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Üdvözlet az olvasónak!
Köszöntöm Kedves Olvasó! Bízom benne, hogy ennyi idő után már kiala-
kították a túlélő stratégiájukat és bírják még a korlátozásokat.

Március hónapba lépünk át. Haladunk a tavasz felé. Ünnepekkel tűzdelt a 
március. Jól jön, hogy egy kicsit ismét ünnepelhetünk, az ünneplés a lélek 
ékszere. 
Március hatodika az Energiahatékonyság Nemzetközi Napja (World 
Energy Efficiency Day) 1998 óta, melynek célja a tudatos, megfontolt ener-
giafelhasználás megvalósítása.
Két nap elteltével, március 8-án a nők előtt tisztelgünk. A nemzetközi nő-
nap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja, amelyet 
1917 óta (Magyarországon 1948 óta) minden év március 8-án tartanak. A 
nemzetközi nőnapot az ENSZ is a világnapok közt tartja számon. A nőnap 
eredetileg a mai virágos, kedveskedős megemlékezéssel szemben mun-
kásmozgalmi eredetű, harcos, a nők egyenjogúságával és szabad munka-
vállalásával kapcsolatos demonstratív nap volt. Napjainkban a különféle 
civil szervezetek ezen a napon világszerte, a nők elleni erőszak, a nőket érő 
családon belüli erőszak, a munkahelyi szexuális zaklatás, a prostitúció és az 
egyéb, a nők ellen elkövetett erőszak formái elleni tiltakozásuknak is hangot 
adnak. Ám emlékezzünk: a tisztelet, megbecsülés, szeretet nem dátumhoz 
kötött - minden nap nőnap.

Azután egy hét elteltével ünnepeljük március idusán a forradalom kitö-
rését. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori 
történetének egyik meghatározó eseménye, a modern nemzeti identitás 
egyik alapkövévé vált. Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás elindí-
tója, önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé vált. Szerves része 
volt az 1848-as európai forradalmi hullámnak, azok közül viszont lényegé-
ben egyedül jutott el sikeres katonai ellenállásig. Eredményességét mi sem 
bizonyítja jobban, mint hogy a Habsburg-ház csak az Orosz Birodalom ka-
tonai beavatkozásával tudott győzedelmeskedni. Bármi is történt, a konk-
rétumok és legendák keveredése ellenére az 1848–49-es szabadságharc a 
magyar nemzet történetének Magyarországon talán legismertebb hábo-
rús konfliktusa.
Emellett ne felejtsük el, hogy 15-e a magyar sajtó napja. Új szeleket hozunk 
a médiába látásmódunkkal és kommunikációnkkal. Bízunk benne, hogy a 
változások másolódnak!

Az emberi egységet kifejező ünnep, a Planetáris Tudat Világnapja márci-
us 21., ezen a napon van az erdők nemzetközi napja, majd 22-én a víz vi-
lágnapja. Minden nap figyeljünk mindezekre, éljünk tudatosan bolygónkon.

*****
Februárban közösségi médiafelületeink elindultak tartalomszolgáltatá-
saikkal. Igyekszünk szemléletünket minden területre kiterjeszteni. Így most 
már a Facebook és Instagram mellett megtalálhatók vagyunk LinkedInen 
és Pinteresten is.

A média változik, és mi kezdtük el!
Jó olvasást kívánva a teljes szerkesztőség nevében! Csak POZITÍVAN!

Czeczon István
Alapító, tulajdonos, főszerkesztő
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Több mint 470 millió kilométer megtétele után sikeresen landolt a Marson a NASA Perseverance 
marsjárója közép-európai idő szerint 18-án, csütörtök este. Bár környezetvédő oldalakon megjelen-
tek bejegyzések, amik megköszönik a NASA-nak a fellövés által kibocsátott Co2 és karbon mennyi-
séget, ám azt gondolom, hogy ha ezeket kompenzálják, a fejlesztések és kutatások elengedhetet-
lenül fontosak.
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Sikeresen landolt
a NASA Perseverance

marsjárója a vörös bolygón 

A Jet Propulsion Laboratoryban (JPL), a NASA 
bolygókutató intézetében  található irányítóköz-
pontba - ahonnan az interneten élőben közvetí-
tették a landolást - közép-európai idő szerint csü-
törtökön nem sokkal 22 óra előtt érkezett meg a 
megerősítés, hogy a Perseverance sikeresen le-
szállt a vörös bolygóra. Nem sokkal később az első 
fekete-fehér felvételek is megérkeztek a marsjáró-
ról: az egyiken a rover árnyéka is látszik a bolygó 
kies felszínén.

A tavaly július 30-án útjára indított marsjáró egy 
kockázatos leszállást követően a 250 méter mély Je-
zero-kráterben érte el a Mars felszínét, egy egykori 
tómederben. 

A NASA szakemberei által csak „a rettegés hét 
percének” nevezett leszállás során először a hatal-
mas ejtőernyő nyílt ki, majd levált a hőpajzs, és a 
leszállóegység megközelítette a leszállás tervezett 
helyét, közben radarokkal keresve a megfelelő te-
repet a landoláshoz. Az utolsó mintegy 20 méte-
ren végül egy úgynevezett égi daru eresztette le a 
marsjárót a felszínre.

A Perseverance rádiójelei a Mars távolsága miatt 
több mint 11 perc késéssel érkeztek be a kaliforniai 
irányítóközpontba.

Az egytonnás, nagyjából terepjáróméretű robot a 
tervek szerint egy teljes marsi évet - 687 földi na-
pot - fog eltölteni a bolygón, ahol esetleges múlt-
béli mikrobiális élet nyomai után fog kutatni. Ennek 
megfelelően választották ki a leszállás helyszíneként 
az egykori tómedret, mivel a szakemberek szerint az 
ottani üledékes kőzetben lehet a legnagyobb esély 
arra, hogy megtalálják az élet nyomait.

A Perseverance tanulmányozza a planéta éghaj-
latát és geológiáját, valamint kőzet- és talajmintá-
kat gyűjt, amelyeket egy későbbi misszió során az 
Európai Űrügynökséggel együttműködve vissza is 

CZECZON
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terveznek hozni a Földre, ahol a legfejlettebb labo-
rokban vizsgálhatják meg azokat.

A marsjárón az In-
genuity nevű kísérle-
ti marshelikopter is 
a bolygóra érkezett, 
amely tesztrepülése-
ket fog végezni. Ha a 
napenergiával hajtott, 
1,8 kilogramm súlyú 
drón túléli a hideg 
marsi éjszakákat, az azt 
jelenti, hogy a jövőbeli 
missziókat ki lehet bő-
víteni légi megfigye-
lésekkel. Ha minden 
jól megy, az Ingenuity 
lehet az első eszköz, 
amely idegen bolygón 
repül - onnan száll föl 
és oda is száll le.

A marsjáróval a felszínre juttattak egy olyan kí-
sérleti eszközt is, mely tiszta oxigént von ki a Mars 
légkörének szén-dioxidjából. Ez a jövőben felbe-
csülhetetlen értékű lehet a Marson az emberi élet 

támogatása szempontjából, emellett hajtóanyagot 
szolgáltathat a rakétáknak a hazarepüléshez is.

Alig több mint egy hét alatt ez a harmadik űresz-
köz, amely elérte a Marsot. Az Egyesült Arab Emír-
ségek első marsszondája február 9-én, a Tianven-1 
kínai űrszonda pedig másnap állt pályára a vörös 
bolygó körül.

www.pincekkincsei.hu

https://www.pincekkincsei.hu/
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A  közlekedés  okozta 
légszennyezést  felfogó 

szupernövényeket
azonosítottak  botanikusok

A nagy forgalmú utak mentén a vaskos levelű ma-
dárbirs (Cotoneaster franchetii) volt az a faj, amely 
más fajokhoz képest 20 százalékkal hatékonyabban 
szívta magába a légszennyezést - mutatták ki a szak-
emberek. Egy kevésbé forgalmas 
utcán azonban nem találtak ilyen kü-
lönbséget.

„A városok nagy forgalmú főút-
vonalain azt találtuk, hogy a sűrűbb 
lombozatú, érdesebb és bolyhosabb 
levelű fajok, köztük a madárbirsfélék 
a leghatékonyabbak” - idézte Tijana 
Blanusát, a kutatás vezetőjét a The 
Guardian brit napilap honlapja.

„Tudjuk, hogy hét nap alatt egy 1 
méter széles, jól ápolt, sűrű bokor 
annyi szennyezőanyagot nyel el, 
mint amennyit egy gépkocsi 800 
kilométert haladva kibocsát” - tette 
hozzá.

Ezért a madárbirs ideális növény a 
forgalmas, légszennyező utak men-
tén, míg más térségekben a fajok vegyítése javasolt 
- magyarázta.

„Folyamatosan azonosítunk új szupernövényeket 
páratlan tulajdonságokkal, amelyek más fajokkal 

kombinálva még hasznosabbak, miközben a min-
dennapos élőhelyet biztosítják a vadvilág számára” 
- tette hozzá Alistair Griffiths professzor, az RHS tu-
dományos igazgatója.

Például azt találták, hogy a vadborostyán falra fut-
tatva kiválóan hűti az épületeket, a galagonya és a 
fagyal segít az intenzív nyári esőzések hatásainak 
enyhítésében és csökkenti a helyi áradásokat - fűzte 
hozzá.

A madárbirsfélék cserjéi fogják fel a legjobban a légszennyezést a nagy közúti forgalmú térségek-
ben, míg más növények jelentős szerepet játszhatnak az épületek hűtésében, az áradások mérsék-
lésében - állapították meg botanikusok. A Királyi Kertészeti Társaság (RHS) kutatói a sövények haté-
konyságát vizsgálták a légszennyezés elnyelésében, összehasonlítva különböző cserjéket, köztük 
a madárbirsféléket, a galagonyát és az óriástuját.
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A program költségvetése 20 százalékkal nőtt az 
előző évhez képest. Ezzel 12 uniós tagállam, többek 
között Magyarország, környezetvédelmi célkitűzése-
inek előmozdítását kívánják szolgálni. Ezek az integ-
rált projektek várhatóan jelentős kiegészítő forráso-
kat fognak mozgósítani, segítve a tagállamokat más 
uniós finanszírozási források 
felhasználásában. 

Az unió magyarországi 
projektjének célja, hogy mér-
sékelje az ország energia-
termelésének függését a bar-
naszéntől. A LIFE programhoz 
kapcsolódó források előse-
gítenék Magyarország utol-
só lignittüzelésű erőműve, a 
Mátrai Erőmű fokozatos átala-
kítását szén-dioxid-mentes-
sé. Ennek keretében a lignit-
tüzelésű erőművi blokkokat 
alacsony szén-dioxid-kibo-
csátású technológiai megol-
dásokat alkalmazó blokkok 
váltják fel. Ilyen megoldás a 
megújuló energia felhasználása, az energiatárolás, 
valamint a földgáztechnológiák alkalmazása. 

A szénerőmű a magyarországi energiaágazat 
szén-dioxid-kibocsátásának közel 50 százalékáért fe-
lel, ezáltal Magyarország 2050-es karbonsemleges-

ségi céljainak eléréséhez elengedhetetlen az erőmű 
kapacitásainak a klímacélokat is figyelembe vevő át-
alakítása.

Az integrált projektek regionális, multiregionális 
vagy nemzeti szinten kialakított tervekre, programok-

ra és stratégiákra nyújtanak finanszírozást, továbbá 
a természetvédelem, a vízgazdálkodás, a levegő-
tisztaság, a hulladékkezelés, az az éghajlatváltozás 
mérséklése és az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodás 
területén támogatják az EU-tagországokat az uniós 
jogszabályok betartásában.

Az EU 121 millió eurót fektet a LIFE környezetvédelmi és éghajlat-politikai program keretében meg-
valósuló új integrált projektekbe - jelentette be az Európai Bizottság illetékes szóvivője 17-én szer-
dán. Magyarországon lehetővé tenné a Mátrai Erőmű fokozatos átalakítását szén-dioxid-mentessé.

Az EU 121 millió eurót 
fektet

környezetvédelmi, 
természetvédelmi
és éghajlat - politikai projektekbe

CZECZON
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Tehetünk a klímavédelemért otthon, 
koronavírus járvány alatt is?

Karbon-böjtöljünk
az EnergiaKözösségekkel!

Már az E.ON EnergiaKözösségek tavalyi évadát 
is rendhagyóvá tette a koronavírus miatt kialakult 
járványhelyzet, hiszen a résztvevő családok szinte 
a verseny felét házaikba, lakásaikba szorulva töltöt-
ték. Az otthoni oktatás és munkavégzés, illetve az, 
hogy a szabadidő is a négy fal közé szorult, szintén 
befolyásolta a megtakarítás lehetőségeit. Azonban 
ez nem szegte kedvét a családoknak, és a váratlan, 
kezdeti nehézségeken átlendülve bizonyították, 
hogy a karanténban is zöldülhet a háztartás, sőt, 
csökkenhet az energiafogyasztás. Ennek szellemé-
ben vágtunk bele az új évadba is, 13 közösséggel.

A verseny második feladata rendszerint valami-
lyen alternatív böjt, amit a versenyzők a keresztény 
közösségekben tartott Nagyböjttel párhuzamosan 
tartanak meg. Idén sincs ez másként, február 17-én 
indul az 5 hétig tartó, általános heti tematikát követő 
karbon-böjt, ami az otthoni karbon-lábnyom csök-
kentés kulcsterületeit helyezi a fókuszba. Az első 
hét a hálószobára és a fűtéssel kapcsolatos kérdé-
sekre koncentrál, ezt követi a fürdőszobai víztakaré-
kosság és mosás kérdése, majd a konyha és a főzés 
területe, végül a nappali és az ahhoz kapcsolódó, 
elsősorban szórakoztató elektronikai eszközök átte-
kintése. Mindeközben a zöld húsvéti készülődésre 
is odafigyelünk.

Az 5. hét 
idén külön-
leges, ennek 
k e r e t é b e n 
a szervezők 
egy nem-
zetközi kez-
d e m é n y e -
zéshez való 
csatlakozásra 
biztatják a 
böj tölőket : 
Az Energy 
Portraits ki-
h í v á s á n a k 
r é s z e k é n t 
készíteni kell 
egy fotót 
családjukról, 
e lektromos 
e s z k ö z e i k 
körében. A 
projekt célja, 
hogy a képek 
segítségével 
bemutassa, milyen eltérő kihívásokkal kell szembe-
nézni a világ különböző pontjain élőknek az energia-

A koronavírus járvány az elmúlt egy évben szinte mindannyiunk életének legmeghatározóbb ele-
mévé vált, azonban nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a klímaválság továbbra is tart. Idén 
9. alkalommal zajlik az EnergiaKözösségek program a GreenDependent Intézet szervezésében, 7. 
alkalommal az E.ON Hungária támogatásával. A program lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők 
kis közösségekbe szerveződve, elsősorban viselkedésváltozással csökkentsék karbon-lábnyomu-
kat. Ennek támogatására az Intézet idén online műhelymunkákat is szervez; a program résztvevői 
pedig február közepén karbon-böjtbe kezdenek.
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fogyasztás, és az energiához való hozzáférés terü-
letén, valamint elősegítse, hogy mindenki számára 
elérhető, megfizethető és fenntartható erőforrások-

ból lássuk el 
háztartásain-
kat.

A Green-
Dependent 
munkatársai 
arra biztat-
nak minden-
kit, hogy a 
v e r s e n y t ő l 
függetlenül 
is csatla-
kozzanak a 
karbon-böjt-
höz és a ki-
h í v á s h o z , 
p r ó b á l j á k 
ki magukat! 

Idei böjti naptárukban sok mindent 
javasolnak, amiből mindenki annyit 
vállalhat el, ami a családja, háztartá-
sa mindennapjaiba belefér – persze 
úgy, hogy azért állítson maga elé 
egy kis kihívást. A karbon-böjt így 
mind kezdő, mind haladó energia-
megtakarítóknak és háztartászöldí-
tőknek ajánlott. Mivel minden héthez 
tartozik egy rövid online ellenőrző 
lista is, ami segít felderíteni, mi az, 
amit a résztvevők már megtesznek a hálójukban, 
fürdőjükben, konyhájukban és nappalijukban a ta-
karékosság és otthonzöldítés jegyében, így ez egy-
fajta zöld-önvizsgálatot is segít megvalósítani. A 
böjt utolsó hetében - Nagyhéten - pedig tippeket, 
ötleteket adunk a zöld húsvéthoz is!

Mindemellett idén a GreenDependent egy online 
rendezvénysorozatot is indított, hogy segítséget 
nyújtson életmódunk karbon-lábnyomának megis-
merésében és csökkentésében. A programsorozat 
lehetőséget teremt arra, hogy a járványhelyzet elle-
nére is összegyűljön egy érdeklődő zöld közösség, 
és megerősítsék egymást a fenntarthatóságért való 
közös küzdelemben.

Az első alkalmat a karácsonyt megelőzően tartot-
ták, ahol a kislábnyomos, zöld ünnepi készülődéshez 
kapcsolódó tippekről hallhattak a résztvevők. Január-

ban megrendezésre került az első, „Karbon-lábnyom 
csökkentés otthon lépésről lépésre” c. esemény, 
ahol a témák között szerepelt a karbon-lábnyom szá-
mítása és mérése, továbbá a háztartási energia-fel-
mérés és a fogyasztásmérő berendezés bemutatása. 
A második, februári alkalmon a mindennapi viselke-
désváltozás fontosságának kiemelése volt a cél, illet-
ve a berendezések helyes beállításának, megfelelő 
karbantartásának bemutatása.

Március 25-én pedig jön a programsorozat kö-
vetkező része, ahol azt járjuk majd körül, hogyan 
befolyásolja életmódunkhoz köthető kibocsátásain-
kat az, hogy mi és honnan kerül a tányérunkra; va-
lamint mit tehetünk annak érdekében, hogy vásár-
lási, étkezési és főzési szokásaink klímabarátabbak 
legyenek. A GreenDependent várja mindazokat, 
akik szeretnék megtudni, hogy beruházás nélkül, a 
mindennapi viselkedés és rutin megváltoztatásával 
hogyan lehet megtakarítani és lábnyomot csökken-
teni. A rendezvény leírása itt érhető el, regisztrálni 
(ingyenes) pedig itt lehet.

Kedvcsinálók és olvasnivalók a témában: 
•	 Csatlakozz	te	is	a	karbon-böjthöz!
•	 Gyere	 el	 a	 következő	 online	 rendezvényre:	

Karbon-lábnyom csökkentés otthon lépésről lépés-
re 2. - Mindennapi rutin, berendezések, karbantartás
•	 Néhány	 zöld	ötlet	 a	 karanténbeli	megtaka-

rításról a Kislábnyom honlapján is olvasható, illetve 
számos tipp is elérhető ennek kapcsán.

A program védnöke Dr. Bándi Gyula, a jövő nem-
zedékek szószólója.

További információk, sajtókapcsolat:
Vadovics Edina - GreenDependent Intézet

telefon: 20/512 1887
e-mail: info@greendependent.org
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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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UTAZÁS
A GONDOLATOK

KÖRÜL

Ebből adódóan tudatosan keresem a lehetősé-
geket, olvasok könyveket a témában, és fogékony 
vagyok mindenre, ami az írással kapcsolatos. Nem 
titkolt célom, hogy könyvet írjak, sőt, már dolgozom 
is az elsőn. 

Az elmúlt hetekben szembejött velem az egyik kö-
zösségi média platformon egy kép és a hozzá tar-
tozó szöveg: Légy író! Ha mindig vágytál egy saját 
könyvre, akkor itt az idő, hogy meg is írd azt! A Gon-
dolataid papíron első két kötete a Krimi és a Versek. 

Az üzenet azonnal célba talált, ugyanis ez a két 
legkedvencebb műfajom! Hatalmas krimi rajongó 
vagyok, falom a jobbnál jobb és izgalmasabb törté-
neteket. Verseket már nyolcéves koromban is írtam 
és a mai napig szívesen olvasom is költőink érzelem 
dús sorait. 

Az egy dolog, hogy imádok krimit és verseket ol-
vasni, de írhatok egy regényt, ahol én irányítom a 
szálakat és visszatérhetek az egyik legmeztelenebb 
valóságomhoz, a versekhez? Sokat nem gondolkoz-
tam, vettem a bátorságot és ráírtam Renire. 

Tőlem megszokott módon ismét egy utazós 
cikkel készültem a hónapban, viszont tőlem 
nem megszokott módon, most nem tájakat 
fedezünk fel vagy városokat látogatunk meg, 
esetleg kihagyhatatlan túra útvonalat aján-
lok, hanem egy belső utazásra invitálok min-
denkit. Szenvedélyem az írás, megnyugtat, 
kikapcsol, feltölt és segít a hét minden egyes 
napján rendszerezni a gondolataimat és kife-
jezni önmagam. 

Márkus Renáta, a Gondolataid papíron megalapí-
tója személyében egy rendkívül kreatív, céltudatos 
és nyitott hölgyet ismertem meg. Örömmel fogadta 
az üzenetemet, és azonnal meg is beszéltük a rész-
leteket, aminek az eredménye, hogy írni fogok egy 
könyvet! Őszintén, egy szenvedélyes író számára lé-
tezik ennél jobb deal? 

Az interaktív e-könyvek segítenek abban, hogy a 
fejedben megszületett történetek, érzések és cse-
lekmények papírra kerüljenek. Hogy ki tudd fejezni 
magad, és meg tudd formálni a gondolataidat. Mind 
a két témakör elég komplex, sok tényezős. Saját ma-
gamból kiindulva mindig is vágytam arra, hogy írjak 
egy krimit, van is a fejemben több történet, a szálakat 
csűröm csavarom, az ötletek csak úgy áramlanak, de 
soha egy gondolatot nem írtam le ezek közül papír-



ra, mert túl soknak és túl bonyolultnak éreztem.  Az 
írás is egy olyan dolog, amit, ha gyakorol az ember, 
akkor egy idő után belerázódik, nem állít korlátokat 
maga elé, hanem hagyja a gondolatait szabadon 
áramlani. Reni emiatt alkotott egy hatékony segítsé-
get, mert az e-könyveivel tulajdonképpen egy man-
kót ad az írók kezébe. 

A Versek című e-bookkal kezdtem a kísérletezést, 
és ugyan nagyon izgatott voltam, de nem vártam 
semmi konkrétumot az élménytől, hanem enged-
tem, hogy megtapasztaljam és felfedezzem, hogy 
mit tudok kihozni magamból. Nagyon jól strukturált 
és logikusan felépített könyvet olvastam. Eleinte, ki-
csit olyan volt, mintha valaki tényleg beszélne hoz-
zám, nagyon jól megírt bevezető és írói szemmel 
nézve hasznos tudásanyagot kaptam. Utána követ-
kezett a hab a tortán. 

Reni kidolgozott feladatokat, hogy a leendő írókat 
tudatosan segítse az íróvá válás útján. A feladatok 
között volt, amit sikerült könnyebben teljesítenem, 
volt, ami fejtörést okozott és akadt olyan is, amivel 
mélyebbre kellett ásnom magamban, hogy megta-
láljam az utat ahhoz, hogy a legjobban tudjam kife-
jezni mindazt, ami bennem van a téma kapcsán. A 
humor, a szerelem és a fájdalom, a megélt élmények 
segítettek a vers írásban. Minden rész előtt van egy 
áttekintő, ami segít ráhangolódni a következő témá-
ra. A feladatok pedig ezer százalékban a saját fan-
táziámra voltak bízva, hogy hogyan szeretném őket 
megvalósítani, és mivel szeretném az üres papírt 
megtölteni. 

Miután végeztem a versekhez kapcsolódó felada-
tokkal, belekóstoltam a krimi világába. Bevallom ez-
zel kapcsolatban még sok teendőm van, egy krimi 
regényt megírni kicsit nagyobb falat, viszont meg-
van a segítségem, az e-könyv, amivel ez a feladat 
könnyebben megugorható. Rendkívül részletesen 
bevezet Reni a krimi műfajába, elmagyarázza a logi-
kai felépítését a műfajnak, példákat hoz, és az egész 
megértést ábrák is segítik. Tippekkel lát el, hogy 

kezdj bele az írásba, milyen szálon vezesd a törté-
netet. A végén szintén tudatosan logikai sorrendben 
felépített feladatok útján kezdtem bele az írásba. 

Az e-könyvek mellé járt egy úgynevezett gondolat-
térkép, ami főleg a regény kapcsán rendkívül hasz-
nosnak bizonyult, mert végre papírra kerültek azok a 
gondolatok, amiket eddig csak kitaláltam és őrizget-

tem, viszont ami gátat is szabott annak, hogy bele-
vágjak ténylegesen az írásba. 

Van olyan, hogy nem jön az ihlet, hogy ülök az üres 
papír felett és fogom a fejem, hogy meg kéne tölt-
sem hasznos gondolatokkal, de nem tudok halad-
ni. A feladatok pont ebben is segítséget nyújtanak, 
hogy ilyen megtorpanás többet ne legyen. Akik ha-
sonlóan hozzám írás fanatikusak, akik próbálkoznak, 
de néha inspiráció hiányában félreteszik műveiket, 
de azoknak is, akik még csak játszanak az íróvá válás 
gondolatával, tiszta szívemből ajánlom, hogy pró-
bálják ki magukat különböző irodalmi műfajokban 
és szülessen minél több remek mű! 

https://markusrenata.hu/
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https://markusrenata.hu/
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Ösztönözni kell a barnamezős beruházásban
megvalósuló napelemparkok építését

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) fontos célkitűzé-
se ösztönözni a barnamezős beruházással megvalósuló naperőmű projekteket - 
mondta Tóth Tamás elnökhelyettes a Menedzserek a Társadalomért - Fókuszban a 
jövő! digitális konferencia panelbeszélgetésén.

A rekultivált vagy felhagyott ipartelepeken induló 
fejlesztések nemcsak környezetvédelmi szempont-
ból, hanem a könnyebb hálózati csatlakozás miatt is 
előnyösebbek.

A MEKH elnökhelyettese 
arról is beszélt, hogy a na-
gyobb méretű és beépített 
teljesítményű megújuló 
erőművek hatékonyab-
bak és gazdaságosabbak 
ugyan, ugyanakkor a cél 
mégis a decentralizált ener-
giatermelés ösztönzése.

A beszélgetésen elhangzott, hogy az előrejelzé-
sek szerint a hazai beépített napelemes kapacitás 
2030-ra a 2019. évhez képest hatszorosára növek-

szik (6000 megawatt), majd 2040-re megközelítheti 
a 12 000 megawattot, amely nagy terhet ró az elosz-
tói hálózatra.

Ezzel kapcsolatban az 
elnökhelyettes kifejtet-
te, hogy az elkövetke-
ző időszak egyik fontos 
szakmai kihívása a meg-
újuló energiaforrások 
villamosenergia-rend-
szerbe integrálása lesz. 
Mint mondta, a 6000 
megawatt megújuló 
energiaforrásból termelt 

villamos energia befogadásához közel 700 milliárd 
forintos fejlesztést kell végrehajtani az elosztók és a 
rendszerirányítók hálózatain.

https://tevagyabrand.hu/
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Varga Zsomborral, aki kommunikációs szakember és a Toyota 
és Lexus márkák PR és kommunikációs vezetője, szenvedélyé-
ről, a borászatról - borkultúráról beszélgettünk annak kapcsán, 
hogy kézműves borászatát nemrégiben elindította. Az sem 
elhanyagolható, hogy tudatos ember, tudatos vezető, és aho-
gyan a borászatában is, fontos szempont számára a környezet-
tudatos gondolkodás. Mindezek mellett friss apuka is, hiszen 
interjúnk előtt egy héttel született meg első gyermeke.

Varga
         Zsombor

CZECZON

Látjuk, hogy egyetlen palack borban 
mennyi munka van.

Ez az értékrendet is helyre teszi
és alázatra nevel.
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- Ez azt is jelenti, hogy megszületett a harmadik 
borász generáció?

- Valójában inkább a második generáció, hiszen 
a borászatot magam kezdtem, bár tény, hogy tulaj-
donképpen ez egy visszatalálás a családi gyökerek-
hez, hiszen édesapám foglalkozott borászattal, de 
inkább passzióként, semmint megélhetés céljából. 
Gyermekkoromban sokat szüreteltünk a Villányi 
borvidéken Beremendben, ahol volt egy kis szőlő-
birtokunk és présházunk. Mi ugyanakkor kézműves 
ökoborászatunkkal tavaly, az Etyek-Budai borvidék 
szívében, az etyeki Öreghegyen indultunk el, miu-
tán elvégeztem a borász és borszakértői képzést.

- A családi borászkodás inspirációja volt a döntőbb 
vagy az évek alatt a borkultúrával való megismerke-
dés volt a mérvadó abban, hogy komolyra fordította 
ezt a tervet?

- Ez egy érdekes dolog. Egyrészt rengeteg gyer-
mekkori emlék fűz a borászat világához, főleg a szü-
retekhez, művelésből ugyanis a távolság miatt nem 
annyira tudtam kivenni a részem, jóllehet Budapest 
közelében, Sződligeten, ahol laktunk, szintén volt a 
háznál egy kis szőlő. A családi legendáriumból tu-
dom, hogy a manapság kifejezetten divatos Pét-nat 
(avagy másnéven Méthode Ancestrale), amely tulaj-
donképpen az erjedőben lévő alapbor lepalacko-
zásával készülő egyfajta pezsgő, és amelyről akko-
riban még nemigen hallottak idehaza, édesapám 
egyik specialitása, és a család nagy kedvence volt, 
különösen a dédimamámé. Ennek ellenére nagyon 
sokáig egyáltalán nem fogyasztottam bort, és a csak 
30-as éveim elején kezdtem nyitni és utazásaim so-
rán ismerkedni a borokkal. 15 évvel, de talán még 5 
évvel ezelőtt is megmosolyogtam volna a kérdést, 
hogy valaha fogok-e borászattal foglalkozni. Uta-
zásaim során ugyanakkor több, mint 70 országban 
volt szerencsém ismerkedni a gasztro kultúrával és 
a borokkal, ráadásul a történelem szerelmeseként 
azon országokban, ahol hatalmas történelmi múlt 
kapcsolódik a borkultúrához ezen kötődések is ve-
zettek a borászat felé. Néhány éve döntöttem úgy, 
hogy tudatosan szeretnék ezzel foglalkozni. Először 
Nagyvázsonyban néztem ki egy ötszáz éves malmot, 
ahová borászattal egybekötött mini hotelt álmod-
tam, mint egy későbbi pillérét az életünknek. Be kel-
lett látnom ugyanakkor, hogy a munkám Budapest-
hez köt. A feleségemmel sokat jártunk Etyeken, ami 
mégis elérhető távolságban van és beleszerettünk 
az Öreghegybe, a hely kisugárzásába, megérintet-
tek bennünket az itt dolgozó emberek, borászok, és 
az általuk képviselt értékek. Elkezdtünk hát területet 
nézni az Öreghegyen. Mivel Budapest közelsége itt 
az árakra komolyan hatással van, csak vendéglátás-
sal kapcsolt szolgáltatásban gondolkodhattunk. Vé-

gül rá is találtunk arra a közel kétszáz éves pincére 
és présházromra, amely a hozzá tartozó területtel 
ma már borászatunk szívét képezi. Azon dolgozunk, 
hogy mihamarabb régi fényében tündökölhessen, 
a hagyományos és kortárs építészeti megoldások 
különleges szinergiát képviselő egységét meg-
valósítva. Szerencsére a borvidék legnagyobb és 
legpatinásabb szereplőjének, a Törleynek vannak 
olyan területei, ahol lehet úgynevezett szakcsopor-
tokat bérelni, művelni és a termés a bérlőé. Ennek 
köszönhetően nagyjából két hektáron indulhattunk 
el, saját és bérelt területen, kézműves ökoborászat-
ként.

- Továbbiakban is az a cél, hogy mikrovállalkozás-
ként olyan kézműves borászat legyen, ami minőségi 
bort állít elő limitált mennyiségben, ezzel megőrizve 
az értékét a megalkotott boroknak? Vagy van ebben 
nagyobb potenciál, esetleg megvárja, míg megjön-
nek a piacról a visszajelzések, elhelyezkednek a bo-
rok a hazai és nemzetközi palettákon?

- Az alapkoncepciónk az, hogy egy jó értelemben 
vett családi méret legyen az, ahol megmaradunk. 
A multinacionális vállalati környezetben eltöltött 
több, mint két évtized megtanított, hogy nem kell, 
hogy cél legyen az öncélú növekedés. Szép lassan, 
lépésről lépésre szeretnénk építkezni, és maximum 
4 hektárig szeretnénk eljutni, ami még kezelhető. 
Jelenleg éves szinten közel 5000 palack bort ál-
lítunk elő. Lehetne a területről többet is, de minő-
ségre törekszünk, terméskorlátozást alkalmazunk. 
10 000 palacknál nem is szeretnénk tovább nőni. 
A célunk, hogy megmaradjunk egy olyan mennyi-
ségnél, amely kiszolgálja azt az ügyfélkört, amely 
értékeli az egyedi minőséget és a környezettuda-
tos, a terroirral együtt lélegző szemléletet. Éppen 
ezért nem célunk sem ár, sem volumen versenybe 
bonyolódni: egy következetes értékek mentén fel-
épített, teljesen ökotudatos szemlélettel működő, a 
hagyományokra építő ugyanakkor technológiában 
komoly szintet képviselő kisméretű prémium borá-
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szen a terméket ők gyártják és tőlük tudunk fi-
nomabbnál finomabb borokat kínálni nem csak 
a vásárlóink, hanem üzleti partnereink számára 
is. Üzleti partnerek alatt értendő, éttermek, ho-
telek, italkereskedések, minden olyan egység, 
ahol a minőségi, magasabb színvonalú alkohol 
fogyasztás szóba jön. Szeretném hangsúlyozni, 
hogy a nálunk megvásárolható borok limitált 
számban érhetőek el, emiatt olyan partnerekkel 
szeretnénk együttműködni, akik a hazai pincé-
szetek értékeit is tovább viszik. 

Mennyire cél a jövőben a nemzetköziség, vagy 
külföldi borok értékesítése? 

Cél. De első körben hazai vizeken szeretnénk 
jól teljesíteni. Tehát, igen szeretnénk külföldi 
borokkal és pincészetekkel foglalkozni, de csak 
azután, hogy ha minden hazai borvidék borai 
megtalálhatóak virtuális polcainkon. 

Ha bárkit (pincészetek közül) választhatnátok 
az egész világról kinek a borait kóstolnátok meg 
a legszívesebben? 

Nos, a válasz egyszerű. Az összeset is. Tényleg 
nem tudnék egyet sem kiemelni, mert minden-
re nyitottak vagyunk, minden bort végig szeret- szat szeretnénk lenni. Szeretem a főállásom, büszke 

vagyok rá, hogy a világ legzöldebb autógyártóját 
képviselhetem (amely e tekintetben tökéletesen 
összecseng a borászat kapcsán magunk számára 
megfogalmazott alapértékekkel). A teljes zöld átál-
lás és autonóm közlekedés kapujában álló autóipar 
ráadásul évszázados fennállásának legizgalmasabb 
időszakát éli. Így jó ideig még bizonyosan emellett 
végzem majd a teendőim a borászatban, ám egy 
évtized múlva már elképzelhető, hogy a vendéglá-
tás és gasztronómiai vonallal kapcsolódva egy tel-
jes embert kívánó pillére lesz az életemnek.

Úgy érzem ebben a méretben, volumenben és a 
rászánt idővel hitelesen tudom képviselni ezt a vo-
nalat, és ez a méret megengedi a kísérletezés lehe-
tőségét is. Egy-egy döntésem nem több tízezer pa-
lackos tételt érint. Akár technológiákról beszélünk, 
akár szokatlan házasításokról, hosszabb érlelések-
ről, a kisebb tételek több lehetőséget adnak. Meg-
tehetem, hogy elég különleges tételek szülessenek 
anélkül, hogy a likviditást kockáztatnánk.

- A klasszikus ízekre, fajtákra esküszik vagy szeret 
kísérletezni?

- Abszolút szeretek kísérletezni, viszont minden te-
rületnek megvannak az adott fajtái és szigorú kritéri-
umai, hogy egy borász használhassa az eredetvédett 
megjelölést. Nem ajánlott fajta termesztésénél a te-
rületalapú támogatásokra sem lehet pályázni. Tehát 
a kísérletezés mellett a borvidék ikonikus fajtáit is 
ajánlott termeszteni és bort készíteni. Etyek a fehér-
borok, különösen a Sauvignon Blanc és a Chardon-

nay, valamint a hagyományos erjesztésű pezsgők 
tekintetében túlzás nélkül világszínvonalat képvisel. 
Mi tavaly egy kis csavarral az erjedés megállításával 
félédes habzó bort készítettünk a Sauvingon Blan-
cunkból, amely vevőink között hatalmas kedvenc-
nek számít. Sajnos Chardonnay területeim jelenleg 
nincsenek, de igyekszem majd ezt orvosolni, ám 
szürkebarát (az abból készült bor stílusától függő-
en Pinot Gris vagy Pinot Grigio) területeim a saját 
volumenemhez képest elég nagyok és kifejezetten 
elegáns tétel született belőle. Az etyeki terroiron 
ugyancsak nagy potenciált rejt magában a zöldvel-
telini, amelyből mi tavaly a portugál Vinho Verde 
által ihletett zöldbort készítettünk, de ez adja egyik 
alapját a 2020-as évjáratunk leendő csúcsborának, 
a zöldveltelini-zenit kései szüret házasításunknak is, 
amely jelenleg finomseprű ágyon érik, hamarosan 
pedig részleges tölgyfahordós érlelést kap majd, és 
valamikor nyár végén kerülhet palackba. 

Kék szőlő tekintetében Etyek ikonikus fajtája a Pi-
not Noir, amelyből elegáns rosék és szép vörösbor 
tételek születnek, és természetesen pezsgő alap-
borként is kiemelten fontos a borvidéken. Mi első 
évünkben rosét készítettünk belőle, idén azonban 
terveim szerint már egy vagy két vörösbor és egy 
hagyományos erjesztésű pezsgő is felkerül majd a 
palettánkra. Ehhez azonban további termőterületre 
lesz szükségünk. Hosszútávon Etyek jövőjét a Tör-
ley József által megvetett gyökerekhez visszatérve 
a pezsgő jelenti, ennek szellemében idén útjára in-
dult az Etyeki Pezsgő eredetvédelem, a cél pedig 
az, hogy egy évtizeden belül ez épp olyan erős hívó 
szóvá váljon, mint az Egri Bikavér, vagy épp a Toka-
ji Aszú. E mögé beáll a teljes borvidéki marketing 
tevékenység és a pezsgőt készítő borászatok, már-
pedig e tekintetben Etyek kis és nagy méretekben 
is komoly hagyományokkal rendelkezik. Elég, ha 
csak a rangos világversenyekről is rendszeresen ko-
moly díjakkal hazatérő Törleyre (és a hozzá tartozó 
Hungáriára és Francoisra). Vagy éppen Haraszthy 
Pincészetre, az Etyeki Kúriára, esetleg az olyan ne-
ves kézműves pezsgőpincékre gondolunk, mint az 
Anonym Pince, a Hernyák Birtok, Orosz Gyula csa-
ládi pincészete, a Nádas Borműhely vagy épp a 
Rókusfalvy Birtok, hogy csak néhányat emeljek ki a 
sorból.

A mi első évünk induló borászatként 5 reduktív, 
immár palackban lévő tétellel indult, a hatodik, rész-
ben hordós érlelést kapó tételünk a nyár folyamán 
lesz kóstolható. Ha a terveinknek megfelelően idén 
el tudunk indulni egy vagy két vörösborral, azok 
leghamarabb 2022. végén, de inkább 2023-ban 
kerülhetnek palackba a hordós érlelés miatt. A ter-
vek szerint ugyancsak idén kezdünk bele a Méthod 
Traditionnel pezsgő készítésbe, ami azt jelenti, hogy 
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nekünk egy ideig még nem lesz eredetvédett pezs-
gőnk az előírásoknak megfelelő hosszú palackos ér-
lelés miatt, ám 2024-ben szeretnénk megmérettetni 
magunkat. 

Egy-egy reduktív bor készítésénél is rengeteg 
ponton hoz a borász döntéseket. A szüret időpont-
jától az áztatás, erjesztés, vagy épp tartályos érlelés 
időtartamán át a vadélesztő vagy fajélesztő haszná-
latáig, és mindezzel formálja a bort, amely megmu-
tatja a borász stílusát, arcát. Egy hordós érlelés ese-
tében ugyanakkor még több döntésre van szükség. 
Elég, ha csak a kiválasztott hordó anyagára (magyar, 
francia, vagy amerikai tölgy, a pörkölés esetén annak 
intenzitása), méretére, vagy épp az érlelés idejére 
gondolunk. Így kisebb tételekben a kísérletezésre 
több a lehetőség, és egyben nagyobb a kihívás is, 
ám egyfajta művészet is ez. Ráadásul van néhány 
olyan távlati tervem, elképzelésem, amely akár or-
szágosan is egyedülállóvá teheti a tételeinket, erről 
azonban majd a maga idejében mesélnék.

- Kommunikációs szakemberként a saját borászatát 
tudja segíteni a szakértelmével. A borvidék ügyeit is 
tudja támogatni szakmájával, mondjuk az eredetvé-
dettség ügyében?

- Célom az, hogy a tapasztalataimat és a nemzet-
közi kapcsolati lehetőségeimet a borvidék szolgá-
latába állítsam. Frissen érkezett borászként termé-
szetesen az első, hogy bizonyítsak. Az eredetvédett 
projekt már egy sínre került ügy, amely a Rókusfalvy 
Birtok által szervezett pezsgő konferenciák révén 
komoly hazai és nemzetközi visszhangot is kapott, 
és a 2020-as szüretből származó, a kritériumok-
nak megfelelő pezsgők 2023-ban kaphatják meg 
a védjegyet. A borvidék kommunikációja jó kezek-
ben van és talán erősebb is a legtöbb hazai borvi-
dékénél, ugyanakkor úgy érzem, én is hozzá tudok 
járulni ehhez a munkához a saját lehetőségeimmel, 
nem utolsósorban azért, mert Etyek Budapesthez 
való közelsége sok lehetőséget rejt magában a 
nemzetközi turizmus tekintetében. Mikor a saját bo-
rászatunkról van alkalmam mesélni külföldön, vagy 
idehaza, minden esetben igyekszem a borvidék 
hírnevét is öregbíteni. A saját hazai és nemzetközi 
kapcsolati tőkémet is fel tudom használni arra, hogy 
fogyasztóképes közönséget invitáljak Etyekre. Még 
csak nemrég indultunk, ám Facebook oldalunknak 
az elmúlt évtizedek szakmai és privát utazásai során 
szerzett ismeretségeknek hála, már 5 kontinensről 
vannak követői, egyre gyarapodó számban. Termé-
szetes, hogy ha ők ellátogatnak hozzánk és kóstol-
nak, a figyelmükbe ajánlom majd a többi nagyszerű 
borászatot, pezsgőpincét is. Természetesen első lé-
pésként fontos, hogy borok tekintetében mit tudok 
letenni az asztalra, hogyan építem fel a saját borá-
szatunk kommunikációját, majd ha van rá igény, mi-
lyen módon tudom segíteni a közös munkát.

- Manapság divat érteni a borokhoz. Más viszont 
az, mikor valaki hivatásszerűen foglalkozik borok-
kal, borászattal. Milyen képzéseken vett részt, hogy 
a megfelelő szakértelemmel felvértezve tudjon be-
lekezdeni a munkába? Talán kevesen vannak, akik 
nemzetközi iskolákat végeznek el.

- Ha valamivel elkezdek foglalkozni, akkor szere-
tem magam folyamatosan képezni, magabiztosnak 
érezni, hogy a lehető legjobb eredményt produkál-
jam. Ezen a területen nem lehet csak magunkból 
kiindulni anélkül, hogy ne figyelnénk oda a nem-
zetközi trendekre. Sok lehetőséget adott nekem az, 
hogy utazásaim során rengeteg borvidéken járhat-
tam, rengeteg bor stílust ismertem meg, legyen szó 
Dél-Afrikáról, Kaliforniáról, vagy épp az öreg konti-
nens komoly borászati hagyományokkal rendelke-
ző országairól. Természetesen feltétlenül kell utazni 
ahhoz, hogy sokféle bort kóstolhassunk, és vannak 
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nemzetközileg is kimagasló sikertörténetek (példá-
ul az Új-Zélandi, vagy újabban az osztrák borászat 
elismerésre méltó, tudatosan felépített sikerei). De 
jó az, ha az ember képben van a nemzetközi tren-
dek, borstílusok, a helyi fajták, vagy épp a világfaj-
tákban az egyes terroirokon rejlő lehetőségek te-
kintetében, hiszen ha szőlőt telepítünk, azt 30 évre 
telepítjük. Így ha van az embernek egy nemzetközi 
kitekintése, és jól ismeri a saját borvidékében rejlő 
adottságokat, a talajtípust, a klimatikus viszonyokat 
és egyéb tényezőket, ki tudja választani, hogy a sa-
ját területein milyen fajtákkal kísérletezhet. 

Tanulmányok tekintetében a hazai szőlész-borász 
végzettség megszerzését követően a világ egyik 
legelismertebb általános borászati ismereteket 
nyújtó oktatási intézménye a Wine & Spirits Edu-
cation Trust (WSET) a nemzetközi borkultúrába ki-
magasló betekintést nyújtó képzésein vettem részt, 
amelyek közül Magyarországon 3 szint érhető el 
angol nyelvű oktatásban. A negyedik szintet leg-
közelebb Ausztriában lehet megszerezni, ez a Dip 
WSET fokozat, ami gyakorlatilag egy PhD szintnek 
felel meg. Az első 3 szintet elvégeztem, az utolsó 
tekintetében még vizsga előtt állok, mert a borászat 
elindítása, felépítése, és első gyermekünk érkezése 
mellett nem tudtam volna olyan szinten felkészülni, 
amit elvárok magamtól. Ennek megszerzése után 
szeretném a Dip WSET szintet megcélozni. Ha-
zánkban ilyen szintet elért szakemberből csak 1-2 
tucat lehet, az Etyek-Budai borvidék borászataiban 
pedig ismereteim szerint nem dolgozik ilyen szak-
ember. Ez olyan nemzetközi elismertséget is jelent, 
amelyből a borvidék is profitálhat az ide szervezett 
előadások, események révén. A borászati ismere-
tek Oscarjaként is ismert ötödik szint, a Master of 
Wine cím megszerzése (amely az elmúlt 50 évben 
úgy 3-400 embernek sikerült a világon) ugyanakkor 
nem célom: az már olyan elkötelezettséget kíván-
na, amely túlságosan sok energiát vonna el saját 
borászatunk építésétől, és saját tételeink mind tö-
kéletesebbé tételétől.

- A sok külföldi tapasztalat és kóstolás nagy segít-
ség tud lenni ennek az iskolának az elvégzéséhez?

- Természetesen, hisz ennek köszönhetően nem a 
képzéseken találkozik először ezekkel a tételekkel 
az ember: az iskolában olykor kifejezetten drága bo-
rok is szerepelnek a kóstoló sorban, és nem mind-
egy, hogy egyszer adódott lehetőségünk egy-egy 
hasonló tételt kóstolni a tanfolyam keretében, vagy 
akár többször is a termőterületen. Hatalmas élmény 
egy bor kóstolásánál a helyszínen megtapasztalni a 
klimatikus és talajviszonyok hatását, és természete-
sen a mögöttes borkultúra tekintetében is sokat ad, 
ha az ember ott a helyszínen kóstol.

Életem egyik legkedvesebb kóstolási élménye 
Dél-Afrikához kötődik, ahol az 17. századi búr Lanze-
rac kastély falai között kóstolhattam meg életemben 
először a Pinotage-t, a Dél-Afrika csillagaként is is-
mert fajtát, amely ezen a birtokon született a Pinot 
Noir és az Hermitage (Cinsaut) házasításából. So-
sem felejtem el ugyanakkor a kaliforniai Napa és 
Sonoma völgyek felfedezését sem, Francis Ford 
Coppola leírhatatlan környezetben fekvő csodála-
tos borászatát, vagy épp a Buena Vista borászatot, 
ahol Haraszthy Ágoston előtt tisztelegve az amerikai 
és kaliforniai zászló mellett a magyar zászló is lenge-
dez, akire odakinn a kaliforniai borászat atyjaként te-
kintenek. Haraszthy azzal, hogy felismerte az ottani 
terroirban rejlő elképesztő klimatikus lehetőségeket 
és az amerikai tőkéket átoltotta az európai fajtákkal, 
nem csupán az amerikai borászatot alapozta meg: 
nélküle az európai borászat sem lenne ugyanaz, 
ahogyan ma ismerjük. Hiszen ezután sújtotta kon-
tinensünket a filoxéra vész, rengeteg termőterület 
kipusztult, és az amerikai tőkékre oltva az oda kivitt 
fajtákból telepítették újra az európai szőlőket is. A 
Buena Vista csúcsborainak nevei között olyanokat 
találunk, mint Attila és Árpád, Haraszthy fiaira emlé-
kezve. És persze eszembe jut a világ legősibb borá-
szati hagyományokra visszatekintő országa, Grúzia 
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kvevriben érlelt borainak végigkóstolása is… Ezek 
az élmények leírhatatlanok és csak az utazások kap-
csán tapasztalhatók meg. 

- Visszatérve borászatához, a The Vine HRVSTD for 
You-hoz (A Szőlőtőke Neked szüretelve), hogyan le-
het elmagyarázni a kézműves és az ökoborászat fo-
galmakat?

- Kézműves borászatként 
is korszerű technológiákat 
alkalmazunk, bogyózunk/
zúzunk (valójában roppan-
tunk) és nem darálunk, 
szabályozható (és így kí-
méletes préselést lehetővé 
tévő) automata szőlőprést, 
hűthető acél erjesztő és ér-
lelő tartályokat használunk, 
a tölgyfahordós érleléshez 
új hordókat vásárolunk, bo-
rászati laborban követjük 
nyomon a tételek alakulá-
sát. Esetünkben a méretre, 
a kézi művelésre és szüret-
re, a személyes jelenlét je-
lentette hozzáadott értékre 
értendő a kézműves jelző. 
A kézi zöldmunkák, metszés és a terméskorlátozás, 
a kíméletes és szelektív kézi szüret és az ezek mö-
gött rejlő tudatosság és következetesség egyaránt 
a magas minőség záloga, és egy hagyományos 
szemléletet képviselnek, miközben technológiailag 
a legkorszerűbb szintet képviseljük. 

A biológiai vagy ökoborászatnál meg kell állnunk 
kicsit. Ahhoz, hogy a címkére felírhassuk, ahhoz el 
kell kezdeni egy folyamatot, melyet az idén indítunk. 
Meghatározott ideig ennek a művelésnek megfele-
lően kell a területet gondozni. Saját területeinken 
nem haszná-
lunk mestersé-
ges tápanya-
got, felszívódó 
szereket, csak 
a minősítés 
által is meg-
engedett kon-
taktszereket, 
azokat is a 
szükséges mi-
nimális meny-
n y i s é g b e n . 
F o k o z o t t a n 
figyelünk arra, 
hogy mi jut 
ki a termőte-

rületre, hogyan dolgozunk a talajmunkákkal. Nem 
vagyok híve a szántásnak, a termőréteg felsértésé-
nek. Nagy szerepet szánok a jövőben a szőlősorok 
közötti zöld területnek, alacsony magasságú fűke-
verékkel bevetve, amely a talajerózió mellett a ga-
zosodást és páraképződést (és így a szőlőt támadó 
betegségek tekintélyes részét) is gátolja, aminek 
köszönhetően még kevesebb mesterséges beavat-
kozásra lesz szükség a szőlőben. Ez költségesebb és 

munkaigényesebb, ám sokkal inkább környezetba-
rát technológia, amely hosszútávon térül csak meg, 
ám számomra ez az egyetlen élhető alternatíva. A 
tudatos fogyasztók szeretik, ha tudják, hogy mi ke-
rül a poharukba, még akkor is, ha ennek a művelés-
módnak a költségesebb volta tükröződik az árban 
is. Én a saját gazdaságomban a technológia olda-
láról a high-tech, a gondolkodás, filozófia, a földdel 
való együtt lélegzés szempontjából a sokkal hagyo-
mányosabb gondolkodást képviselem. 

- Megszületett a gyermeke és ne is hasonlítsuk ah-
hoz, mert nem lehet. Mégis milyen érzés volt az első 
palack bort a kezébe fogni?

- Ez leírhatatlan. Valahol ez is egy gyermek. Maga 
a folyamat is egy hihetetlen élmény: látni a magam 
által megmetszett szőlőn a rügyeket fakadni, és nap, 
mint nap nyomon követni a hajtások fejlődését, 
együtt létezni a természettel és követni a szőlő éré-
sének fázisait, megkóstolni az első saját szőlősze-
met… látni tökéletes fürtöket, majd a mustot, aztán 
a tartályban nyomon követni, ahogy formálódik, ala-
kul, tisztul a bor. Érezni az illatát, aztán eljutni oda, 
hogy palackozzuk, és a kezünkbe vesszük, töltünk a 
családunknak. Ez semmihez sem fogható. A sok or-
szágban való kóstolás után ott ülünk és látjuk, hogy 
egyetlen palack borban mennyi munka van. Ez az 
értékrendet is helyre teszi és alázatra nevel.
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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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- Sok változás történt az elmúlt egy évben a 
pandémia miatt. Milyen hatásokat érzékeltetek 
és hogyan változott meg a munkátok, a prioritá-
sok, a protokollok? 

- Két irány volt. A negatív spirál volt az egyik, mert 
sokan elvesztették a munkahelyüket és ez tényleges 
problémát jelent. 350 ezer ember kikerült a munka-
erőpiacra és állítólag ez 2021-ben tovább gyűrűzik 
és lesz még ennek egy mélypontja. Nem látjuk a 
végét. A cégek behúzták a kéziféket, mi azt tapasz-
taltuk március-áprilisban, hogy a megrendeléseink 
60-70 %-ára azt mondták, hogy várjuk ki, mi alakul. 
Március –áprilisban minden befagyott, június-július 
körül elkezdett óvatosan nyitni a piac és augusztus 
végére már érkeztek az új megrendelések. Decem-
ber végére a tavalyi évhez képest 30%-al zártunk 
rosszabbul a tavalyi évhez képest.  A piac egy ré-
sze elment a leépítések, költségoptimalizálások és a 
munkaerő megtartása felé, míg másik része nagyon 
előre indult. Nem titok, hogy az IT szektor eddig is 
dübörgött, de ebben az időszakban nagyon meg-
indult. Voltak napok, mikor 30-40 pozícióra kaptunk 
megrendelést. Ez nem egy kiugró határszám, mert 
volt, hogy 2-3 héten belül 120 fejlesztőre kaptunk 
megrendelést.

Ahogyan ezek a számok lemintázzák a gazdasá-
got, hogy egy terület, amit meg kell erősíteni, a di-
gitalizáció, az átállás, a technológiai vonal mennyire 
igyekszik felkészülni és ezt erősíteni. Illetve a másik 

láb az értékesítés. Ez egy lenyomat volt számunkra 
a gazdaságról. Jobban oda kell figyelni az értékesí-
tésünkre, stabilizálni kell a folyamatainkat, melyek a 
működésünkre hatnak. 

Kinyílt az olló a munkanélküliség irányába, illetve a 
munkaerőhiány, ami eddig is volt, az még nagyobb 
lett.

- Milyen pozíciókból kerültek ki sokan a mun-
kaerőpiacra, mely szintektől lefelé vagy felfelé 
szórták ki a munkavállalókat? Nektek fejvadász-
ként adott ez egy plusz leterhelést az álláske-
resők létszámában?

- Jó, hogy előjött ez a kérdés. Ami világos és a 
szakma szerint is konszenzus, hogy rengeteg vezető 
került ki a piacra. Sok cég alkalmazta azt a stratégiát, 
hogy seniorokat, osztályvezetőket, csoportvezető-
ket, azaz középvezetőket neveztek ki és a magasabb 
szintű vezetőket menesztették. Több milliós béreket 
spórolva meg havonta. Meglépték az előléptetés-
sel a költségcsökkentést, a karrier pálya kipipálást, 
motivációt is. Rengeteg vezető van a piacon, ügyve-
zetők, kereskedelmi igazgatók, HR vezetők. Engem 
hetente 8-10 HR vezető keres meg, és én egy fejva-
dász vagyok a több százból. Hatással lesz a piacra és 
egyben kérdés is, hogy ezek a vezetők hová tudnak 
beágyazódni? Mennyire kell kompromisszumokat 
kötni? A másik kérdés, hogy azok a seniorok, akik 
ezeknek a vezetőknek a helyére léptek, minőségi-

Megváltozott
helyzet

a munkaerőpiacon

Hogyan tovább?
Sok dologhoz kellett alkalmazkodnunk az 

elmúlt egy évben. Új stratégiákat dolgozunk 
ki, megoldásokat keresünk. Átalakul a piac, 
a gazdaság toporog, újraértelmezik a mű-
ködésüket a cégek. Ebben a folyamatosan 
változó környezetben a fejvadászoknak is 

alkalmazkodniuk kell, és ügyfeleiket is más 
tanácsokkal kell, hogy ellássák. Legyen az 
ügyfél munkaadó vagy munkavállaló. A vál-
tozásokról, hatásokról, megoldási tanácsok-
ról beszélgettünk Pethő Anikóval, az Aaren-
son Consulting vezetőjével.

CZECZON
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leg be tudják e tölteni azokat a pozíciókat? Egy éven 
belül kiderül, hogy ezek a cégek keresnek-e veze-
tői csapatot majd. A kikerült rétegen látszik egy bi-
zonytalanság, hogy kössenek e kompromisszumot 
bérben, lokációban, vagy tartsák magukat a szakmai 
szintjükhöz. A cégek levették a fókuszt azokról a po-
zíciókról, amelyek nem direkt termelést hoznak. 

- Ez a rengeteg vezető tud találni szintjéhez 
megfelelő állást? Csak a szintlépést alkalmazták 
a cégek, vagy feladat összevonások is történtek?

- Igen, van olyan munkakörünk, amelyben két po-
zíció van összevonva. Jeleztük is az ügyfélnek, hogy 
3-6 hónap múlva szét kell bontani, mert ez két po-
zíció. Az ügyfél azt mondta, hogy jelen helyzetben 
csak úgy tud felvenni valakit, ha több szerepkört 
is tud vállalni. Jelen helyzetben ez érthető, de ne-
künk is utána kell nézni, ha felelősségteljesen aka-
runk elvállalni egy megbízást. Megnéztük, hogy a 
cégben másoknál is jelentkezett e plusz feladat. Pl. 
egy értékesítőhöz került e plusz marketing feladat 
stb. A marketing területen kiemelkedő a feladat ösz-
szevonások mértéke. Érteniük kell social médiához, 
ügynökségi kapcsolattartáshoz, reklám tervezéshez, 
grafikai feladatokhoz. Azokon a területeken, ahol 
jobban begyűrűzött a válság és jóval drasztikusab-
ban mutatta meg a hatásait, ott inkább jöttek elő 
ezek a problémák. 

Hogy ezek a vezetők, hogy fognak állást találni 
3-6-8-12 hónapon belül? Nem biztos, hogy jó irány 
a kompromisszum. Hiszen azt nem tudja szívvel-lé-
lekkel, belső tűzzel, motiváltan csinálni hosszú tá-
von. Jobb lépés, ha a kapcsolati hálója megmozgat-
ható annyira, hogy a személyes ajánlásain keresztül 
esetleg más szektorban, iparágban helyezkedik el. 
Esetleg kinyitja a gondolkodását és nem kizárólag 

munkaviszonyt keres, hanem interim pozíciót, szak-
értői, tanácsadói vagy bedolgozó alvállalkozói le-
hetőséget. Ezek a vezetők 45-50 + életkorúak és ki 
kell a megszokott gondolkodásmódjukból lépniük. 
Nem titok, hogy Magyarországon van diszkriminá-

ció életkor vonatkozásában. Sokkal nagyobb tuda-
tosságot kell beletenni a keresésbe, ahhoz, hogy 
eredmények szülessenek. Segíthet, ha elkezdünk 
projektekre úgy tekinteni, hogy azok áthidalhatják 
a keresési időszakot. Egy interim pozíció, ha 3-6-8 
hónap, ezalatt nyitott szemmel kereshetők munka-
viszonyok, de közben legyünk hasznosak. Ne tűnjön 
az anyagunkból úgy, hogy 2 évig otthon voltunk. Az 
nem pozitív egy kiválasztás során, ha nagy az űr. 

- Van egy statisztika, mely azt mondja: Ha egy 
felsővezető kikerül a munkaerőpiacra, 6-12 hó-
nap, mire egy hasonló szintű állást tud találni. 

- Igen, ez egy korábbi kutatás eredménye és a mi-
nimum a 6 hónap. Egyrészt nagyon hosszú a kivá-
lasztási kör, másrészt vezetői szinten a tulajdonosi 
kör, a management gyakran nyúl a saját kapcsolati 
hálójához. Ezek bizalmi állások, az első 4-8 hétben 
azokat interjúztatják, akiket ismernek. Mire kikerül 
egy pozíció a piacra, az néha 3-5 hónap. A munka-
vállaló ekkor még csak találkozott az álláshirdetés-
sel, ezután indulnak el a kiválasztási folyamatok. Ve-
zetői szinten 4-5 kör alatt nem áll meg a kiválasztás, 
ami teljesen jogos, hisz nem mindegy kire bízzák a 
cég vezetését, a know-how-t. Nem ideális esetben 
eltelik 6-8 hónap és nem rá esik a választás. Nehéz 
lelki teher ez olyasvalakinek, aki az egész életét 
tevékenyen tölti el, aki sikerorientált, eredményei 
vannak, fókuszált. Ennek a pszichológiai hatását is 
kezelni kellene ebben a folyamatban. Lehet ennek 

Pethő Anikó
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a folyamatnak hatása az, hogy minden interjúnak 
tétje lesz, nem lesz spontán, lehet, hogy már nem 
önmagát adja, elkezd viselkedni. Elkezd megfelel-
ni annak, hogy kinek kellene lennie. Ezt a szerepet 
egy jó HR vezető meglátja, észreveszi. Egy jó vezető, 
ha teheti, havonta egyszer beszéljen tanácsadóval, 
foglalják össze hol tart, legyen egy segítője, aki vé-
gigviszi ezen a folyamaton. 

- Ez hosszútávon is kihathat a személyiségé-
re és a későbbi teljesítményére, hozzáállására? 
Okozhat egy személyiségbeli törést egy felsőve-
zetőben a hosszú távú sikertelen munkakeresés?

- Azért okozhat, mert ha ő hirtelen bekerül egy 
céghez, azonnal eredményt szeretne – egy szoci-
ális ingerek nélküli időszak után. Gyorsan felveszi 
a ritmust, de kontrollálni kell, hogy a céges körül-
mények mire adnak lehetőséget. Az otthon töltött 
időben kell, hogy legyenek értékek, kellenek fix 
pontok, család, hobby, stb. Az önértékelésen, önbi-
zalmon 1 otthon töltött év nyomot hagyhat. ahogy 
bekerül a céghez, hirtelen lehet, hogy túl sok lesz, 
hiszen oda akarja tenni magát. Ki kell használni az 
időt, tegyen energiát pluszokba, legyen az önisme-
ret, nyelvtanulás. Sok vezetőnek most volt először 
ideje arra pályája során, hogy önismeretet tanuljon. 
Objektív személyiségelemzés kapcsán dolgozunk 
mi is együtt egy tanácsadóval, akihez elküldjük a ve-
zetőket, hogy megismerjék erősségeiket és fejlőd-
hessenek. 

- Lehet erre megoldás egy céges wellbeing 
vagy mentor program?

- Igen. 100 %-osan. Nagyon meghálálják magukat 
ezek az együttműködések. Vezetők tekintetében 

visszaüthet az önképzés hiánya, hisz a saját hiányos-
ságaikat látják meg a csapatban. Ez egy tükör. Ha 
fejlesztjük magunkat, akkor ezzel fejlesztjük az alat-
tunk dolgozó 40-50 embert is, hisz másképp kezel-
jük a helyzeteket, megismerjük nyomógombjainkat, 
más lesz a visszacsatolásunk. 

- Mit láttok, külföldön a vezetők önfejlesztése 
régebb óta működik, ha igen, akkor itthon mi a 
lemaradás oka? 

- A rövid válasz igen. Az egyik elsők között alapí-
tott magyar coacing cégnek pl. több külföldi ügy-

fele van, mint magyar. Ott 
benne van kulturálisan a 
büdzsében és a szemlé-
letben az emberként ke-
zelés, fejlesztés. Ahogyan 
Amerikában természetes 
része az életnek a pszi-
chológus, úgy a cégek-
nek is benne van a policy-
ban, hogy foglalkoznak a 
személyiséggel. A multik 
hazánkba is behozták ezt 
a gondolkodást, van is rá 
keret. ennek elég erős a 
költségvonzata, így még 
nem terjedt el nagyon. Az 
lehetne átütő, ha azok az 
emberek, akik végigmen-
nek egy ilyen folyamaton, 
kommunikálnának róla. 
Esetleg a coachok ano-

nim, GDPR-ral megegyező esettanulmányokat pub-
likálnának, hogy bemutathassák az eredményeket. 
Lássuk be, a LinkedIn-en sem olvasunk napi szinten 
ilyen siker sztorikat.

- Én láttam a piacon azt a magatartást koráb-
ban, hogy teljesen mindegy ki végzi el a munkát, 
csak legyen meg. Nem volt ragaszkodás és biza-
lom a munkavállaló felé. Ez a szemlélet nem tá-
mogatja a munkavállaló személyiségfejlődését.

- Így van. A mindenki helyettesíthető szemlélet so-
káig megvolt a munkaerőpiacon. Most már egyre 
jobban ragaszkodnak emberekhez, mert sok cikk is 
foglalkozott ezzel, hogy a vezetőt hagyják ott, nem a 
céget. Ha a vezető jó, de más dolgokkal van esetleg 
probléma, tovább a cégnél marad a munkavállaló. 
Ezért helyeznek már hangsúlyt arra, hogy a vezető-
ket emberi oldalról is egyben tartsák. 

/cikkünk folytatását következő lapszámunkban
olvashatják/
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Online piactér

A jövő gyártói
és kereskedelmi

felülete

Átrendeződik a kereskedelem és a kapcsolattartás. Online térbe kerül számtalan szakterület. 
Léteznek nemzetközi piacterek, ám egy magyar-lengyel kezdeményezés más alapokra helyezi, 
korszerű és időszerű szemléletekre alapozza a gyártási, kereskedelmi kapcsolatok kiépítését. 
Nem felejti el a termékek elő és utóéletét. Környezettudatos folyamatokká alakítja a nemzetkö-
zi kapcsolatokat a gazdaságban. Ez Pente Barbara online piactere, a BarbiOcean.

- Milyen alapokról indultál a BarbiOcean-al? Mi 
az, amit te tettél bele és milyen innovációt hoztál 
kívülről?

- Több, mint 15 éve dolgozom külkereskedelem-
ben, ebből több, mint 10 éve vagyok szabadúszó. 
Sokféle projektben vettem már és veszek most is 
részt, így széles rálátásom van a különböző ága-
zatokra, az édesipartól a halászatig, textilipartól a 
szeizmikus mérésekig. Munkáimnak köszönhetően 

megfigyelhettem a piacon lévő hiányosságokat. A 
megoldás nyújtásához szükséges eszköz létrehozá-
sán kívül, az innováció, mellyel egyedit alkottam, az 
a környezettudatosság beépítése a piactérbe. 

- Kicsit bontsuk ki, hogy sokféle megbízást kap-
tál külker kapcsolatok kiépítésében. Mit jelent ez, 
kapcsolatok kiépítése, tolmácsolás, kommunikáció 
megvalósítása, stratégiák felállítása?

CZECZON



CsPM   27

- Két területe volt, pályafutásom elején a tolmá-
csolás, néha további kapcsolattartással bíztak meg. 
Ezt felváltotta a külkereskedelem teljes lebonyolí-
tása, a partnerek felkutatásától kezdve információ 
és árajánlatbekérésen át a tárgyalás és szerződés 
lebonyolításáig, valamint kapcsolattartásig minden 
lépés elintézése. Összességében, függetlenül attól, 
hogy tolmácsolás vagy külkereskedelem, szolgálta-
tás vagy termék, a közvetítés volt mindenütt a fel-
adatom. Mint egy híd, ami összeköt két országot, le-
hetőséget biztosítva arra, hogy a két fél eljuthasson 
egymáshoz és a közös együttműködésük gyümöl-
csözővé váljon.

Visszatérve az első kérdésedre. Azt vettem észre, 
hogy egyre több hazai és európai termék tűnik el 
a piacról és a gyártóim is kezdtek egyre jobban rit-
kulni. Ezeket felváltották az olcsó távol-keleti, nem 
túl jó minőségű termékek. Egyik alkalommal, mi-
kor kint jártam Lengyelországban anyukám meg-
kért– édesanyám lengyel –, hogy hozzak számára a 
szülővárosa piacáról fokhagymát. Azt is megmond-
ta, pontosan melyik árustól és hol találom meg a 
mozgássérült urat-minden úgy volt, ahogy leírta. 
Ott a piacon előjött a gyerekkorom. Bementem a 
piac közepére és lassan körbe forogva elkezdtem 
az embereket nézni, s rádöbbentem, hogy meny-
nyi jó gyártó és termelő, elérhető árú termék van a 
közelemben és mennyi mindenkiről nem is tudom, 
hogy létezik a 15 éves külkereskedelmi múltam 
ellenére. Felismertem, hogy jelenlegi kapcsolattő-
kém a jéghegy csúcsának egy porszemnyi szelete. 
Olyan kicsi a hatótávolsága az információnak, hogy 
ők léteznek, hogy sok potenciális vásárló elesik a 
jótól, hisz nem tud róluk. 

Ott, azon a helyi piacon fogant meg az ötlet, 
hogy létre hozok egy olyan elektronikus piacteret, 
ahol összegyűlik és láthatóvá válik minden európai 

gyártó, termelő, családi vállalkozás a legkisebbek-
től a legnagyobbakig, mindenki. Ez lehetőséget ad 
az összefogásra, a termékek értékesítését segíti, s 
olyan embereknek, cégeknek is színtere a BarbiO-
cean, ahol a környezettudatosságot fontosnak tar-
tók, közösséget alkothatnak egymást segítve. Úgy 
gondolom, minden országnak először saját termé-
keit kellene előnyben részesítenie s ha abból hiány 
van, akkor a szomszédos országokból, de minden-
képpen kontinensen belülről célszerű beszerezni 
azt. Sok embernek segítettem eddig is, de a piac-
térnek köszönhetően rengeteg cégnek tudok támo-
gatást nyújtani. 

Amíg hagyományosan (hosszas keresgélés után 
rátalálunk a potenciális partnerekre), két cég kö-
zött minimum 3-5 levélváltás alatt jut el egy cég 
a termékkel kapcsolatos minden információ be-
gyűjtéséig, ami 2-4 hét is lehet, addig a piactéren 
a cégek feltöltenek minden fontos információt, 
mely ezek alatt a levelezések alatt kérdések szok-
tak lenni és a leendő partnerek megspórolják ezt 
az időt. Akár azonnali rendelésigényt is le tudnak 
adni. Olyan automatizált és kompatibilis piactérré 
szeretném fejleszteni, ami nagyban megsegíti a 
hazai és a külkereskedelmet is, a nyelvi problémák 
kiküszöbölésével. 

- Ha jól értem, akkor egy összeurópai piacteret vi-
zionálsz?

- Igen, jól érted, hosszútávon ez a cél.

- Komoly szűrő a környezettudatosság?
- Igen, a másik szívügyem a környezettudatosság 

és nem tudok elmenni emellett úgy, hogy ezt nem 
teszem bele a piactérbe. Nagyon bánt a sok szemét 
magunk körül és az a rettenetes pazarlás, amit az 
ételekkel, hulladék anyagokkal csinálunk vagy a sza-
vatossági idejük végéhez közelítő termékekkel. Ha 
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itt lesz minden gyártó, akkor egy pici lépés az, hogy 
ezeket a problémákat tudjuk orvosolni. Rengeteg 
ételt, gyártási hulladék anyagot, elfekvő készleteket 
vagy a szavatossági idő lejártához közeli termékeket 
oly módon semmisítünk meg, mely nem jó sem a 
környezetnek, sem a pénztárcánknak.

Valamilyen szinten szűrő, de ez semmiképpen 
sem azt jelenti, hogy a hagyományos termékeket 
gyártó cégeknek ne lenne helye a platformunkon, 
sőt...! Kereskedelmi oldalról már azzal is hatalmas 
lépést teszünk a környezetünkért, ha a kiemelke-
dően légszennyező tengeri szállítást minimalizálva 
visszatérünk a kontinensen belüli beszerzésre és 
szárazföldi szállításra. Mivel a szállítás is sarkalatos 
pont környezetvédelmi szempontból. A világ 15 
legnagyobb teherhajója sokkal több nemkívánatos 
anyagot bocsát ki(nem csak a CO2 miatt veszélye-
sek, hanem a korom, kén-oxid és a nitrogén miatt 
is) , mint a világ 760 millió autója. Emellett emissziós 
előírásokat sem kell betartaniuk. Amerikában éven-
te 60 ezer ember hal meg a teherhajók által okozott 
légszennyezettség miatt, a legtöbb embernél aszt-
mát vagy rákos megbetegedést diagnosztizáltak. 
Ezt úgy csökkenthetjük, hogy visszatérünk a konti-
nensen vagy országon belüli vásárlásra-szárazföldi 
szállításra. Ezért nagyon fontos, hogy minél több 
európai gyártó tegye magát láthatóvá a piactéren 
a termék hovatartozásától (hagyományos vagy kör-
nyezettudatos) függetlenül.

Ezen kívül külön kiemeljük azokat a termékeket, 
amelyek például bio, ökológiailag lebomlók, vagy 
újrahasznosított alapanyagból készülnek, megúju-
ló energiával működő technológiával készülnek, 
vagy 100% hazai, (hisz kevesebb szállítással ke-
vésbé szennyezzük a levegőt, ráadásul országon 
belüli családoknak biztosítunk ezzel megélhetést), 
illetve a 100% európai termékeket. Ráirányítjuk az 
emberek figyelmét egy új szemléletre, mellyel még 
többet tehetnek a környezetünk megóvásáért. A 
tudástárunkat elkezdtük feltölteni a piacterünkön 
regisztrált gyártóktól kapott olyan gyártási techno-
lógiai megoldásokkal, melyek más gyáraknak ötle-
tet, inspirációt is adhatnak. Természetesen a világ 
minden pontjáról is fogunk feltölteni újdonságokat, 
fejlesztéseket, innovációkat.

Emellett változást hozunk a termékek teljes életcik-
lusában is, kilépve a kereskedelmi szegmensből. A 
gyártás után megmaradt hulladékanyagot, valamint 
az eladatlan raktárkészletek és szavatossági idő le-
jártához közeli termékeknek is más sorsot szánok a 
környezet károsító és költséges megsemmisítéstől. 
A cégek költséget minimalizálnak, új munkahelyek 
jöhetnek létre, a környezetünket sem károsítanánk, 
és a Föld alig megmaradt tartalékainak kizsákmá-

nyolását is lelassíthatjuk ezzel. Ehhez azonban sok 
gyártóra van szükség a piactéren. Ez lesz a fejleszté-
sek 2 és 3. nagyobb fázisa. 

A kérdésre röviden válaszolva a környezettudatos-
sági szűrő nem abban rejlik, hogy ki milyen környe-
zettudatos terméket gyárt jelen pillanatban, hiszen 
egy változás legelején vagyunk, ahol egyre többen 
hajlanak egy zöldebb világ létrehozására, hanem 
abba, hogy ki tud azonosulni a fent leírtakkal és ki 
szeretne csatlakozni ehhez a misszióhoz, környe-
zettudatos közösséghez, mert számunkra mindenki 
számít, bárhol is tart ebben a folyamatban. A célom 
egy korrekt, környezettudatos, etikus közösség lét-
rehozása.

- Igazolniuk is kell, hogy ők bizonyos szabályzók-
nak megfelelnek? 

- Azok a gyártók, akik rendelkeznek bármilyen mi-
nősítéssel, tanúsítvánnyal, azoknak elengedhetet-
len a certifikátok feltöltése a gyári bemutatkozónál. 
Ez nagyban elősegíti a cég iránti bizalom kialakulá-
sát a potenciális beszerző fél számára. Bízom ben-
ne, hogy Európai szinten olyan cégek regisztrálnak, 
akik ezt komolyan veszik. Ebben segítségünkre lesz 
az értékelés leadási funkció is, mellyel kiszűrhetjük 
azokat a cégeket, akik nem fair játékosok a piacté-
ren. 

- Hogyan látod, itthon és külföldön a cégvezetők 
és cégek részéről a felelősségvállalás, és környezet-
tudatosság egy egyetemes alapelvként érvényesül? 
Vagy még nagyon az elején vagyunk, és csak most 
kerül be az egyéb céges érdekek közé?

- Azt tapasztalatom, hogy nagyon gyerekcipőben 
járunk még ebben, legalábbis idehaza. Nagyon sok 
kemény és kitartó munka kell még hozzá, hogy na-
gyobb léptékben is érdek legyen. Amit megfigyel-
tem, hogy a közepes és kis cégek nyitottabbak egy 
ilyen irányú elmozdulásra. Ahol fontos a profit, de 
nem ez a kizárólagos cél. A nagy cégek, tőkeerős-
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ségüknél fogva gyakran elvannak abban, ami nekik 
már működik, ők szakadtak el a legjobban a termé-
szettől azt hiszem, ők nehezebben változtatnak. 

- A pandémiás helyzet segíti most a te munkádat? 
Döcög az áruszállítás, a kereskedelem, elbocsátások 
vannak. Akár az online kereskedelem és munka, akár 
az, hogy új stratégiákat kell a vállalatoknak kidolgoz-
ni, segíti a BarbiOcean elindulását?

- A pandémia előtt kezdtem kiépíteni a piacteret. 
A jelenleg kialakult helyzet megerősítette, hogy 

amit teszek, arra nagy szükség van. A gyártók több-
sége a járványnak köszönhetően döbbent rá, hogy 
mennyire kiszolgáltatott helyzetbe kerültünk tá-
vol-kelettől. Sok cég került nehéz helyzetbe, nem 
kapott időben alapanyagot vagy készterméket. Ez 
felhívta a figyelmet, hogy országon és kontinensen 
belül is össze kell fogni. Ellenben mégis azt tapasz-
talom, mert sok gyártóval beszélek, hogy ebben a 
piaci pánikhelyzetben sok tulajdonos sokkot kapott 
több okból is, érthetően. Erre senki nem számított. 
Hirtelen sok szervezeti átalakításra, új kihívásra kell 
fókuszálnia a túlélésért és nehéz számukra előre lát-
ni, tervezni. A mi lehetőségünk ingyenes, mégsem 
éltek vele a fejben feladás, humán kapacitás hiány 
vagy a lehetőség alul értékelése miatt, pedig páran 
a bezárás kapujában toporognak elmondásuk sze-
rint. Nem látják a reményt és a kiutat. 

De szerencsére vannak olyan cégek is, akiknek a 
bizalmáért nagyon hálás vagyok. Ők az ötlet és a 
környezettudatosság miatt csatlakoztak és habár 
tudják, a piactér most kezdi szárnyait bontogatni, ki-
tartanak az ügy érdekében mellettünk a legelejétől 
fogva, mikor még nincs sok szereplője a platform-
nak. Ők már értik a lényeget, ami az összefogásban 
és egymás támogatásában, nem pedig kizárólago-
san a profit központúságban rejlik.

- Ha sok minden miatt nemcsak a távol-keletet kezel-
jük mumusként, hanem a fogyasztói társadalmunkban 
a multit, a tömeggyártót állítjuk szembe a kézműves 

manufaktúrával, minőségi és minden más szempont-
ból – hogyan tud a te szemléleted hatást gyakorolni a 
kereskedelmi – gyártói - piaci rendszerre?

- Ezért említettem, hogy nehéz dolgom lesz (ne-
vet). Egy optimális egyensúlyt kell találnunk, nem 
tudunk és talán nem is kell mindent megoldani 
manufaktúrával. Ha helyi gyártók készítenek a saját 
országuknak optimális mennyiségű és megfelelő 
minőségű „tömegterméket” és ezzel hozzájárul az 
ország egészséges önfenntartásához, azzal a saját 
önállóságunkat, gazdaságunkat erősítjük. 

Hatalmas szükség van a manufaktúrákra is, mivel 
azok a termékek őrzik a hagyományainkat, szoká-
sainkat, múltunkat és a kézzel készített termékek az 
egyik legnagyobb érték. A közepes méretű gyártók 
képviselik az átmenetet a hagyomány és az innová-
ció között. Ők vegyítik ezt a 2 elemet, ez a jelenünk. 
A nagyvállalatok a teljes gépesítéssel pedig a jövőt 
képviselik. A fejlődés elengedhetetlen része. Szerin-
tem mind a 3 szegmens fontos és elengedhetetlen. 
Ebben kell egyensúlyt találni.

A környezettudatosságon kívül a mentalitásnak is 
változnia kell. Fontos, hogy az emberek legalább aki 
megteheti ne a legolcsóbbat és a tömegterméket 
keressék, hanem a tartósabb termékeket, valamint 
az értéket, ami alatt nem a legdrágább, gyakran tö-
megcikként árult, felkapott márkák fogyasztói cikke-
ire gondolok, hanem ahol az emberek a saját kezük 
munkájával teremtenek értéket. Ezen az erős fo-
gyasztói szemléleten változtatni kell. Hiszek benne 
és célom is, hogy az európai gyártásra visszaállva és 
összefogva megerősödjünk, és emellett változzon a 
mentalitás is. Generációkon keresztül ért ez a folya-
mat, hogy eljutottunk idáig és valószínűleg szintén 
generációkon keresztül fog érni ez az átalakulás is, 
ami most elindult. Kőkemény munkára és kitartásra 
lesz szükségünk, hogy amit képviselünk és amilyen 
változást elkezdtünk, azt egyre többen megértsék 
és csatlakozzanak.

- Az emberek, ahogy látom, most azt képviselik, 
hogy nekik ne mondja már meg senki, hogy mit ve-
gyenek. Ha a külföldi márka tetszik, akkor nem veszi 
a hasonlóan jó hazait. Ez az igény mennyiség viszont 
külföldi tömegtermeléshez vezet. Elképzelhetetlen 
lehet az, hogy egy ilyen cég úgy tudjon felmérni, 
hogy abból ne termelődjön felesleg európai szinten. 
Nekem picit szélmalomharcnak tűnik. Olyan szintű 
gondolatformálásra lenne szükség, ami akár több 
generációs is lehet.

- Egyetértek. Nem is szeretném, hogy eltűnjenek 
olyan márkák, amiket már ismerünk és szeretünk 
vagy bekorlátozzuk az emberek vásárlási döntését. 
Azt kell megértenünk és mérlegelnünk, hogy jelen-
leg kiszolgáltatottakká váltunk. Most vagy összefo-
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gunk, és lemondunk egy időre a külföldi „kedvenc” 
termékeink többségéről (ahol létezik alternatíva) 
egy nagyobb jó érdekébe, amíg a visszaerősödé-
si időszak tart, vagy a helyzet ettől csak rosszabb 
lesz... Amennyiben a hazai fogyasztók 80 %-nál el-
érjük, hogy ha magyar terméket vásárolnak, az tren-
di. Emellett, ha felismerjük, hogy sok helyen nem 
emberséges gyártási körülmények vannak, és azok-
nak a termékeknek a vásárlásával nem megfelelő 
cégeket gazdagítunk a saját hazánk/kontinensünk 
helyett, akkor rájövünk, hogy kizárólag MI tehetünk 
arról, és Mi vagyunk az okai, annak, ahogy élünk s 
ahová jutottunk. Kizsigereljük a Föld erőforrásait, 
betegségek jelennek meg (asztma, allergia), csak 
azért, mert az emberek legnagyobb része csak és 
kizárólag profitban gondolkodik erkölcsöt és kör-
nyezettudatosságot nem nézve. Az utolsó pillanat-
ban vagyunk, hogy ezen még tudjunk változtatni...

- A gyártókra is szeretnél hatni? Hogy menő le-
gyen, ha egy gyártó marketing kommunikációjában 
kiemelt helyet kap a környezettudatosság hangsú-
lyozása?

- Igen, szeretném, ha ez lenne az új „irány” amer-
re a világ halad, de nem PR fogás szempontból, 
hanem valóban tettek is legyenek a kommunikáci-
ók mögött. Azt gondolom, hogy egyre többen va-
gyunk, de nagyon szétszórtan, akik ezt a szemléletet 
képviseljük. Összefogással nagyobb hatást tudunk 
elérni. Együtt példát tudunk mutatni, értéket adni és 
irányfényt, hogy merre lehet haladni. Előbb-utóbb a 
cégek beállnak a sorba. 

- A honlapon és sajtón kívül milyen felületeken 
jutsz el az ügyfelekhez? 

- Felvettem több európai bilaterális-kétoldalú ke-
reskedelmi kamarával a kapcsolatot. Vannak pozitív 

visszajelzések. Az online marketing is elengedhetet-
len eleme lesz a munkásságunknak.

- Mennyi az az idő, amit optimálisnak látsz, hogy 
kiépüljön a piactér, az adatbázisotok megteljen? Mi-
lyen növekedésben kell lennetek?

- Nagyon nehéz megjósolni, főleg a jelenlegi hely-
zetben. Szűk másfél éve dolgozom a projekten és 
decemberre értük el, hogy három nyelven (magyar, 
lengyel és angol) érhető el az oldal. A gyártókkal fo-
lyamatosan tárgyalunk, töltjük-töltik fel a terméke-
ket. Az idén szeretném integrálni a V4-ekből még 
fennmaradó Szlovákiát és Csehországot is. Janu-
árban nagy tervekkel indultam, finomítani kellett a 
stratégián a fejlesztések miatt. Most úgy látom, hogy 
a plusz 2 ország ami biztosan kivitelezhető. Ha ma-
rad szabad kapacitásunk, folytatjuk természetesen a 
többi országban is munkásságunkat.

Nyílik most egy lehetőség arra, hogy felvirágoz-
tassuk a gazdaságot a jelenlegi helyzet ellenére. Ez 
egy mentőöv. Nem csak a kereskedelemnek és a 
gazdaságnak hozhat előnyt, hanem a környezettu-
datos szemléletnek is, a saját jólétünknek is. Hogy 
az unokáinknak is legyen még hová leszületni és le-
gyen mit enni és inni. Senkit sem akarok meggyőz-
ni, aki megérti a missziómat, azt szeretettel várom a 
piactéren.

http://www.oilbar-cafe.eu/
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„Munkának nevezzük az ember (és/vagy gép) által 
energia (erőfeszítés) kifejtése révén hasznos, rend-
szerint ellenszolgáltatásért elvégzett különböző tar-
talmú tevékenységeket.”                               Wikipédia

Robot, gürizés, meló, munka, hivatás, misszió, 
szenvedéllyel űzött foglalatosság.

Mi a munka?

A vérrel, verítékkel, nehézségek árán, sok-sok 
nemszeretem fizikai és/vagy szellemi megerőlte-
téssel járó tevékenység?

A minden „normális” ember által végzett nyolctól 
négyig, nyolctól hatig, nyolctól nyolcig végzett fog-
lalatosság?

Vagy a reggeles, délutános, éjszakás műszakban, 
esetleg a dupla műszakban lenyomott idő?

Minél hosszabb a munkával töltött idő, annál 
munkább a munka?

Vagy csak az számít, hogy minél megterhelőbb 
legyen?

Vagy minél inkább vért izzasztó?
Minél „normálisabb”, annál munkább?
Vagy elég, ha csak jól megfizetik, és máris rendes 

munka lesz belőle?
Rendes munka-e az, amikor az ember saját maga 

szabja meg a feladatait?
Munka-e a gyermekét nevelő édesanya huszon-

négy órás tevékenysége?
Munka-e a beteg családtaggal foglalatoskodó 

munkája?
Vagy csak az a munka, ami hasznot termel?
Mi számít haszonnak?
Munka-e, az otthoni kiskert ápolása? Vagy csak 

akkor munka, ha nagyban műveli az ember?
Munka-e egy ház folyamatos otthonná tétele? 

Vagy csak akkor munka, ha pénz kap érte az em-
ber?

Csak az számít munkának, amiért fizetség jár?
Ki szabja meg, miért jár fizetség?
Mi számít fizetségnek?

Aki nem dolgozik, ne is egyék.

Az is munka, amit élvezettel végez az ember?
Lehet az is munka, ami önzetlenül válik mások ja-

vára, de nem termel profitot, csak hasznot?
Lehet-e munka, amit szenvedéllyel űz az ember, 

és még csak egy kicsit se hasznos mások számára, 
de annál élvezetesebb, lélekemelőbb?

Mi számít hasznosnak?
Előrébb való-e egyik munka a másiknál?
Mi határozza meg, melyik előrébb való?
A kereset? Vagy hogy mennyit kell tanulni, míg az 

ember végre művelheti az adott foglalatosságot?
Vagy hogy öltöny-e a munkaruha, avagy zsebes 

nadrág?
Fontosabb-e az egyik munka a másiknál?
Mi határozza meg, melyik fontosabb?
Fontosabb-e az életek megmentése, mint a 

mosdó tisztán tartása?
Fontosabb-e a tervező, irányító munkája, mint 

azé, aki azt végrehajtja?
Fontos-e, hogy az ember szívvel-lélekkel végez-

ze a tevékenységet? Vagy csak az a fontos, hogy a 
munka el legyen végezve?

Lehet-e az utcaseprést - a feladat jelentőségét is-
merve - szívvel-lélekkel végezni?

Elég-e, ha a sebész „csak” papírforma szerint, pre-
cízen elvégzi a szívműtétet, de a szívét a műtőn kí-
vül hagyja?

Munka, munka, munka.

KOVÁCS BRIGITTA EFI

M U N K A
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Szupermenek
    a valóságban

A produkció idejére teljesen elfeledkeznek 
       a külvilágról, elvarázsolódnak. 
             Számunkra ez a siker. Ezért csináljuk.

KOVÁCS BRIGITTA EFI
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Szerintem a cirkuszt mind Magyarországon, mind 
külföldön imádják az emberek. Általa le lehet kap-
csolódni a problémákról. Mivel ez egy nemzetközi 
nyelv, a test művészete a cirkuszművészetbe ötvöz-
ve, így teljesen érthető, bármely országból érkező 
artistaművész mutatja is be produkcióját. Ezért tu-
dunk mi is nagyon sokat utazni a világban. Sajnos 
a jelen helyzet az összes szórakoztató intézményt 
bezáratta. A cirkusz pedig nem feltétlenül tartozik az 
“online megnézem” kategóriába, mert ennek a mű-
fajnak az is az egyik lényege, hogy minden élőben 
történik. Az artisták produkciójukat élőben bemu-
tatva, az életük veszélyeztetése árán kápráztatják el 
a közönséget.

Az emberek ingerküszöbe magasabbra helyező-
dött. A technikai eszközöknek köszönhetően szinte 
minden elérhetővé vált a monitorokon keresztül. 
Olyan dolgokat látni az internetes portálokon, hogy 
az ember csak csodálkozik. A különbség, hogy mi, 
artistaművészek nem csak egyszer hajtunk végre 
lehetetlen gyakorlatot, hanem évekig, évtizedekig 
gyakorolunk egy-egy mutatványt, míg azt kellő biz-
tonsággal be tudjuk mutatni estéről estére. Ez teszi 
ezt a szakmát különlegessé.

Nagyon fontos, hogy folyamatosan megújítsuk 
magunkat. Ezzel nem csak azt szeretnénk elérni, 
hogy a nézők új dolgokat lássanak, hanem hogy mi 
se fásuljunk bele a gyakorlatsorokba. Mostanában 
nagyon szeretik azt a fajta tisztaságot, amikor nem 
használunk semmilyen eszközt és szinte megállítjuk 
az idő kerekét. Ilyenkor a produkció idejére teljesen 
elfeledkeznek a külvilágról, elvarázsolódnak. Szá-
munkra ez a siker. Ezért csináljuk.

A testvéremmel, Viktorral, sok időt töltünk együtt. 
Ilyenkor az ember nem használ álcát. Főleg, amikor 
a gyakorlások során több órán keresztül a kezében 
van az életem. Jelenleg új ötleteket igyekszünk for-
mába önteni. Megnézzük, mely gyakorlat, hogyan 
működik. Nagyon jól kiegészítjük egymást. Sok 
gyermek van a családban, így hetente többször ösz-
szejövünk, játsszunk, nagyokat birkózunk.

Igen, az akadémiánkra járnak autisták is. Az úgy-
mond extrém artista gyakorlatok neurológiai hatása 
nagyon jó. Fejleszti a testet, átmozgatja a gerincet. A 
ritkán használt antigravitációs, fejjel lefelé lógásos, 
bukfences mozgások által egy ősi funkciót hozunk 
elő, mely az egész szervezetre óriási hatással van. Pl. 
a gerincoszlopra és benne a gerincvelőre, ami ugye 
az agyhoz tartozik. A gyakorlatok hatására nagyon 
erős fejlődést lehet tapasztalni a mentális képessé-
gek területén.

Korábban azt hittem, hogy sportolóként egészsé-
gesen élek. Aztán az ember szembesül azzal, hogy a 
reklámoknak, és az egyéb külső hatásoknak milyen 
ereje van. Elkezdtem ennek a kornak az “egészség-
szabályai” szerint sokszor keveset enni - ha lehet, 3 
óránként, persze sószegényen - főként szénhidráto-
kat, finomított szénhidrátokat és nagyüzemileg elő-
állított termékeket. A vajakat margarinra, a selymes 
olívaolajat étolajra cseréltem. A zsírokat teljesen el-
hagytam és átálltam a cukrokra. Így pár évtized alatt 
engem is utolértek azok a hatások, amik a környeze-
temben szinte mindenkit. Hízni kezdtem, nem érez-
tem magam jól a bőrömben, szédültem, sokat fájt 
a fejem és sokszor pánikroham fogott el. Egyre lej-
jebb húzott ez az egészségtelen táplálkozási örvény. 

A Szupermenek a valóságban című rovatom 
e havi számában a 9-szeres világrekorder ar-
tista Rippel fivérek idősebb tagjával, Rippel 
Ferivel beszélgettem, aki kiváló példa arra, 
hogy hogyan hozhatjuk ki a lehető legtöbbet 
az életünkből.
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Betartottam amit mondtak, de egyre rosszabbul let-
tem. Éreztem, hogy ezt valahogy meg kell regulázni, 
mert így nem sokáig fogom élvezni a földi életet. 
Górcső alá vettem az akkori étkezésemet, kielemez-
tem minden olyan bevitt forrást, amiből a sejtjeim-
nek működnie kell, és rájöttem, hogy ez így nem jó. 
Egy komoly betegség ébresztett rá, hogy változtatni 
kell. Tudtam, nincs több. Most kell elkezdenem az 
életmódváltást, vagy végem!

Így azonnal elkezdtem. Leállítottam minden be-
vitelt, kivéve a vizet és a sót. Böjtöltem pár napot, 
mintegy újraindítottam a rendszeremet. Utána ki-
vontam mindent, ami nem kell, és elkezdtem meg-
adni azt, amit szükséges. Amikor a szervezet már 
nem kapja meg a fölösleges anyagokat, túlsúlyhoz 
vezető szénhidrátot, cukrot, tejterméket, gabonafé-
lét és lisztet, akkor egy idő után tünetmentessé vá-
lik, elkezd jól működni. Aki ennek a hatását megérzi 
magán, megtapasztalja az egészség érzését, onnan-
tól kezdve már nem fog elcsábulni még egy nutel-
lás palacsintára sem, mert tudja, mennyire káros és 
nem szolgálja a hosszú távú, egészséges életet.

Az a célom, hogy legalább a 100 éves kort megél-
jem boldogságban, fizikai, mentális és emocionális 
egészségben; sokáig és kreatívan élvezzem a csa-
ládommal eltöltött időt, játszhassak a gyermeke-
immel, unokámmal és ezt még idős koromban is 
vidáman, fájdalmak nélkül tudjam megtenni. Erre 
épül a ‘Cél a 100 év’, azaz GO-100! nevű program, 
ahol elmondom, hogyan lehet úgy felfejleszteni 
a testet, hogy ne csak jól működjünk, hanem visz-
szafelé forduljanak az idősödés folyamatai. Hogyan 
lehet olyan ‘superhuman’ életet élni, ahol sokat és 
finomakat lehet enni, jókat aludni, ahol a megfelelő 
mennyiségű mozgással kiegészítve el lehet érni egy 
olyan optimális fizikai- és lelkiállapotot, amely hosz-
szú távon is könnyen fenntartható, melyben jó érzés 
lenni, biztonságot ad, és egészséges.

Nagyon szeretek zsírokat, húsokat, belsőségeket 
enni. De természetesen olyan fitonutrienseket, zöld-

ség alapú tápanyagokat is beviszek a szervezetem-
be, amelyekre az épp aktuális időszak lehetőséget 
ad. Télen, ezen az égövön, nem teremnek friss zöld-
ségek, gyümölcsök, inkább a fermentált zöldségek 
vannak jelen. Ezeket raktam vissza az étrendembe, 
illetve építettem be a mindennapjaimba. Lassan 
egy évtizede, hogy megtapasztaltam a táplálkozási 
ketózis pozitív hatását a szervezetemre. 

Rengeteget kutattam, és bizony orvosi és klinikai 
kutatások is igazolják azokat a módszereket, melyek 
segítségével magamon, ill. a hozzám fordulókon vál-
tozások érhetők el. Pl.: kiderült, hogy a só fogyasz-
tása nagyon fontos a szervezetnek, nem szabad el-
vonni. Persze nem mindegy, milyen sóról beszélünk, 
mert a parajdi kősónál nincs is jobb, finomabb.

A spontaneitás a jelenkor egyik legfontosabb ré-
sze. Az artistaművészetben, amivel foglalkozom, 
nem lehet hibázni. Ha hibázok, és nem védem ki, 
akkor megsérülhetek. Ebben a pillanat spontán 
varázsa az egyik legcsodálatosabb. Azonnal kell fi-
gyelni minden egyes mozdulatra. Amikor a Ninja 
Warrioron (szerk.: tévés ügyességi vetélkedőműsor) 
2018-ban elindultam, akkor a pályákat nem lehetett 
kipróbálni, csak egyszer megnézni. Innentől kezdve 
az egész teljesen ismeretlen területté vált, azonnal 
kellett reagálni. Nem tudtam, milyen teendők vár-
nak rám.

Ugyanez az élet többi részére is igaz. Számomra 
fontos szerepe van a játéknak, ill. az adott pillanatra 
történő koncentrálásnak. Nem tudok elidőzni sem 

a múltban, sem a jövőben, hiszen pl. amikor kézen 
állok a testvérem fején, egy kézen, és gondolatban 
elkalandozok, abból komoly problémák lehetnek. 

Amikor reggelente felébredek, alig várom, hogy 
kisüssön a nap és elkezdhessem a tanulást testi, lel-
ki, szellemi szinten. Ebben találom meg a szépséget.
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A művészetemben hál’ istennek megmutathatom 
a testi erőmet, azonban a kognitív képességeimet 
is szeretem megcsillogtatni, elsősorban magam 
előtt. Számomra nagyon fontos, hogy folyama-
tosan képezzem magam. Ennek megfelelően az 
egyetemen a biokémiának a mélyebb ismereteit 
kezdtem el tanulni.

A reggeli motiváció azzal lesz teljes, amikor elkez-
dek jógázni. Innentől kezdve megváltozik a világ. 
Mindennap próbálok erre önmagamnak időt találni.

A time managementben igyekszem felvenni a len-
dületet, amit a modern kor diktál, azonban a napi 
tervezés minden egyes pillanatára nem tudok ha-
tással lenni.

Az akadémia területén a korlátozások miatt sajnos 
most egy nagyon komoly, szomorú fázis van, mert 
zárva kell tartanunk. Annak a sok ezer tanulónak, 
akik tőlünk és a több, mint tíz tanárunktól próbálják 
ellesni az artistaművészet csínját-bínját, várniuk kell.

A cirkuszművészet életem meghatározó iránya, 
hisz gyermekkorom óta ezzel foglalkozom.

Az egészséges életmód pedig mára már kitölti a 
mindennapjaimat. Úgy érzem azért tudok még 50 

évesen is ilyen lehetetlen, csúcsszuper mutatványo-
kat hibátlanul megcsinálni, mert belekapcsoltam az 
életmódprogramot.

Már nem fájnak az izületeim, ill. a jógával ötvözött 
kis pilates és meghuncutkodott tabatás gyakorlata-
immal elértem egy olyan hajlékony állapotot, hogy 
most már szinte egy előre-hátra hajló kaucsuk em-
bernek érzem magam. Felszabadult, teret kapott a 
szervezetem. A testmanipulációnak köszönhetően 
visszafelé fejlődik a rendszer, tehát inkább fiatalo-
dok, mint idősödök. Persze ez a jelen tudomány kije-
lentése szerint nem lehetséges, de úgy érzem, hogy 
kis biohekkelésekkel, öntudatos trükkökkel nagyon 
meg lehet változtatni testünk bizonyos funkcióit.

Ez nem csak nálam, hanem azoknál is működik, 
akik coaching, csontkovácsolás, vagy testmanipulá-
ciós kérdésekkel keresnek meg. Már az orvosi szak-
lapok is kezdik hivatalosan elismerni, pl. a ketogén 
diéta és a deutérium csökkentés (szerk.: az ivóvíz-
ben) hatását. Nemrég külön tudományággá lépett 
elő ez a terület.

Küldetésem, hogy művészetemmel tovább örö-
kítsem a cirkuszt és megmutassam az artistamű-
vészet szépségét. Ha valaki cirkuszba megy, akkor 
egy mozijegy áráért olyan többórás programot kap, 
ahol az egész társulat az életét rizikózza ott, előtte. 
Ilyen élmény a mozikban nincs.

Nagyon sokat elemeztem a halált. Sokszor álltam a 
szélén, akár magam által előidézve, mert 9 olyan vi-

lágrekordot állítottunk fel, melyből 4-ben majdnem 
leestem. És ugye, ha egy száguldó vonatról leesek, 
akkor ott nem sok marad belőlem. Vagy amikor a 
helikopter 35 m-re a Duna fölött volt. Ha onnan be-
lezuhanok a vízbe, akkor nem biztos, hogy túlélem.

Aztán átéltem a testi rosszullét állapotát is, mert 
volt egy-két olyan tünetem, amire már a mentők is 
azt mondták, hogy lehet, hogy szívinfarktus.

https://www.youtube.com/channel/UC7pPbYkzZHlzMZhJZJ4s0LQ


Nem félek a haláltól, kimondottan csodálattal vá-
rakozom majd, hogy mi lesz azután, amikor a sejtek 
működése leáll. De az jöjjön el akkor, amikor itt van 
az ideje! Az odáig tartó utat azonban én jelölöm ki. 
Abban pedig fájdalom nélküli, jókedvű, egészséges 
életnek kell szerepelnie.

Úgy gondolom, hogy mindenki a saját szerencsé-
jének a kovácsa. Ha valaki úgy érzi, hogy teljes az 
élete, fájdalmak nélkül ébred és éli a napjait, nem 
szakad le a dereka, nem esnek szét az izületei, nincs 
tele álmossághullámokkal, édesség iránti vággyal, 
ingerültséggel, idegeskedéssel, ezen kívül jól érzi 
magát, jó az emésztése, nincsenek a bőrén és egyéb 
testrészein tünetek, tiszta a légzése, jó a pulzusa és 
még az orvosa is azt mondja, hogy a vérképe töké-

letes, akkor abban az állapotban valamit jól csinál, 
amin nem feltétlenül kell változtatni. Ezt a fajta har-
monizációt nehéz megtalálni, és úgy érzem, hogy az 
emberek többségénél hiányzik. Valahol, valamilyen 
formában felborult az egyensúly. Ilyenkor ezt kell 
visszaállítani. Ez történhet az étkezés megváltozta-
tásával, az alvás-ébrenlét ciklus, megfelelő mozgás 
beállításával, és mondjuk a szervezet rendbe raká-
sával, akár egy kicsit hosszabb böjttel elindulva. Ha 
valaki hajlandó ezért tenni, akkor mindenképpen ér-
demes elkezdenie. Az arany középút azonban min-
denhol fontos.

Az ember tervez, és föntről egy irányító hatalom 
meg elvégzi, amit kell. Nem tudom meddig tart az 
utam, de az biztos, hogy a következő, legalább 50 
évben, rengeteg kaland és élmény fog engem érni.

Azonban hiába akarnék sokáig élni, ha már nem 
lesz hol. Ezért a bakancslistámon szerepel, hogy 
amennyire lehet, zölddé tegyem magam. Hibrid au-
tóval járok, amit napcellákkal töltök, azonban úgy 
gondolom, hogy ebben az irányban tudok még fej-
lődni.

Sokszor kérdezik, hogy mikor akasztjuk szögre a 
csizmát, de ennek az elkövetkező 20-30-40 évben 
még nem feltétlenül kell, hogy eljöjjön az ideje. Az 
artistaművészetet a testvéremmel nem csak nagyon 
szeretjük csinálni, de jók is vagyunk benne, s ha a 
jelenlegi helyzet normalizálódik, akkor hamarosan 
újból lehet majd látni a produkcióinkat is.

 http://www.rippel.hu/hu/ (klikk)

http://www.rippel.hu/hu/
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Peres eljárás –
hogyan kezdjünk 

neki?

DR. NÉMETH NOÉMI

Ügyfeleim gyakorta fordulnak hozzám azzal a 
kérdéssel, hogy vitás ügyeikben „érdemes-e” pe-
res eljárást indítani, mik ennek a feltételei, mi-
lyen esélyeik vannak a per kedvező végkimenete-
lére, kötelező-e a perindítás bizonyos esetekben, 
vagy peren kívül is rendezhető a jogvita, illetve, ha 
mégis a pereskedés mellett döntenek, ez hogyan 
történik a gyakorlatban.

Ebben a cikkben a fenti kérdésekre keressük 
a válaszokat.

Elsőként természetesen mindig meg kell vizsgál-
nunk a jogvita természetét, hiszen vannak olyan 
esetek, melyeket peres eljárás nélkül is megold-
hatunk, ha mindkét fél részéről fennáll a szándék 
a gyorsabb, hatékonyabb vitarendezésre. Számos 
probléma rendezhető peren kívüli megállapodás, 
szerződés útján is, akár ügyvéd által készített okirat-
ban (ami pl. ingatlanok tulajdonjogának rendezése 
esetén kötelező formai feltétel) vagy akár a felek ál-
tal létrehozott ’teljes bizonyító erejű magánokiratban’ 
(mely ügyvédkényszer hiányában, felek és két tanú 
aláírása mellett válik bizonyító erejűvé).

Egy korábbi cikkemben már részletesen körbejár-
tam a peres eljárás egyik alternatíváját vagy előkészí-
tését, könnyítését eredményező mediációs eljárást, 
így erre a lehetőségre jelen cikk keretei között nem 
térünk ki újra.

A jogvita bíróság elé vitelét megelőzően, magam 
részéről, mindig javaslom ügyfeleimnek, hogy előze-

Hogy jogi rovatunk a jövőben 
még teljesebben ki tudja szolgálni 
olvasóink érdeklődését, az alábbi 
lehetőséget szeretnénk felkínálni 
Tisztelt Olvasó!

Kérjük írja meg szerkesztősé-
günknek jogi problémáját, ügyét, 
érdeklődésre számot tartó érdekes, 
szokatlan orvoslásra váró gondját. 
Írja meg a probléma történetét és a 
kialakult helyzetet. Az érdeklődés-
re számot tartó eseteket jogi szak-
értőnkkel feldolgozzuk a követke-
ző cikkekben.

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

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

punkon feltüntetett adatkezelési 
szabályzat szerint kezeljük.
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tesen akár közvetlenül, akár jogi képviselő útján keres-
sék meg az ellenérdekű felet, s kíséreljék meg a peren 
kívüli megegyezést, ez azonban (finoman szólva) nem 
minden esetben vezet eredményre.

Amennyiben az alternatív lehetőségek nem vezet-
tek eredményre, a perindításhoz első sorban szüksé-
ges megvizsgálnunk, hogy a hatályos jogszabályok 
alapján az eljáráshoz szükséges-e a kötelező jogi 
képviselet.

A hatályos Polgári perrendtartás alapszabályként 
rögzíti a kötelező jogi képviseletet, azonban rögtön a 
fő szabály lefektetését követően rögtön megtaláljuk a 
kivételeket is.

A perrendtartás rögzíti tehát, hogy a peres eljárás 
során a jogi képviselet kötelező, kivéve, ha a tör-
vény eltérően rendelkezik. Külön kiemelésre kerül, 
hogy nem kötelező a jogi képviselet a járásbíróság 
hatáskörébe tartozó perekben, ami a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy családjogi és kisebb pertárgyértékű 
ügyekben nem szükséges (persze lehetséges) a jogi 
képviselet. 

Természetesen akkor sincs probléma, ha megfelelő 
ismeretek hiányában nem vettük igénybe a jogi kép-
viseletet olyan ügyben, ahol ez kötelező lenne, hiszen 
ilyen esetben a bíróság tájékoztatja az érintett felet, aki 
határidőt kap a megfelelő képviselet bejelentésére, 
ugyanakkor, ha ezt elmulasztja, beadványai, nyilatko-
zatai hatálytalanná válnak, s a bíróság az eljárást (fel-
peresi jogi képviselet hiánya esetén) megszünteti.

Amennyiben jövedelmi, vagyoni viszonyai valakit 
nem tesznek képessé ügyvédi megbízás létesítésé-
re, lehetősége adódik pártfogó ügyvédi képviselet 
igénybevételére is. Ebben az esetben a jogi képviselet 
díját az állam téríti meg.

Amennyiben valaki jogi képviselővel kíván eljárni, a 
választott ügyvéd meghatalmazás és megbízása után 
az eljárás során minden kommunikáció a bírósággal 
képviselőn keresztül történik. A peres eljárásokban az 
ügyvédek immár elektronikusan tartják a kapcsolatot 
a bírósággal, minden beadványt ilyen formában kül-
denek be a bíróságra, s ugyanilyen módon is kapják 
meg a bírósági végzéseket.

A saját magát képviselő fél számára a Polgári per-
rendtartás bevezette az eljárást segítő nyomtatvá-
nyokat, melyek azonban – sajnálatos módon – olyan 
bonyolultra sikeredtek, hogy azokat a jogban járatlan 
felek túlnyomó többségében nem tudták hibátlanul 
kitölteni.

A kötelező nyomtatványokkal 
kapcsolatos anomáliák, valamint 
a világszinten folyamatban lévő 
pandémia miatt a jogalkotó cél-
szerűbbnek látta a jogkereső 
közönség dolgának megköny-
nyítését, így aktuálisan akár 
nyomtatványon, akár saját sza-
vakkal, s szerkezetben meg-
fogalmazva is benyújthatóak a 
jogi képviselő nélkül eljáró felek 
beadványai a bíróság felé.

A Polgári perrendtartás – mint 
ahogy arra korábban is utaltam – 
az egész eljárás során kötelezővé 
teszi a bírák számára az ügyfelek 
folyamatos tájékoztatását, segíté-
sét, így az esetlegesen hiányosan, 

hibásan benyújtott periratok esetén is van lehetőség 
annak kiegészítésére, javítására, a bíróság hiánypót-
lásra történő felhívása alapján.

Kiemelendő ugyanakkor, hogy amennyiben vala-
mely fél már a jogi képviselővel történő eljárást vá-
lasztotta, csupán egy alkalommal térhet át a jogi 
képviselő nélküli eljárásra. Ezen szabály törvénybe 
iktatásának indoka az volt, hogy korábban az eljárások 
elhúzódását eredményezte, ha pl. egy fél rosszhisze-
műen azért jelentette be a jogi képviselet megszű-
nését, hogy az adott helyzetben időt nyerhessen egy 
új jogi képviselő bejelentéséig, majd az új képviselő 
további halasztást kérhetett arra való tekintettel, hogy 
megbízása friss, s az ügyet tanulmányoznia szükséges. 
Érdemes tehát alaposan megfontolni, hogy hogyan 
indítjuk meg az eljárást, illetőleg a későbbiekben kívá-
nunk-e változtatni a képviseleti formán.

Az eljárás megindításának módját követően az ahhoz 
szükséges tartalmi elemeket, valamint az eljárás mene-
tét későbbi cikkemben fogom tárgyalni.
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BLOGI

Hogy szalad az idő!
Még szinte csak most kezdtük el az új évet és már március van. Néha még röpködnek odakint a 

mínuszok, de a levegőben már a tavasz illatát érezni. Másképp csicseregnek a madarak, megújulni 
készül a természet és vele együtt mi magunk is egyre inkább merünk új feladatokba vágni.

Remélhetőleg legalábbis.

Azok kedvéért pedig, akik még nem érzik magu-
kat elég tettre késznek újrakeretezni az ÉletMeséjü-
ket, hoztam egy kis inspirációt. Arra vonatkozóan, 
én mi mindennel szoktam magam motiválni, mikor 
fogytán a bátorságom s hiába tudom, hogy indulni 
KÉNE valami mégis visszatart és nem ereszt…

Fölösleges lenne szépítenem, hiába foglalkozom 
bő tizenéve önfejlesztéssel és önismerettel egyre 
komolyabb szinten, időről időre én magam is be-
lecsúszom a „nem vagyok elég jó”, „kevés vagyok 
ehhez”, „nem megy ez nekem” gödrébe. Az okok, 
ahogy a felsorolt kifogások is, különbözőek lehet-
nek: túlvállalom magam, olyan területen vágyom 
érvényesülni, amiben a magabiztosságom még 
meglehetősen gyerekcipőben jár, avagy egész egy-
szerűen csak nem a megfelelő pillanatot választom 
ki ahhoz, hogy belekezdjek valami újdonságba. 
Most persze szigorúan a saját példáimról beszélek, 
ennek ellenére meglehet, hogy a kedves Olvasók 
némelyike párhuzamot vél felfedezni e téren velem 
a saját életét illetően.

Na de, hogy ilyenkor mi az, ami segíteni tud 
számomra az előrelépésben?

Először is az, ha felismerem és merem magamnak 
bevallani a nyilvánvalót: hogy valami nem stimmel. 
Bagatellnek tűnhet, és talán van, aki legyint rá, mek-
kora ostobaság, mégis hatalmas jelentősége van a 
további haladás szempontjából. Mégpedig olyan 
értelemben, hogy tudatosítom magamban: én ala-

kítottam úgy a dolgokat, hogy a jelen helyzetbe 
kerüljek. Én hoztam korábban olyan döntéseket, 
melyek következményeként most „élvezhetem” az 
aktuális szituációt. Ugyanis ez esetben mindjárt a 
rendelkezésemre áll azon jó hír is: ha ezt létre hoz-
tam, képes vagyok bármi mást is megteremteni. 
Szebbet, jobbat, értékesebbet – amennyiben most 
erre vonatkozóan hozok döntést.

Mikor ezzel megvagyok, érdemes megvizsgálni, 
képesnek érzem-e magam egyedül a feladat meg-
oldására. Megint csak nagy fontossággal bír ez a 
lépés is, hiszen igenis vannak az életünkben olyan 
kihívások, melyek meghaladják a tudásunkat, erőn-
ket, leleményességünket. Éppen ezért tanulandó 
feladat azt is felismerni és bevallani magunknak, 
amikor észrevesszük, hogy ebből a szempontból 
ingoványos terepre tévedtünk. Amint ezt merjük 

ÉletMese Újrakeretező- 2.
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megtenni, sokszor már magától jön is a következő 
felismerés, a hogyan tovább kérdésre vonatkozóan.

Nevezetesen az: kitől tudunk és érde-
mes segítséget kérnünk az adott terü-
leten. Helyzettől függően lehet szó csa-
ládtagról, barátról, kollégáról egyaránt 
– egy a fontos: aktuális témánkat illető-
en számunkra hiteles legyen és persze 
ismerjük annyira, hogy tudjuk örömmel 
segít nekünk átlendülni az éppen előt-
tünk álló akadályon. Meglehet, hogy 
akad most olyan, aki ezen sorokat ol-
vasva most szomorúan csóválja a fejét 
és bánatosan jelenti ki: az Ő környeze-
tében bizony hiánycikk a segítőkész, 
kompetens embertárs. Ebben az eset-
ben még mindig van lehetőség úgy 
gondolom az internet segítségét kérni, 
Gugli barátunk minden körülmények 
közt készséggel áll rendelkezésünkre, 
bármiről IS szeretnénk támogató jellegű informáci-
ót szerezni.

Ebben az esetben pedig a következő teendő, 
hogy miután esedékes kihívásunkat illetően sikerült 
tovább haladnunk, visszamegyünk a startvonalra a 
tekintetben, hogy megvizsgáljuk, mi segíthet szá-
munkra az előrelépésben azon a téren, hogy minél 
hamarabb segítőkész, barátságos környezetet te-
remtsünk magunk köré.

Hiszen a környezetünket is mi magunk formáljuk, 
ahogy mi változunk és alakulunk, úgy alakul át a 
társaság is, mely körülvesz minket. Tény, hogy nem 
mindig könnyű megélni ezeket a változásokat és 
azt, hogy a korábbi életünk kapcsolatai meglazul-
nak, távolodnak, felbomlanak. Hosszú távon viszont 
meglátjuk a nyereséget az átmenetileg veszteség-
ként megélt helyzetekben.

Bátorságunk jutalmaként ráébredünk, hogy aki-
nek igazán számítunk (s akire tényleg mi is számítha-
tunk!), az megmarad mellettünk – hisz önmagunkért 

szeret minket. Szeret akkor is, ha változunk, s igyek-
szik megérteni a változásunk okát és módját. Képes 
és hajlandó őszintén kommunikálni velünk, tesz 
érte, hogy a mindkettőnk számára fontos értékek 
mentén építhessük, fejleszthessük tovább a köztünk 
lévő szeretetteli köteléket.

Aki pedig úgy dönt, hogy számára a változás(unk) 
nem elfogadható, azt idővel megtanuljuk egyre 
könnyebben és gyorsabban szeretettel gondolva rá 
engedni a saját útját járni. Ilyen egyszerű. Persze ez 
nem jelenti azt, hogy egyúttal könnyű is. De a vég-
eredmény mindenképp megéri.

Hiszen az ajándék, amit cserébe kapunk az Élettől, 
egy sokkal támogatóbb, szeretetteli közeg, amiben 
a mindennapjainkat élhetjük. Ahol merhetjük ön-
MAGunkat felvállalni, olyannak, amilyenek vagyunk. 
Alkalomadtán merünk gyengék és esendők lenni, 
segítséget kérni és elfogadni. Mert tudjuk, hogy 
bátran megtehetjük, hogy élünk ezzel a lehetőség-
gel. Mert a másik nem visszaél vele, hanem segítő 
kezet nyújt, rámutat olyan kreatív megoldási lehe-
tőségekre, amik nekünk ott és akkor valamiért nem 
jutnak eszünkbe. Cserébe pedig legközelebb fordí-
tott helyzetben bőven adódik alkalmunk hálás szív-
vel viszonozni a korábban kapott segítséget, melyet 
felhasználva szeretteink is aktív cselekvőként kere-
tezhetik újra saját korábban bizonyos területeken 
még nem tökéletesnek érzett ÉletMeséjüket.

Kívánok az enyémhez hasonló sikereket és boldo-
gító eredményeket kedves Olvasóimnak a változás 
néha rögös, de mindig izgalmas útján, ahol, mint 
tudjuk: minden jó, ha jó a vége. Amíg nem jó, addig 
meg még úgysincs vége…
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aa
Lehet másképp

BLOGI

Mikor belevágtam a Változz velünk programba, 
legnagyobb kihívásként az itthoni edzésre és a saját 
magam számára, táplálkozási típusomnak megfele-
lő főzőcskézésre tekintettem. A várakozásaim rész-
ben teljesültek is, leginkább az utóbbi területen. A 
heti háromszori hajnali keléssel egész jól elvagyok, 
hisz inkább munka előtt tudom le az aktuális moz-
gást, mint az egész napos meló után fáradtan álljak 
neki. Azzal is viszonylag gyorsan kibékültem, hogy 
az étrendemből kikerültek a tejtermékek, kenyérfé-
lék, tészta, rizs, krumpli és az édességek.

Amivel viszont még egyelőre csak apró lépések-
ben barátkozom, az a főzés. Vicces a szitu amúgy, 
hisz mint arról már többször meséltem, 25 évig dol-
goztam a vendéglátásban, ez a szegmense a szak-
mának mégis meglehetősen idegen volt tőlem min-
dig is. Hiába, felnőtt életem első 14 évét egy remek 

szakács mellett éltem le, aki mindent IS ügyeseb-
ben, gyorsabban, ízletesebben készített el – naná, 
hogy leszoktam mellette a konyhai tevékenységnek 
az alkotó részéről. És hosszú évekig meglehetősen 
jól el is voltam anélkül, hogy háztartást kellett volna 
vezetnem.

Az ám, de jött az új év s új élet, melynek most 
már szerves részét képezi a főzőcske, de okosan, 
amivel még mindig csak részben sikerült összeha-
verkodnom.

Ahányan vagyunk, annyiféle kihívást tartogat szá-
munkra az élet, melyek megoldása közben koráb-
ban sosem gondolt dolgokat fedezhetünk fel ma-
gunkban és a környezetünkben. Rácsodálkozunk 
olyasmikre, amik mindig is körülöttünk voltak, s 
most jövünk rá, hogy már sokszor szembe is jöttek 
velünk, de valamiért mindeddig figyelmen kívül 
hagytuk őket és nem foglalkoztunk velük.

Vannak dolgok, amiket sokszor hallunk és a szán-
kat elhúzva legyintünk rá: ezt már tudom. Igen ám, 
de ahogy már korábban is említettem több írásom-
ban is: tudni DE MÉGSEM CSINÁLNI = nem tudni…

S hogy mire is akarok pontosan kilyukadni a fenti 
picit talán hosszúra nyúlt bevezető után?

Arra, milyen fontosak életünkben az általunk meg-
hozott döntéseink. Melyekkel legrosszabb napja-
inkat hosszú távú következményeik tekintetében 
akár a legjobbakká lehetünk képesek alakítani. Csa-
lódásokat, válságokat, egykori problémákat más 
szemmel nézve, eldöntve, hogy megtaláljuk ben-
nük annak a lehetőségnek az ajándékát, ami által 

ÉletMese Újrakeretező rovatomban, ebben a hónapban arról olvashatnak, nekem milyen pár lépé-
ses stratégia vált be azon esetekre vonatkozóan, mikor elakadva érzem magam egy-egy területen 
az életemben. Mikor valamiért nem látom a fától az erdőt, s úgy érzem a megoldás galád módon 
valahol a messzi távolban rejtőzik kifejezetten az én bosszantásomra.

Az alábbi sorokban pedig arról számolok be, hogy a január elején elkezdett életmódváltás tekin-
tetében hogy haladok és milyen felismeréseim voltak ez elmúlt időszakban.

2.
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esélyt kaptunk fejlődni és változni, erősebbé válni, 
kreatívabban gondolkodni és cselekedni. Lassan de 
biztosan változtatva ezáltal az életünkön, szebbé, 
jobbá, tartalmasabbá téve azt. 

Nekem a Változz velünk programba való bekerü-
lésem a legfrissebb bizonyíték arra, hogy minden 
történés az életünkben, ott adja a legtöbbet szá-
munkra, ahol leginkább próbára tesz minket.

Engem most a „konyhaszolgálat” területén, na 
meg minden olyan egyéb foglalkozás révén, ahol 
kreatív energiáim további mozgósítása szükséges. 
Legyen az pontozós mandala készítés, jobb agy-
féltekém bejáratása újfajta tanulási módszertannal 
vagy rajztanfolyammal. Mindegy, csak új és szokat-
lan legyen. Jelentsen kihívást, ne lehessen megol-
dani csípőből reagálva, igényeljen időt és energiát, 
s sokszor még azt is, hogy segítséget kelljen kérnem 
másoktól a végrehajtásához.

Az utóbbi időben szétnézve szűkebb és tágabb 
környezetemben, meglepetéssel vegyes örömmel 
fedeztem fel, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki-
nek ez utóbbi téren bőven van hova fejlődni…

Annyira megtanultuk a legtöbben gyerekként, 
hogy „jobb adni, mint kapni”, hogy legtöbbször meg 
sem fordul a fejünkben, hozzánk hasonlóan másnak 
is milyen öröm lehet, amikor alkalma adódik viszo-
nozni korábbi apróbb-nagyobb szívességeinket.

Számomra az utóbbi hetek, hónapok egyik leg-
nagyobb tanítása az volt, hogy merhetek segítsé-
get kérni és érdemes megtanulnom elfogadni is 
azt. Hisz csak így juthatok előbbre, haladhatok az 
általam vágyott célok elérése felé főleg akkor, ha 
számomra eddig ismeretlen terepen tervezem a 
BOLDOGulást. Méghozzá nem is akárhogy, hanem 
nagymértékben megújulva és segítve másokat is a 
megújulásban, ami a mostani időkben minden ed-
diginél aktuálisabb kihívás az emberek legtöbbje 
számára. 

Mert a változás mellett döntők sokszor pont olyan 
bizonytalanok az első lépéseik során, mint én is va-
gyok a számomra újdonságot jelentő területeken. 
Ezekben már tudok és merek segítségért fordulni a 
számomra hiteles emberekhez. S pontosan tudom, 
hogy ezért a bátorságért cserébe tőlem is egyre 
többen tudnak és mernek támogatást kérni a szá-
mukra kihívást jelentő feladatok kapcsán mindazon 
területen, ahol én magam már bőséges gyakorlati 
tapasztalattal rendelkezem.

Idáig eljutnom azonban közel nem volt sima ügy, 
ezért igyekszem róla minél többször mesélni, hogy 
bátorítsam mindazokat, akik még csak most indul-
nak el az álmaik felé. Meghozva a döntést, hogy 
maguk mögött hagynak akár nemszeretem munka-
helyet, bármilyen szempontból őket romboló kap-
csolatot, netán olyan életmódbeli szokásokat, amik 
közel sem támogatják őket a céljaik elérésében.

Az utóbbi időben egyre gyakrabban jut eszembe: 
ha az 5, 10, 15, 20 évvel ezelőtti Bogival leülnék be-
szélgetni, vajon mennyire értenénk szót egymással? 
Mit szólna hozzá, hogy hiába kínál cigivel, pálinká-
val s hozzá kísérőként egy jó pofa sörrel, nem csak 
ezeket utasítom vissza köszönettel mosolyogva, de 
még közös témánk is kevés akad… S hogy mikor 
bemutatja nekem a barátait, udvarias mosollyal az 
arcomon mentem ki magam és hagyom ott őket, 
mert pontosan tudom, hogy mindenkinek jobb így.

Hosszú volt az út idáig és néha piszok fárasztó. 
De egyben biztos voltam 
mindvégig: hogy amit 
elértem, azt már semmi 
áron nem dobom oda a 
régi életemért. Ami le-
het, hogy bizonyos szem-
pontból egyszerűbbnek 
és könnyebbnek tűnt 
visszatekintve. A mai ta-
pasztalataim birtokában 
azonban már pontosan 
tudom, hogy nemhogy 
nem volt az, de még csak 
alkalmasnak sem mondhatom arra, hogy bármi 
olyat elérhettem volna vele, ami most a mindennap-
jaim részét képezi.

Hogy hónapról hónapra lehetőségem van meg-
osztani az érzéseimet-gondolataimat egy értékes 
tartalommal töltött, népszerű online média felüle-
ten. Hogy méltónak találtak és kiválasztottak egy 
igazi külső-belső transzformációt ígérő program-
ban való részvételre. És hogy a napról napra gyűjtö-
getett tapasztalataimat az életem minden területén 
kamatoztathatom a munkától kezdve a magánélete-
men keresztül a kreatív önmegvalósításig.

Ezt tartom én az elmúlt éveim sikereinek, ami talán 
sokak mércéjével mérve kevésbé látványos, mintha 
menő autóval járnék és márkás, drága ruhákat hor-
danék. Számomra viszont igazi bizonyítékok arra, 
hogy érdemes napról napra saját MAGam mellett 
dönteni. És menni előre, akkor is, mikor csak kisebb 
léptekkel tudok haladni, mint szeretnék. Mert nem 
az számít, milyen tempóban haladok. Hanem az, 
hogy még mindig többet teszek a BOLDOGulásom 
érdekében, mint ha korábbi verziómként csak saj-
nálnám magam és másokat okolnék az elfuserált 
életemért.

S tudom jól, hogy Önök közül kedves Olvasók 
egyre többen lépnek szintén a pozitív változás útjá-
ra tudatosan átgondolt döntést hozva, saját MAGuk 
mellett téve le a voksukat. Kívánok az Önök előtt 
álló úthoz sok erőt, kitartást, kreativitást és olyan se-
gítőket, akikkel öröm együtt haladni az álmaik felé.
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10 percig tanulsz, majd gyorsan lecsekkolod az 
üzeneteidet, megint tanulsz 10 percig, majd meg-
nyitod a Tiktokot és órák eltelnek mire rájössz, 
hogy vége a napnak és nem tanultál semmit.  

Ha ismerősnek tűnik a szituáció, megnyugtat-
lak nem vagy egyedül és ami még jobb, van rá 
megoldás. 

Azt hiszem, ha azt mondom digitális oktatás 
nem én vagyok az egyetlen, akinek a hátam is 
borsódzik már csak a gondolattól is, hiszen sokkal 
nehezebb otthon, egyedül, ugyanolyan lendület-
tel részt venni az órákon, miközben semmi társa-
sági impulzus nem ér minket. Be vagyunk zárva 
a négy fal közé és csakis rajtunk múlik mennyire 
vagyunk produktívak, motiváltak és hogyan oszt-
juk be az időnket. Arról nem is beszélve, hogy az 
egész napos gép előtt üléstől minden nap ugyan-
olyan monoton módon telik, ami egyhangúvá te-
het minket. Én még a “szerencsések” közé tarto-
zom, hiszen a tagozatomnak köszönhetően nem 
idén, hanem csak jövőre fogok érettségizni, mert 
0-dik évfolyammal kezdtem a gimit. 

De a most érettségizők helyzete még rosszabb 
lehet, hiszen ugyanúgy le kell érettségizniük 
mintha napi szinten bejárnának a suliba, persze 
az órák így is meg vannak tartva, de most sokkal 
több erőfeszítést vesz igénybe a tanulás, hiszen 
csak saját magunkon múlik, hogyan és mennyit 
tanulunk.  

A fő kulcsa az egésznek a motiváltság, amit 
könnyen elérhetünk, hiszen számtalan mód van 
arra, hogy produktívan, tanulással töltsük el a 
napjainkat. 

1.  Csak semmi telefonozás!

Az első és legfontosabb tényező, ami miatt nehe-
zebben megy a tanulás, az a telefonunk és a rajta 
lévő közösségi oldalak és értesítéseiek, amik akár 
percenként érkezhetnek, kizökkentve minket a ta-
nulás folyamatából. Nagy a csábítás, hiszen csak 2 
perc, amíg megnézem ki üzent, de ez a 2 perc pont 
elég, mivel utána általában még mást is lecsekko-
lunk és bekerülünk egy ismétlődő mókuskerékbe, 
ahonnan nehéz kiszállni. A megoldás az, ha jó mesz-
szire rakjuk magunktól a mobilunkat vagy kikapcsol-
juk az internetet rajta, vagy akár alkalmazásokat zá-
rolunk le, ami segít minket abban, hogy ne essünk 
kísértésbe. 

2.  Nem mindegy a környezeted

Szerintem nem én vagyok az egyedüli, aki sokszor 
abba a hibába esik, hogy egész nap az ágyamban, 
laptoppal az ölemben tanulok. Ez a legrosszabb, fő-
leg akkor, ha hatékonyan szeretnénk tanulni, hiszen 
a puha ágyban nem lehet 100%-osan fókuszálni, 
ezért fontos, hogy milyen a körülöttünk lévő légkör. 
Az eredményesség érdekében egy asztalnál ülve 
sokkal jobban tudunk koncentrálni, de itt is fontos, 
hogy rend legyen és ne a nagy kupi tetején próbál-
junk dolgozni. 

3.  Emlékeztesd magad miért csinálod, 
legyenek céljaid!  

Mielőtt neki kezdenél a napi teendőidnek, adj 
magadnak 5 percet és gondold át mi a célod rövid, 

A motiváltság titka -
így tanulj hatékonyan

BALLA ANITA
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illetve hosszú távon is. Erre koncentrálj, hogy nem 
hiába csinálod, hanem a jövőd sikeressége érdeké-
ben, hogy elérd a végső célod, és valóra váltsd az 
álmaidat, hiszen saját magadnak tanulsz. Ez persze 
nehéz lehet, ha olyan tantárgyról van szó, ami egy-
általán nem érdekel és úgy érzed nem visz előrébb, 
de akkor is jusson eszedbe, hogy ha gyorsan kipi-
pálod és nem “elszenvedsz” vele akkor több időd 
marad azokra a dolgokra, amiket igazán szeretsz. 

4.  Készíts To do listát!

Nagyban megkönnyíti a dolgunkat, ha pontokba 
szedve listázzuk a teendőinket, hiszen átláthatóbbá 
válik és körvonalazódik bennünk mit is kell csinál-
nunk, így az időnket is jobban be tudjuk osztani. 
Plusz engem már az is motiváltabbá tesz, ha minél 
több dolgot ki tudok pipálni, mert végeztem vele. 

5.  Használj színeket!

Lehet közhelyesen hangzik és nem állítom, hogy 
mindenkinek beválik, de a színes jegyzeteket köny-
nyebb megtanulni. Egy idő után az agyad a színek-
hez információkat kapcsol, amiket könnyebben 
tudsz előhívni bármilyen stresszhelyzetben. Nem-
csak a színek, hanem a rövidített, tömör jegyzetek 
is fontosak, mivel egyszerűbb és átláthatóbb, mint 
egy több oldalas, száraz szöveg. Illetve jegyzetelés 
közben már el kezded megtanulni az anyagot, így 
jobban el tudod mélyíteni a leckéket. 

6.  Tarts kisebb szüneteket!

A jól időzített szünetek meghatározóak, mert az 
agyunk nem képes órákon át egy dologra összpon-
tosítani, ezért legalább óránként engedj meg ma-
gadnak egy rövid 10-15 perces pihenőt. Ez alatt az 
idő alatt “regenerálódik” az agyad és újult erővel 
folytathatod a munkát. Ami lényeges, hogy ilyenkor 
se nyúlj a telefonod után, mert könnyen beleeshetsz 
a “na még 5 percet” végtelen játékba. Menj és sétálj 
egy kört az udvaron, hisz a friss levegő is jótékony 

hatású, igyál egy nagy pohár vizet, de semmikép-
pen ne kezd el nyomkodni a mobilod.   

7.  Pinterest

Tanulás előtt, ha tényleg úgy érzed, hogy semmi 
erőd, kedved nincs, nézz fel Pinterestre, ahol olvas-
gass tanuláshoz motiváló idézeteket, vagy csak né-
zegess képeket, amiken mások tanulnak. Lehet furá-
nak hangzik, de nekem szokott segíteni, próbáld ki 
te is! 

+  Beszélgess!

Bár tanulás közben nem a leghatásosabb, ha ba-
rátaiddal csevegsz, viszont ebben az időszakban 
nagyon fontos, hogy alkalmanként beszéljünk egy-
mással, tényleg bármiről. A mindennapos 10 perces 
pletykák most elmaradnak, de a lelki nyugalmunk-
hoz szükségünk van a társas cselekvésekre, ezért ne 
felejtsd el a barátaidat sem! 

Ezek lettek volna az én tippjeim, amiket nap, mint 
nap alkalmazok és eddig jól beváltak. 

Ne feledd akkor leszel igazán sikeres és eredmé-
nyes, ha igazán akarod csinálni a dolgokat, eldöntöd 
fejben és véghez viszed, bármilyen akadályokkal is 
állsz szemben, mindig van új út, csak kitartónak kell 
lenni és megtalálni.  
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https://undergroundbolt.hu/termek/
egy-csesze-napfeny-ekonyv/

https://ronaikatalin.hu/konyvrendeles/
https://undergroundbolt.hu/termek/egy-csesze-napfeny-ekonyv/
https://undergroundbolt.hu/termek/egy-csesze-napfeny-ekonyv/
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Balkezes,
jobbkezes

RÓNAI KATALIN

Elnézem az unokáimat, balkezes lányom, és rej-
tett balkezes másik lányom csemetéi mindkét kezü-
ket használják rajzoláskor. 

Balkezes lánykám kétéves korában már balkézzel 
rajzolgatott, nem nagyon törődtem vele, nem za-
vart, eszembe se jutott átszoktatni. Már 37 éves, de 
rendszeresen megcsodálom gyönyörű kalligrafikus 
írását, és napi kreativitását.

Tudom, sok olyan osztálytársam volt, akit átszok-
tattak, és dadogós, szorongó gyermek lett. Mert a 
balkezesség egy mumus volt, egy rossz dolog, amit 
szégyellni kellett, és titkolni, és megszüntetni. 

Hosszú évszázadokon át, boszorkánynak tartot-
ták, sokszor meg is égették, azt, aki bal kézzel írt, 
vagy alkotott.

Pedig a balkezesség annak a jele, hogy a jobb 
agyféltekét a kreativitás „fészkét” használja az a 
gyermek, az a felnőtt. 

Ez a világ még mindig a jobbkezesek világa. Örül-
hettem, hogy lányom úgy balkezes, hogy ollóval, 
tűvel, háztartási eszközökkel jobbkezesként bánik, 
senki sem tanította erre, így alakította az ő fejlődé-
se. Mert ő az a furcsa balkezes, aki rejtett jobbkezes. 

Mindenkiben ott rejlik az egyik oldal erőssége, 
de attól függetlenül, hogy milyen kezes a gyermek, 
a felnőtt, lehetőség van arra, hogy alkotó, kreatív 
felnőtt váljék belőle. Igaz, a jobbkezesek számára 
létező világban mindez nem könnyű.

Hiszen szinte minden háztartási gép, a kapcsolók, 
a zárak, az ollók, a mozgólépcsőn való állás is azt 
sugallja, hogy mindenki jobbkezes. 

A jobbkezes világban ez természetes, hiszen a 
jobb kéz a bal agyféltekéhez kapcsolódik, amely 
logika, az anyaghoz kötöttség agyféltekéje, a be-
szédközpont, és ez a világ inkább erre kíváncsi azt 
gondolom.

Most, hogy már nem mumus a balkezesség, egy-
re több gyermekről derül ki, hogy balkezes, vagy 
rejtett balkezes, ez természetesen nem véletlen, hi-
szen a gyermeki világ, a nyitottság nagyon fontos 
alapeleme az a látásmód, amely a balkezeseké. 

Szerethetjük, és mondhatjuk, hogy kétbalkezes, 
ügyetlen, nem tud az iskolában koncentrálni, de 
tudnunk kell, hogy a kéz használatának kifejlődését 
hagyni kell, mert a gyermek fejlődésében nagy hát-
rány lehet, ha megpróbáljuk megváltoztatni azt.
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http://www.szeghykrisztina.hu/konyvek.html
https://kaveszunet-az-elmenek.webnode.hu/


CZECZON

Fordítsd át!
Hogyan legyen előnyöddé

a nehéz sorsod?
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Mindannyian egyedi úttal érkezünk ebbe a világba. Ki könnyebbel, ki nehezebbel. Vannak, akik 
rövid idő alatt rengeteget tapasztalnak. Az már egy más kérdés, ki hogyan éli meg, hogyan ismeri 
fel a tapasztalások lényegét, mivé formálja, hogyan építi be életébe. Összetörik a lelki terhek súlya 
alatt, vagy hegyet épít belőlük és felmászik a tetejére, hogy jobban szétlásson és megnézze, merre 
induljon. Diana Meral Yamak az utóbbi. Talán még mászik felfelé, de már olyan kiszögelléseket, or-
mokat megmászott, amelyek után másoknak is el tudja mondani, hogyan tegyék meg a lépéseket. 
Egy egyedi életút az övé fiatal kora ellenére, mely traumákkal terhelt, felismeréseket hozó, tapasz-
talásokkal teli. A női erő, a belső erő mintáját mutatja minden tettével és szavaival. Kolléganőmtől 
nem akartam elbitorolni a Szupermenek rovatot, kérem tekintsék ezt az interjút amolyan Szuper-
menek II.-nek.

- Milyen életfilozófia szerint éled a hétköznapjai-
dat? Van egy jelmondatod, vagy spontánul?

- A „kerüld a kényelmet” az életfilozófiám része. 
Ezt úgy értem, hogy ami kényelmessé kezd válni, 
ott nincs fejlődési lehetőség. Azután a „lehetetlen 
az nem tény, hanem vélemény” – ez is meghatá-
rozza a gondolkodásom. Ami a kedvencem: Amit 
magadért teszel, az veled együtt meghal, amit má-
sokért és a világért, az örökké megmarad. Nekem 
alap, hogy egyek vagyunk és nagyon furcsa az, 
hogy nem így állunk egymáshoz. Mindenkinek el 
kell fogadnia a saját ritmusát. Az önszeretet, önma-
gunk elfogadása, megbocsátás magunknak min-
den egyes nap, az elégedettség érzése a legfonto-
sabb. Minden napban meglátni a bőséget, kihozni 
belőle a legtöbbet, de elfogadni magunkban azt, 
ha nem sikerül. Megnézni, hogy miért nem sike-
rült. Túl sokat vártam el, túl sok mindent szerettem 
volna, esetleg több idő kell? Korábban magamban 
is helyre kellett tennem, hogy lassabban haladok, 
nem vagyok ott, ahol szeretnék, vagy, hogy miért 
nem működnek dolgok. Mindenkinek mások az 
adottságai. Sokat tudjuk bántani magunkat azzal, 
ha hasonlítgatjuk másokhoz.

- Mondtad, hogy furcsa, hogy nem egyként állunk 
egymáshoz. Adódhat ez abból, hogy a média, a tár-
sadalmi kontaktusok azt sulykolják, hogy individuum 
vagy, különleges vagy, különböző vagy, egyedi vagy, 
miközben olyan trendeket mutatnak, amivel sablo-
nosítanak.

- Úgy gondolom, hogy mindenki individuum, de 
akkor is egy törzshöz tartozunk és ez az emberi faj. 
Mielőtt bárkire ránézve ítéletet mondanánk, fel kell 
ismernünk, hogy ő ugyanúgy ember. Mikor kicsi vol-
tam, azt hittem, mindenki beszél Magyarul. Emellett 
beszélik a többi nyelvet. Számomra ez azt jelenti, 
hogy energetikailag és minden szinten egyek va-
gyunk, mint emberi faj. Egyéni tehetségek szintjén 
megszülethet az individuum, ám szeretettel vezérel-
ve és összetartva hatalmas dolgokat tudnánk elérni. 
Jelenleg klikkesedünk, a gyűlölködésre, ítélkezésre, 
sárdobálásra figyelünk és ez furcsa, mert ha mond-
juk elutazol Balira, ott nincs ilyen. Ott a nép még 
mindig nép és ezért van ereje. Itthon azért nincs 
erőnk, mert mindenki egyedül próbál küzdeni és 

nincs annyi bizalom egymás iránt, hogy összefogja-
nak az emberek. 

Az egy mindenkiért, mindenki egyért elv vélemé-
nyem szerint megerősítené az embereket. Mert ha 
magányos farkasként járja az útját - így nem kell bíz-
nia és csalódnia másokban -, sokkal több feladattal 
terheli az adott személyt és lassabban halad. Termé-
szetesen más a felelősségvállalás is.

Amit én eddig megéltem és tapasztaltam, az azt 
mutatta meg, hogy semmink nincs, csak a szeretet 
és az őszinteség. Ezekkel tudunk igazán érvénye-
sülni. Minden múlandó.

- Említetted a tapasztalást. Gyermekkorodtól mi-
lyen tapasztalatok építették azt a Diánát, aki most 
vagy? Amik megmutatták, hogy minden más mú-
landó.

- Nagyon sok 
múlandóság van 
sajnos az éle-
temben. Gazdag 
családba szület-
tem, már 10-11 
éves koromban 
volt saját laká-
som, amit édes-
apám vett. Édes-
apám maffiózó 
volt, édesanyám 
h á z t a r t á s b e l i . 
Apukám keveset 
volt velünk, az ő 
szeretetnyelve - 
a gondoskodás, 
a biztonság - a 
pénz. Ezt nem le-
het felróni neki, 
később értettem csak meg, látva az ok-okozati ösz-
szefüggéseket. Így a harag eloszlott és a megértés, 
elfogadás maradt. 14 éves koromig jó életünk volt, 
nem volt bensőséges, de nyugodt gyermekkor volt. 
Ekkor anyukám elment egy plasztikai műtétre, mert 
nem volt elégedett magával és a folyamat során 
tüdőembóliában meghalt. 
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Ebben az időben a II. kerületben laktunk egy 
olyan lakásban, ahol a lakás egyik felében mi vol-
tunk, a másikban a mamám lakott. Mamám háborút 
megélt asszony volt, sok lelki sebbel, ráadásul apá-
mat sem szerette. Amikor apu hazaköltözött - hisz 
előtte hetente 1-2 alkalommal jött, leadta a pénzt -, 
akkor látta meg, milyen 3 gyermeket nevelni, meny-
nyi a rezsi, milyen egy bevásárlás. Nehezen állt át 
lelkileg az apa szerepre, nem hagyott ott minket, de 
nehezen bírta. Volt rá példa, hogy elkezdte pakolni 
a bőröndjét.

- Addig sem volt stabil apaképed, nem lehetett 
jó látni, hogy a biztonságot nyújtó apa nem bírja, 
feladja.

- Még most is dolgozok a bizalom, biztonság, el-
árulás, cserbenhagyás témakörein. Illetve a pénz: 
rengeteg szégyen, bűntudat húzódik a pénz mö-
gött. Rengeteg blokk van a pénz körül, egyéni és 
társadalmi szinten is megy a nem tiszta beszéd, 
bűntudatkeltés, zsarolás, gyanakvás és félreértések. 
Nem csoda, hogy sok a szűkölködő ember. Manap-
ság Önző vagy, ha kiállsz magadért és pénzéhes, ha 
meghúzod a határaid.

Apukámék 14-en voltak testvérek, egy olyan kis 
török faluból származik, ahol azt sem írták fel, hogy 
mikor született. Ambíció volt benne, de inkább gya-
korlatias volt, mint hogy sokat tanuljon. Vándorszel-
lem volt mindig, az életet nagyon jól érti. 

Még abban az évben, mikor hazaköltözött, a kö-
zépső testvérem, Dávid születésnapjának virradójá-
ra ránk tört a Swat kommandó. 20-30 felfegyverzett 
rendvédelmis bűnszervezet helyett 3 alvó gyerme-
ket talált. Apukámat letartóztatták. Fél éven belül tu-
lajdonképpen árvák lettünk. Nagymamám, aki örült, 
hogy már nem kell anyának lennie, megörökölt 
minket hármunkat. Ekkor széthullott minden. Mama 
még siratta a lányát, próbált rólunk gondoskodni, 
felelősséggel ellátni a feladatát. 

A kisebb öcsém, Donát számítógépjáték függő 
lett, én pedig egy kábítószeres, technós társaság-
ba keveredtem bele. A kis testvérem nagyon anyás 
volt, őt még jobban megviselte ez a sok trauma. Ő 
egy művész – gyenge lélek volt.

- Ez lázadás, menekülés vagy önkeresés volt?
- 14 évesen ebben semmi tudatosság nem volt, 

azt szerettem volna, hogy ne legyenek rossz érzése-
im. Valahová tartozni akartam. A kábítószereseknek 
nagy összetartó ereje az, hogy egy állandó társaság 
van, akik odaadással, figyelemmel, szeretettel ve-
szik körül egymást. Ám már annyi volt bennem ak-
kor is, hogy ne szolgáltassam ki bután magam. So-
sem használtam keményen a kábítószereket, sosem 
fogadtam el vizet, italt idegenektől. Voltak kimon-
datlan alapszabályok, amiket kifigyeltem és azokat 
betartva nem kerültem kiszolgáltatott helyzetbe. 

- Akkor ebben csak volt tudatosság, hiszen volt egy 
biztonságra törekvésed.

- Ilyen téren nagyon figyeltem a biztonságomra. 
A mai napig sem a nyugtatók, sem az altatók nem 
is hatnak rám, mert annyira beépült a tudatomba, 
hogy ezek az ajzószerek ne tudjanak tudatlanságba 
röpíteni. A szervezetem le is bontja őket, nincsenek 
rám hatással. 

- A kényelemre nem törekvés fakadhat abból, hogy 
azt láttad szeretetnyelvként, hogy anyagiakkal meg 
lehet vásárolni a kényelmet és a szeretetet?

- Ezt a kerüld a kényelmet tavaly tanultam és hi-
szek ebben. Ez arra vonatkozik, hogy figyelj arra, ha 
minden túl kényelmes körülötted, akkor a fejlődés 
lehetősége már nem biztos, hogy ott van. Persze ez 
nem mindenre igaz, mert ha kiteljesedtél valami-
ben, már nem kell tovább törekedni. Itt is figyelni 
kell, hogy ne váljon teherré, hogy soha nem érezhe-
tem magam kényelemben. Az egészséges egyen-
súly mindenben az, amit szem előtt kell tartani.

- Mikor jött el az a pont, amikor elkezdted kiértékel-
ni az addigi életed?

- Rengeteg ilyen pont volt. A testvérem, Dávid, aki 
már nem él, ő volt úttörő mindenben. Ő rángatott 
bele pl. agykontrollba, vagy hallgassak Eckhart Tol-
lét. Nem is rángatás volt ez, inkább terelgetés. Már 
általános iskolában is az érdekelt, hogy az agyunk-
ból használt 10 %-on kívül mi lehet a többiben. Ő 
hozta be ezeket a módszereket az életembe. 

- A droghasználat vajon nyithatta a tudatodat?
- A droghasználat nagyon sok mindenre tanít. A 

tudatot nem nyitja annyira, talán inkább a szabad-
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ság megélésére tanít. Azt tudod megélni, aki vagy 
és egy önmagát elfogadó közösségben teheted. 
Ez egy menekülés, egy tudatmódosulás egy olyan 
világba, ahol önmagad lehetsz. Nincs annyi konven-
ció, nincs megfelelési kényszer. Nincs nyomás. 

- Ez dönti is a belső gátakat?
- Ilyen téren nagyon jó, csak nem akarom favori-

zálni, mert amikor a hatása csökken, akkor egy mély 
depresszív állapotot okoz rádöbbenni arra, hogy 
nem ez a valóság. Persze lehetne ez a valóság más 
úton, mondjuk meditációval. De a szer okoz egy 
depresszív és fizikailag fájdalmas állapotot, mikor 
jössz le róla. És nem vicces rádöbbenni arra, hogy 
ha el akarod érni azt a jó érzést, ahhoz cuccozni kell. 
Alapvetően az önismereti utak felé vezető úton a 
szer semmi segítséget nem adott. Maximum az en-
gem ért traumákat segített elviselni. Láttam a bará-
taimon, hogy hogy torzulnak el a szerektől, ahogy 
az adagokat is emelniük kellett. Végignéztem ho-
gyan szakadnak ki a társadalmi életből, változik a 
személyiségük, a testük, süllyednek nagyon mélyre 
tehetségek és vesznek el. 

- Benned mi volt az az erő, ami visszatartott attól, 
hogy te is így belesüllyedj?

- Nem akartam kiszolgáltatott lenni és már akkor is 
belül éreztem, hogy ez nem egy hosszú távú megol-
dás. Már akkor éreztem egy Belső Erőt, ami dobog-
tatta a szívemet. 

Egy techno party-n odajött egy srác és azt mond-
ta, neki ez az élet, egész héten azért dolgozik, hogy 
hétvégén szétcsapja magát ezeken a bulikon. Ez 
olyan volt, mintha a Jóisten egy orbitális arcon csa-
pást adott volna nekem. Lepergett előttem az éle-
tem, hogy én szeretem az embereket, velük akarok 
foglalkozni. Nekem voltak ambícióim és céljaim az 
életemmel már annyi idősen is. Amerikai karakter 
színész akartam lenni, színi tanodás is voltam sokáig, 
sok képzést végeztem, jártam szinkronozni, léptem 
fel színpadon musicalekben. Ez volt az, ami hirtelen 
kijózanított és útra tett. Többet nem mentem el a bu-
liba. Ezután a kábítószeres korszak után kapcsolód-
tam be a Musical Varázs csoportos foglalkozásokba. 
Nagymamám viszont azt mondta, ebből nem lehet 
megélni. Sokakat ismertem a Barátok közt-ből, lát-
tam, hogy megélnek, de be is kerültek egy skatulyá-
ba. Filmszínész akartam lenni, de a mama lebeszélt.

Az iskolában is odaálltam a tanáraim elé és se-
gítséget kértem tőlük, ők pedig részint sajnálatból, 
részint szeretetből átsegítettek ezen az időszakon. 
Azért nem mondom, hogy együttérzésből, mert 
szerintem, aki nem ment át bizonyos dolgokon, 
nem tapasztalta meg, amit te, az nem feltétlen tud-
hatja, hogy mi a veled együttérzés. Inkább talán jó 
szándékból. Honnan tudnák? Sem a halálról, sem 
a gyász feldolgozásról nem tanulunk úgy, ahogy a 

szexről és az orgazmusról, és a pénzről sem. Mind-
három tabu téma. Minél közelebbi hozzátartozód 
hal meg, annál inkább érzed a halandóságod, és 
hogy az időd telik. Az emberek azt hiszik, mindenre 
van idő, nyugodtan leshetik a kábel csatornákat a 
Tv-n. Akkor ÉBREDÜNK rá, hogy mi a valójában fon-
tos és értékes, amikor elveszítettük. Akkor jövünk rá, 
hogy nem számít mások véleménye és nem éltünk 
még, amikor betegséggel diagnosztizálnak minket. 
Nem becsüljük meg a természetes dolgainkat, hogy 
járunk, hallunk, eszünk és így az életet sem. Tele va-
gyunk belső blokkokkal, sérült a belső gyermekünk, 
ezáltal képtelenek vagyunk a szeretetet jól adni, be-
fogadni, elfogadni. Az együttérzés meg végképp 
nem megy. Nem általánosítok, de ez sokaknál ko-
moly probléma. 

- A felsoroltakon kívül kaptál alternatív segítséget 
is? Említetted az agykontrollt és Tollét.

- Nagyon sokat. Tudatosnak éreztem magam, csak 
nem tudtam, hogyan használjam, mit hozzak ki be-
lőle. Benne voltam a jelenben, az érzésekben és fi-
gyeltem a jelekre. Bár sokan sok mindent belelátnak 
a jelekbe. Meg talán az segített az életemnek ezen 
szakaszán, hogy nem agyaltam túl. Csak tettem, ami 
jött. Sok tanítóm volt, kapcsolatok is, amikben meg-
tanultam megbocsátani. Az egyik párom – leghosz-
szabb kapcsolatom -, szüleitől rengeteget kaptam, 
amit vihetek tovább magamban. Ám a párkapcso-
latban rá kellett jönnöm, hogy azt csinálom, amit a 
párom szeret, de valójában az, hogy én mit szeretek, 
nem volt fókuszban. Fogalmam nem volt ki vagyok, 
és mit szeret a Dia.

Ami nagyon jó volt, hogy a hivatásomban is nagy 
segítséget kaptam fitness edzőként. A legnevesebb 
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edzők ajánlottak, így minden edzőterembe ajánlás 
útján kerültem be. Afrikai tánccal sokat léptem fel a 
Fitt Balance és Fitt Arena rendezvényeken. Ez segí-
tett abban is, hogy egyre motiváltabb legyek, hisz 
akkor érzem jól magam, ha kiállhatok, beszélhetek 
emberek előtt. Ebbe a csúcson vagyok érzésbe jött 
a szakítás.

Gyermekkoromban is jártunk a testvéremmel pszi-
chológushoz. Ám a hosszú kapcsolatom felbomlá-
sakor lélekgyógyász segítségét vettem igénybe, 
hogy a halálfélelmem feldolgozzam. Azt éreztem, 
hogy egy egész családot vesztettem el. Ekkor több-
féle alternatív segítséget is igénybe kellett vennem. 
Megbocsátó gyakorlatokat végeztem. Meg kellett 
ismerkednem magammal, nagyon fájt, nagyon ne-
héz volt. Egy megsemmisült embriónak éreztem 
magam…

Ezután elkezdtem túrázni, a kartográfia kupát, az 
erdőben sok minden történik az emberrel belül, 
túrázás közben. Sok csoda, szinkronicitás történt 
ezekben az időkben. Ez egy nehéz, de jó időszaka 
volt az életemnek. Megismertem magam, blogolni 
kezdtem. Fel kellett ismernem, hogy hűtlen voltam 
magamhoz, ahhoz ragaszkodtam, hogy szeretve le-
gyek, legyen mellettem társ.

- Veszteségek ezután is értek.
- Mindig engem hagytak el és ebből rájöttem, 

hogy a ragaszkodás és megengedés az, amit meg 
kellett tanulnom. Rengeteg blokkot és félreértést 
hoztam a szüleimtől, pl. a nagymamámtól: „az igazit 
el lehet veszíteni és utána egyedül és magányosan 
maradsz, vagy meg kell alkudni” – ezért én állan-
dóan megaláztam magam és kapaszkodtam halott 
kapcsolatokba, nem tisztelve magam. Anyukám 
nem állt ki magáért, apukámban felismertem, hogy 
nála a szeretet mit jelent. Sok csomagot visszaad-
tam, ami nem az enyém volt, rájöttem, hogy nem 
tudok és akarok mindenkit megmenteni. Mindenki 
elbírja a sorsát. Fel kell nevelni saját magunkat, a kis 
belső gyermekünket és fel kell nőnünk a felelősség-
vállaláshoz.

Az öcsém egy jólelkű fantasztikusan tehetséges 
zenész fiú volt, de nem találta a helyét a földön. 
Olyan mély érzésű, akinek az indíttatását nem értet-
ték meg sokan, mert az érzelmi intelligenciája ma-
gasabb volt a nagy átlagnál. Anyukánk halálánál őt 
komoly trauma érte, mert nagyon anyás volt. Neki 
nagyon kellett volna a férfi példa, középső testvér-
ként is. Művész volt, zenész, zongorista, finom lélek, 
de a nemi identitásában sem volt biztos. Nem találta 
a helyét. Először a Biblia által érezte magát elítélve. 
Aztán a lelki megváltást keresve megtalált egy nem 
túl régi egyházat, ami aztán még többet rombolt raj-
ta, még jobban összezavarta. Elmagányosodott, be-
zárkózott. Annyira félt… Önmagát rossznak gondol-
ta. Korábban néhányszor mondta, hogy öngyilkos 
lesz, azután tavaly augusztusban teljesen váratlanul 
kopogott nálam a rendőrség és közölték a hírt, hogy 
megtette. 

Ez azt tanítja, hogy jó emberekkel is történhet-
nek olyan dolgok, ami az Életükbe kerül és azt is, 
hogy nincs időnk halogatni, letisztázni dolgokat, 
bocsánatot kérni, vagy elmondjuk valakinek, hogy 
szeretjük. Azonnal kell cselekedni. Jobban kell 
egymásra figyelni és segíteni a másikat, mikor az 
segélykiáltásokat ad. Komolyan venni őt.

- Mikor kezdtél el másokkal foglalkozni, Segítőként 
működni?

- Sokféle terápiát elvégeztem magamon, nagyon 
jó tanítóim voltak, a nehéz utat választottam. Inkább 
szembenézek mindennel, minthogy átverjem ma-
gam. Ha nem így teszek, akkor tudatlanul szórom 
rá a dolgaimat a világra. Ha én nem nézek szembe 
magammal, akkor ki fog? Szerintem ezeket a dol-
gokat, amióta edzéseket tartok belevittem a kom-
munikációmba. Azért is járnak hozzám sokan, mert 
amellett, hogy jól érzik magukat az edzéseken, a sok 
beszélgetéssel, meditációkkal valamiféle lélekgyó-
gyászként működöm. Segítek nézőpontot váltani és 
lehámozni a tudati szennyeződéseket, amitől meg-
változik a hozzáállásod magadhoz és a Világhoz is.
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- Magadtól jöttél rá vagy mások tanácsolták, hogy 
kezdj szervezett formában coachingal, segítéssel 
foglalkozni?

- Egy afrikai tánctanfolyamon megismerkedtem 
az nlcafe egyik újságírójával, Christinnel aki felkért 
egy interjúra, mert szerinte motiváló, példamutató 
Nő vagyok. Ez addig nekem eszembe sem jutott. 
Nagyon olvasott cikk lett, utána sok média felkérést 
kaptam és később összekapcsolták azzal is, hogy 
spartanozok. Bemutatták, hogy ezt a sok mindent 
hogyan éltem túl, de egy spártai harcos klisét húz-
tak rám. A harcos attitűdöt kihozzuk magunkból, 
de ez ne sebezhetetlenséggel legyen tele, hanem 
nyitott és bátor szívvel. Ezután személyesen is sokan 
megkerestek és elkezdtem kifelé kommunikálni a 

gondolataimat. Sokat írtam, most már videókat is 
készítek. Ad a média egy hitelességet, bizalmat, ám 
sokakat vissza is tart, hogy megkeressenek, mert azt 
hihetik, hogy elérhetetlen vagyok, esetleg megfizet-
hetetlen.

- Most milyen utat látsz magad előtt a jövőbe? Van 
egy kiforrott kép magad előtt magadról, hagyod, 
hogy az élet mutassa a jeleket, vagy egy kitűzött cél 
felé haladsz?

- Vannak céljaim, amik évek óta nem változnak, az 
alapok ugyanazok. Vannak dolgok, amiket hagyok, 
hogy megtörténjenek és próbálok velük megenge-
dő és elengedő lenni ragaszkodás helyett. Talán az 
úttal próbálok megengedőbb lenni. 

11 éve szervezek buszos edzőtáborokat koráb-
ban egy utazásszervező barátnőmmel, most egye-
dül. Ezek külföldön voltak tartva és 35-50 fő vett 
részt egyszerre. Tavaly váltottam kis repülős utakra, 
mint Ciprus és Mallorca. 8 éve álmom volt, hogy 
csinálok télből nyárba edzőtábort. Tavaly januárban 
megszületett az első ilyen tábor Balin – Gili. Emellett 
rafting és canyoning tábort is szoktam szervezni. Évi 
4-5 edzőtábort akarok teltházzal vinni. Ezek a tábo-
rok tartalmaznak meditációt, jógát, edzést, klassz 
programokat. Legközelebb Bora Bora a cél 2022 
januárjában, 12 fővel. Mindenkit feltöltenek ezek a 
táborok, utazhatunk, mozoghatunk, nevetünk, kap-
csolódunk. Imádom. 

A másik célom a Belső Erőd Útja Online trénin-
gek/ Meditáció / Edzések és Tudatosság csoporto-
mat feltölteni 200 Főre.

Az utazás és a tenger mindig az életem része volt. 
Gyermekkoromban sokat utaztunk Törökországba 
a rokonokhoz. Rengeteg kalandban volt részem a 
későbbi utazásaim során is, megismerhettem más 
országok mentalitását. 

Szeretnék nőknek programokat szervezni, a leg-
jobb coachok közé kerülni, egy folyamatos Áram-
lásban - szabadságban élni, ahol nagyon könnyen 
tudnak kapcsolódni hozzám az emberek. Az egyik 
csoportom a Belső erő útja- online tréningek, medi-
táció, edzések és tudatosság. Ezt szeretném 200-250 
főre felnövelni és itt szeretnék egy jó közösséget fel-
építeni. Szeretnék előadásokat tartani utazásokról, 
nézőpontváltásról. Fellépni a Ted talk-on és 40000 
ember állva tapsolását megélni. A tapasztalati tanu-
lás, sugárzás, élmények, életérzések és életrevaló-
ság az, amiket át szeretnék adni az embereknek.
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SIVÁK ENIKŐ ASHA

A NŐ FÉNYE - NŐK TISZTELETÉRE
Sivák Enikő ASHA, 2020 legszebb rajzai a NŐI 
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https://efimesel.wordpress.com/2021/01/02/bibe-furdik-mesevideo/

https://efimesel.wordpress.com/2021/01/02/bibe-furdik-mesevideo/
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Női energiák – kapcsolatok
Nekünk, nőknek az egyik legfontosabb az életünkben az anyaságon kívül az, hogy a megjelené-

sünk harmóniában legyen a bensőnkkel. Szeretünk tetszeni nem csak magunknak, hanem termé-
szetesen a férfiaknak is.

Reggel, amikor kiválasztjuk a ruhánkat, megigazítjuk a hajunkat és kisminkeljük magunkat, nem 
csak önmagunknak tesszük, hanem a külvilágnak is. Megfelelünk az elvárosoknak, hiszen a munka-
hely is támaszt követelményeket velünk szemben, de igyekszünk azért egyensúlyt teremteni a saját 
stílusunk és az elvárt között.

Azért minden NŐ bevallhatja, hogy egy elismerő 
férfi pillantás, feldobja még a legszürkébb hétköz-
napot is. Hóditani szeretnénk még akkor is, ha nem 
vágyunk párkapcsolatra.

 
Tehát egy NŐ nem csak akkor nő, ha épp társát 

keresi, hanem a nap 24 órájában mindenkor. Igaz, 
rengeteg feladat hárul ma egy nőre, de minden pil-
lanatában ott kellene lennie a nőiség vágyának, an-
nak a puha, befogadó, szeretettel teli energiának, 
amivel behálózza környezetét.

Nem véletlenül mondják, hogyha a NŐK uralnák 
a világ vezető posztjait, valószínűleg békésebb hely 
lenne a Föld nevű bolygó. Természetesen nem min-
den esetben, de egy jól működő, harmonikus nő 
képes az önzetlen, tiszta szeretetre, amellyel hordja 
gyermekét is a szíve alatt, amivel képes megbocsáj-
tani a partnerének szinte minden hibát, és amivel 
összetartja a családot akár élete végéig.

A NŐT azért nehéz megérteni és „kezelni” mert 
olyan végtelen energia örvény, amelyet nagyon ne-
héz megfigyelni, nyomon követni és legfőképp kéz-
ben tartani.

Minden nő ilyennek születik, csak a körülmények 
sokszor arra késztetik, hogy visszavegye ezt az ör-
vénylő erőt magából, elfojtsa és ezzel akaratlanul is 
megszünteti a csillogást a szemében. Ugyanis tud-
juk, hogy a szem a lélek tükre. Talán ebből adódóan 
azt is megértjük, hogy a szem csillogásához szüksé-

ges a belső tűz, az a láva folyam, ami egyfolytában 
izzik…

Babos kendő alatt, szatyrokat cipelve, gyerekeket 
terelgetve, fél kézzel a porszívóval és hajcsavarókkal 
a hajban elég nehéz mutatvány ennek az izzásnak 
fennmaradni. Van olyan NŐ, aki képes erre egyedül 
is, azaz szingli életvitelben, hiszen számára a társ 
nem azt jelenti, hogy csillogtatja őt, hanem egy füg-
getlen partner, aki akkor is jó, ha van, de az sem baj, 
ha nincs.

Azonban száz nőből csak pár ilyen, és a többség 
akkor tud csillogni a rengeteg feladat mellett, ha 
van visszaigazolás. Ha van az a férfi, aki felébreszti 
benne ezt a tüzet. Ha van kinek csillogni. Épp ezért 
van az, hogy sok kapcsolat az első pár év óriási ener-
gia után ellaposodik, és a nő szürkévé válik, elkezd 
unatkozni…. nem a házimunka hiánya miatt, hanem 
hiányzik neki az a belső vibrálás.

 
Természetesen sok nő hazudik még önmagának 

is. Maguknak sem szívesen vallják be, hogy már csak 
árnyékaik önmaguknak. 15 éve folytatok tanácsadói 
munkát ahova többségében középkorú nők jönnek 
el, akiknek kiégett az életük, a család mellett. A te-
kintetük szomorú, hajuk fénytelen, bőrük fakó, ruhá-
zatuk olyan, mint egy olyan nőé, akinek már csak az 
egyszerűség és a praktikum a fontos.

Természetesen ez magával vonzza azt is, hogy nin-
csenek elismerő pillantások. A fénytelen szem, az 
„elnézést hogy vagyok” megjelenés nem vonz sem 

BALÁZS KRISZTINA
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férfit, sem nőt. Az ilyen nőnél, sokszor azt sem veszik 
észre, hogy megérkezett valahova, annyira háttér-
be szorítja saját frekvenciáját. Ugyanis ami először 
belép egy helységbe, az nem a lábunk, hanem az 
energiánk.

Az az örvény, amiről már a cikk elején írtam. Ez az 
energia férfit, nőt, kicsit, nagyon körbevesz. Attól 
függő a nagysága, hogy az alany, milyen fizikai és ér-
zelmi állapotban van éppen. Amikor valaki szomorú 
vagy beteg, ez az energia oly kicsire húzódik vissza, 
hogy szinte egy síkba kerül a test felszínével. Amikor 
viszont valaki egészséges és önbizalommal teli, ak-
kor ez a test vonalától akár méteres távolságába is 
húzódhat. Ebben az energiában minden benne van. 
Nincs szükség szavakra. Viszi magával a gondolata-
inkat, érzéseinket nemcsak önmagunkról, hanem a 
Világról alkotott véleményünket is. Igy képez egyet-
len energia hullámot, ami ránk jellemző. Nevezhet-
nénk kinetikus-energetikai ujjlenyomatnak is.

Ezzel rögtön arra is választ kaptunk, miért azok az 
emberek jelennek meg az életünkbe, akik. Ugyanis 
hasonló energetikai a hasonlót vonzza első sorban. 
Tehát ha én önbizalommal szegény vagyok, lépteim 

bizonytalanok és csak felszínesen lélegzem, akkor 
arra nehezen fog ráhangolódni egy csődör musz-
táng. Ellenben vonzó leszek annak, aki ugyancsak 
hasonló problémákkal küszködik. Ez rendben is vol-
na, csak így már ketten fogunk ülni a sarokban, fe-
jünkön pokróccal, hogy senki meg ne lásson.

Mindeközben szomorúak vagyunk, és azt kérdez-
getjük, nekünk miért nincs olyan párunk, aki energi-
kus latin szerető, aki szeret jönni-menni, aki, ha el-
megy mellettem, rácsap a fenekemre, és aki hetente 
többször mondja el, mennyire szép vagyok.

Azért, mert Ő is pont olyan típus, mint Te. Bátorta-
lan, szégyenlős, háttérbe húzódó. 

 
Ezért ha szeretnél újra csillogó szemeket, és sze-

retnéd érezni a benned örvénylő tüzet és energiát, 
első sorban a hozzáállásodat kell megváltoztatni. 
Mert ezután tud majd olyan férfi belépni az életed-
be, aki vonzódik ehhez az energetikához, és tud té-
ged állandóan csillogtatni.

…és mit kell tenned érte?
•	 első	 sorban	el	 kell	 fogadnod,	hogy	egyedi	

és	megismételhetetlen	vagy
•	 minden	 reggel	 eldöntheted,	 melyik	 irányt	

választod	(szürke	egér	-	>	főnix	madár)
•	 minden	nap	a	hangulatodnak	megfelelő	il-

latot	válassz,	mert	az	is	frekvencia
•	 legyenek	kedvenc	színeid,	amiket	becsem-

pészel	a	mindennapi	ruhatáradba
•	 minden	nap	nevess,	mert	emeli	a	 rezgés-

szintet
•	 fejleszd	magad,	mert	attól	nő	az	önbizalom
•	 soha	 ne	 rohanj.	 miközben	 jársz	 az	 utcán,	

emeld	fel	a	fejed	és	láss,	ne	csak	nézz
•	 a	 mosolyt	 mindig	 mosollyal	 viszonozd	

(maszkban	nehéz...)
•	 AKARJ	NŐ	LENNI!	Nem	életkor	kérdése.	

www.balazskrisztina.hu

www.spiritual-life.hu

http://balazskrisztina.hu/
https://spiritual-life.hu/
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A kapcsolatokban többféle módon akarunk a má-
sik fölé emelkedni. Az egyik célunk ezzel az, hogy a 
hatalmat megszerezzük, és hogy azt az eredményt 
érjük el, amit mi szeretnénk. A másik pedig, hogy 
megvédjük magunkat a sérülésektől.

Ezeket az eredményeket többféle játszmával visz-
szük végbe. Ez lehet nyílt, de lehet rejtett is. 

Az egyik játszma a kedvesség álarca mögé bújhat. 
Ne érts félre, nem az a gond, ha kedves vagy. 

A probléma akkor van, ha ezt az eszközt manipulá-
cióra használod fel. Amikor meggyőzöl valakit, hogy 
tegyen meg valamit a számodra, amit egyébként 
nem tenne meg, mert nem is jutna az eszébe. 

Erre remek eszköz a kommunikáció, hiszen azt re-
mekül lehet forgatni akár mások ellen is. 

Ilyenkor nem feltétlenül a másik érdekeit tartjuk 
szem előtt. Tesszük ezt azért, hogy egy vágyott célt 
elérjünk, de akár az is hogy a konfliktust elkerüljük. 

Ennek a kedvesség játszmának az árnyéka a 
megfelelési kényszer. 

Ebben az esetben tehetetlennek mutatjuk magun-
kat, aki nem képes magáért kiállni. Ez szánalmat éb-
reszt a másikban, amiről azt reméljük, hogy elkerül-
jük majd vele a konfliktusokat. 

Ez többnyire be is válik. 
Persze más kérdés az, hogy ezzel milyen árat kell 

megfizetnünk. Hiszen aki sokszor mutatja magát 
gyengének, az a végén maga is elhiszi, sőt meg-
szokja, hogy másokat követ. Feladja a saját akaratát, 
és egy idő után már nem is meri megfogalmazni az 
igényeit. 

A mások útja pedig nem biztos, hogy oda visz, 
ahova ő menni szeretne, és többnyire nem tölti el 
boldogsággal.

A másik játszma, amikor bizalmatlanok vagyunk a 
párkapcsolatban. Ennek oka, hogy a régi csalódáso-
kat nem dolgoztuk fel. Emiatt az önszeretetünk sem-
miképp nem tud helyreállni, hiszen a magunkról 
kialakított kép arra épül, hogy ezt a fájdalmat azért 
kaptuk, mert nem volt valami rendben bennünk. 
Bármennyire is vádoljuk a másik embert, a szívünk 
mélyén ott van a kétely, miszerint ezt meg lehetett 
csinálni velünk. Ez az a seb, ami miatt valójában nem 
tudunk újra bízni, és inkább visszahúzódunk.

A visszahúzódástól, a szívünk bezárásától azt re-
méljük, hogy az majd megvéd minket. Mert ha a 
másik nem látja a valódi énünk, akkor nem fog rá-
jönni arra, hogy valami baj van velünk. Így látszólag 
megőrizhetjük az egészséges énkép látszatát.

Sajnos ennek is megvan a maga következménye. 
Ez pedig az, hogy elhisszük, nem vagyunk szerethe-
tőek. Ha pedig ezt a másik észreveszi, akkor el fog 
hagyni. Ezt pedig minden módon szeretnénk elke-
rülni, még akár úgy is, hogy bezárjuk magunkat lát-
hatatlan falakkal.

Persze van még egyéb játszma is, amelyet gyakran 
használunk a kapcsolatainkban. 

Például amikor sértődötten vonjuk kérdőre a má-
sik embert, ha nem azt csinálja, amit mi elvárunk 
tőle. Ezzel figyelmet kapunk, és a fontosság látszatát 
is, hiszen a kontroll átkerül a kezünkbe.

A párkapcsolati párbajok korszakát éljük. Több a harc, mint a megegyezés a párkapcsolatainkban, 
pedig ez sosem vezet a harmóniához.

Vajon miért harcolunk, és miért nem tud a szerelem győzedelmeskedni a kapcsolatainkban?
Miért értékesebb az irányítás, és a kontroll gyakorlása?
Valójában a kontroll fenntartásával, mi az, amit megnyersz?
Gondolkodtál már ezen?

HARGITAI ANDREA

MASZKOK ÉS ÁLARCOK 
A PÁRKAPCSOLATBAN
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Van, aki a zárkózottságával tüntet, mivel akkor a 
szerettei elkezdik vallatni őt. Megkapja a vágyott 
figyelmet, még akkor is, ha ezt közvetve érte el. En-
nek sajnos megvan az az árnyoldala, hogy aki ezt 
a játszmát játssza az mindig vallatókat fog vonzani. 
Aki majd próbálja kikényszeríteni belőle a válaszo-
kat, és irányítani akarja őt.  

Maszkok, és álarcok csapdájában vergődünk, 
de valójában mi is ennek a haszna?

Mit nyerünk ezáltal meg?

Talán azt, hogy nem vagyunk egyedül, és látszó-
lag tudunk kötődni másokhoz. Érdemes azonban 
azt végig gondolni, hogy egy-egy cselekedetünk-
nek milyen következményei lehetnek, illetve hogy a 
kapcsolatainkban valójában nem egyedül vagyunk 
benne. Tehát bármilyen problémák is merülnek fel, 
azt együtt kell megoldani, és bizony a versenyzés, 
és az irányítás nem fogja a párkapcsolatot erősíteni.

Ha tehát szeretnél harmóniát, szeretetet meg-
tapasztalni a párkapcsolatban, akkor érdemes a 
játszmákat inkább mellőzni. Ha őszinte vagy, ak-
kor a másiknak is könnyebb lesz őszintének lennie. 
Így valódi intimitás tud kialakulni a kapcsolatban. 
Ráadásul, ha együttműködtök, akkor a kapcsolat 
is meg tud szilárdulni, és biztonságot tud nyújtani 
mind a kettőtöknek.
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Ne görcsölj rajta, akkor majd 
összejön!

Stresszoldás termékenységi problémák esetén

Bach-virágterápiával

A meddőség miatt orvoshoz forduló párok száma megtöbbszöröződött az utóbbi években. En-
nek számos oka lehet. Az egészen biztosan közrejátszó viszonylag késői gyermekvállaláson túl-
menően a vitamin- és ásványianyag-hiányos táplálkozáson át a stresszig számos tényezővel kap-
csolatba hozható az, hogy miért várnak egyre többen, sokszor hosszú évekig a gyermekáldásra. 

A legnehezebb azt elfogadni, amikor orvosilag indokolható oka nincs a baba késésének. Ilyen-
kor mindenképpen érdemes a lelki háttérrel is foglalkozni. 

Funkcionális meddőség 

Akkor beszélhetünk funkcionális meddőségről, 
amikor az orvosi kivizsgálás során nem találnak 
olyan szervi okot, amely magyarázatot adhatna a 
termékenységi problémákra. 

Miért érdemes ilyenkor a lelket is megvizsgálni, a 
lélekkel is törődni? Mert a krónikus stressz és szo-
rongás csökkenti a teherbeesés valószínűségét. 
Mindezt vizsgálatokkal is igazolták. Ezekben az ese-
tekben néhány hónapos pszichoterápiával a koráb-
ban meddőnek nyilvánított nők nagy része teherbe 
esett. 

Számos félelem, szorongás gátolhatja a foganta-
tást: a rejtett vagy nyílt párkapcsolati konfliktusok, 
az anyasággal, a felelősségvállalással kapcsolatos 
félelmek, a női szereppel való azonosulás problé-
mája, és még sorolhatnám a listát. (Fel is soroltam, 
megtalálod őket a Ha lelki ok miatt késik a baba 
című könyvben.)

A stressz és szorongás azonban sajnos nemcsak 
okai, hanem következményei is lehetnek a fogan-
tatási nehézségeknek, hiszen a hónapról hónapra 
újraéledő remény, majd az ezután következő ismét-
lődő kudarcélmény depressziót, bűntudatot és pár-
kapcsolati problémákat idézhet elő. 

Ne görcsölj rá, akkor majd jönni fog! 

Ez az a mondat, amitől minden saját gyermekért 
küzdő nőt kiráz a hideg. Aki nincs benne ebben a 
nehéz történetben, fogalma sincs róla, mekkora fáj-
dalmat tud okozni egy ilyen átgondolatlanul, em-
pátia nélkül odavetett „tanács”. 

Egy nő ugyanis nagyjából 1,5-2 év hiábavaló vá-
rakozást követően már mindent elkövet azért, hogy 
jöjjön a baba. A folyamatos orvosi kivizsgálásokon 
és vérvételeken túlmenően kipróbál mindent, ami 
segíthet: ovulációs teszteket, diétákat, teákat, kréme-
ket, vitaminokat, tornákat, és még sorolhatnám. 

SZEGHY KRISZTINA
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Mindezek az anyagi terhen túl folyamatos lemon-
dással is járnak. Míg a baráti párok és családtagok (ví-
rusmentes időszakban) épp moziba mennek, kirán-
dulnak, étterembe járnak, addig a babára vágyó nő 
a diétája miatt lemarad a közös baráti étkezésekről, 
a rengeteg orvosi vizsgálatra és beavatkozásokra el-
ment szabadságok miatt nem tud nyaralni menni, és 
lehet, hogy épp moziba vagy egy családi szülinapra, 
esküvőre sem jut el, mert éppen akkor kell beadnia a 
saját hasfalába a következő esedékes injekciót. 

A nehezített fogantatás rengeteg stresszel jár a 
pár mindkét tagja számára. Ilyenkor a stressz oldá-
sában segíthetnek a természetes alapanyagú Bach 
virágesszenciák. 

A Bach-virágterápia

Dr. Edward Bach, angol orvos az 1900-as években 
jött rá arra, hogy a betegségek hátterében általában 
a lelki egyensúly felborulása áll. A tünetek gyógy-

szerekkel elnyomhatóak ugyan, de a valódi gyógyu-
láshoz a lélekben rejtőző problémákat is meg kell 
oldani, egyébként a tünetek újra és újra visszatérnek 
majd, hogy figyelmeztessenek minket: a lélek nem 
látható „sebeivel” is foglalkozni kell. 

A Bach-virágterápia lényege az érzelmek har-
monizálása. A 38 virágesszencia közül a megfelelő 
esszenciát, esszencia-keveréket az alapján kell ki-
választani és alkalmazni, hogy MOST hogyan érzed 
magad. Ebben kérheted tapasztalt Bach-virágte-
rapeuta segítségét, de az interneten fellelhető kér-
dőívek segítségével akár te is összeállíthatod. 

Hogyan kell használni? 

A keverékből vagy a nyelved alá kell cseppenteni, 
vagy vízben feloldva iszogatni. De kész keverékek is 
kaphatóak spray formájában, amelyek kifejezetten 
bizonyos jelentős élethelyzettel járó fokozott, zakla-
tott érzelmi állapotok kezelésére, és az ezekkel járó 
stressz csökkentésére alkalmasak. 

A Bach-cseppek nem mérgezőek, nem allergizál-
nak, és nincsenek mellékhatásaik, tehát a hagyomá-
nyos gyógyszerek mellett is nyugodtan szedhetőek. 
Mivel azonban a cseppek alkohollal vannak tartósít-
va, annak ellenére, hogy egy pohár vízbe egy-egy 
cseppből minimális alkohol mennyiség kerül, mégis 
érdemes a szedés előtt egyeztetni a kezelőorvossal.

http://www.szeghykrisztina.hu/babahivogatoprogram.html
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Előző írásomban több féle táplálkozási formát említettem saját tapasztalataimon keresz-
tül. Most ezt folytatom azzal a fő problémával, mely sokaknak fejtörést okoz. Hogyan 
vonjuk ki a cukor fogyasztását életünkből? Akik rendszeresen fogyasztanak csokoládét, 
süteményt, dobozos gyümölcsleveket vagy szénsavas üdítőket, bizonyára tapasztalták 
a függőség jeleit. 

FÉNYHALMI BEATRIX

Tudatosság
a mindennapokban

Tudatos táplálkozás 2.

Meglehet 1-2 hétig próbálta kerülni ezeket, de 
a sóvárgás nagyobb volt a kitartásnál. Az üdítők 
okozzák talán a legnagyobb függőséget, ezek kö-
zül is a kóla és energiaitalok. Nagyon ritkán ittam 
ilyesmit, mert a tartósítószerek ízét azonnal kiérez-
tem és a szomjúságot se oltotta. A fokozatosság 
elve nagyon hasznos tud lenni. Egyre ritkábban és 
mindig kevesebb adagot fogyasztva a sóvárgás ki-
sebb lesz. 

Üdítők helyett teák mézzel vagy édesítőszerrel 
(stevia, nyírfacukor, kókuszcukor, eritritol) vagy házi 
limonádé friss gyümölcsökből már csökkenti a cukor 
utáni vágyat. Édességeknél szintén célszerű újítani 
ezekkel az édesítőkkel és egyéb alapanyagokkal. Ré-
gen rendszeresen sütöttem süteményeket. Miután 
hirtelen abbahagytam minden cukros étel fogyasztá-
sát, az első pár hét nehéz volt, de egy hónap után már 
nagyon ritkán kívántam. Emiatt lecseréltem a sütési 
alapanyagokat paleo diétának megfelelő alapanya-
gokkal. Tej-, cukor-, gluténmentes lisztek, maglisztek, 
növényi tejtermékek, édesítőszerek. Természetesen 
más ízvilága van az ilyen desszerteknek, ebből kifo-
lyólag nem okoz függőséget, hanem még az enyhe 
cukorlázat is elmulasztja. Fél év után már nem volt 
erre sem szükség, végleg eltűnt az édes ételek és ita-
lok utáni vágy. Többnyire egy hónapig kell kitartóan 
kiiktatni minden édes ízt, hogy átálljon a szervezet és 
visszatérjen a természetes ízérzékelés, ami által a túl-
fűszerezés is megszűnik. 

Minél jobban ügyelünk a természetesebb éte-
lek fogyasztására, annál inkább észre tudjuk venni, 
mely élelmiszerek okoznak intoleranciát vagy rosz-
szullétet, hiszen a test még érzékenyebben fog rá 
reagálni. Esetemben a paleo sütemények túl tömé-

nyek, nehezek, olajosak voltak, újra pattanásos lett 
a bőröm, valamint a sok tojás használata irritációt 
okozott; így ismertem fel, hogy a rántotta után is 
ezért volt mindig hányingerem. A tojás is szinte tel-
jesen eltűnt az étrendemből. A sok tapasztalás so-
rán végül a vegán táplálkozás vált be a legjobban, 
nagyon ritkán hús fogyasztásával. Tekintettel a part-
neremre, aki sokat sportol, a húsos éteket is a lehető 
legegészségesebben igyekszem elkészíteni.
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A ketogén diétát nem próbáltam, viszont több 
daganatos betegségben szenvedő ismerősöm 
számára bevált. Cukros és egyéb szénhidrát tar-
talmú ételeket nem fogyasztanak, amelyet legin-
kább a férfiak szervezete bír. A nőket megviselhe-
ti egy ketogén diéta, mert a szénhidrátra jobban 
szüksége van a női testnek, mint a férfiaknak. Ez 
az étrend a gabonákat, tésztákat is kizárja a magas 
szénhidrát tartalmú zöldségekkel együtt (burgo-
nya, édesburgonya); helyette csak magas rosttar-
talmú ételeket (zöldségeket és kevésbé édes, ala-
csony szénhidrát tartalmú gyümölcsöket) és sok 
zsírt visznek be a szervezetbe, amelyek többnyire 
állati eredetűek. A növényi olajok a sok Omega-6 
miatt fokozhatják a gyulladásokat, így ezek közül is 
a kókuszolaj, olívaolaj, avokádó olaj a legmegfe-
lelőbb. Ez az étrend kontrollálja az éhség érzetet, 

mivel a szénhidrát raktár kiürül, így a felhalmozó-
dott zsírt kezdi lebontani a szervezet, ami fogyást 
eredményez. Édességek közül a magas kakaó-
tartalmú csokoládékat lehet néha majszolni. Aki 
szereti a húsokat, tepertőt, kocsonyát, csirkebőrt 
és minden hasonlót, azoknak könnyebb átváltani 
erre az étrendre.

Függetlenül attól, milyen étrendet választunk, a 
testünknek néha más tápanyagra is szüksége van. 
Ezt jelzi, ha egy konkrét ételt vagy italt akár napokig 
kívánunk annak ellenére, hogy előtte több hónapig 
eszünkbe sem jutott. Ilyenkor bűntudat nélkül hagy-
ni kell megadni neki azt, amit igényel, persze mér-
tékkel. Igényeink az évszakok függvényében változ-
hatnak, testünk jelzéseit figyelve jó üzemanyaggal 
tölthetjük fel magunkat. 

Keresse weboldalunkat, Facebook, LinkedIn,
Pinterest és Instagram profilunkat 
a magazinnal kapcsolatos friss információkért!

https://csak-pozitivan-magazin.hu
https://www.facebook.com/csakpozitivanmagazin
https://www.instagram.com/csak_pozitivan_magazin
www.linkedin.com/company/CSAK-POZITIVAN-MAGAZIN
www.hu.pinterest.com/csakpozitivanmagazin
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LINA ROEDGER

Új Világkorszak – 
Elveszett  stabilitás

Válságban  vagyunk  vagy  Változásban ?

/Asztro-társadalom  11./

2020 egy nagyon markáns és kollektíven nehéz év volt, mely tulajdonképpen ezt az évet, de in-
kább 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 kozmikus világ-
hónapnak. Az évek ebben a távlatban eltörpülnek.

Az év kör szakaszán jelenleg elérkeztünk a Halak 
stációhoz, vagyis a lezáráshoz. 

Növekszik a fény, a napos órák száma és ezzel egy 
időben múlik a tél is. 

Időszerűen egyre többet szeretnénk a szabadban 
tartózkodni és így egyre feszítőbb a korlátozások 
megélése. A tél utolsó hónapja ez. Hagyományunk-
ban a Jégbontó vagy más néven Böjtelő hava. A föld 
mélyében már készülődik az új élet szárba szökke-
nése, ahogyan bennünk is megszületik a késztetés 
az új dolgok teremtésére, az év igazi megkezdésé-
re. Keresztény időkben a február a böjt első hava, 
mivel a nagyböjt kezdete rendszerint erre a hónapra 
esik, kezdő napja mindig – Hamvazó szerda, mely 
idén február 17-re esik.  

A február valamikor az év utolsó hónapja volt, s 
ezért ragasztották hozzá a szökőnapokat. Az év utol-
só hónapjában pedig illett az embereknek maguk-
nak is megtisztulniuk, másrészt az elhunytak tisztulá-
sát is elősegíteniük. Ezért a hónap második felét az 
ilyen tisztulási ünnepek jellemezték. 

A böjt egy teljes testi-lelki megtisztulás és abban 
segít, hogy tisztábban lássuk és érezzük a belső in-
díttatásainkat, álmainkat, figyelmesebbek legyünk 
az Intuíciónkra. A böjt fizikai szinten abban is segít, 
hogy újra energetizáljuk magunkat és felkészüljünk 
az év további részére, mentális erőt és kitartást ad. 

Nagyon hatékony most ebben az időszakban a 
testi lelki méregtelenítés, a szükségtelen dolgok 
elengedése, intuitív fókusz, de ugyanúgy nagyon 
alkalmas ez az időszak, segítő jótékony tevékenysé-
gekre vagy szívből jövő önkéntes munkára. 

Érezhetünk késztetést arra, hogy mélyebben ma-
gunkba tekintsünk, a gazdag belső világunkat felfe-
dezzük, a kreativitásunkat és esetleg felhozzuk leg-
mélyebb álmainkat, hogy aztán megvalósíthassuk 
őket.

A Halak képviseli a művészi, realitástól elrugasz-
kodott gondolkodást, az érzelmeket, a szavak nél-
küli kommunikációt. 
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Érdekesség, hogy idén február 17-vel kezdődött 
a Nagyböjt és ezzel egyidőben egy nagyon jelen-
tős fényszög is realizálódott az égbolton, nevessen 
a Szaturnusz és az Uránusz kvadrátja pontosult. 
Ez a kvadrát átszövi az elkövetkező két évünket. 

- Az első hullám február 17-től 
augusztus 5-ig tart 
majd, 

- ezt követi a 
november 10-től, 
nagyjából 2022. 
február 5-ig tartó 
időszak, 

- aztán a 2022. 07. 
31-től egészen de-
cember 15-ig tartó 
hullám. 

Ez azt jelenti, hogy 
mindannyiszor, ahány-
szor ez a hullám meg-
jelenik, jelentősen fog-
juk érezni megrendítő 
hatását és egyben ko-
molyan meghatározza 
az előttünk álló durván 

2 évet. 

Szaturnusz jelenleg a Vízöntőben  (utoljára 
1991-1994-ben járt itt) míg Uránusz a Bikában tar-
tózkodik. 

Mit jelent ez a szimbólumok nyelvén?
Szaturnusz a Vízöntőben erőben van, hiszen a Bak 

után most újra saját jegyében tartózkodik.
Szaturnusz:
-  a karma ura
-  a nagy tanító
-  korlátok, korlátozások
-  az idő ura

Vízöntő:
- forradalmi, különleges újítások
- hírtelen bevillanó ötletek
- közösségek
- tömeg
- szociális, másokért való cselekvések
- szabadság, forradalom

Legnagyobb probléma a társadalomba való beil-
leszkedés. Meg kell találni az egyensúlyt az egyéni 
függetlenség és a közösség szabályai között.

Jelentheti a furcsa korlátokat, új gazdasági rend-
szereket, forradalmi változásokat, a közösségek, ba-
rátságok területén.

Tartós megoldások megszületése a globális prob-
lémákra pl. járványhelyzet.

Társadalmi igazságosság, elosztás, új demokrácia 
kérdése.

Fenntartható energiaforrások!

Ebben az időszakban ezeket a kérdéseket érde-
mes megfontolni:

Miben vagyok más és miben vagyok azonos má-
sokkal?

Hogyan tudnám a saját egyediségemet kibontani 
magamban, és mások javára fordítani, ami a társa-
dalmat támogatja?

Milyen új megoldásokat találok, amelyek lebontják 
a régi struktúrákat, akár az én életemben, akár közös-
ségi szinten?

Mi számomra a szabadság és hogyan hatnak rám 
a korlátok? Mi az, ami egyáltalán korlátozni tud az 
önvalóm kiteljesedésében? 

Nagyon érdekes ez az állás, hiszen Szaturnusz 
a Vízöntőben jelenthet egyfajta megrekedést, 
korlátozást, míg Uránusz a Bikában hozhat hirte-
len jövő változásokat az anyagi világban. 

Ez a két ellentétes erő egymásnak, feszülve törés-
pontot - áttörést, válságot vagy változást hozhat 
az életünkbe. 

Winston Churchill szavaival élve:
„Ne szalaszd el azt a lehetőséget, amit egy válság 

kínálhat a számodra.”

Az előttünk álló két év intenzív társadalmi refor-
mokat fog követelni, lehetnek technikai áttörések 
vagy természeti katasztrófák is. A robotikában lehet-
nek innovatív nagy léptékű előrehaladások. 

Ne szalaszd el ezt a lehetőséget egy valódi vál-
tozásra egy mélyen gyökerező teljes átalakulás-
ra az életedben! 

A megélésünk attól függ majd, hogy hogyan hasz-
nosítjuk ezeket az energiákat. 

Az önmeghaladás, változtatás előre visz. Lehet, 
hogy ledől valami, esetleg veszteségekkel kell to-
vább haladni és elengedni olyan dolgokat, amiket 
eddig gyűjtögettünk. 

Minden fizikai dolog instabillá válhat, instabillá vá-
lik az is, amit a körülöttünk lévő világról gondoltunk, 
amibe eddig a hitünket helyeztük. 

Egyénileg kell megtalálni az új stabilitást és a vi-
szonyítási pontokat. Felépíteni egy új belső közép-
pontot ebben a bizonytalan, ingadozó külvilágban.



70   CsPM

MILLER KIARA

Az önbizalomhiány,
mint népbetegség 

- Értelmezd újra önmagad III.
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Az önbizalomhiányt önmagunk gyökeres fél-
reértelmezése okozza. Ezért amikor az önbizal-
munk megszerzéséről vagy növeléséről beszé-
lünk, az egyetlen kérdés, amit érdemes feltenni: 
hogyan értelmezzük újra önmagunkat? Ugyanis 
ez az újradefiniálás az önbizalmunk felépítésé-
nek alapja. De mit jelent újraértelmezni önma-
gunkat? Azt jelenti, megkérdőjelezni eddigi 
énképünket, és lecserélni a hibás értelmezést, 
amelyen ez az énkép nyugszik. 

Ezen az újraértelmezési folyamaton vezeti vé-
gig olvasóit az új, előkészületben lévő könyvem, 
amelynek címe „Tudatos Boldogság”. A cikkso-
rozatom harmadik, befejező részében ebből a 
könyvből olvashatsz egy további részletet.

Önfejlesztés. Nem egy új fogalom, bár itthon még 
csak most kezd egyre jobban elterjedni. Ezért még 
kevesen tudják, mit takar a kifejezés. Sok különféle 
módszert és technikát, amelyek mindegyike egyet-
len célt szolgál, a személyes fejlődést. A lényege a 
személyiség fejlesztése, hogy egy olyan emberré 
váljunk, aki képes a lehető legtöbbet kihozni önma-
gából és a lehetőségeiből, azaz, önmaga legjobb 
verziójává válni.

Az önfejlesztést gyakorlók körében gyakoriak a 
félreéértések. A valódi fejlődéshez és átalakulás-
hoz szükséges személyiségfejlesztést gyakran ösz-
szetévesztik a külső sikerességre való törekvéssel. 
Technikákat és módszereket tanulnak a külső siker 
és gazdagság megszerzésére. Ám megfeledkeznek 
arról, hogy… 

A valódi és tartós siker alapja a személyes átalaku-
lásban rejlik.

Belső zarándoklat
 
A külső siker csak a belső győzelmeinket tük-

rözi; az önmagunk fölött aratott győzelmeket. 

A sikeresség és boldogság előfeltétele nem a 
nagyratörő tettek, hanem a személy hozzáállása ön-
magához és az őt körülvevő világhoz, azaz, az ön-
képe.

A sikeresség nem csupán tehetség és külső erő-
feszítések kérdése. Sikeres az lesz, aki hisz abban, 
hogy képes sikeressé válni, mert a ‚sikeres ember’ 
eszméje él benne, és ő ezzel az énképpel azonosul, 
azaz hisz önmagában. 

„Ennyire egyszerű lenne?” - Kérdezed. „Minden 
az önbizalmon múlna?” - Nem, nem ennyire egy-
szerű, mert ha valaha is próbáltad, akkor tudod, 
hogy milyen nehéz optimistának és motiváltnak 
maradni, miközben a környezeted folyamatosan 
akadályokat állít eléd, megkérdőjelez, vagy éppen 
kinevet az álmaidért. 

Éppen ezért, aki győzni akar, annak az önhite fegy-
verével kell legyőznie minden ellendrukkert, és ezt 
csak úgy teheti meg, hogy először legyőzi magában 
a hitetlenség, erőtlenség, önsajnálat, tehetetlenség, 
és gyávaság hangjait. 

Ráadásul nem könnyíti meg a dolgot az, hogy az 
ilyen embert a környezete sokáig gyengének hiheti, 
mivel az erőfeszítések, amiket tesz, nem külsők, ha-
nem belsők. Ő önmagán dolgozik, és ez csak ritkán 
látszik kifelé. A környezete ezért úgy ítelheti meg, 
hogy ez az egyén gyakorlatilag semmit sem tesz a 
saját sikerei érdekében csak várja a sült galambot. 

Nem is tudják, mekkorát tévednek, mert ez az em-
ber teszi a legtöbbet. Ő végzi a legnehezebb mun-
kát, mert ő saját magán dolgozik. Folyamatos ön-
vizsgálatot tartva fejleszti magát, így alapozva meg 
későbbi sikereit. Építkezik csakúgy, mint a többiek, 
csak ő felismerte, hogy életének stabil alapokat 
csakis úgy adhat, ha ezt az építkezést belülről kifelé 
folytatja. 

Mert a külső stabilitás csakis belső harmóniá-
ból fakadhat. Így az ilyen emberek számára a külső 
siker, csupán a belső eredményeik tükröződése.

Ami fontos, az maga az út, az a belső zarándokút, 
amelyen az ember felismerte önmaga valódi képes-
ségeit és erősségeit. Ez az önismeret adja a valódi 
önbizalmat, amely felszabadít. Felszabadít a teljesít-
ménycentrikus, maximalista világnak való megfelelé-
si kényszer és a belénk nevelt konvenciók nyomása 
alól, megmutatva, hogy a valódi értékek bennünk 
magunkban rejlenek, csak fel kell fedeznünk azokat. 
Ez a belső felfedezetőút az a zarándoklat, amely a va-
lódi sikerekhez és a tartós boldogsághoz vezethet.

Személyiségfejlesztés VS képességfejlesztés

Az önfejlesztés csapdája az, hogy sokan a szemé-
lyiségfejlesztés helyett képességfejlesztésbe kezde-
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nek alapvető önismeret nélkül. Ez azt jelenti, hogy 
nincsenek is tudatában a képességeiknek, ame-
lyeket fejleszteni akarnak. Azt sem tudják, honnan 
és hogyan húzzák elő a sikerhez szükséges képes-
ségeiket. Így valójában csak egyet tesznek: meg-
próbálják imitálni a sikeres embereket. Átveszik az 
ő technikáikat és saját életükre alkalmazzák azok 
módszereit anélkül, hogy hozzáigazítanák azokat 
az egyéni képességeikhez. Így csak külső eszközö-
ket kapnak, amelyeket vagy tudnak használni, vagy 
sem. - Általában nem. - És azután csodálkoznak, 
hogy a „csoda” nem működik a számukra, csupán 
ideig-óráig élvezehetik a sikert, azután minden visz-
szatér a régi kerékvágásba. Miért történik ez? Mert 
az elért sikereknek nincs belső alapjuk, csupán egy 
külső szerkezeti alapjuk van, és amint ez a külső alap 
meginog, az egész siker-építmény összedől. 

Ami itt hibás, az a szemléletmód, amelyből a vál-
toztatásainkat mindig elindítjuk. 

A változás belső pillére - Az öntudatosság

Meg kell értenünk, hogy az ember nem egysíkú 
teremtmény. Egyszerre mentális, spirituális, és fizikai 
létező. Mindennapi életünkben hétköznapi ingerek 
sorozata van hatással ránk, amelyek benyomássá, 
gondolattá, és érzéssé formálódnak, és tudat alatt 
irányítanak minket, így alakítva az életünket anél-
kül, hogy észrevennénk.

Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy éppen elég, 
ha mindent tudunk a világ működéséről, miközben 
önmagunkkal nem vagyunk tisztában. Ezért vall ku-
darcot a legtöbb sikerre irányuló próbálkozásunk a 
párkapcsolat, szülő-gyermek kapcsolat, munka, stb. 
terén. Mert ahelyett, hogy magunkba tekintenénk 
és próbálnánk felismerni saját érzéseink, reakcióink 
és tetteink belső mozgatórugóit (önvizsgálat), kívül 
kezdünk el változtatni, nem pedig belül.

Intellektusunk csapdájába ragadva azt gondol-
juk, hogy ismereteink a világról egyenlőek önma-
gunk és más emberek ismeretével, és ez nagyon 
távol visz minket a valóságtól. Mert a kívül rohanó 
hétköznapokra nagyjából fókuszáltak vagyunk, ám 
e világ ránk irányuló hatásairól – tapasztalatom sze-
rint – kicsit sem vagyunk tudatosak. Gyakran fogal-
munk sincs, hogy mi okozza váratlanul ránk törő 
rossz hangulatunkat, vagy ingerültségünket. Ehhez 
túlságosan is bele vagyunk merülve a rutinszerű 
hétköznapokba. Nem marad sem erőnk, sem pedig 
energiánk önmagunkra figyelni. 

 
Ha életünk építményének alapjait a külső kö-

rülményekben fektetjük le, akkor futóhomokra 
építkezünk. Ha tartós sikerekre vágyunk, akkor 

önmagunkon belül kell elkezdenünk a munkát; a 
saját lelkünkön, a gondolkodás-és szemléletmó-
dunkon kell dolgoznunk.

Amíg az ember önmagával nem tud harmóniába 
kerülni, addig a külvilággal is folyamatos harcban 
áll. Hiába ér el sikereket az életben, hiába teremt kí-
vül erősnek tűnő alapokat, amint belül elveszíti az 
egyensúlyt, kívül is minden összeomlik. Ugyanakkor 
ha belül kiegyensúlyozottság van, kívül bármilyen 
káoszból rendet lehet csinálni. 

A kulcsszó az öntudatosság 

Ez objektív és kíméletlen önismeretet jelent, ra-
dikális őszinteséget önmagunkkal szemben, amely 
felfedi hibáinkat és erényeinket, korlátozó és támo-

gató hiedelmeinket. Szembesít erősségeinkkel és 
gyengeségeinkkel, ahogy a bátorságunkkal, és a 
legbelsőbb félelmeinkkel is. Amíg ezek rejtve van-
nak előlünk, addig nem látunk tisztán; nem látjuk 
valódi önmagunkat, azt a csodálatos létezőt, akiben 
ott van minden kérdésünkre a válasz. És ami ugyan-
ilyen fontos, nem látjuk az életünk összefüggéseit 
sem, amelyekben e válaszok megerősítésre talál-
nak. 

Mert az élet nem egy értelmetlen körforgás, min-
dennek, ami velünk vagy körülöttünk történik oka és 
értelme van. Amikor ezt nem látjuk át, akkor a külső 
körülmények ránk nehezedő nyomásától szenve-
dünk, leláncolt Prométheuszként vergődve saját el-
mecsapdánkban. Amikor tisztán látunk, akkor irányí-
tani tudjuk az életünket. Ilyenkor mondjuk azt, hogy 
jó passzban vagyunk. Mert amit értünk, azt irányí-
tani tudjuk, de amit nem értünk, annak könnyen 
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irányítása alá kerülhetünk. Ezért jó, ha legalább önmagunkkal tisztában 
vagyunk, azaz ha tudatosak vagyunk a minket nap, mint nap érő hatások-
ra, amelyek megváltoztathatják hangulatunkat, érzéseinket vagy akár az 
egész gondolkodásmódunkat is. Ugyanis amilyennek a világot látjuk, az 
éppen olyan lesz, mert olyanná tesszük. Gondoljunk csak bele, aminek 
életet adunk magunkban a gondolataink és az érzéseink szintjén, az-
zal kívül megteremtjük a saját valóságunkat. 

Az önfejlesztés alapja az önismeret. Ez a tudatosság fejlesztését 
igényli, amellyel egyre nagyobb öntudatosságra, önértékelésre, és 
önirányításra teszünk szert. 

Az öntudatosság a boldog, kiegyensúlyozott
és egészséges élet alapja

A boldogság alapfeltétele, hogy vállaljuk érte a felelősséget. Az ön-
magáért és saját boldogságáért való felelősségvállalásra csak egy ön-
tudatos ember képes. 

A külső felelősségvállalás nem keverendő össze a belső felelősségválla-
lás elkötelezettségével, amely azon meggyőződésen alapszik, hogy „csakis 
én magam vagyok képes kielégíteni a saját szükségleteimet és ezért nekem 
kell vállalnom a felelősséget értük.” A boldogság pedig minden ember 
alapvető érzelmi szükséglete. 

A boldogságunkért vállalt felelősség az elkötelezettség a saját él-
tünk jobbítása mellett.”

Köszönöm megtisztelő figyelmed. Legközeleb egy új cikkel jövök. 
Várlak a folytatásban is!

Addig is, ha a téma felkeltette érdeklődésedet könyvemre, a „Tuda-
tos boldogság”- ra máris leadhatod előrendelésed email-ben, a kö-
vetkező címen: kapcsolat@millerkiara.com . Kérlek, a tárgymezőbe 
írd be: „Előrendelés”. Az üzenet mezőt üresen is hagyhatod.

További hasznos írásokat találsz a hivatalos Facebook oldalamon: htt-
ps://www.facebook.com/kiarahivatalos valamint, örömmel látlak a most 
induló „Tudatos Boldogság” nevű ”önfejlesztő közösségemben is, ahol 
hasznos önismereti technikákkal vezetlek végig önmegvalósításod útján. 
Itt csatlakozhatsz hozzánk: https://www.facebook.com/onmegvalositas.

https://www.facebook.com/kiarahivatalos
https://www.facebook.com/kiarahivatalos
https://www.facebook.com/kiarahivatalos
https://www.facebook.com/kiarahivatalos
https://www.facebook.com/kiarahivatalos
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https://illatkor.hu/


™

Parfümökért
Lapozz >>>
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™

KOVÁCS BRIGITTA EFI

Baba Yaga

...Márta, Margit, Mirella,
mamma, mami, mamuska.

Anna, Apolka, Allegra,
nevezlek neveden anyuska.

Ezerképp megénekellek,
egyesítem egy-telenné szakadt

egy-etlen egységed.
Folyvást új formád,

külső jelleged,
ős-örök asszonyt őriz,

Kit szólítok ezer egy neveden.

Emília, Emese, Ella,
emlőjén csecsemő csügg,

csípője ringó csónak.

Csenge, Csilla, Csillagocska
kicsi fiát csitítja.

Mesét mond, tanít, gyógyít,
minden kínra talál gyógyírt.

Leila, Lilla, Lucácska
szövi álmom kackiásra.
Volt asszonyok mágiája,
új életre keljen e világra!

Tüzes lelkük bennünk égjen,
máglyák tüze elenyésszen!

Papnők,
varázslóasszonyok,

bölcsességek tudói,
lélekfelcserek,
alma kóstolói.

Igazmondó sámánok,
széllel beszélő,

folyókkal suttogó,
köveket hallgató,

füvekkel-fákkal gyógyító 
vajákosok.

Amálok,
Adélok,
Máriák,
Évák,

Zsannák,
Zsuzsannák,

Böbék,
Zsókák,

életre keljetek,
évezredes álmotokból

ébredjetek,
láncaitok leoldjátok,
záraitok kinyissátok,

tudásotok árasszátok,
lányaitok tanítsátok,
fiaitok megváltsátok,

sejtjeinket szer-elemmel 
beojtsátok,

s hol egykor abbamaradt,
onnan folytassátok.
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https://botyanszky.hu/


„mégsem mindegy,
      hogy napi szettünkhöz
            milyen dzsekit, vagy     
                 kiskabátot húzunk”
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Bár még mindig a korlátozások fogságában éljük a mindennapjainkat, szerencsére elkerülhetetle-
nül közeledik a tavasz és a jó idő! Ilyenkor a változékony és szeszélyes időjárás ugyancsak megne-
hezíti a reggeli öltözködést, hiszen a korai órákban még fáznánk abban az egy-két réteg ruhában, 
amely pár héten belül már bőven elég lesz a délutáni órákra.

Egy átmeneti kabátot magunkra kapni végtelenül egyszerű mozdulatnak tűnik, ám mégsem mind-
egy, hogy napi szettünkhöz milyen dzsekit, vagy kiskabátot húzunk. Ahhoz, hogy igazán szabadon 
variálhassuk az összeállításainkat, rendelkeznünk kell olyan alapdarabokkal az átmeneti kabátokat 
tekintve is, amelyeknek köszönhetően minden nap újabb és újabb stílusos outfiteket találhatunk ki.

Most pedig lássuk, melyek azok a kiskabátok és dzsekik, amelyeket érdemes beszerezned a ta-
vaszi hónapokra (is)! Így aztán mindig felkészültnek érezheted magad, jöjjön akármilyen időjárás, 
élethelyzet, vagy hangulat! 

HOGYAN TEREMTS
STÍLUSOS RUHATÁRAT?

XII.

BOTYÁNSZKY SZILVIA

A stílusos nő 6 tavaszi kabátja

A trench (azaz ballon) kabát

A sokoldalú ballonkabát ősszel és tavasszal is 
nagyszerűen kihasználható, hiszen több stílussal 
is párosíthatod. A farmeres, lazább, sportosabb 
megjelenésnek ugyanúgy része lehet, mint az 
elegánsabb, magassarkúban tipegő nőies szet-
teknek.
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Farmerdzseki

Időtlen és örök darabról van szó, amely kortól 
függetlenül mindenkinek jól állhat, amennyi-
ben sikerül a megfelelő szabásvonalat és mére-
tet megtalálnunk magunknak. Tulajdonképpen 
csak a fantáziád szabhat határt annak, hogy mi-
hez veszed fel. Rengeteg stílusban és formában 
létezik, szánj rá időt, hogy megtaláld a számodra 
legmegfelelőbbet!

Bőrdzseki

A motoros stílus, vagy a bőr(hatású) 
pilóta dzsekik továbbra is hódítanak a 
női divatban. Nagyon dögössé tesz, és 
nemcsak napközben veheted fel, de 
egy esti bulira szánt szett részeként is 
büszkén viselheted majd (bízzunk ben-
ne, hogy mihamarabb visszatérhetünk 
a normális életünkhöz). Színekben is 
nagyon nagy a választék, csak tudj dön-
teni!

A boucle blézer

A boucle (ejtsd: buklé) blézerek durva gyapjúból 
készülnek, emiatt kicsit nagyíthatnak is, erre érdemes 
odafigyelned. Szintén nagyszerűen variálható darab, 
hiszen nemcsak a kifinomultabb, elegáns összeállítá-
sokhoz veheted fel őket, de farmerrel is nagyon jól 
mutatnak.
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A hosszított blézer

A hosszított (sok esetben duplasoros gom-
bolású) blézerrel olyan stílusosan nőies hatást 
érhetsz el, amely egy átlagos hétköznapon, de 
akár egy fontos megbeszélésen is megállja a 
helyét. Természetesen nagyon fontos, hogy jól 
válaszd ki a hozzád illő hosszú blézert, nehogy 
(a nem megfelelő méret vagy szabásvonal mi-
att) öregítsen vagy kövérítsen. Az ujját érdemes 
mindig feltűrnöd! Hordhatod csinosabb össze-
állításokhoz és farmerhez is.

A military dzseki

A military stílusú kiskabát akkor a legsze-
xisebb és legszebb, ha nőies vonalvezeté-
sű vagy mintájú ruhadarabokkal párosítod.  
Színes, mintás, virágos, romantikus holmik-
kal nagyszerűen mutat, és tökéletes egyen-
súlyt teremt a megjelenésedben.

Bárhol a világban!

Keresse weboldalunkat, Facebook, LinkedIn, Pinte-
rest és Instagrama profilunkat 
a magazinnal kapcsolatos friss információkért!

https://csak-pozitivan-magazin.hu
https://www.facebook.com/csakpozitivanmagazin
https://www.instagram.com/csak_pozitivan_magazin
www.linkedin.com/company/CSAK-POZITIVAN-MAGAZIN
www.hu.pinterest.com/csakpozitivanmagazin
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