideje nincs, élete nincs.
De hová tűnik, ha nincs?
Évente megünnepeljük, hogy megszülettünk, hogy még 

egy évet megértünk. Mit is ünneplünk? A gyertyákat a tor-
tán? Hogy többet értünk meg, mint a Kiss Miska?

Vajon ugyanezekkel a tevékenységekkel töltenénk-e meg 
az időnket, ha tudnánk, hogy mennyi még az annyi? Vagy 
másképp élnénk? Más lenne fontos? Olyan életet élnénk, 
amilyet gyerekként szántunk magunknak?

Az időt sem sürgetni, sem megállítani nem tudjuk. Hiába 
ugornánk át bizonyos időszakokat, nem tehetjük. Csinálha-
tunk úgy, mintha ott se lennénk, mintha nem is mi lennénk. 
S akkor visszatekintve, valóban nem emlékszünk majd, hogy 
hová tűnt az a pár év. Csak a gyertyák szaporodnak a tortán.

Vagy játszhatjuk azt, hogy az idő az életünk. Eltelik így is, 
úgy is.

Azonban minden reggel a miénk, a harmattisztaságával, 
minden ebéd az izzó nap déli harangzúgásával, s minden éj 
a végtelen, hunyorgó csillagtakarójával.

www.balazskrisztina.hu

www.spiritual-life.hu

Az 
idő

http://balazskrisztina.hu/
https://spiritual-life.hu/
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YAMAK DIÁNA

Vipassana Meditáció –
A tudat műtétje, avagy

a transzcendencia extrém sportja

Érdekes dologról hallottam, egy Tíz na-
pos elvonulásról, ahol nem lehet beszélni, 
nincs kapcsolat a külvilággal, napi 11 óra 
meditáció van és délután már nincs ét-
kezés. Azonnal felmentem az oldalra és 
megkerestem, mi ez az egész, miről szól, 
és hogyan lehet jelentkezni és eljutni.

Szokásomhoz híven, de picit eltérve at-
tól, akartam, beleugrottam, de itt min-
denről informálódtam és követtem az 
utasításokat. Közeledett augusztus 16. 
amikor is délután 14:00-től 28-a reggel 
7:30-ig nincs mobilhasználat. Csakhogy 
ne legyen egyszerű a történet 12-én, egy 
lengyel versenyen kificamodott és zúzó-
dott a bokám, minek következtében kap-
tam egy fekvőgipszet. Szerdán kezdődik 
az elvonulás, végül is csak ülnöm és me-
ditálnom kell, úgyhogy biztos nem fog 
senki az utamba állni, hogy részt vegyek 
ezen. Így is lett… Ezúton is köszönöm szé-
pen mindenkinek, aki segített, annak el-
lenére, hogy nem nézhettünk egymásra.

Eljött a pillanat, leadni a mobilt, írószer-
számokat, zenegépeket, mindent, amivel 
picit is kizökkentheted magad a befelé fi-
gyelésből. Szoba elfoglalása, ismerkedés 
a szobatársakkal, röhögcsélés, haverko-
dás, majd egy eligazítás, vacsora és al-
vás.

Szabályok: Nemes csend betartása 10 na-
pig, másnap hajnaltól kezdve. Tartózkod-
ni kell a szexuális kapcsolattól. Tartózkodni 
kell a lopástól. Tartózkodni kell a hazugság-
tól. Tartózkodni kell kábítószerek és alkohol 
fogyasztásától, valamint a dohányzástól. 
Nem végezhetsz edzést stb., stb.

Szóval, másnap a reggeli 4.00-ás ébresz-
tő gongtól kezdve a földet kellett nézni me-
rev arccal, se mimikai, se gesztikulációs, se 
hangi kommunikáció nem lehetett a másik 
emberrel. Ki volt jelölve egy menedzser kü-
lön a női szakasznak és a férfi szakasznak is. 
Csak vele lehetett legszükségesebb eset-
ben kommunikálni halkan elvonulva, illetve 
Ő volt a tolmács, amikor audiencia volt a 
Tanítóval.

Tökéletes helyszín volt erre a salgótarjáni 
ifjúsági tábor. Elszeparálva férfiak/nők, férfi 
és női tanító, régi és új tanítványok, mosdó, 
zuhanyzó, ebédlő, meditáló helyiség, taní-
tói és civil bejárat a meditáló helységbe, 
angol illetve magyar nyelvű emberek esti 
előadás idejére.

Reggel 4:00. Gooooongggg. 4:30-tól 6:30-
ig egyéni meditáció a teremben vagy a 
szobában. 4:20-kor egy figyelmeztető gong 
ismét. Hát a hajnali kelés nehezen ment, de 
küzdöttem!
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Étkezések: Mivel ingyen van az egész el-
vonulás, te adsz adományt, ezért alacsony 
költségvetés van, de igyekeztek ellátni min-
denkit, glutén-, laktóz-, mindenféle érzé-
kenységeket figyelembe véve, főleg a ve-
gánságot, szóval mindenki vegán ételeket 
fogyasztott. 

8-9-ig közös meditáció a teremben, utá-
na egyéni, illetve a tanítók által megha-
tározott embereknek közös meditáció. 
Ebédszünet, majd egyéni meditáció, majd 
14:30-tól közös meditáció, egyéni meditá-
ció, teaszünet, közös meditáció, előadás, 
záró meditáció és végül alvás. Zuhanyozni 
és mosni csak a szünetekben lehetett, me-
ditációs időszak alatt nem.

Az egész 11 nap tökéletes volt. Minden idő-
ben és érthetően zajlott, nem voltak kétes 
instrukciók. Egyszerű és nagyszerű az egész. 
Én végig azt éreztem, úúúristen hááát vég-
re itt a gyémánt a kezemben, minden meg-
oldás kulcsa, az esszencia. Ha valamit nem 
értettél, a tanítóhoz lehetett ebédszünet-
ben feliratkozni és kérdezni, valamint az esti 
másfél órás előadások nemcsak hogy szó-
rakoztatóak, de világosak voltak és az eset-
leges foltokat kitisztították.

Nagyon nehéz munka kezdődött. Egyedül 
magaddal, csak magad vagy, a gondolata-
iddal, lelkivilágoddal, a legkeményebbeket 
is megtöri. Rengetegen adták fel és men-
tek haza az első-második… stb., 8. napon is. 
Nekem a 7-8-9-edik nap volt a mélypont. 
Haza soha nem jöttem volna, mert tudtam, 
hogy ez kell nekem és gyerünk, fájjon most, 
mert később jobb lesz. Mindig az essünk túl 
rajta előbb híve voltam. Hát fájt is, nem egy 
pánikszerű sírógörcs tört rám, fojtogató ér-
zés, düh, rettegés, kínzó gondolatok, horror 
filmek, erőszak.

De hova meneküljek? Meddig menekül-
hetek? Mi is, ami elől menekülök? Saját ma-
gam és a belső világom elől? Ezt nem lehet. 
Ha én elmenekülök az ásás, a takarítás és a 
bennem levő dolgok elől, akkor mégis ho-
gyan oldódna meg? Ki csinálná meg he-
lyettem?

Senki!

Ez az, ami végig bennem volt.
Azt leszámítva, hogy nem beszélhettünk 

egymással, sok lánnyal szimpatizáltunk, 
mosolyogtunk néha titkosan össze. Főleg, 
mivel a fekvőgipsszel zuhanyozásom konk-
rétan közröhej tárgya volt. 

Sok mindenre rájöttem és sok minden-
re volt idő, sok mindenen tudott az ember 
szemlélődni.

Pl.: mennyi ideje is van az embernek, ha 
nincs telefonja, nem nézegeti a facebook/
instagram/messenger kombót, hanem 
Önmagát nézegeti.

Gyerekkorom óta először töltöttem azzal 
időt, hogy a délutáni teaszünetben négy-
levelű lóherét gyűjtögettem. Imádtam és 
élveztem a “na vajon meglátom? na vajon 
meglátom, hiiiii, ott eeeeeegy” életérzését, 
örömét.

A délutáni meditáció és a szünet előtt 
feküdtem a domboldalon, hallgattam a 
szöcskéket. Tudtátok, hogy a szöcske a két 
hátsó “térdét” összeérintve adja ki azt a zi-
zegős hangot? És hogy így üzennek egy-
másnak? És hogy mindkét kezével meg-
fogja a fűszálat, amit betol az arcába, majd 
megtörli a száját? Vagy, hogy a meztelen 
csiga olyan hangosan és nagyokat harap 
a levél széléből, hogy fél méterre is hallani, 
a csámcsogásáról nem is beszélve? Hihe-
tetlen élmények voltak ezek.

Na de mi is a Vipassana? A Vipassana 
meditációt Sziddhárta, a Buddha fedezte 
fel. Jelentése: Mindent úgy látni és tapasz-
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talni, ahogy az valójában van. Tehát nem 
az én, vagy a másik szemüvegén át, ítéle-
tekkel tele, hanem pőrén és tisztán. Nagyon 
tiszta meditáció és technika ez. Nincs ben-

ne képzeld el ezt meg azt…vagy más hum-
bug. Egyszerűen te vagy benne. A Te megé-
léseid, lelked, tested, tudatod. Minél többet 
gyakorolsz, annál jobban megy. Ezért sem 
lehetett beszélni 10 napig. Hogy ne tud-
juk kitárgyalni a saját tapasztalásainkat, 
és ne hasonlítgassuk magunkat senkihez. 
Vipassana szerint mindenki teljesen egye-
di és mindenki mindenről teljesen más-
képp gondolkodik, tehát felesleges az el-
várás, hasonlítgatás és az ítélkezés. Minden 
nap volt 12 óra meditáció. Egyéni és közös, 
olyan ahol lehetett mozogni és olyan, ami-
kor nem. Minden hanganyagról ment, este 
pedig egy másfél órás, humoros, életszerű 
példákat bemutató előadás volt az aznapi 
dolgokhoz kapcsolódóan. Mindig eltalálta 
mi uralhatja legtöbbünk gondolatát és erre 
adott megnyugvást. Ha valamit nem értet-
tél, akkor lehetett kérdezni este is még a Ta-
nítóktól.

Ez a meditáció, ez a tudati műtét nem pis-
kóta. Nehéz, nagyon is. A tudatot irányítani, 
kordában tartani, fókuszálni, tartani a kon-
centrációt. Két perc múlva már a cukrász-
dában van az eszed, vagy épp egy prob-
lémán, vagy a szerelmeden, és rajtakapod 
magad, hogy “héééj, most a légzésemet fi-
gyeljük, gyere csak vissza” és újabb két perc 
múlva, ha nem előbb megint valahol más-
hol kalandozol. Érdekes, hogy a testet edz-

dzük, de a tudatot nagyon kevesen, pedig 
a tudat irányít minket. Nagy kihívás edzeni, 
de utána nagyon nagy szabadság, és chill.

Az első 3 napban nem gyakoroltuk a 
Vipassanat, hanem a rávezető Anapana 
Meditációt, ami a légzésünk figyelése egy 
adott kis háromszögben a homlok közötti 
és a felsőajak feletti területen behatárolva. 
Így kezdtük el a fókuszálást, és a finom vagy 
épp durva érzetek megfigyelését. Utána 
szűkült a kis háromszög egy kisebb terület-
re az orrpárnák és a felsőajak feletti részre. 
Csak az érzéseket, érzeteket kellett figyelni. 
Míg végül a Vipassana és az Aditthana ülés 
került sorra. A Vipassana meditációt Ad-

dithana azaz teljes elhatározás üléssel öt-
vöztük a közös ülésekkor. A teljes elhatáro-
zás azt jelképezte itt, hogy egy pozícióban 
maradunk behunyt szemmel egy órán át. 
Fontos és hasznos, mert ha nem vonod el a 
ficánkolással a figyelmed a testérzetekről, 
akkor jobban feloldódsz a körülötted lévő 
világban és jobban tudsz koncentrálni. Volt 
olyan érzetem, amikor a két kézfejem beha-
tárolódása megszűnt létezni és eggyé vált 
a mindenséggel, forró bizsergő Bhanga ér-
zés. Jó, de nem akarok hazudni, az első pár 
ülésnél azért már vártam, mikor szólal meg 
a kántálás. Elzsibbad kezed lábad, a gerinc 
melletti izomzat, a feneked, a térdhajlatod, 
minden. De amint odavezeted a figyelmed 
az érzésbe, rájössz, hogy elmúlt. Egyszerűen 
nem azonosulsz vele, csak figyeled. Egy két 
dolog nekem Eckhart Tolle által és a verse-
nyek tapasztalásai által már ismerős volt. 
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Ezt a fájdalom megfigyelést például csi-
náltam már és valóban, ha nem engeded, 
hogy eluralkodjon rajtad, de nem állsz neki 
ellen, csak figyeled, mint egy testérzetet, és 
nem mint a TE testérzetedet, akkor elmúlik. 
Nem tud már uralni téged.

A Vipassanaban két fontos dolgot emelt 
ki a Mester, ami a szenvedéseinket 
okozza, és ha őszinték vagyunk tény-
leg e között a két dolog között ping-
pongozva töltjük el az életünket. Az 
egyik az állandó sóvárgás, jobb, több, 
szebb, drágább stb. iránt. A másik pe-
dig az elutasítás, amikor valami rossz 
történik, büdös, kellemetlen, fáj stb. 
Se az azonosulás az enyém tieddel, 
sem a ragaszkodás nem előreveze-
tő, se a szőnyeg alá söprés és elfoj-
tás. Mindenhez Tökéletes semleges-
séggel kell hozzáállni, tudatosítva az 
Anicca gondolatot, hogy minden ke-
letkezik és elmúlik, semmi sem állan-
dó. Amint megszületik, megteremti 
az elmúlását is. A Vipassana medi-
táció alatt a fejtetőtől a talpakig és 
később a talpaktól a fejtetőig végigszem-
léljük a testünket, testérzeteinkre figyelve. 
Hideg, meleg, szúr, puha, érdes, forró, leve-
gő, zsibbadás, nyilallás, hasítás, viszketés 
stb., bármi jöhet. Csak szemléljük az Anic-
cat tudatosítva. A melegséges érzéshez 
nem ragaszkodunk, nem sóvárgunk utána, 
és a kellemetlen érzéseket pedig nem uta-
sítjuk el. Könnyűnek hangzik, de nagyon ne-
héz, mert az ember az elejétől kezdve főleg 
ebben a társadalomban a birtoklásra, a 
hovatartozásra, enyém tiedre, sóvárgásra, 
kisajátításra van nevelve. 

Rengeteget kell gyakorolni ahhoz, hogy 
ezeket feloldjuk, de a kitartó gyakorlás 
eredményhez vezet.

A 10. nap végig a tudatunk műtéséről szól, 
a szeméten és lomokon való áttörésről, a 
múlt, a blokkok feloldásáról. Amikor közeled-
tünk a 10. naphoz egy 5 perces Metta Bha-
vanat (szeretet) tanultunk, amivel a “műtét 
után, úgymond gyógyíthattuk a sebünket” 
és amivel megoszthattuk a bennünk lévő 
szeretetet és együttérzést a világ minden 

élőlényével. Ez egy varázslatos érzés a me-
ditációk végén. 

A 11. napon feloldódott a Nemes csend és 
nemes fecsegés lépett a helyébe. Olyan 
szép embereket láttam meg akkor. Azok 
a haladók, akiknek meredt volt az arcuk, a 
szemük se rebbent semmire, mosolyra fa-

kadtak és mennyire más az ember arca, ha 
mosolyog. Szépen megkezdődött a terefere, 
röhögcsélés, lelkizés, tapasztalások meg-
osztása, viháncolás. Egyszerre volt nekem 
felszabadító, de nyomasztó is hogy vége a 
csendnek és meg kell szólalni. Megszokható 
és élvezhető a csend. Plusz számomra fájt, 
hogy másnap véget ér ez a közös utazás, és 
a való életbe kilépve, vajon tudom-e ilyen 
formában csinálni és folytatni. De Anicca.

Másnap a búcsú, a telefonok újraélesz-
tése, visszakapcsolódás az életbe valóban 
nehéz volt, de kicsit sem fájdalmas. Olyan 
volt, amilyen valójában. Sokan azóta is tart-
juk a kapcsolatot, és néha ha sikerül össze-
hozni, közösen gyakorolunk. Az életem más 
irányt vett és jobban, tudatosabban tudom 
élni, nem remegek már, hogy lemaradok 
valamiről, csak vagyok, figyelek, nem viszo-
nyítok és boldog vagyok

“A világot az elmúlás jellemzi, épp ezért a 
bölcs ember nem siránkozik, hiszen ismeri a 
világ működését.”

Ősi buddhista tanítás
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MILLER KIARA

Az önbizalomhiány,
mint népbetegség 

- Értelmezd újra önmagad II.
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Az önbizalomhiányt önmagunk gyöke-
res félreértelmezése okozza. Ezért amikor 
az önbizalmunk megszerzéséről vagy 
növeléséről beszélünk, az egyetlen kér-
dés, amit érdemes feltenni: hogyan értel-
mezzük újra önmagunkat? Ugyanis ez az 
újradefiniálás az önbizalmunk felépíté-
sének alapja. De mit jelent újraértelmez-
ni önmagunkat? Azt jelenti, megkérdője-
lezni eddigi énképünket, és lecserélni a 
hibás értelmezést, amelyen ez az énkép 
nyugszik. 

Ezen az újraértelmezési folyamaton ve-
zeti végig olvasóit az új, előkészületben 
lévő könyvem, amelynek címe „Tudatos 
Boldogság”. A cikksorozatom második 
részében ebből a könyvből olvashatsz 
egy további részletet, az első cikkem 
folytatásaként. 

Az énkép kialakulása 
…Életünk megváltoztatásának első lépé-

se, a hiedelmeink megváltoztatása. Mit je-
lent ez? Életünk koragyermekkori meggyő-
ződéseinek (hiedelmeinek) feltérképezését 
és lecserélését.

Először is, nézzük meg egy példán keresz-
tül a teljes folyamatot. 

A következő példában bemutatom, hogy 
a kora gyermekkori benyomások hogyan 
válhatnak meggyőződésekké, és ezek mi-
ként alakulhatnak át hiedelmekké, és épít-
hetik fel az énképet. 

Adott egy 14 éves roma kislány.
Az általános iskola első évét úgy kezd-

te, hogy már rövidebb szavakat ki tudott 
olvasni és leírni, és szinte az egész ABC-t 
ismerte. Az első két évben az osztály leg-
jobbja volt, képességeivel és gyors tanu-
lási készségével magasan túlszárnyalta 
társait.

A család egy új környékre költözött, a 
kislány egy új, „elitebb” iskolába került. Itt 
kezdte a harmadik osztályt. Az új iskolá-
jában ő volt az egyetlen cigánygyerek. 
Az osztálytársai és az iskolában csaknem 
minden gyerek csúfolni és gúnyolni kezdte 
a bőrszíne miatt. 

A következő években a diszkrimináció 
egyre erősödött. A nagyobb diákok terro-
rizálták, megfélemlítették, messziről leköp-

ködték, megdobálták szeméttel, és jobb 
esetben csak nagy ívben kikerülték az is-
kola folyosóin ezzel jelezve az undorukat.

 
Így telt el 6 év a kislány életéből. A szülők 

persze tudtak a mindennapi attrocitások-
ról, de nem tudtak mit tenni, nem írathatták 
át másik iskolába. Egyrészt, ott is ugyanez 
lett volna a helyzet, másrészt, nem akarták 
őt kivenni a város egyik legjobb nevű isko-
lájából, ami még közel is volt a lakásukhoz. 
Sok volt az ellenérv. Egyszerűbb volt ma-
radni.

Még 1 év sem telt el, amikor a jóeszű, kor-
osztálya képességeit felülmúló kislányból 
az elit iskola szégyene lett. Ő lett az iskola 
egyik legrosszabb tanulója.

A szülők eközben amennyire csak tőlük 
tellett igyekeztek a kislányt távol tartani a 
veszélytől. Azt gondolták, ha nem barátko-
zik más cigányokkal, akkor nem esik össze-
hasonlítás és megítélés alá. Így a cigány 
szülők arra nevelték a cigány kislányukat, 
hogy kerülje el a cigányokat, mert azok ká-
rosak rá nézve. Arra tanították, hogy a ci-
gányok rosszak, bűnözők, és veszélyesek, 
jobb távol maradni tőlük.

A szülők jót akartak, az eredmény mégis 
katasztrófális lett!

Ugyanis a szülők nem vették észre, hogy 
mit okoztak ezzel. Az önazonossági zava-
ron túl, ezzel valójában csak fokozták a 
kislányban a saját maga iránti gyűlöletét, 
megerősítve a diszkriminatív társai min-
den támadásának jogosságát.

Mondanom sem kell, hogy mit okozott 
a kislányban ez a szülői következetlenség 
és tudatlanság. A saját életre való jogát 
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is megkérdőjelezte. Többször is öngyilkos-
ságot kísérelt meg, nevelőintézetbe került, 
majd pszichiátriára, ahol 1 hétig ágyhoz 
kötözve tartották a további öngyilkossági 
kísérletek megakadályozása érdekében.

 Csodával határos módon, mindent túl-
élt, ám egy szélsőségesen önbizalomhiá-
nyos, öngyűlölő, emberkerülő, introvertált 
és depressziós ember vált belőle, aki ba-
rátok és igazi társ nélkül maradt.

Ez az egyetlen gyermekkori trauma is 
egy egész életre képes megnyomorítani 
egy ember lelkét. De az ilyen traumák ál-
talában nem járnak egyedül...

Mit látnánk, ha belenéznénk ennek a kis-
lánynak a fejébe? 

Nézzük meg őt mondjuk 13 évesen...

„Büdös, piszkos, fertőző vagyok. Az embe-
rek undorodnak tőlem, utálnak, látni sem 
bírnak, nemhogy elviselni engem a köze-
lükben. Csak az útjukban vagyok. A buszon 
és a boltokban azt gondolják, lopni akarok 
tőlük, mert egy bűnöző vagyok. A szüleim 
is utálnak. Ők csak is gyanúsítgatnak és 
vádolnak. Mindenért engem hibáztatnak. 
Azt mondják ’te vagy a bűnös mindenért’. 
Azt mondják, hogy buta vagyok, nem ér-
tek semmihez, nem vagyok jó semmire; 
egy semmirekellő vagyok, és mindig csak 
fájdalmat okozok nekik, és szégyenbe ho-
zom őket a puszta létezésemmel. Még azt 
is megtiltják, hogy társaságban kinyissam 
a számat, nehogy valami olyat mondjak, 
amivel szégyenbe hozom őket. Ők örülné-
nek a legjobban, ha megszabadulnának 
tőlem. Akkor többé nem kéne szenvedniük 

és boldog életük lehetne nélkülem. Nem is 
tudom, miért élek...”

Ezek után el lehet képzelni, hogy ez a kis-
lány felnőve milyen lehetőségekkel fog el-
indulni az életében. 

Szerencsére túlélte az öngyilkossági kí-
sérleteket - amelyek inkább csak a figye-
lemfelkeltést szolgálták - ám örült, hogy 
megszabadult az általános iskolából, a 
pszichológiai bántalmazása színhelyéről, 
és eszébe sem volt egy másik iskolában 
elölről kezdeni és folytatni azt az egészet. 
De kénytelen volt tovább tanulni. 

Egyik iskolából a másikba csapódott, de 
sehol sem tudta sokáig elviselni a megve-
tő, lenéző és gyanakvó tekinteteket, a cini-
kus „beszólásokat” és a háta mögötti sus-
morgásokat. 

 Végül nem szerzett szakmát, egy 8 álta-
lános végzettséggel pedig tudjuk, milyen 
munkalehetőségei vannak az embernek. 

Sok év megalázó és nehéz fizikai munka 
után, 32 évesen mégis vette a bátorságot 
és elment tanulni egy gimnáziumba. Bár a 
családjától továbbra is megkapta a bizal-
matlan és lealacsonyító megjegyzéseket, 
hogy ő azt bizony soha nem fogja elvé-
gezni, de végül 3 év alatt leérettségizett és 
bebizonyította a hitetlenkedőknek, hogy 
rosszul ítélték meg őt. 

Csakhogy addigra már az érettségi sem 
ért többet, mint néhány évvel korábban a 8 
általános végzettség. Hiába hitte, hogy az 
érettségi közelebb viszi majd őt a pszicho-
lógusi diplomához, erről az álmáról is vég-
leg lemondhatott, és bele kellett törődnie 
a gondolatba, hogy ő soha nem lesz más, 
mint egy minimálbéres takarítónő.
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Ez lett a sorsa a kiváló képességekkel 
megáldott kislánynak, aki magasan kitűnt 
a kortársai közül. 

A negatív diszkrimináció rányomta bé-
lyegét az egész életére és meghatározta 
a sorsát. Hiába változott közben a világ és 
váltunk némileg elfogadóbbakká a más-
sággal szemben. Ez a külső változás a kis-
gyerekben kifejlődött és megszilárdult én-
képre már nem volt hatással. Szerethetnék 
ezrek ezt a kislányból felnőtté érett nőt, 
rajta már az sem változtatna. A sérülések 
a lelkéből nem törölhetők ki. És ezek a sérü-
lések adták az énképe alapjait! 

Hogyan alakítható át egy ilyen fájdalma-
san negatív énkép? Egyáltalán lehetsé-
ges-e? 

Van egy jó hírem. Igen, lehetséges! A 
módszert úgy hívják, személyiségfejlesz-
tés, a kislányt pedig úgy hívják, Kiara. Én 
vagyok ez a kislány, aki ma már egy 43 
éves önbizalommal és életimádattal telt, 
önmagára büszke, tudatos nő. Egy igazi 
túlélő, aki végül mégiscsak szerzett egy ro-

hadt diplomát, méghozzá a legelitebb is-
kolában, az Élet Iskolájában. Én vagyok az 
élő példa, hogy még egy ilyen nagy mér-
tékben negatív énkép is átalakítható és 
ezzel a személyiség egésze megváltoztat-
ható. 

Nincs az az élet, amit ne lehetne meg-
változtatni, ha az ember igazán akarja a 
változást!”

Cikksorozatom folytatódik a következő 
lapszámban, amelyben az önbizalom és 
a siker kapcsolatáról lesz szó…

Várlak a folytatásban is!

Addig is, ha a téma felkeltette érdeklő-
désedet könyvemre, a „Tudatos boldog-
ság”- ra máris leadhatod előrendelésed 
email-ben, a következő címen: kapcso-
lat@millerkiara.com . Kérlek, a tárgyme-
zőbe írd be: „Előrendelés”. Az üzenet me-
zőt üresen is hagyhatod.

További hasznos írásokat találsz a hiva-
talos Facebook oldalamon: https://www.
facebook.com/kiarahivatalos

https://efimesel.wordpress.com/2021/01/02/bibe-furdik-mesevideo/

https://www.facebook.com/kiarahivatalos
https://www.facebook.com/kiarahivatalos
https://efimesel.wordpress.com/2021/01/02/bibe-furdik-mesevideo/
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Vajon túléljük ép ésszel? 

Bár még nem látjuk a végét a jelen helyzetnek, egyre többet gondolkodunk 
azon, vajon ha egyszer vége lesz, mi lesz utána?

Visszakapjuk-e az elveszett biztonságérzetünket valaha? Tudunk-e még majd 
hinni abban, hogy minden lehet olyan, mint „régen”…

Mert ma már így beszélünk 2019-ről, ami-
kor még minden „normális” volt. Pedig 
mennyi problémánk volt az akkori Világgal. 
Mennyit mondtuk, nem jó ez így. Ma pedig 
azt gondolom, többségünk odaadná fél 
karját azért, ha minden visszaállna akár 
csak ugyanabba a kerékvágásba, mint kö-
rülbelül másfél évvel ezelőtt.

A gyásznak 5 szakasza ismert. Ezt nem 
csak akkor éljük meg, ha elveszítünk vala-
kit, hanem ha elveszítjük a szerelmünket, a 
munkánkat vagy akár most, amikor elveszí-
tettük az alapvető biztonságérzetünket.

A 5 fázis amely egymást követi,
a tagadás, a düh, az alkudozás,

a depresszió majd végén az elfogadás, 
a belenyugvás.

Már csak az a kérdés, hogy vajon ezek a 
szakaszok megoldást jelentenek-e szá-
munkra?

 
Érdemes megfigyelni jelenleg hol tartunk?
Amikor először röppent fel a hír, hogy vi-

lágjárvány van és milyen korlátozó intézke-
dések lesznek bevezetve, logikusnak tűnt a 
tagadás, hogy ez nem lehetséges. Hiszen 

sosem éltünk még meg ilyen korlátozó in-
tézkedéseket és sosem hittük volna, hogy 
egy pillanat alatt dől össze körülöttünk a vi-
lág. Ilyenkor sokkos állapotba kerül az em-
ber, egyszerűen csak kapkodja a fejét és 
próbálja értelmezni mindazt, ami körülötte 
történik. A párkapcsolatban ilyenkor válik 
érthetetlenné az, hogy az egyik pillanatban 
még imádtuk egymást, majd egyszer csak 
az egyik faképnél hagyja a másikat. Sokszor 
felfoghatatlan az érzés, hogy elvesztettük a 
másikat. Ugyanez igaz, ha meghal egy sze-
rettünk. Nem akarjuk elhinni. Várjuk, hogy 
hazajöjjön, hogy megcsörrenjen a telefon. 
Kint hagyjuk a ruháit, a szobájához nem 
nyúlunk. Minden kopogás, csörrenés azt 
idézi bennünk, hogy megjelenik. Egyszerűen 
képtelenek vagyunk feldolgozni a hiányt. 
Jelen helyzetünkben maga a szabadság az, 
amit elvesztettünk egyik pillanatról a má-
sikra. Pont olyan hirtelen, mint mikor meg-
hal a kedves, vagy otthagynak bennünket. 
Csak állunk ott a szoba közepén, meredten 
bámulunk magunk elé és nem értjük… Hogy 
történhetett ez?! 

Magyarországon 2020 márciusában je-
lentették be az első megbetegedést, majd 
halálesetet. 2020. március 11.-én hirdették 

BALÁZS KRISZTINA
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ki országunkban a vészhelyzetet. forrás: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/2020-as_CO-
V I D % E 2 % 8 0 % 9 3 1 9 - k o r o n a v % C 3 % A D -
r u s - j % C 3 % A 1 r v % C 3 % A 1 n y _ M a g y a r o r -
sz%C3%A1gon

Tehát a tagadás időszakának kezdete is 
ide tehető. Felfordult velünk az egész Világ. 
Kihúzták a lábunk alól a talajt és igazából 
azóta sem tudjuk, milyen ingoványon ál-
lunk épp…

De nézzük a következő érzelmi szakaszt a 
járvány függvényében is:

Vannak, akik ezen az első szakaszon akár 
fél óra alatt túljutnak, de van, aki napokra, 
hetekre is beleragad. Nyilván probléma füg-
gő is. Azonban miután kénytelenek vagyunk 
feldolgozni a történteket és szembesülünk 
az új valósággal, eluralkodik rajtunk a düh, a 
harag. Bosszúért kiált a lélek, mely ezer seb-
ből vérzik. Felelősöket keresünk. A második 
szakasz a düh energiájából táplálkozik. Na-
gyon fontos, hogy ilyenkor az ember vissza 
akarja szerezni a kezéből kivett gyeplőt, és 
azt akarja érezni még mindig képes irányí-
tani az eseményeket. Ez az önbecsapások 
nagy időszaka. Elkezdjük áltatni magun-
kat, hazudunk másoknak és magunknak is 
azért, hogy ne érezzük magunkat annyira 
nagyon borzalmasan. Amikor meghal va-
lakink, ilyenkor a felelőst keressük. Vajon ki 
tehet róla? Valaki más, aki ártott neki, vagy 
önmaga, aki nem foglalkozott saját magá-
val vagy akár mi, akik nem tettünk meg elég 
mindent a másikért? Valakire mindenképp 
dühösek leszünk. Ebbe toljuk bele a ben-
nünk feltámadó reménytelenség energi-
áját. Ha ez egy megszakadó párkapcsolat, 
akkor gyakran az is dühöt érez, aki megsza-
kította a kapcsolatot, minden vélt vagy va-
lós fájdalmat elővesz a másikkal szemben, 
csakhogy döntését alá tudja támasztani 
önmagával szemben. Ez főképp akkor van, 
ha a döntés elhamarkodott. Jelen világ-
helyzetben a harag kifelé irányul. Ki az oka, 
hogy ez történt? Ki a felelős? Ki az, aki miatt 
nem élhetünk úgy, ahogy eddig? Mindenki 
másban találja meg haragjának forrását. 
Az egyik magában a vírusban, a másik az 
országokat irányító vezetőkben és van, aki 

egészen konkrétan személyekben. Az igaz-
ság azonban az, hogy ebben a szakaszban 
sem lesz megnyugvás. Hiába a sok kérdés, 
a sok vád. Miután már teljesen kimerülünk 
benne, jön az alkudozás időszaka.

Tehát a harmadik szakasz az alkudozás 
fázisa. A harag elkezd csökkenni és vágyak 
keletkeznek. Bárcsak lenne rá esély, hogy 
valamilyen módon újra láthassam, érint-
hessem, tapasztalhassam. Már mindegy 
hogyan, csak jó lenne… Aki elveszített va-
lakit, ilyenkor veti hitét a másvilágba, vagy 
érzi szerette jelenlétét, mert ezzel az apró 
alkuval, könnyebb elviselni. Ha elvesztett 
szerelemről van szó, talán még megpróbál-
juk visszahódítani a másikat. Keresünk szá-
munka elfogadható magyarázatokat miért 
árult el bennünket. Szeretnénk felmenteni 
őt a vádak alól és már nem látjuk olyan sö-
téten a helyzetet. Sokszor ebben a szakasz-
ban már nem is foglalkozunk a felelősökkel, 
mert érdektelenné válik. Egyre nagyobb az 
űr, a hiány, amit a másik elvesztése okozott 
bennünk és igyekszünk ezt valahogy be-
tömködni. Felértékelődnek a régi pillanatok 
és tipikusan a „már csak a szépre emléke-
zem” időszaka ez. 

 
A pandémiára mindezt levetítve, ez az az 

időszak, amikor elkezdünk a múltról vizua-
lizálni, és vágyni azt, ami egykor talán nem 
is volt annyira jó, most viszont tökéletesen 
elégséges lenne. Már sok mindent elfogad-
nánk annak érdekében, hogy visszakap-
hassuk azt, amit elvesztettünk, a szabad-
ságunkat, önállóságunkat. Mindannyian 
mást áldoznánk fel ennek érdekében, de 
egyénenként jutunk el a döntéseinkhez, 
melyek által talán még lehetnénk felhőtle-

https://hu.wikipedia.org/wiki/2020-as_COVID%25E2%2580%259319-koronav%25C3%25ADrus-j%25C3%25A1rv%25C3%25A1ny_Magyarorsz%25C3%25A1gon
https://hu.wikipedia.org/wiki/2020-as_COVID%25E2%2580%259319-koronav%25C3%25ADrus-j%25C3%25A1rv%25C3%25A1ny_Magyarorsz%25C3%25A1gon
https://hu.wikipedia.org/wiki/2020-as_COVID%25E2%2580%259319-koronav%25C3%25ADrus-j%25C3%25A1rv%25C3%25A1ny_Magyarorsz%25C3%25A1gon
https://hu.wikipedia.org/wiki/2020-as_COVID%25E2%2580%259319-koronav%25C3%25ADrus-j%25C3%25A1rv%25C3%25A1ny_Magyarorsz%25C3%25A1gon
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nül boldogok. Aki utazni vágyik, az mindent 
megtenne ezért, vagy aki szeretne beülni, 
meginni egy jó kávét. De van, akinek mind-
ezek nem érnek annyit, ellenben szeretne 
visszamenni dolgozni abba a szektorba, 
amely jelenleg esetleg ellehetetlenedett. Ő 
ezért hozna áldozatokat. Ez az alku időszaka. 
Amikor könyörögsz az életedért egy beteg-
ség végső fázisában. Az esetleges megol-
dások időszaka. (amennyiben lehetséges)

Azonban amikor az alkudozás eredmény-
telen, és a helyzet továbbra is fennma-
rad, egy idő után átváltunk a depresszió 
frekvenciájára. Kudarcnak éljük meg, hogy 
nem sikerül kimásznunk a gödörből, hogy 
elvesztettünk valamit és még csak tenni 
sem tudtunk ellene. Hogy visszahozni sem 
tudjuk, és megoldást sem látunk. Fellép az 
önvád. Bezárkózunk, elfordulunk az em-
bertársainktól, szeretnénk egyedül lenni és 
nyalogatni a sebeinket. Állandóan az em-
lékeinkre gondolunk és sajnáljuk magun-
kat, hogy azok már csak a múlt. Ez a sírás 
időszaka. Lépten, nyomon könnyes lesz a 

szemünk, még egy reklám is felkavaró tud 
lenni ebben az időszakban. A lelkünk sebei 
épp hegednek, de nagyon könnyen sza-

kadnak. Egy ismerős dallam, egy hang, egy 
arc képes nagyon mélyre vinni bennünket. 
Annak ellenére, hogy mindannyian tudjuk, 
a szomorúság mindig véget ér, ebben a 
szakaszban úgy érezzük talán sosem lesz 
vége. Talán sosem fogunk újra mosolyog-
ni és persze meg sem érdemelnénk talán, 
hiszen magasan munkálkodik bennünk az 
önmagunk ellen irányuló érzelem hullám. 
Ebben a szakaszban vannak az öngyilkos-
ságok többsége is azoknál, akik hajlamosak 
annyira mélyre zuhanni, hogy képtelenek 
bármilyen kompromisszumra az élettel.

 
Az egyik legveszélyesebb szakasz, mert 

van, akiknél nagyon hosszú ideig tart, nem 
fogadják el a segítő kezet, egyre jobban be-
burkolóznak és egy idő után olyanok, mint a 
tengerbe süllyedő ember, aki egy idő után 
nem tudja melyik a lent és melyik a fent. 

Habár mindannyian mások vagyunk, 
máshogy dolgozzuk fel a bennünket ért ne-
gatív hatásokat, mégis az emberiség nagy 
része jelenleg itt tart. Vannak, akik még min-
dig a düh, harag állapotában vannak, mert 
képtelenek uralkodni érzelmeiken, és van-
nak, akik még csak most kezdenek el komp-
romisszumos megoldásokat keresni saját 
életük újszerű elfogadásához. Azonban a 
fázisokon minden lélek keresztülmegy és 
mindig ebben a sorrendben. 

Ezért érdemes továbbhaladni az egyes 
pontokról, mert sokkal kevesebb ideig tart 
a szenvedés érzete. Ugyanis a depresszió 
után következik az elfogadás időszaka.

A legnehezebb váltás a depresszió, le-
hangoltság frekvenciájából átváltani az 
elfogadásba, ami egy jóval magasabb 
minőségű energia. Azonban minden trau-
ma feldolgozásnál megtörténik ez a nagy 
ugrás. A kérdés az, megengedjük-e ma-
gunknak.

Hiszen ez csak abban az esetben tud 
megtörténni, ha elfogadjuk, hogy a múlt az 
a múlt. Ha megtanuljuk elengedni a régit, 
és képesek vagyunk befogadni mindazt, 
ami még csak ezután következik. Ettől tud-
nak a sebeink begyógyulni. Nincs több sze-
repjáték, manír, kényszer vagy hiú remény. 
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Megtanuljuk értékelni mindazt, ami volt, de 
nem szomjazzuk már, hanem tudjuk, hogy 
azért lettünk azok, akik ma vagyunk, mert a 

múltunk az, ami megtörtént velünk. Levon-
juk a következtetéseinket a jövőre vonatko-
zólag, hogy mit fogunk másképpen csinálni, 
és arra is rájövünk, mennyi mindent elmu-
lasztottunk eddig. Ismét elkezdünk terveket 
szőni, ha kell, egy teljesen újfajta életvitel-

ben, de most már tudjuk, hogy élni akarunk. 
Mindenáron.

Az elfogadás jele, amikor visszanyerjük 
az önbecsülésünket, 
amikor ismét terveket 
szövögetünk, és amikor 
már nem a problémát 
látjuk, hanem a megol-
dásra váró feladatot. 

Ilyenkor megjelenik a 
mosoly. Minden rend-
ben lesz.

 Ha terapeutaként ja-
vasolhatok neked va-
lamit, akkor mielőbb 
hagyd ott a harag, az al-
kudozás és a depresszió 
hullámsávját és próbálj 
meg átlépni az elfoga-

dás mezejére, mert ott lesznek a megoldá-
sok, bármit is hozzon a jövő.

Kívánom mindannyiunknak hogy sikerül-
jön épp ésszel túljutni életünk ezen szaka-
szán, mert közel a megoldás. 
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Kenyeret és cirkuszt a népnek? 
Inkább ne! 

…avagy hogyan okozhat a gluténérzékenység 

meddőséget?

Mind a meddőség, mind pedig a gluténérzékenység kapcsán gyakran hallhatjuk, 
hogy úgynevezett „civilizációs betegség”, azaz a modern kori táplálkozás, életmód 
következménye. Sőt. Újabb kutatások alapján már azt is tudjuk, hogy a kezeletlen, 
fel nem fedezett gluténérzékenység is okozhatja, hogy egy pár évek óta hiába vár a 
baba érkezésére. 

„Kenyeret mindig is ettünk!”

Na de mi a baj a gluténnal? Hiszen egy is-
merősömet idézve: „az ember MINDIG evett 
kenyeret, ez a gluténérzékenység egy hü-
lyeség…”.

Azt gondoljuk, hogy öröktől adott az ét-
rendünk, mindig így táplálkoztunk, pedig az 
általános iskolai történelem órák anyagá-
ból emlékezhetünk rá, hogy az ősember va-
dászó-halászó-gyűjtögető életmódot foly-
tatott. Szó sem volt még búzáról, aratásról, 
kenyérről! 

Szendi Gábor „Paleolit táplálkozás” című 
könyvében levezeti, hogy az ősember 70 
%-ban fehérjét és zsírt fogyasztott, gabonát 
egyáltalán nem. A szervezete az életmódja 
során megszerzett ételeknek a megemész-
tésére és hasznosítására volt alkalmas, és 
ez a mai napig nem változott. A gabonafé-
lék bekerülése az étrendbe valójában csak 
egy „kényszerválasz” volt a népesség növe-
kedésére, mert sok lett az ember, és kevés a 
vadászható állat. 

Az 1800-as évek ipari forradalma után 
még rosszabbá vált a táplálkozásunk: ro-
hamosan terjedni kezdett a cukor és meg-
jelentek a finomított gabonák. Ekkortól vált 
tömegessé a tápanyag- és vitaminhiány, 
és a degeneratív megbetegedések. 

Ennek megfelelően a mai átlagember 
étkezését a gabonapehely, pékáru, pék-
süti, tésztafélék, sütemények, kukorica, rizs, 
burgonya és a nokedli uralják. Szénhid-
rát túlsúlyos az étkezésünk, kalóriában és 
gluténban bőséges, nem kíméljük a szer-
vezetünket. 

SZEGHY KRISZTINA
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Mit „csinál” a glutén? 

Például haspuffadást, bélgörcsöket, has-
menést. Ez a kétfajta gluténérzékenységnek 
a tünetek miatt könnyebben felismerhe-
tő verziójánál, a cölikálásnál a jellemzőek, 
mert ebben az esetben a vékonybélben ta-
lálható bélbolyhok is károsodnak. 

A történelemóra után ugorjunk ismét ki-
csit vissza az időben, de ezúttal a biológia 
órákra. Mit is tanultunk a vékonybél, illetve 
a bélbolyhok szerepéről a táplálkozásban? 
Azt, hogy az elfogyasztott táplálékok nem a 
gyomrunkban, hanem a vékonybelünkben 
szívódnak fel, méghozzá a bélbolyhok se-
gítségével. Ebből logikusan következik, hogy 
a bélbolyhok károsodása nem kis problé-
ma, hiszen hosszú távon tápanyag- illetve 
vitaminhiányhoz vezethet. 

Az utóbbi egyenes következménye pedig, 
hogy kellő mennyiségű vitamin hiányában 
csökken az immunrendszer védekező ké-
pessége, és megnő a hajlamunk a külön-
böző betegségek kialakulására.

A jellemző tünetek mellett az is segíthet a 
gluténérzékenység felismerésében, hogy a 
cölikáliás verzióval általában együtt járnak 
társbetegségek: laktózérzékenység, inzulin 
rezisztencia, cukorbetegség. 

A nem cölikáliás verzió rafináltabb, ott 
nincsenek konkrét tünetek, mivel nem sé-
rülnek a bélbolyhok, de a nem megfelelő 
felszívódásból adódóan ugyanúgy fennáll 
a vitamin- és ásványi anyag hiány. A lakos-
ság 6-8 %-ánál fordul elő, de ez a számadat 
emelkedik. 

Ennek mi köze a termékenységi
problémákhoz? 

A glutén krónikus gyulladást idéz elő, 
nemcsak a belekben, hanem az egész szer-
vezetben. Az ilyenkor termelődő antitestek 
azt üzenik a szervezetnek, hogy betegség 
áll fenn, vagyis nem alkalmasak a körülmé-
nyek a teherbeesésre. 

A szervezet ugyanis mérlegel. Ez egy ős-
kori karosszéria-tartozékunk. Bár az ember 
fő evolúciós célja a szaporodás, a gének 
elterjesztése, mégis az elsődleges cél az 
egyén túlélése. Így ha a szervezet azt érzi, 
hogy az egyén túlélése veszélyeztetett, ak-
kor a szaporodást gátolni fogja. 

A glutén fogyasztásából adódó krónikus 
gyulladás lehet a felelős olyan betegsége-
kért is, amelyek akadályozhatják a fogan-
tatást, vagy a várandósság sikeres kihor-
dását: például az endometriózis. 

Ha gluténérzékeny vagy, a bélfalak irritá-
ciója, illetve a bélbolyhok károsodása miatt 
a tápanyagok nehezebben szívódnak fel. 
Ez ismét azt üzeni a szervezeted számára, 
hogy mivel nem állnak megfelelő mennyi-
ségben a rendelkezésére a baba egészsé-
ges kihordásához szükséges tápanyagok, 
ezért most nincs itt az ideje a várandós-
ságnak. 

Ráadásul mivel a gluténérzékenység au-
toimmun betegség, megváltoztathatja a 
test képességét arra, hogy elviselje az ide-
gen sejteket: a partner spermáját, vagy 
akár egy kisbabát.

Szendi Gábor szerint a meddőség tulaj-
donképpen a gabonához való alkalmaz-



66   CsPM

kodásunk egyik lépcsőfoka. A gabonafo-
gyasztásra alkalmatlan egyedek között 
sokkal valószínűbben alakul ki meddőség, 
ezáltal a génjeit nem tudja továbbörökíte-
ni. Pár ezer éve múlva így már csak olyan 
emberek élnének, akik gond nélkül képesek 
fogyasztania gabonát. 

Mi a helyzet a férfiakkal? 

A gluténérzékenység a férfiaknál is prob-
lémát okoz, náluk a tesz-
toszteron szint csökkené-
sét eredményezheti, ami 
együtt jár a spermaszám 
csökkenésével is. Ha a 
meddőségi kivizsgálá-
sok során felmerül prob-
lémaként az alacsony 
spermaszám, érdemes a 
megfelelő férfi vitaminok 
szedése mellett egy há-
rom-öt hónapos glutén-
mentes diétát is beiktatni. 

Rengeteg ember szen-
ved rejtett gluténérzé-
kenységben, anélkül hogy 
tipikus tünete jelentkezne. 
Sokszor arra, hogy valaki-
nek nem jó a glutén, csak 
egy „kizárásos diéta” mutat rá, ami általá-
ban együtt jár a cukor, és a tejtermékek el-
hagyásával is. 

Kenyeret és cirkuszt a népnek! 

Az ókori római gyakorlatból tudjuk, hogy a 
teli has elég az állatnak, hogy jól érezze ma-
gát, és az embernek is, ha szórakozással van 
kiegészítve. Mégis érdemes megfontolni, 
hogy gluténtartalmú gabonafélék helyett a 
pocakunkat más, könnyen emészthető, és 
nem gyulladáskeltő tápanyagokkal töltsük 
meg. 

A University of Virginia kutatói megállapí-
tották, hogy a gluténérzékeny nőknél gya-
koriak a menstruációs zavarok. Kilencszeres 
a kockázat a spontán vetélésre, a magzati 
fejlődésben való visszamaradottság pedig 
3-6-szor nagyobb, mint a nem gluténérzé-

keny nők esetén. Nyilvánvaló tehát, hogy a 
gluténérzékenység gyanúja olyan kérdés, 
amellyel a termékenységi problémák ese-
tén foglalkozni kell. 

Babát tervezőknek érdemes legalább 3, 
de inkább 6 hónapra gluténmentes étren-
det tartani, mert sokszor már önmagában 
ez meghozhatja a várt gyermekáldást.  A 
glutént tartalmazó ételek kiiktatásához fel 
kell térképezni a megfelelő alternatívákat. 

A legtöbb glutént tartalmazó nyersanya-
gok: búza, rozs, árpa, zab, és ezekből készült 
termékek. A felvágottak, virslik, konzervek, 
édesipari termékek és az alkohol is tartal-
mazhat adalékanyagként glutént. 

Az étrendváltás mellett gondoskodni kell 
a már kialakult tápanyag- és vitaminhiány 
pótlásáról. Hosszú távon a bélbolyhok re-
generálódhatnak, és a várva-várt gólya is 
megérkezhet. Saját szakmai tapasztalata-
im alapján sokszor már egy-két hónapnyi 
gluténmentes étrend is elhozhatja a cso-
dát. 

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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http://www.szeghykrisztina.hu/babahivogatoprogram.html
https://kaveszunet-az-elmenek.webnode.hu/
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LINA ROEDGER

Új Világkorszak – 
2021 a Tisztulások / tisztázások, újítások éve

Mire érdemes figyelni ebben az időszakban? 

/Asztro-társadalom  10./

2020 egy nagyon markáns és kollektíven nehéz év volt, mely tulajdonképpen ezt az 
évet, de inkább úgy mondanám időszakot hivatott előkészíteni. 

Nem érdemes konkrétan évről beszélni, mert a Vízöntő korába lépünk be, ami egy 
nagyon hosszú időszak és már egy jó ideje tart ez az átmenet. 

Előre láthatóan egy újabb 2000-2500 éves ciklust kezdtünk el, ami megfelel egy koz-
mikus világhónapnak. Az évek ebben a távlatban eltörpülnek.

„A keleti asztrológia azt mondja, hogy két-
ezer esztendő körülbelül egy világhónap. 

Tizenkét világhónap, körülbelül 26 ezer év, 
vagyis egy világév. 

A keleti asztrológia tágabb, fölényesebb, 
szélesebb távlatú szemlélete összefüggést 
talált a csillagjárás és az emberiség sorsa 
között. 

Az egyes világhónapok nagy történeti 
korszakok, görög szóval: aiónok. 

A hónapok annyira zártak, hogy az egyik-
ből a másikba való átmenet kritikus. 

A világévek felén, hat világhónaponként 
pedig nagy katasztrófák keletkeznek. 

Ilyen volt a legutóbb, időszámításunk előtt 
tizenháromezer évvel, Atlantisz elsüllyedé-
se.

Ma a Halak csillagképéből lépünk ki. A hó-
nap befejeződött, és az aión lezárult. 

Válságos időbe jutottunk, s ezt csaknem 
mindenki saját bőrén is érzi. Most lépünk át 
a következő képbe, a Vízöntőbe.

Tökéletesen új élet következik, miután a 
régi lezárult. Az egész Földet és emberisé-
get alapjában megrázó események meg-
jelenései az apokalipszis egy neme. 

Hogy a Halak-korszak milyen volt, azt tud-
juk. Kétezer év története beszél róla. 

Hogy a Vízöntő milyen lesz, azt senki sem 
tudja. 

Amiről e pillanatban tudomást szerezhe-
tünk: mi történik, amikor a Halakból a Vízön-
tőbe lépünk.” 

Hamvas Béla

 Néhány analógia a Vízöntő minőségre: 
Fixa idea, elvszerűség, moralitás, szaba-

dosság, liberalizmus, forradalom. 
Kívülállóság, a normáktól való eltérés együtt 

a makacs elvszerűséggel, különcködés.
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Önzetlenség, őszinteség, csoportosulás, 
közösségek. 

A korlátok lebontása, zsenialitás. Őszinte-
ség, az ügyek tisztázása, tiszta vizet önteni 
a pohárba.

Szabadság, függetlenség, individualitás, 
távolság, eredetiség, újítás, felforgatás, 
excentricitás, lázadás, áttörés különckö-
dés, őrültség, kívülállás, árulás, szabadság 
egyenlőség testvériség. Kényszeresen sza-
baduló, kötöttségektől mentes.

Ami még jellemző a Vízöntő emberre, így 
erre a korszakra is:

Szociális érzékenység, függetlenség, sza-
badságvágy eredetiség, humanitás. 

A vízöntő ember a mindennapival szem-
ben halad, pardont nem ismerve, elvsze-
rűen. Itt keresendő az árnyéka is. Hidegen, 
az emberi érzelmeket kizárva, fanatikusan 
járja az útját-ezzel kizárja magát abból a 
közösségből amiért egyébként dolgozik. A 
tökéletes eszmének semmi köze az élethez, 
az emberekhez, elidegenedéshez vezet. 

Egyediségének elismerése a szociális kör-
nyezetben, emberi jogainak akceptálása 
alkotja legfőbb tevékenységét: a VÍZÖN-
TŐ-ember minden földi nehézségtől elol-
dott életre vágyik, szeretne átlátható szu-
verenitásban minden őt, megkötni akaró 
dolog fölé helyezkedni. 

Ami még ebben az évben jellemző lesz és 
fontos: 

Nagy hangsúlyt kapnak a csoportok és a 
közösségek, az önellátás és a „nem növeke-
dés” elve.

Hogy mit jelent a nem növekedés elve, az 
ezen az ábrán látható.

A Gazdaság semmiképp nem nőhet túl a 
Társadalmon vagy a Természeti adottsá-
gokon. Valahogyan el kell kezdeni visszaál-
lítani a világ rendjét, ezen a módon és érvé-
nyesíteni a megfelelő alapelveket.

A kortárs gondolkodók szerint a természeti 
környezet határozza meg a társadalom fel-
építését és működését, és a gazdaság en-
nek kell hogy megfeleljen. A három alapté-
nyező tehát az új felfogás szerint így épül fel:

 A fenntarthatóság három eleme – kortárs 
felfogás szerint

Alapelvek továbbá:
• Holisztikus megközelítés elve
• Generáción belüli és generációk 
         közötti szolidaritás
• Társadalmi igazságosság
• Az erőforrások fenntartható 
         használata
• Integráció
• Helyi erőforrások használata
• Társadalmi részvétel
• Társadalmi felelősség
• Elővigyázatosság és megelőzés elve
• A szennyező fizet elve

Forrás: eionet.kormany.hu

Ebben az évben, ha van olyan eszköz, 
módszer (pl. öngyógyítás, önellátás, me-
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ditáció stb..) az életedben, amit korábban 
megtanultál, akkor kezdd el alkalmazni! 
(Már ha eddig nem tetted volna meg.) 

A nagy ambícióknak kedvező időszak ez, 
de nagyon óvatosan érdemes csak előre 
haladni. 

A két sors bolygó: Szaturnusz és Jupiter 
a Vízöntő jegyében áll, szoros együttállás-
ban. Ez a két ellenté-
tes erő azt is jelenti, 
hogy az ellentétek ki-
egyenlítődése szük-
séges. 

Tisztulás és vál-
tozás szükséges 
a begyepesedett 
rendszereknek, meg-
változnak. Általá-
nosságban, minden 
nagyon merev struk-
túrát átalakít. 

Ebben az időszak-
ban a siker, precíz 
tervezéssel, lemondásokkal és szívós előre 
haladással érhető el. 

Születhetnek nagy volumenű és újító ter-
vek, de a realitással össze kell hozni őket. 
Lépésről lépésre tervezni és az eddigi tu-
dással integrálni. 

Ez az időszak most arról szól, hogy min-
dent, amit megtanultál korábban és elmé-
leti szinten benned van, azt hasznodra tudd 
fordítani. Lehet, hogy az élet hoz is olyan 
helyzeteket, hogy a használatukra kénysze-
rülj.  

Akikre különösen nagy hatással lesz ez az 
együttállás, azok, akiknek a fix jegyek 1 és 5 
fokán álló bolygója vagy tengelye van. Te-
hát ha a képletedben a Bika, Oroszlán, Skor-
pió vagy Vízöntő 1-5 fokán bolygó vagy ten-
gely található, akkor sokkal intenzívebben 
fogod érezni ezt az átalakító hatást. Hogy 
milyen területen, az egyéni horoszkóp (ház-
helyzet) kérdése. 

Hamvas Bélát idézem újra, aki tökéletesen 
összefoglalta, mi az, ami a VÍZÖNTŐ korá-
ban az emberiséggel történhet, mivel ér-
demes vigyáznunk:

„A tömegben az egyéni tudat megsemmi-
sül. A tömegnek teljesen új, minden egyé-
ni magatartástól független tulajdonsága 
van. Ez éppen az, hogy tudattalan. Izgékony, 
hiszékeny, egyoldalú, maradi, zsarnok, 
tompa, sötét, hisztérikus; intelligenciája, 
ítélete nincs, mérlegelni nem tud, könnyen 
meggyőzhető, még könnyebben vezet-
hető és becsapható. Tömegbe kerülve a 
legértelmesebb ember is egyik pillanatról 

a másikra megbutul. Az agy kikapcsolódik, 
az értelem tevékenysége megszűnik, a tu-
dat elmerül, s helyébe a homályos, zavaros, 
labilis bénultság lép, ami éppen a tömeget 
jellemzi. A világos és józan értelem kialszik, 
és az ember fölött az uralmat ellenőrizhe-
tetlen ösztönzések veszik át. És az ember a 
tömegben maradéktalanul felszívódik. - a 
tömegben levők egyetlen lélekké olvad-
nak. A tömeg nem ítél, nem gondolkozik, 
nem szeret, nem próbál megérteni, hanem 
fél, őrjöng, bámul, meghódol. De mindenek-
fölött, szól Le Bon, rombol. Aztán hozzáfűzi: 
a tömeg felkerülése mindig negatív ered-
ménnyel jár, s ezért a tömeg feladata a kul-
túrákat megsemmisíteni. 

A tömeg talán egyéniség-alatti, talán 
egyéniség-utáni állapot. A lélek viselkedése 
megváltozik: önmagáról való tudata elbo-
rul. Annyira, hogy Lévy-Bruhl szerint az em-
ber magát elveszti, és mással összetéveszti. 
Kollektív állapotban az ember olyasvalamit 
hisz, amit nem is ő hisz, hanem csak úgy ál-
talában hisznek. Az ember nem egyéni lény, 
hanem valamivel azonosítja magát, nézet-
tel, érzéssel, tettel, esetleg tárggyal, esetleg 
más emberrel. 
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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

A tudattalan, nem lévén birtokában még 
a kezdetleges megkülönböztetéshez szük-
séges eszközöknek sem, állandóan össze-
téveszti magát valami vagy valaki mással, 
és ennek a másnak véleményét vallja és 
életét éli, mialatt saját magáról való tudata 
félig feloszlottan az ösztönök zavaros mé-
lyében lebeg.

Az új korszak egy új népvándorlás, vagy a 
lélek özönvizének lehetne elnevezni.

A kollektív pszichébe süllyedt ember tö-
meggé válik. Primitívvé lesz, vagyis elkezdő-
dik a lelki visszafejlődés kései történet-előt-
tisége.

A tömeggé vált ember abba az állapot-
ba merül alá, amelyben a logikus gon-
dolkozást, a világos és szabatos, értelmes 
józanságot elfelejti. A kozmikus ősharmó-
niával fenntartott kapcsolata megszű-
nik. Az értelem elborul. Ez az állapot, amit 
prelogikusnak hívtak, de amiről kitűnt, 
hogy posztlogikus. A primitivizálódás, más 
szóval a kollektivizálódás az ember egyéni 
létét elnyomja, és helyébe a tömeg életét 
teszi. Mérlegelés nincs, az intelligencia el-
tűnik, az ítélőképesség elhomályosodik, az 
ízlés, szellem alászáll. Ehelyett felmerül az 
ingerlékenység, irigység, hisztéria, szenve-
dély, hiszékenység, névtelen félelem, indo-
kolatlan bámulás és gyűlölet, babona és 
bálványok.

Ez a mai ember sorsában az özönvíz. 
Már nem fenyeget, már itt van, és az em-

beriség nagy részét már el is borította. A tö-

megesedés jelei a primitívség jelei: az egész 
emberiség leszállt a tudattalan homályba, 
és elsüllyedt abban a sötétségben, amely-
ben a primitívek élnek. 

A körülmények külső jellege a tényt alig 
módosítja: hogy ezúttal civilizált primi-
tívségről van szó, vagyis gépesített bar-
bárságról. A körülmények külső jellege az 
ember valódi világhelyzetét még sohasem 
tudta módosítani, megváltoztatni meg 
végképp nem. 

Azok a szerzők, akik az emberiség barbari-
zálódásáról gondolkoztak és írtak, azt hitték, 
hogy a veszély a szellemet, a kultúrát és a 
magas embert fenyegeti. A magas embert 
a tudattalan árja csak akkor ragadhatja el, 
ha egzisztenciális lényében tulajdonkép-
pen nem magas. Egyébként primitívvé és 
vaddá csak tömegember válhat.”

Világosan kiolvasható tehát a megoldás, 
hogy ne az alacsony szintjeit éljük meg en-
nek az időszaknak. 

(Vélhetően unalmas, mert szinte minden 
írásomban megjelenik, de nem győzöm 
hangsúlyozni.) 

Ebből az elidegenedésből vagy tömeggé 
olvadásból csak egy út vezet ki, az pedig a 
befelé vezető út. Vagyis a meditáció és az 
önismeret/személyiség fejlesztés útja.

Tudatos évtervezést és évkezdést kívánok 
minden kedves olvasónak!
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Hónapról, hónapra napvilágot lát egy-egy írásom aromaterápia témakörben itt a 
magazinban. Ez felemelő érzés, egyúttal hatalmas felelősség, hiszen amit leírok, an-
nak maximálisan helytállónak, és biztonságosan alkalmazhatónak kell lennie. Az írá-
saimat mindig próbálom úgy kialakítani, hogy a holisztikus szemléletet tükrözzék, 
valamint tartalmilag részben egymásra épüljenek, ugyanakkor önmagukban is meg-
állják a helyüket és olvashatóak, könnyen érthetőek legyenek. Ezért mindenkit szere-
tettel biztatok arra, hogy töltse le bátran a korábbi lapszámokat és lapozzon bele, ol-
vassa el a korábbi cikkeket is, hisz az írások így állhatnak össze egy kerek egésszé.

Az immunerősítés, védelem a fertőzésektől, a lá-
badozás elősegítése az elmúlt egy évben kiemelt 
aktualitással bírt a számunkra, ezért igyekszem 
ezeket a témákat mindig egy kicsit más szem-
szögből – az aromaterápiás lehetőségeket sorra 
véve – megvilágítani, és bízom benne, hogy sikerül 
mindig érdekes és használható tudást átadni.

Ebben a cikkben a testi épségünk gondolati-szel-
lemi hátterét szeretném bemutatni, és hogy ho-
gyan tudjuk az illóolajokat jól beépíteni az egész-
ségünk tudatos megőrzésének a folyamatába. 

Sokszor hallhattuk már, hogy „amint bent, úgy 
kint” vagy, hogy fizikai valóságunk a lelki oldalunk 
„kivetülése, tükröződése”, de itt van még a „ha-
sonló a hasonlót vonzza” elv is. Hogyan működnek 
ezek a hangzatos kifejezések valójában? Rendkí-
vüli módon leegyszerűsítve ezt úgy kell elképzel-
nünk, hogy fizikai testünk energiából, rezgésekből 
áll. A gondolatok, szavak szintén energiamintáza-
tok, rezgések. Az érzelmek rezgések. Minden rezgés, 
minden energia. A gondolat energiája befolyá-
solja a testet, a test energiája befolyásolja a gon-
dolatot. Szinte szédületes, hogy mekkora hatással 
lehetünk saját magunkra, ha felismerjük, hogy 
szünet nélkül jönnek a gondolataink megállítha-
tatlanul, naponta átlagosan 60.000 (kivéve persze 
azon magasabb tudatszinten álló, meditációban 
jártas mestereket, akik le tudják állítani a gondo-
latfolyamot, azaz az elméjüket egyhegyűvé tenni).

Az illóolajok a gondolatokhoz és minden más lé-
tezőhöz hasonlóan, energiamintázatot mutatnak, 
méghozzá igen magas rezgéstartományban és 
ezért pozitív irányban képesek hatni az emberre 
fizikai - mentális - lelki szinteken.

A Csak Pozitívan Magazin 2020. májusi lapszá-
mában leírtam, milyen fontos a gondolatok és 
személyes célok koherenciája életünkben. Most 
ezt a gondolatmenetet folytatva, szeretnék rávilá-
gítani, hogy egy jól megválasztott illóolaj vagy illó-
olaj - keverék milyen hatékony segítőtársunk tud 
lenni ebben a folyamatban, ehhez azonban előbb 
ki kell térnem a célkitűzések témájára.

Amikor megválasztunk egy célt az életünkben, 
például: „Szeretnék egész évben egészséges ma-
radni.”, akkor először is fontos, hogy tudatosítsuk 
magunkban ezt a célt. Sőt, az a legjobb, ha ponto-
san tisztában vagyunk a saját komplett célrend-
szerünkkel és azzal, hogy honnan indulunk, hová 
tartunk. Mit takar a célrendszer vagy célmátrix? 
Véleményem szerint életünk 4 fő aspektusa adja 
az irányt. Ezek: egészség, anyagi biztonság, kap-
csolatok és személyes fejlődés. Mindezt ábrá-
zolhatjuk egy kördiagram formájában, amelynek 
tengelyein megjelölhetjük azt az értéket, ahol épp 
tartunk, valamint azt az értéket, ahová szeretnénk 
eljutni. Akkor harmonikus az életünk, ha az alakzat, 
amit a saját életünk „kirajzol”, egy kört ad ki. Minden 
más esetben döcög a forma, döcög az élet. A két 

DR. NAGYNÉ VÁCITY ESZTER

Illatok, tudatosság, aromaterápia
Gondolati energiánk és egészségünk
megtartása illóolajok segítségével
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mellékelt ábrán igyekeztem szemléltetni, amiről írok. Az első esetben, a 
kiegyenlített, harmonikus személyes célmátrix látható, ahol az élet négy 
területe eredetileg is (fekete pontok) és a célok szerint is (rózsaszín pon-
tok) egyensúlyban van, mindegyik nagyjából azonos értéken, így ha a 
4 pontot összekötnénk, az kiadná a körformát. A másik ábrán egy eleve 
döcögő helyzetből egy másik döcögő helyzetbe jutnánk, hiszen nem ki-
egyenlített a 4 pont értéke, sem a kiinduló fekete pöttyök esetében, sem 
a megcélzott rózsaszín pöttyöknél, hiszen csak az élet egyik területére 
irányul a változás igénye, a többire nem. Ezért a forma és az élethelyzet 
végső soron nem fog gördülékenyen működni, megmarad a döcögés.

  
Magyarul a fő cél 

az összességében 
gördülékeny, har-
monikus élet, ami 4 
irányban alcélokra, 
azaz életterületekre 
bontható. Ezekhez 
az alcélokhoz már 
konkrét állítások 
formájában meg-
fogalmazható inst-
rukciókat adhatunk 
magunknak. Tehát 
a „Szeretnék egész 
évben egészséges 
maradni.” egy ilyen 
konkrétan megfo-
galmazott cél, amit 
szeretnénk meg-
valósítani. A vég-
rehajtás során lép 
be a képbe a gon-
dolatok és tettek 

koherenciája. Ugyanis a cél eléréséhez meg kell tudnunk tartani a 
gondolati energiánkat. Nálunk kell, hogy maradjon a gyeplő, vagyis 
minden esetben fontos megőriznünk a tudatos irányítást: a gondola-
taink és a következő lépcsőfok gyanánt a tetteink felett. Mit jelent ez 
a gyakorlatban? Nem tudom megvalósítani a fenti célt, ha közben 
a gondolataimmal a másik irányba tartok, vagy ha nem hiszem el, 
hogy ez valójában egy megvalósítható cél. A fenti példánál marad-
va, ha abban hiszek, hogy a betegségek úgyis jönnek, a vírust úgysem 
lehet kikerülni, vagy, hogy a szervezetem nem elég erős, akkor igazam 
lesz. Ha megengedem magamnak, hogy rémhíreket olvassak, be-
lebonyolódom úton-útfélen egy jó kis szaftos együtt-rémüldözésbe 
és egymásra licitáló rossz hír terjesztésbe, akkor is ez a valóság lesz 
a számomra megnyilvánuló igazság. Ha színleg egészséges akarok 
maradni, de jól esik a panaszkodással magamra irányítható figye-
lem, akkor benne fogok maradni abban a helyzetben. Ha látszólag 
minden oké, de az elmém a gondolatok pöcegödre, mert egész nap 
magamat vagy másokat szidok és bántok hangtalanul, akkor nincs 
menekvés, minden és mindenki rossz is lesz az életemben, beleért-
ve a saját fizikai megnyilvánulásomat, azaz a testemet. Tehát nem 
lehet mást gondolni, mint amit valójában szeretnék elérni. Erre ér-
tem, hogy meg kell tudni őrizni a gondolati energiánkat a célunk és 
saját középpontunk függvényében, és tudatosan irányítani azt, mert 
bizony olyan, mint egy lézersugár és végső soron halálos is lehet.
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Természetesen, mint az életben oly sokszor, ezt 
is sokkal könnyebb leírni, mint megvalósítani. Ta-
lán egy emberöltő is szükséges hozzá… talán csak 
pár év vagy hónap, de a lényeg itt is a fejlődés 
igénye. A gondolatokat tudatosan meg kell fi-
gyelni, és ehhez jelen kell lenni minden pillanat-
ban. Ezen a ponton érkeztünk el végre az aroma-
terápiához, és ahhoz a lényegi ponthoz, amiről 
tulajdonképpen az eleje óta írni szeretnék. És ez 
nem más, mint az illóolajokkal gyakorolt tudatos 
jelenlét. Egy illatot szagolva megérkezünk az itt 
és most-ba. Behunyjuk a szemünket, figyeljük az 
illatot, magunkat, a testi rezdüléseinket, a gondo-
lati reakcióinkat, ebben a meditatív, szemlélődő 
állapotban. Valójában illóolajokkal, pont ezért 
igencsak ajánlott kiegészíteni a meditációt. Aki 
még nem próbálta, annak könnyebben fognak 
menni az első lépések, a gyakorlott meditálókat 
pedig tovább segítik az úton.

A megfigyelésen vagy meditáción túlmenően 
pedig, kiválóan be tudjuk programozni magun-
kat az illattal az egészséges mentális műkö-
désre, az egészséges, pozitív irányba mutató 
gondolatokra. Megtehetjük ezt vizualizációs tech-
nikákkal, vagy „egyszerűen” megerősítő monda-
tokkal. (A megerősítő mondatok jelentőségét és 

hatékonyságát nem szabad lebecsülni, mert ha-
talmas teremtő erővel bírnak.) A jelenlétgyakorla-
tok során elért középponti állapotot később – akár 
a pillanat töredéke, vagy legfeljebb néhány mély 
lélegzetvételnyi idő alatt – elő tudjuk majd hívni 
az illat segítségével. Ez a lehetőség egy igazi va-
rázsszer a tudatosan fejlődni kívánó ember éle-
tében. A mentális „összerendezéshez” szeretettel 
ajánlom az orvosi vagy hibrid levendula illóolaját, 
citrusok közül férfiaknak inkább a citrom, nőknek 
a narancs vagy bergamott, kamaszoknak pedig 
a grapefruit héj esszenciát. De ugyanilyen jó lehet 
a mirtusz vagy a niaouli illóolaja is. Ha belevágunk 
ebbe a nagyszerű kalandba az illatokkal, akkor 
fontos, hogy mindig magunknál tartsuk az üveg-
csénket. Így a nap során bármikor szükség szerint 
elővehetjük, dolgozhatunk vele. Célszerű akkor is 
beleszagolni, ha úgy érezzük, valaki vagy valami 
épp letérítene az utunkról (például egy család-

tagunk megsért, és mi a nap során 
gondolatban vissza- visszatérünk 
ehhez a sérelemhez), vagy amikor 
van pár szabad, nyugodt percünk és 
ezt az időt a saját, személyes fejlődé-
sünkre kívánjuk fordítani.

Ha pedig azt szeretnénk, hogy az illat 
teljes összhangban legyen a célunk-
kal és ne „csak” a gondolati energia 
megtartását segítse, hanem az elő-
relépést, a fejlődést is (a célunk irá-
nyába), oly módon, hogy az illóolajok 
által hordozott archetipikus informá-
ció tartalom, avagy rezgésmintázat 
áthangoljon bennünket a megoldás, 
vagy kívánt állapot rezgésmintáza-
tára, akkor egy szakember által ösz-
szeállított szubtilis (az illóolajok leg-
finomabb, a tudatalatti rétegekre 

ható variánsa) illóolaj-keverékre lesz szükségünk.

Szeretettel kívánok illatos és eredményes kalan-
dozást a gondolatok világában!

A célmátrix koncepcióját Cs. Varga Andrea, drá-
ga tanítóm adta át.
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Bőrünk egészségének
nyomában

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

„Masszázst szeretnék Petra”

Végig gondoltam az elmúlt 2020-as évet, 
és annak hozadékait. Bezártság, emberek-
kel való érintkezés hiánya, félelemkeltés, 
létbizonytalanság. Én úgy látom, hogy a ta-
valyi év megnövelt egy fontos tényezőt: az 
intimitás lehetőségét az emberek életében. 

2012-ben vizsgáztam aromaterapeuta-
ként, 2013-ban kozmetikusként. Emlékszem, 
tanárnőm Gabi, mindig mondta: „Petra, 
ott nem masszírozunk” (ezalatt azt értette, 
amikor lementem az arcról a csuklyásizom-
ra. Én pedig mondtam: „de Gabi, ha jól esik 
neki…?”

Jól esik. Az ÉRINTÉS jól esik, az érintés fel-
tölt. Főleg, ha SZERETETtel adják. 

2009-ben az autóbalesetem után érez-
tem késztetést arra, hogy masszírozzak. 
Valami különleges dolgot kerestem, olyat, 
amiben én és az általam használt anyagok 
a legjobban hasznosulnak. Így találtam rá 
az aromaterápiára. Mindig hálás leszek a 
tanítóimnak, hogy olyan minőségi érintés 

technikát tanulhattam, amivel emberek 
jóérzéséhez adhattam nagyon sokat. Köz-
ben értékes embereket ismerhettem meg 
és hűséges vendégeim lettek, akikkel már 
szinte baráti a kapcsolat. Gyerekek szelídül-
tek meg a masszázs hatására, szülőknek 
segítettem a gyerekek érintésével kapcso-

MAYER PETRA

2021. Január 2.-a szombat Baja
Én lepődtem meg legjobban, amikor rögtön az új évben pár vendég bejelentkezett. 

Álmomban nem gondoltam, hogy az 2021 máris meglepetéseket tartogat majd a szá-
momra.

A masszázs varázsa
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latban, szóval tanítottam bátran, szere-
tettel érinteni, ahol tudtam és tettem ezt a 
mindennapokban.

Na de én most kozmetikusként vagyok 
itt, szóval nézzük az arc masszírozásával 
kapcsolatos tapasztalataimat. „Egy arc-
masszázs, egy hétre feltölti az ember lel-
két!” – mondta a Mesterem anno. Én ezzel 
abszolút egyet is értettem, hiszen tapasz-
taltam, amikor tanultuk, hogy konkrétan 
azt sem tudtam hol vagyok. Finom illatok, 
finom érintések. Természetesen a kozmeti-
kus iskolában másként tanultunk mindent… 
de az élet mindig megmutatja, hogy mi az 
irány. A legfontosabb HITELESSÉG, ami vé-
leményem szerint az önazonosság. Vagyis 
ismerem magam, ezáltal úgy cselekszem, 
hogy az összhangban legyen a BELSŐ MŰ-
KÖDÉSemmel.

Tehát amikor arcmasszázsról beszélünk, 
többről van szó, mint hogy egyszerűen kré-
met, vagy olajat juttatunk a bőrbe erősen si-
mító mozdulatokkal. Inkább szól arról, hogy 
kellemes légkörben, megfelelő hatékony-
ságú anyagokkal dolgozunk arcon és köz-
ben finom mozdulatokkal segítjük ellazulni, 
megpihenni és az érintés minősége által 
feltöltődni a vendéget. Ezeket a tapasztala-
taimat alátámasztotta az is, amikor Shiatsu 
technikát tanultam Szegeden, ahol igazá-
ból pont nyomás technikával dolgoztunk. 
Ezek a mozdulatok akupresszúrás pontokat 

stimulálnak, ami az egyik legjobb lazítási le-
hetőséget biztosítja a vendégek számára.

„Nyugtató, lágy érintésed BIZTON-
SÁGot és szeretet ad.”  Nyitrai Erika: Az 
érintés hatalma

Hogy kiben mi megy ilyenkor végbe, 
teljes mértékben egyéni. Alapvetően 
úgy gondolom, hogy óriási bizalom, 
amikor valaki a kezembe adja az arcát, 
testét. Felelősségem van abban, hogy 
én milyen állapotban vagyok, és ho-
gyan érintem meg, mert nem csak egy 
kozmetikus vagyok. Egy ember vagyok, 
aki egy másik emberhez ér.

2021 a minőségi önmagunkra való fó-
kuszálást hozza, tehát aki szeretné jól 
érezni magát a bőrében, feltöltődni, 

befelé fordulni akár, és természetesen sze-
retetnyelve az érintés (ha szeretnéd tudni 

mi a szeretetnyelved, itt tudod megnézni: 
https://love.kgyt.eu/), akkor mindenképp 
ajánlani tudom, hogy keressen egy jó szak-
embert, akihez rendszeresen el tud járni.

https://love.kgyt.eu/


„elő a különféle hosszú  
                    szárú lábbelikkel”
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Bár itt a február, még egy jó ideig a téli időszakhoz kell felöltöznünk – ha lehet, minél 
stílusosabban! Kicsit unod már a téli viseleteidet? Akkor elő a különféle hosszú szárú 
lábbelikkel, a magassarkú bokacsizmákkal, és társaikkal! Ha fogalmad sincs, hogyan 
légy stílusos, hogyan tedd izgalmasabbá az átlagosnak tűnő (boka)csizmás szetteket, 
olvass tovább! Összeszedtem pár nőies, nagyszerű tippet arra, miként tűnhetsz ki a 
tömegből (természetesen pozitív értelemben), ha ebben az unalmasnak tűnő őszi-téli 
lábbeliben vagy kénytelen járni még egy-két hónapig.

HOGYAN TEREMTS STÍLUSOS 
RUHATÁRAT?

XI.

BOTYÁNSZKY SZILVIA

Mivel hordd a téli csizmákat?

Rövid „pulcsiruha”, magasszárú velúr 
csizmával

Ebben az esetben is kellenek a kiegé-
szítők, hiszen ezekkel tovább fokozhatod 
a nőiesen laza hatást: válassz hozzá fel-
tűnő gyűrűket, válltáskád pedig szintén 

képviselje a 
„fesztiválra is 
m e h e t n é k ” 
stílust. Egy 
n a p s z e m -
üveg, és a 
meleg, szín-
ben pasz-
szoló haris-
nya szintén 
jól jön az 
összeállí-
táshoz.

Hosszú kardigán, ingblúz, bokacsizma

Meleg és egyben szemet gyönyörködtető 
egy színes, vagy norvégmintás hosszú kar-
digán, mely alá akár mélyen dekoltált inget, 
blúzt is felvehetsz. Figyelem! Ennél a vise-
letnél a 
szűk nad-
rág vagy 
l e g g i n g s 
k ö t e l e -
ző, hogy 
e l l e n s ú -
lyozzuk a 
kardigán 
bőségét! 
L a p o s - , 
vagy kö-
z e p e s 
sarkú bo-
k a c s i z -
mával az 
igazi.
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Mintás/színes poncsó, miniszoknya, 
magassarkú csizma

A poncsó, vagy pelerin már önmagá-
ban is nagyszerű stíluselem egy öltö-
zékben, hát még ha tovább fokozzuk a 
vérpezsdítő hatást: egy bőr, vagy kötött 
miniszoknyával, és magassarkú csizmá-
val extranőies  látványban részesíthet-
jük nézőközönségünket.

Világos velúr csizma, világos
felsőruházat

A világosabb árnyalatok télen különösen 
nőiesnek hatnak, hiszen tisztaságot, ápolt-
ságot sejtetnek a téli szürkeségben. Ha van 
egy világos színű velúr csizmád, mindenkép-
pen világosabb színű ruhadarabokkal páro-
sítsd, mert a sötét színek csak „agyonütik” ezt 
a pompás lábbelit. Ha a nadrágod, szoknyád 
jóval sötétebb a csizmánál, akkor legalább a 
felsőruházatod legyen a csizmához illő vilá-
gos árnyalatú.

Szoknya, mellény, bokacsizma

Egyszerű, mégis nagyszerű a meleg, téli 
mintás szoknyácskákat bokacsizmával 
viselni! Hogy még teljesebb legyen az 
összkép, szerezz be hozzá egy hosszabb 
fazonú, nőies mellényt, amelyet a dere-
kadon meg is köthetsz. Az összeállítást 
különböző stílusokban is megvalósítha-
tod, attól függően, hogy milyen szoknyát 
és a mellényt választasz hozzá. A szetthez 
passzoló ékszerek csak még szebbé teszik 
a megjelenésed.
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https://botyanszky.hu/
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