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Üdvözlet az olvasónak!
Köszöntöm Kedves Olvasó! Ráfordulunk a nyárra és bízunk benne, 
hogy az időjárás is követi a nyári hangulatot és melegedni fog.

2 nappal jelen májusi megjelenésünk előtt múlt két éve, hogy nagy-
nagy várakozással tekintve a jövőbe, megjelentettük próbaszámunkat. 
Várakozásokon felül teljesített olvasottságban. A semmiből indultunk. 
Ám volt egy elképzelésünk, hogy milyen médiát kellene csinálni, hogy 
különbözzünk mindentől, ami eddig hazánkban megjelent. Az a világlá-
tás, attitűd, amit képviselünk átütötte a falat és megtaláltuk piacunkat, 
hisz komoly igény mutatkozik tartalmainkra. Az arany középúton hala-
dás megtalálja az emberek elméjéhez, szívéhez, lelkéhez az utat. Nehéz 
középen maradni, nem billenni egyik oldalra sem. Sem a túl spirituális, 
sem a túl materialista oldalra. Maradva a tudatos létezés közel sem 
egyértelmű ám mégis teljesen magától értetődő irányultságában. Kö-
szönjük mindenkinek, aki követi a Csak POZITÍVAN Magazint!

*****

Elindultak a munkálatok új honlapunkon. Bízunk benne, hogy másfél-két 
hónap múlva egy még korszerűbb webes felülettel állhatunk az olva-
sók rendelkezésére. Az új honlapon blog és a magazinban nem publikált   
tartalmak is megjelennek, rendszeresen csábítva olvasásra látogatóin-
kat az életet átfogó érdekes, hasznos témákban.
Jövő hónaptól céges struktúránk is szintet lép és ezzel egy új időszak 
veszi kezdetét, mely a kis szerkesztőségek közüli kiemelkedés lehetősé-
gét  vízionálja. Hamarosan elindítjuk videós és podcast csatornánkat is, 
így lefedve az írott, hallgatható és nézhető média minden szegmensét. 
Várjuk felületeinken! A tudatos emberek minket választanak!

*****
E havi lapszámunkban sok érdekes téma mellett a szabadság kérdé-
sét is körbejárjuk.
Tartalmainkban maradunk elkötelezettek a fenntartható jövő, a környe-
zettudatosság, környezetvédelem, a klímakatasztrófa megszüntetése, a 
mentális és fizikai egészség megőrzése, a tudatos élet, az önismeret és 
önfejlesztés, a tudatos és a környezettel szimbiózisban működő gazda-
ság-ipar-kereskedelem átalakítása, a békés egymás mellett élés, az el-
fogadás mellett. Természetesen a felsorolást még sorolhatnánk. 

*****
Pinterestünk szárnyal, hetente több ezerrel nő a megtekintésünk. Keres-
se fel felületünket és válogasson tartalmaink közül! Linkedin profilunk is 
egyre népszerűbb az üzleti világban, csatlakozzon hozzánk ott is. Figyelje 
Facebook posztjainkat, hisz 15-20 ezres megtekintéseink vannak, meg-
éri! Instagram fiókunk is folyamatosan fejlődik.

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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A csaknem 150 évvel ezelőtti tengeri kuta-
tóexpedíciók méréseit felhasználva vizsgálják 
a kutatók az emberi tevékenységeknek az ég-
hajlatváltozásban játszott szerepét.
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A legkorábbi világkörüli tengeri 
kutatóexpedíciók mérései
az éghajlatváltozásról

A nagy-britanniai Nemzeti Óceánkutató Köz-
pontnak (NOC), valamint Skócia legnagyobb és 
legrégibb független tengerkutató szervezetének 
(Scottish Association for Marine Science, SAMS) 
szakemberei a világon elsőként összegezték két 
1870-es évekbeli tengeri kutatóexpedíció vízsű-
rűségre - sótartalomra - vonatkozó méréseit, 
hogy azokat párhuzamba állítsák a jelenkori ada-
tokkal - olvasható a PhysOrg tudományos-isme-
retterjesztő hírportálon.

A brit HMS Challenger és a porosz SMS Ga-
zelle, amelyek egymástól függetlenül hajózták 
körbe a Földet, hajdanán új információkkal szol-
gáltak a távoli közösségek életéről, valamint az 
óceánok fizikájáról, kémiájáról és biológiájáról. A 
két expedíció eredményeinek összegzése bepil-
lantást enged abba, hogy az iparosodás milyen 
hatással volt a bolygó éghajlatára.

John Gould, a NOC munkatársa és Stuart 
Cunningham, a SAMS professzora a vízsűrűségi 
adatokat a sótartalomra utaló mutatókká átkon-
vertálva megállapította, hogy a bolygó vízkörfor-
gásának intenzitása erősödött a globális átlaghő-
mérséklet emelkedésével.

A Communications in Earth and Environment 
című folyóiratban publikált tanulmány megerősí-
ti, hogy az óceán magasabb sótartalmú területein 
erősödött a párolgás, míg a kevésbé sós területe-
ken több eső esett.

A szakemberek szerint ez a trend visszanyúlik 
az 1870-es évekig, és az 1950-es éveket megelő-
zően 50 százalékkal enyhébb volt, mint az azt kö-
vető időszakban.

CZECZON

      HMS Challenger       SMS Gazelle kk
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A kutatók azt vizsgálták, hogy miként fognak 
reagálni a bolygó fagyott régiói az egyre erősödő 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásra.

Az 1993 óta bekövetkezett globális tenger-
szint-emelkedés csaknem feléért az olvadó szá-
razföldi jég a felelős és a szakemberek már jó 
ideje arra figyelmeztetnek, hogy az antarktiszi 
jégtakarók még a legpesszimistább forgatóköny-
veknél is gyorsabb ütemben tűnnek el - olvasha-
tó a Phys.org tudományos-ismeretterjesztő hír-
portálon.

Egy csaknem 50 fős nemzetközi kutatócsoport 
most több száz olvadásszimulációt vetett össze az 
Antarktisz és Grönland jégdzsungeleiről, amelyek 
együttesen elegendő fagyott vizet tartalmaznak 
ahhoz, hogy mintegy 65 méterrel megnöveljék a 
világ tengereit. A klímakutatók emellett figyelem-
be vették a Föld több mint 220 ezer gleccserének 
olvadási modelljeit is.

A Nature című tudományos folyóiratban pub-
likált tanulmány szerint 1,5 Celsius-fokos globális 

hőmérséklet-emelkedés esetén a jégolvadásból 
származó átlagos tengerszint-emelkedés 13 cen-
timéter lenne a század végéig, szemben a jelen-
leg előre jelzett 25 centiméterrel.

Az elemzés szerint a grönlandi jégtakarók ol-
vadásának tulajdonítható tengerszint-emelkedés 
70 százalékkal csökkenne, míg a szárazföldi glecs-
cserek hozzájárulása nagyjából megfeleződne.

Az Antarktisz esetében azonban nem voltak eny-
nyire egyértelműek az előrejelzések. A számítások 
azt mutatták, hogy 95 százalék az esély arra, hogy 
az Antarktisz kevesebb, mint 56 centiméterrel járul 
hozzá a tengerszint-emelkedéshez 2100-ra.

Egy „pesszimistább forgatókönyv” szerint 
azonban a jeges kontinens hozzájárulása akár 
ennél is nagyobb lehet, még akkor is, ha sikerül 
másfél fokban maximalizálni a felmelegedést.

Egy új kutatás szerint azonban az antarktiszi 
jégtakaró olvadása magasabbra emeli a tenger-
szintet az eddig becsültnél.

A globális felmelegedés 1,5 Celsius-fokban való maximálásával csupán feleannyit emelkedne 
a század végére a globális tengervízszint a jégtakarók olvadása miatt, mint azt a jelenlegi előre-
jelzések mutatják - derült ki egy nagyszabású tanulmányból. Ám vannak pesszimista hangok is.

Legfeljebb 1,5 Celsius-fok
melegedés esetén feleződne 
a tengerszint-emelkedés 

CZECZON



A Harvard Egyetem kutatói szerint az eddigi 
kutatások jelentősen alábecsülték a nyugat-an-
tarktiszi jégmező összeomlásával járó globális 
tengerszint-emelkedés mértékét.

A Science Advances című tudományos folyó-
iratban az úgynevezett vízexpulzió mechanizmus 
(water expulsion mechanism) nevű folyamatot 
vizsgáló mérések eredményeit mutatták be. Ez 
akkor következik be, amikor a szilárd kőzetalap, 
amelyen a nyugat-antarktiszi jégmező fekszik, fel-
felé emelkedik annak hatására, hogy csökken a 
jégtakaró súlya az olvadás miatt. Mivel a kőzet a 
tengerszint alatt van, amikor megemelkedik, a vi-
zet a környező területekről is az óceánba nyomja, 
ezzel még jobban megemeli a globális tenger-
szintet - olvasható az egyetem közleményében, 
amelyet a PhysOrg.com tudományos-ismeretter-
jesztő portál ismertetett.

Az eddigi becslések szerint, ha a nyugat-an-
tarktiszi jégmező összeomlik, a globális ten-
gerszint-emelkedés mértéke 3,2 méter is lehet. 
„Kimutattuk, hogy a mechanizmus további egy 
métert, vagyis 30 százalékot ad ehhez” - mondta 
Evelyn Powell, a vizsgálatban részt vevő kutató.

„A hatás nagysága sokkolt minket” - mondta 
Linda Pan, a Harvard Egyetem kutató-hallgatója. 
A kutató szerint a korábbi tanulmányok, amelyek 
figyelembe vették a mechanizmust, következmé-
nyek nélkülinek értékelték azt. 

Az egyméteres plusz emelkedés a kutatók sze-
rint ezer éven belül következhet be, az első hatá-
sok azonban nem csak évszázadok múltán lesz-
nek érezhetők. Pan és Powell szimulációi szerint 
már a mostani évszázad végére 20 centiméterrel 
emelheti a mechanizmus a jégtakaró olvadásával 
már emelkedő vízszintet.
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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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Hogyan pihenjünk és nyaraljunk
kis környezeti hatással, felelősen?

Hogyan lehetnénk öko-turisták, azaz nyaralhatnánk 
környezettudatosabban, úgy, hogy pihenésünknek a 
lehető legkevesebb negatív környezeti hatása legyen?

A nyaralások környezeti hatása, vagy öko-lábnyoma 
5 főbb tényezőből tevődik össze:

Utazás: hová megyünk és mivel? A legjelentősebb 
hatás általában az utazáshoz kapcsolódik - minél mesz-
szebb megyünk, a hatás annál nagyobb. Válasszunk a 
lakóhelyünkhöz közel fekvő célpontokat.

Hulladékok/szennyvíz: hová kerülnek és mi lesz a 
sorsuk? A szálláshely kiválasztásakor ellenőrizzük, hogy 
van-e lehetőség a szelektív hulladékgyűjtésre, odafi-
gyelnek-e a hulladék minimalizálására?

Étkezések: mit eszünk, azt hogyan termelték és ho-
gyan került asztalunkra? Érdemes utánajárni foglalás 
előtt, hogy a szálláson előnyben részesítik-e a helyi, sze-
zonális, bio termékeket, ezekből készítik-e az ételeket?

Energia: a szálláshelyen hűtésre, fűtésre, világítás-
ra stb. felhasznált energia. Fontos szempont, hogy a 
szálláshely energiahatékony legyen, ld. szobánként 
külön szabályozható fűtés/hűtés, világítás; természe-
tes szellőztetés; és az is előny, ha megújuló energiát 
használnak.

Program: mit csinálunk nyaralásunk alatt? Ügyeljünk 
rá, hogy a választott programok ne veszélyeztessék, za-
varják a helyi élővilágot és a közösség életét. Azaz te-
repmotorozás helyett inkább önkénteskedjünk bioker-
tészetben vagy vegyünk részt egy helyi természetvédő 
szervezet munkájában.

Olvasson tovább »

RÖVID HÍREK  I  RÖVID HÍREK  I  RÖVID HÍREK
KLÍMABARÁT NYARALÁS - ÖTLETEK 

ENERGIAKÖZÖSSÉGEKTŐL

Ha valakinek még nincs elég ötlete a 
nyárra, kukkantson bele az E.ON Energi-
aKözösségek háztartási energiatakaré-
kossági verseny 2020/21-es évadának 3. 
versenyfeladatára érkezett zöld, energia-
takarékos, klímabarát nyaralástervekbe, 
programokba!

 
Rengeteg érdekes 

tippet, ötletet találunk 
arra vonatkozóan, hogy

•    hogyan készül-
jünk fel egy jól átgon-
dolt zöld nyaralásra;

•    hogyan takarékoskodhatunk az erő-
forrásokkal, ha barátokkal/nagyobb csa-
láddal közösen tervezünk;

•    miért jó, ha a közelbe megyünk, és 
felfedezzük lakhelyünk és környékének 
eddig kevésbé ismert szépségeit;

•    hogyan tudjuk csökkenteni az utazá-
sunk karbon-lábnyomát;

•    milyen klímabarát, alternatív szállás-
megoldások léteznek;

•    milyen hasznos, érdekes, kalandos, 
zöld programokkal készüljünk a gyerekek-
nek, és milyenekkel a felnőtteknek;

•    mit együnk, ami egészséges, sze-
zonális, helyi és ellenállhatatlan

•    milyen egy igazi zöld, energiataka-
rékos, fenntarthatóságra és természetsze-
retetre tanító táborozás...

KARBON-BÖJT KARANTÉN IDEJÉN

Az E.ON EnergiaKözösségek program 
résztvevő háztartásai évről évre bizonyítják, 
hogy beruházás nélkül, csak viselkedésvál-
tozással is jelentős energiát takaríthatunk 
meg. Különösen nehéz helyzettel szembe-
sültek azonban az idei verseny résztvevői, 
hiszen a koronavírus járvány miatt otthon-
ról dolgozva, tanulva próbáltak meg minél 
többet takarékoskodni.

Sőt, még ennél is többet tettek: végig-
csinálták az idei tematikus karbon-böj-
töt is!

http://kislabnyom.hu/hir/oeko-turizmus-%25E2%2580%2593-avagy-hogyan-nyaraljunk-kis-kornyezeti-hatassal
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Elindult a világ első műholdas
korallzátony-figyelő rendszere

Az Allen Coral Atlas program műhold alapú 
globális térképe, amely júliusban készül el tel-
jesen, átfogó és példa nélküli módon képet ad 
a korallzátonyok változásairól, az ökoszisztémák 
megőrzése és a gyors reagálás szempontjából 
fontos információkat szolgáltatva a tudósoknak, 
döntéshozóknak, politikusoknak és a zátonyo-
kat kezelő hatóságoknak, közösségeknek - írja 
a PhysOrg.com tudományos-ismeretterjesztő 
portál.

A világ korallzátonyai folyamatosan fehéred-
nek. Az óceánok vizének melegedésével, szeny-
nyezettebbé és savasabbá válásával az egyes 
klímamodellek szerint 2050-re a zátonyok ko-
ralljaik akár 70-90 százalékát elveszíthetik. Eddig 
nem létezett olyan világszintű rendszer, amely 

megfigyelni képes ezeket a súlyos stresszhatás 
alatt álló életközösségeket.

A műholdak nagyfelbontású műszereik segít-
ségével észlelik a zátonyok fényességében bekö-
vetkező változásokat. Egy algoritmus segítségé-
vel állapítják meg, hogy a zátony stresszhatás alatt 
van vagy épp ellenáll a tengeri hőhullámoknak. 

Ez a módszer segíthet abban, hogy a tudósok 
először lássák, hol, milyen mértékben alakult ki a 
korallfehéredés és ahol nem, ott azonosítani tud-
ják az ellenálló fajokat. „A rendszer ökológusaink, 
távérzékeléssel foglalkozó tudósaink, szoftver-
fejlesztők és sok más munkatárs éveken át tartó 
munkájának eredménye” - mondta Paulina Gerst-
ner, az Allen Coral Atlas programigazgatója.

Elindították a világ első műholdas korallzá-
tony-figyelő rendszerét, amely élőben követi 
nyomon a korallok fehéredését - jelentette be 
az Arizonai Állami Egyetem.

CZECZON
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Már az 1950-es évek óta nyelik le a mik-
roműanyagokat a halak, ezek koncentrációja pe-
dig folyamatosan növekedett a beleikben - írja a 
PhysOrg-com tudományos-ismeretterjesztő hír-
portál. 

„Az elmúlt 10-15 évben közismert problémá-
vá vált, hogy műanyag van a vizekben. Valójában 
azonban az organizmusok azóta ki vannak téve 
a hatásainak, mióta felfedezték a műanyagot” - 
mondta Tim Hoellein, a chicagói Loyola Egyetem 
tudósa, az Ecological Applications című tudomá-
nyos lapban megjelent kutatás vezető szerzője. 

Hoellein a Field Museum ichthiológusa, vagyis 
halkutatója, Caleb McMahan közreműködésével 
vizsgálta meg a múzeum gyűjteményében lévő, 
az 1900-as évek óta rendszeresen begyűjtött és 
alkoholos üvegben tárolt halakat, a pisztrángsü-
gér, a pettyes harcsa vagy csatorna harcsa, a fe-
keteszájú géb és a Notropis stramineus nevű faj 
egyedeit. 

Évtizedenként legalább öt példányt vizsgál-
tak meg. Eltávolították emésztőszerveiket, és 
hogy ezekben megtalálják a műanyagrészecs-
kéket, hidrogén-peroxiddal kezelték. „Buborékol 
és habzik, lebont minden szerves anyagot, de a 
műanyag ellenáll a folyamatnak” - fejtették ki a 
kutatók. 

A hátramaradó műanyag szabad szemmel nem 
látható, csak egy sárga foltnak tűnik. Mikroszkóp 
alatt azonban könnyen azonosítható. Ha az apró 

Már hetven éve nyelik a halak a mik-
roműanyagot. Kutatók múzeumi gyűjtemé-
nyekben megőrzött példányok beleit vizsgál-
va jutottak erre a következtetésre. 

maradványok szélei rojtosan kopottak, akkor 
szerves anyagról van szó, de ha nagyon simák, 
akkor nagy valószínűséggel mikroműanyag. 

A szakértők megállapították, hogy az évszázad 
közepe előtt nem voltak még mikroműanyagok 
a halak emésztőszerveiben, az 1950-es évektől, a 
műanyagtermelés beindulásával azonban egyre 
nagyobb mennyiségben jelentek meg. 

„Mikroműanyag származhat nagyobb, széttö-
redezett tárgyakból, de gyakran a ruhákból ered-
nek. Valahányszor kimosod a harisnyádat vagy 
egy poliészter pólót, apró szálak szakadnak le és 
kerülnek bele a vizekbe” - mondta Loren Hou, a 
Loyola Egyetem munkatársa.

70 éve szennyezzük 
vizeinket
mikroműanyagokkal
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Tengeri szélerőmű-parkot
tervez építeni a BASF és az RWE

A világ egyik legnagyobb 
szélerőmű-parkját készül felépí-
teni az Északi-tengeren a német 
BASF vegyipari konszern és az 
RWE energiaipari konszern kö-
zös beruházással a 21-én, pén-
teken tett bejelentésük szerint.

CZECZON
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A 2 gigawatt áramtermelési kapacitásával a világ 
egyik legnagyobb szélerőmű parkja a BASF ludwigsha-
feni üzemét látja majd el zöld energiával 2030-tól. 

A megtermelt áram egyötödét a BASF a zéró 
szén-dioxid-kibocsátási mérlegű üzemanyagcellás 
meghajtásokhoz szükséges hidrogén előállítására 
használja majd fel. 

A szélerőmű-park és a hidrogén előállításához szük-
séges elektrolízis üzem létesítésének a beruházási költ-
ségét több mint 4 milliárd euróra becsülik az együttmű-
ködő felek. 

A BASF vezérigazgatója, Martin Brudermüller sze-
rint a projekt „világítótoronyként” jelzi majd a Német-
ország fenntartható termelőipari telephelyként játszott 
ígéretes jövője felé vezető utat. „Elektromosítással és 
szén-dioxid-kibocsátás mentes hidrogén alkalmazásá-
val együtt kívánjuk felgyorsítani a szén-dioxid-semle-
ges vegyipar megteremtését” - fogalmazott. 

Az együttműködő felek azonban a közleményük-
ben jelezték, hogy a projekt csak a politika hathatós 
támogatásával lesz megvalósítható. Meg kell teremteni 
ugyanis a kivitelezés feltételeit az áramelosztó hálózat 
kapacitásbővítési terveinek a módosításával, a tenge-
ri szélerőmű parkok tenderkiírásainak a bővítésével. 
Hangsúlyozták egyúttal, hogy a beruházás megvalósí-
tásához nem lesz szükség költségvetési támogatások 
igénybe vételére. 

https://www.basf.com/global/de/topics/climate-protection.html

https://www.basf.com/global/de/topics/climate-protection.html%0D
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Elnyerte az Európa Tanács 
Kulturális Útvonal tanúsítványát
a Vaskori Duna-út

Elnyerte az Európa Tanács (ET) 
Kulturális Útvonal tanúsítványát a 
Duna-medence vaskori régészeti 
örökségét bemutató, nemzetközi 
együttműködésben létrejött Vaskori 
Duna-út, valamint a Magyarországot 
szintén érintő Cirill és Metód-út is.

Az Európa Tanács újabb öt kulturális-turiszti-
kai útvonalnak ítélte oda a napokban kihirdetett 
döntésével a Kulturális Útvonal tanúsítványt. A 
török-görög-albán-tunéziai Aeneas-úttal, a finn-
észt-dán-német-francia Alvar Aalto-úttal, a gö-
rög-bolgár-szlovén-magyar-szlovák-cseh Cirill és 
Metód-úttal, a francia-spanyol-belga-holland Eu-
rópai d’Artagnan-úttal és az osztrák-magyar-hor-
vát-szlovén Vaskori Duna-úttal az ET kulturális út-
vonalainak száma 45-re emelkedett - olvasható az 
Európa Tanács honlapján.

Az elismerés kiváló lehetőséget nyújt az érin-
tett helyszíneket, bemutatóhelyeket, múzeumo-
kat magában foglaló hálózat megerősítésére és 
kiterjesztésére, újabb források bevonására, a tu-
dományos kutatások kibővítésére, valamint a kö-
zös európai örökség megóvására és fenntartható 
turisztikai hasznosítására - hangsúlyozza a Vaskori 
Duna-út együttműködésben részt vevő Magyar 
Nemzeti Múzeum (MNM) által az MTI-hez eljutta-
tott közlemény.

Mint az MNM emlékeztet, az alapötlet az In-
terreg Duna Transznacionális Programjából fi-
nanszírozott Monumentalizált korai vaskori tájak 
a Duna-medencében 2017-2019 között lezajlott 

projektből született, majd a vaskori tájak rejtett 
értékeinek turisztikai attrakcióvá fejlesztése az ET 
Routes4U programjának támogatásával folytató-
dott.

Ehhez erős interdiszciplináris támogatást nyúj-
tott a nemzetközi összefogást koordináló Vaskori 
Duna Út Egyesület, amely benyújtotta a tanúsít-
vány elnyerését célzó pályázatot az Európa Ta-
nácshoz. Az egyesületet négy ország (Ausztria, 
Horvátország, Magyarország és Szlovénia) szer-
vezetei hozták létre 2020-ban, a tagok száma fo-
lyamatosan bővül a Duna-makrorégió országai-
nak a vaskor iránt elkötelezett intézményeivel.

Az örökségturisztikai nevezés elkészítésében 
két magyar intézmény, a Magyar Nemzeti Múze-
um és az Archaeolingua Alapítvány is részt vett, 
tudományos alapjához pedig hozzájárultak az 
ELTE Régészettudományi Intézetének korábbi 
kutatásai - közölte az MNM.

A Cirill és Metód-út a két középkori hittérítő, 
Szent Cirill és Metód, valamint tanítványaik örök-
ségét mutatja be egy hat országon átívelő, 7500 
km-es útvonalon keresztül.

Fotó: Magyar Nemzeti Múzeum

CZECZON
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Tovább növekedett
a nemzeti parkok népszerűsége

CZECZON

A Klímapolitikai Intézet és az Agrárminisz-
térium közös kutatása szerint tavaly több mint 
egymillióan látogattak el valamelyik nemzeti 
parkba, ami segített túllendülni a járványhely-
zet okozta társadalmi bezártságon.

A kutatást az európai nemzeti parkok napjára 
készítették, amelyet 1999 óta minden évben má-
jus 24-én tartanak, ugyanis 1909-ben ezen a na-
pon jöttek létre az első európai nemzeti parkok. 
Magyarországon elsőként a Hortobágyi Nemzeti 
Parkot hozták létre, 1973-ban. 

Kiemelték, a nemzeti park igazgatóságok el-
sősorban a természetvédelmet szolgálják, de is-
meretterjesztést, kutatásokat is végeznek, részt 
vesznek a turizmusban, az ősi magyar háziállatfa-
jok és fajták megőrzésében. 

2010 óta 82 új, országos jelentőségű, védett 
természeti terület jött létre Magyarországon, 
együttesen 4107 hektárnyi területen. Ezek között 

1 tájvédelmi körzet, 13 természetvédelmi terület 
és 68 természeti emlék szerepel. A nemzeti park 
igazgatósági védett őshonos állatfajták állomá-
nyainak nagysága meghaladta a 14 ezres egyed-
számot, ami 2010-hez viszonyítva 45 százalék fe-
letti növekedést jelent - írták.

A 2021-es közvélemény-kutatás szerint az em-
berek túlnyomó többsége, 94 százaléka hallott 
már a hazai nemzeti parkokról, ami jelentős nö-
vekedés a 2018-ban rögzített 79 százalékhoz ké-
pest. A lakosság 70 százaléka járt már valamelyik 
nemzeti parkban, amelyek közül a legismertebb 
a hortobágyi, a bükki és az aggteleki. Ami a re-
gisztrált látogatók számát illeti, a legtöbb vendé-
get a Balaton-felvidéki Nemzeti Park vonzotta. 
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A megkérdezettek 98 százaléka fontosnak gondolja a ter-
mészeti és táji értékek ismeretét, és sokan hajlandók is tenni 
azok védelméért. A válaszadók 60 százaléka állította, hogy ko-
rábban részt vett szemétszedésen, 38 százalékuk volt faülteté-
sen, 31 százalékuk anyagilag támogatott már környezetvédő 
szervezetet. 

A felmérésből kiderült az is, az emberek környezeti ügyek-
ben leginkább az internetről tájékozódnak (44 százalék), ezt 
a televízió (28 százalék), majd a személyes tapasztalat útján 
történő információcsere (17 százalék) követi.

Magyarországon az ökoturizmus egyre elterjedtebb. Az 
ökoturisztikai létesítmények száma meghaladja a 800-at, ezek 
mintegy felét a nemzeti park igazgatóságok üzemeltetik. Az 
emberek 95 százaléka saját bevallása szerint szívesen tölti sza-
badidejét a természetben. Az ott végzett legnépszerűbb te-
vékenység a túrázás és a séta (91 százalék), amit a piknikezés 
(58 százalék) és a kerékpározás (55 százalék) követ. 

A nemzeti park igazgatóságok ökoturisztikai létesítménye-
iben (látogatóközpontok, bemutatóhelyek) regisztrált láto-
gatók száma 2010-hez képest mintegy 21 százalékos növe-
kedést mutatott, a járvány előtt rekordot döntött: 2019-ben 
meghaladta az 1,6 millió főt. 

A Covid-járvány okozta korlátozások a nemzeti parkok lá-
togatottságára is hatással voltak, de az újranyitás után a társa-
dalmi bezárkózás ellenére mégis több mint egymillió ember 
látogatott el tavaly a nemzeti park igazgatósági létesítmények-
be. Emellett a szabadon látogatható nemzeti parki helyszínek, 
túralehetőségek is rendkívül népszerűek voltak - ismertették.
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Kitértek arra, hogy a természetjárás hozzá-
járul fizikai állapotunk javításához, ugyanakkor 
mentális egészségünkre is jótékonyan hat. 

Kozma -Vízkeleti Dániel, a Mathias Corvinus 
Collegium - Mindset Pszichológia Iskolájának 
vezetője szerint mentálhigiénés szempontból 
a természetben töltött idő felértékelődött a jár-
vány alatt. A klinikai szakpszichológus kiemelte, 
kutatásokkal igazolható, hogy napi fél óra termé-
szetben töltött idő igen kedvező hatással lehet 
az élettani állapotra, például a vérnyomásra, az 
emésztésre, a stresszhormonok szintjére. 

A környezet védelme tehát a fizikai és a 
mentális egészségmegőrzéshez is hozzájárul, 
a nemzeti parkok és a hasonló zöld felületek 
pedig segíthetnek átvészelni a járvány okozta 
társadalmi bezártságot és hozzásegítenek az 
újrakezdéshez.

Fotó: Aggtelek - turistamagazin.hu
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Végre egy kis offline kikapcsolódás 
– Túra a Tisza-tó mentén

KARÁSZI ALEXANDRA

Kígyózó sorok a strand büfé előtt, hekk és lángos il-
lata keveredik a levegőben, rekkenő hőség, napszem-
üveg és szalmakalap kötelező viselet. A sorban állva 
egy izzadt pacák meglök, rögtön kiráz a hideg, hiszen 
covid van, én meg más emberek verejtékes testével 
érintkezem. De akkor is, most vagy veszek egy üveg 
vizet, vagy elképzelhető, hogy szomjan fogok halni...
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Valahogy így képzelem el az idei nyarat a Balatonnál. 
Szerelmese vagyok a régiónak, de vannak más alternatívák 
és felfedezésre váró helyek kis hazánkban, ami a nyárra új-
donságként és kikapcsolódásként egyaránt szolgálhatnak. 
Tavaly lettem a Tisza-tó nagy rajongója, amikor is egy baráti 
társasággal, három napra lementünk, hogy körbe tekerjük 
a tavat és persze jól érezzük magunkat. A májusi cikkem-
ben hazánk második legnagyobb tavát és a körülötte lévő 
számos kihagyhatatlan látnivalót fogom nektek bemutatni, 
hogy a Balaton helyett vagy mellett arra buzdítsalak ben-
neteket, hogy felfedezzétek a környéket. 

A Tisza-tó hazánk legnagyobb mesterséges tava, mely 
saját ökoszisztémával rendelkezik és számos színes prog-
ramlehetőséget kínál. Természetes bája, kendőzetlensége 
és érintetlensége gyereket, felnőtett, kicsiket és nagyokat 
egyaránt vonz. Sokan a strandok megszokottsága miatt 
kedvelik, de vannak, akik azért látogatnak ide rendszere-
sen, hogy felfedezzék a folyamatosan fejlődő és megnyíló 
vendéglátóhelyeket, szálláslehetőségeket. 



Az elsüllyedt falu

Utazzunk a múltba, egészen 
1867. március 24-ig, amikor is a Ti-
sza morotvájában lévő Árpád-kori 
kis falut, Tiszahalászt és rajta kívül 
még 23 községet elöntött a Tisza, 
mikor átszakította a gátját. A 800 
éves falu megsemmisült, viszont 
öröm, hogy senkinek nem esett 
baja, az emberek szerencsésen 
megmenekültek. Miután megépí-
tették a sarudi gátat, az ott élők új 
életet kezdhettek. 

A Tisza-tó rejtélyes, elárasztott 
faluját felkeresni valódi élmény a 
kalandokat, természetet kedvelők 
számára. Az út az Óhalászi-Holt 
Tiszán át vezet, mely a tó egyik leg-
szebb területe hatalmas, gyönyö-
rűen virágzó tündérrózsa mezővel. 
Érdemes ellátogatni a sziget kilátó 
tornyához, melyről körbetekintve az 
egykor virágzó kis település marad-
ványait pillanthatjuk meg. Kalandra 
fel! 

Ha igazán különleges kalandra 
vágytok, fogadjatok fel egy szakkép-
zett túravezetőt, aki olyan helyeket 
mutat meg, aminek a létezéséről is 
nagyon kevesen tudtak, ezáltal még 
szinte alig járt ott ember... 
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Biciklis paradicsom

Személyes tapasztalatból állíthatom, hogy a 
Tiszta-tavat körbetekerni egy elképesztő nagy él-
mény. A terep rendkívül könnyű, szinte végig sík 
és egy kényelmes laza tempó mellett is egy nap 
alatt teljesíthető. A bicikliút a tavat körülölelő gá-
ton fut végig, így az út alatt végig gyönyörködhe-
tünk a páratlan hangulatú hatalmas vízfelületben 
és az azt körülvevő élővilágban. Családoknak a 
rövidebb, kis kört javallott megtenni, ami azt je-
lenti, hogy Poroszló és Tiszafüred között, a 33-son 
levágják az utat, így nem megtéve a teljes nagy 
kört a tó körül. Leírhatatlan élmény a nagy meleg-
ben nyáron, ledobni a bringát a fűbe és belero-
hanni, megmártózni a tóba. 

Aki nem tudja megoldani a bicikli szállítást, 
annak sem kell ebből az élményből kimaradnia. 

A Tisza-tavi Kerékpáros Centrumban bérelhet az 
egész család számára bringát. 

Emlékszem, tavaly reggel hajókáztunk egyet 
a tavon, majd biciklire pattantunk és elindultunk 
a 67 km-es körtúrára. Egy egész napos program 
volt a tó körül, tisztán 5 órát tekertünk, a másik 5 
órában megálltunk pihenni, úszni egyet a tóban, 
ebédelni vagy éppen egy fagyit nyalni, beszél-
getni, bevárni egymást. 

Figyelem! Ezek azok a strandok, ahol meg le-
het állni fürdeni egyet: körei, dinnyésháti, sarudi, 
poroszlói, abádszalóki, tiszafüredi. Ez azért fon-
tos, mert volt, hogy mi is megálltunk olyan he-
lyen, ami ipari terület, ott természetesen fürdeni 
nem lehet, de ezt csak akkor vettük észre, mikor 
már közelebb mentünk a vízhez, ott volt kitéve 
egy erre vonatkozó tábla. 
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Fotók: ilovetiszató, turista magazin, programturizmus.hu,
sarokházcukrászda.eu

A Kiskörei Hallépcső 

Érdemes egy megállót beiktatni a Kiskörei Hal-
lépcsőnél is. Az ökológiai szempontból kulcsfon-
tosságú hallépcső egész évben biztosítja a kap-
csolatot a tó és a Tisza folyó között. Sokan úgy 
emlegetik, mint a kikapcsolódás és feltöltődés 
legjobb pillanata, az igazi nyugalom szigete, ahol 
a víz csobogása, a halak megfigyelése, a festői kör-
nyezet, a természet lágy öle magával ragad. Nem 
árulok el nagy titkot, én is így éreztem. 

Figyelembe kell venni, hogy a nyugalom szige-
tének, azaz a hallépcsőnek a megközelítése au-
tóval semmiképp nem kivitelezhető. Gyalogosan 
vagy biciklivel lehet a legkönnyebben eljutni ide. 

Halastavi kisvasút 

Szemet gyönyörködtető táj, romantika, és egye-
dülálló kaland? Ezt mind-mind biztosítja a kisvasút, 
mellyel lehetőség nyílik a halastórendszer távo-
labbi pontjait is felfedezni. A térség híres gazdag 
madárvilágáról, melyet a kisvasút végállomásától 
számítva körülbelül 500 méter hosszú pallóúton 
sétálva magaslesről és betekintőkből még köze-
lebbről megcsodálható. 

A gasztronómia szerelmeseinek 

Feltétlenül javaslom, hogy a poroszlói Sarokház 
cukrászdában meg kell állni és nyalni egy fagyit, 
mert én személy szerint rég ettem ilyen finomat. 
Hatalmas tömeg volt, szinte alig lehetett rendelni, 
ez is a hely zsenialitását bizonyítja. A gasztronómia 
szerelmeseinek, pedig a Hello Hal falatozót javas-
lom, ami eltéveszthetetlen, isteni finom frissen fo-
gott halból készült ételeket szolgálnak fel. Persze 
ne feledkezzünk meg a poroszlói Rétesház utánoz-
hatatlan ízvilágot idéző réteseiről sem...
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Fotó: Ceglédi Réka, Portréka

Egy másik világból, a föld alól, feltör egy aprócska forrás. Bár kicsi még, 
de ereje, szomjúsága nagy. Szomjazza a tudást, a tapasztalást.

Megrepeszti, szétfeszíti a sziklát, míg az felhasad, hogy kiserkenjen belőle 
az élet, az életnek forrása, s kisvártatva óvatosan, gyöngyöző érként indul 
útjára.

Amint jár-kel medrében, egyre többet lát a világból, úgy lesz egyre me-
részebb, kíváncsibb, és válik csörgedező csermellyé. Csacsogva táplálja kör-
nyezetét, szelíden simogatja az útjába kerülő követ, faágat, fűszálat. Folyása 
még bizonytalan, s ha útját állja egy-egy szikla, meg-megtorpan, de meg 
nem áll, lelkesen tovasiet. Minél többet lát a világból, annál kíváncsibbá érik, 
vagányan csobban egyet, és így kiált:

– Istenuccse patak leszek!

Egyre duzzad, erősödik rendületlen, mígnem a kis csermely patakká nő. 
De nem ám akármilyen patakká! Hogyisne! A legizgágább, legszeleburdibb 
patakká válik az egész föld kerekén. Féktelen csobogásától visszhangos az 
erdő, mező. A sziklákon táncot lejt, s a rábízott köveket hanyagul dobálja 
ide-oda.

Hamarosan eljő azonban az idő, hogy medrét kitágítsa, erejét megsokszo-
rozza és folyóként folytassa életét. Hol sebesen száguld, hol meg szelíden 
hömpölyög széles medrében az éltető víz.

A kövek megmunkálására nagy gondot fordít, szívén viseli mindnek sor-
sát, hiszen gyermekei ők. Ereje nő, medre tágul, mélyül, s az öntudatos folyó 
bölcs folyammá érik. Már ismeri az utat, tudja az irányt. Nem siet, de meg 
sem torpan, könnyedén járja a világot. Hordalékától, – melyet mindvégig 
méltósággal cipelt-, hamarosan megválhat, mikor elérkezik utazása végállo-
mása, ahol eggyé válik minden vizek anyjával, a ragyogó kék tengerrel.

MESE a kis forrásról

KOVÁCS BRIGITTA EFI
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( (
„Olyan vagy, mint a tenger. Felül hullámzó,

alul, mélyen, nyugodt és békés, áramló a létezéssel.
Felül kell is a hullámzás, ez az élet. A felső

hullámzó rész, sokszor a külső behatásoknak
köszönhetően, nincs tisztában a mély nyugalmával.

A mély viszont, békéjének köszönhetően,
látja a felszín állapotát, és tudatában van az

azt alakító körülményeknek is.”
                                                                                        Czeczon István: Kávészünet az elmének
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A válság felé tántorgó világban megenged-
hetjük-e azt, hogy ilyen mértékű legyen a star-
tup ötletek elképesztő halandósága? Az álta-
lánosan használt ökölszabály, amely szerint 
10-ből egy startup lesz sikeres, ma már nem 
érvényes, ez az arány sokkal rosszabb lett. 
Ahhoz, hogy sikeres startupok szülessenek, 
fenntarthatóvá kell tennünk magát az innová-
ció folyamatát is.    

Miért teszünk úgy, 
mintha normális lenne 
az ötletpazarlás?

Amikor elkezdődött a Covid, azt hittük, hamar 
túl leszünk rajta, és minden visszatér a rendes ke-
rékvágásba. Nem így lett. Mostanra megszűntek 
a hagyományos konferenciák, meetupok és ötlet-
versenyek, minden rendezvény az online térbe 
költözött. Az világ azonban nem volt felkészülve 
arra, hogy akár évekig nem tudunk majd szemé-
lyesen találkozni, networkölni. 

A személyes kapcsolatok hiánya pedig a star-
tup ökoszisztémában is éreztette a hatását.

Az inkubátorok, akcelerátorok, illetve a befek-
tetők is arról panaszkodnak, hogy nincs elegen-
dő utánpótlás, és a gyenge dealflowban is egy-
re kevesebb a kifejezetten jó projekt. Hackathon 
szervezőként úgy gondoltam, hogy megfelelően 
szervezett eseményekkel kiválóan lehet edukálni 
az ötletgazdákat. Ennek a működésnek azonban 
a lezárások és a bizonytalanság miatt komoly aka-
dályok állnak az útjában.

Az innovátorok ideje
Van egy másfajta hatása is a pandémiának és 

a vele együtt érkezett globális válságnak: az in-
novátorok az ilyen időszakokban érzik magukat 
igazán elemükben. A most születő megoldások 
lesznek majd az újrakezdés megalapozói. Ami-
kor szembesültem, azzal a ténnyel, hogy milyen 

nehéz lesz a korábbi munkámat folytatni, arra is 
rájöttem, hogy ez a helyzet nem csak kihívás, ha-
nem lehetőség is egyben.

A Covid előtti szinte határtalan networking le-
hetőségeknek egyik napról a másikra lett vége. 
Azoknak az ötletgazdáknak, akik most indulnak, 
már a megváltozott körülményekhez kell alkal-
mazkodniuk. Látható, hogy mindenkinek változ-

A szerző: Turcsán Tamás Péter: 
Az elveszett recept írója, a Pozi.io 
(innovációs közösség) alapítója, 
50 hackathon szervezője, men-
tor, a magyar startup ökoszisz-
téma egyik véleményvezére.
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tatni kell. Ha az inspiráló rendezvények száma le-
csökken, a projektek bemutatkozási lehetősége 
beszűkül, minimális szintre zuhan a networking, 
akkor egyértelmű, hogy kevesebb jó projekt fog 
megszületni. A kevesebb csapat esetében viszont 
nem fogadhatjuk el, hogy nagy százalékuk, még a 
megvalósulás előtt kudarcot vall. Csökkentenünk 
kell valahogy az online világba szorult startupok 
halandóságát.

Mi is a probléma, amit meg kellene oldani?
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy 

az ötletversenyeken, a hackathonokon született 
megoldások többsége sosem jut el a megvaló-
sításig. A versenyeken jól szereplő csapatok a 
díjátadó ünnepség reflektorfényéből kikerülve 
igen hamar feloszlanak, az ötletek köddé válnak. 
Nem kivételek ez alól a legnagyobb vállalatok, 
innovációs szervezetek által meghirdetett ren-
dezvények sem. Sőt, itt mivel többen neveznek, 
sokkal több ötlet megy végül pocsékba. A három 
győztesen kívül mindenki csak egy rubrika egy 
Excel táblázatban, amit a verseny után ki is töröl-
nek a szervezők.  

Világszerte több ezerre tehető azoknak a ren-
dezvényeknek a száma, ahol ötletek születnek, 
de ezeket az ötleteket nem gyűjti össze senki, 
mint ahogy azokat sem, akik kiagyalják és meg-
próbálják megvalósítani ezeket.

Olyan ez az egész, mintha elvetnénk a magot 
és a termést nem aratnánk le, csak otthagynánk 

a szántóföldön, nem törődve azzal, hogy végül 
mi lesz vele. Ennek a pazarlásnak végérvénye-
sen véget kell vetnünk, mert soha nem volt még 
annyira szükség a forradalmi megoldásokra, 
mint most, a krízis kellős közepén. A Restarthoz 

új ötletekre és ezek megvalósítóira lesz szükség, 
de ehhez az online térbe szorult innovátoroknak 
– globálisan működő - új eszközök kellenek. Új 
közösséget kell felépítenünk, ahol bemutatkoz-
hatnak, megoszthatják és validálhatják ötletei-
ket, illetve befektetőket, mentorokat és csapat-
tagokat kereshetnek.

Miért is kell a startup világnak egy új 
közösségi tér? 
Azért, mert nincs jelenleg olyan független, nyi-

tott és átlátható platform, ahol könnyedén elér-
hetnénk a hozzánk hasonlóan gondolkodókat. A 
Facebook és a Linkedin egyáltalán nem vonzó a 
fiatalok számára, ott nem lehet elérni őket. Tény, 
hogy a Facebook nem igazán alkalmas munkára, 
a Linkedin meg annyira nem jön be az Y és Z ge-
nerációnak, hogy alig találunk fiatalokat a regiszt-
rálók között. A startup rendezvények így egyre 
kevésbé képesek elérni a célközönségüket, akik 
aktívan kapcsolódnának be a nemzetközi startup 
ökoszisztéma forgatagába.

A csapatommal épp egy ilyen közös tér kiala-
kításán dolgozunk, a Pozi.io-n, amely az új talál-
kozási pontja lehet az innovációs ökoszisztéma 
szereplőinek. Mára már 30 országból vannak re-
gisztrált felhasználóink, akikben szintén felmerült 
az igény a kapcsolódásra a számukra releváns 
emberekkel és gondolatokkal. Egy közösség, 
ahol csak az az információ ér el, ami érdekel, és 
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elkerülhető az, ami felesleges. Egy biztos, szo-
rosabb összefogásra, valóban határtalan együtt 
gondolkodásra, hatékonyabb együttműködésre 
és fenntartható innovációra van szükség, ahhoz, 
hogy a járvány okozta válságból kilábaljunk. De 
mindez kapcsolódási lehetőségek nélkül nem 
igazán tud megvalósulni, kell egy hely, ahol ösz-
szekapcsolódhatunk és hatékonyabbá tehetjük 
az innovációt.

A fenntartható innováció
Az innováció új szintre léphet, ha az edukáció, 

az invesztíció és az implementáció helyére kerül a 
nagy puzzle-ban. A tízből egy helyett sokkal több 
sikeres startup születhet, ha rendszerben gondol-
kodva kezeljük a kérdést. Lényegesen nagyobb 
hatékonyság érhető el, ha alapjaiban változtatjuk 
meg az együttműködést nemzetközi szinten. A 
startupok és nagyvállalatok érdekei egy irányba 
mutatnak a felhasználók egyre jobb kiszolgálása 
felé. Nem elégedhetünk meg többé a versenye-
ken születő látványos eredményekkel, a győzte-
sek mellett a „runnerup”-okat is segítenünk kell 
sikeressé válni. Így sokkal kevesebb ötletet és te-
hetséget pazarolunk el. Különösen fontos most, 
hogy hatékony megoldások szülessenek a válság 
hatásainak mérséklésére.
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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 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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rodák újragondolva
Hatékonyság, kihasználtság, hangulat

Mennyire volt a ReSearch egyenes következ-
ménye az Archimon építész irodának? Hiszen ott 
széles spektrumon mozogtatok az irodák terve-
zésétől a lakóházakig, a tárgy tervezéstől a belső 
építészetig?

Az Archimonnak a fő tevékenysége az iroda 
tervezés, iroda belsőépítészet volt. Ez volt a mun-
káink 95%-a. Az ügyfelek nagy része  az irodaházi 
fejlesztők, bérbeadók voltak, akiknek nagy meny-
nyiségű iroda alaprajzot, ültetési tervet készítet-
tünk az elmúlt 14 évben. Ebből adódóan nekem 
és a kollégáknak is lett egy olyan nagyfokú és 
átfogó rálátásunk az irodapiacra, ahol ez a plusz 
tudás megmutatkozott, még ha nem is reklámoz-
tuk. Akkor is készítettünk már tanulmányokat, kér-
dőíveket arra vonatkozólag, hogy az ügyfelek mit 
szeretnének. Ez segített, hogy legyen egy ponto-
sabb információ a tervezésnél, mint amit ők ösz-
szeírnak, és amit a bérbeadó meghatároz, hogy 
mit kell megtervezni. Miután én ezt a céget elad-
tam és 2020 tavaszától a terveknek megfelelően 
kiléptem , jött egy újratervezési időszak, hogy 
mivel is kellene a továbbiakban foglalkoznom. 
Hagytam, hogy a piac kicsit megérintsen, ráhan-
golódjak erre a területre. Pont a pandémia első 
hullámának végével jött ez az időszak, amikor 
megindult a mozgolódás a piacon: már tudjuk, 
hogy valami másképp lesz, de még nem tudjuk, 
hogy hogyan. Először mindenki idegenkedett a 
home office-tól, de muszáj volt a szabályok mi-

att, néhány szektor még ma sem engedte vissza 
a dolgozókat. Volt néhány iparági bennfentessel 
rendszeres beszélgetésem. Ezeken a beszélgeté-
seken elkezdett a fejemben formálódni és össze-
állni, hogy mi lenne a jó irány. A volt kollégák is 
kerestek a korábbi cégtől, hogy csináljunk vala-
mi közöset a régi tudást és a kapcsolatokat fel-
használva. Ősszel elindult a gondolkodás, hogy 
minek a farvizén lehetne ezt a vállalkozást felépí-
teni. Gyakorlatilag hazánkban olyan vállalkozás, 
amelyik csak  széleskörű és mély munkakörnye-
zet elemzéssel foglalkozik, nincs. Külföldi cégek 
léteztek itthon is, és ha ezt a szolgáltatást kérte 
valaki, akkor ezen cégek külföldi csapatai jöttek 
Magyarországra elvégezni a munkát. Illetve olyan 
cégeknek van erre a tevékenységre  csapata, akik 
forgalmaznak valamilyen terméket, és eladási cél-
lal végzik az elemzést kiegészítő szolgáltatásként.

Tehát árukapcsolással működnek.

Így van, ott megvan az árukapcsolás, és ezért 
volt bennünk egy kérdőjel, hogy mennyire va-
lóságos vagy igaz ezeknek a felméréseknek az 
eredménye. A célunk, hogy független szakértő 
csapatként dolgozzunk. Lehet, hogy nem olyan 
összetett a feladat, mint mikor tervezéssel együtt 
adják a megbízást, viszont így függetlenként a 
teljes piac ügyfelünk tud lenni. Mind a tervező, 
mind a bérbeadó, mind a bérlő.

Mindig öröm számomra, ha olyan emberrel beszélgethetek, akit régóta ismerek és követve az 
életét, tevékenységét, szakmájában való elismertségét, megmutathatom, mit, miért és hogyan is 
csinál, hogyan tud szakmájában megújulni, merész lenni. Ismeretségünk a középiskoláig nyúlik 
vissza, osztálytársak voltunk, magasépítőnek tanultunk. Amint látható, én elhagytam a szakmát, 
ő viszont elmélyedt benne. Korábbi cégével, az Archimon Kft-vel komoly referenciákat tudhat 
magáénak építőipari tervezés, belsőépítészet, tárgytervezés vonalon. Jelenleg pedig valami 
olyannal foglalkozik teljesen független cégként a nemrégiben alapított ReSearch Consultancy 
Kft-vel, amivel hazánkban, magyar cégként egyedüliek: az irodatervezést megelőző, azt megala-
pozó munkakörnyezet elemzést végeznek kérdőívekkel, mélyinterjúkkal. Apró Tamással, a cég 
alapítójával ezt az új tevékenységet jártuk körbe.

I
CZECZON



a tudatosságot 
mindenképp elül-
teti a cégvezetők 
fejében, hogy ne 
megszokásból ter-
vezzenek irodát

„
„

Tehát mindhárom piaci szereplőnek végzitek 
a munkát. Gondolom a tervezés folyamatát meg-
könnyíti egy ilyen felmérés?

Ennek a végeredménye tulajdonképpen egy 
tervezési program, vagy egy tervezési program 
előkészítése. Sokszor van úgy, hogy a bérlő az 
elmúlt évi tapasztalataiból összerak egy tervezési 
programot, de nincs mögötte tudományos kimu-
tatás, csak szokásjog. Ám azzal, hogy mi kielemez-
zük az felhasználók valós szokásait, abból meg 
tudunk állapítani egy valós igényt. Kiadunk egy 

nagyon pontos tervezési programot, ami alapján 
sokkal pontosabb tervezések tudnak születni. Ha 
ezt visszavetítjük bérlemény négyzetméterekre, 
akkor sok esetben nagyon más számok jönnek 
ki, és nagy megtakarításokat lehet kimutatni egy-
egy elemzéssel. 

Említetted, hogy külföldi cégek végeznek 
ilyen elemző tevékenységet és auditálásokat. Ők 
ugye nem tudnak specializáltan a magyar piacra 
hangolódni, hiszen nemzetköziben dolgoznak. 
Megvan az előnyötök, hogy itthon, magyarként, 
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magyar mentalitású embereknek, magyar szo-
kásjogok szerint dolgoztok. Ezt a tevékenységet 
elemzési módszertant saját fejlesztésként hoztá-
tok létre vagy mintaként alapul vettétek a külföldi 
cégek tevékenységeit és metodikáit is?

Is-is. Nagyon sok anyagot olvasunk a külföl-
dön megjelenő hasonló szakirodalomból. Ahogy 
mondtad is, ezek nem adaptálhatók egy az egy-
ben az itteni viszonyokra és munkakultúrára. 
Ezenkívül belevittünk saját know-how-t is, ami 
alapján pontosítjuk ezeket a kérdőíveket. Nem 
csak építészek vagyunk a csapatban, van progra-
mozó, szervezetfejlesztő kolléga is. És ahogy az 
interjút megelőző beszélgetésben mondtad, a 
pszichológia nagyon fontos része az elemzésnek. 
De ez alapvetően az egész tervezésre igaz, hiszen 
azt mondják, hogy egy jó tervező egyben jó pszi-
chológus is.

Ha most megnézzük a szolgáltatáscsomagoto-
kat, abban mennyi a pszichológia, mennyi a tech, 
a gazdasági elemző rész? Hogyan épül fel a szol-
gáltatás?

A pszichológia kevésbé jelenik meg benne, in-
kább a szervezeti kultúra, a munkahelyi szokások 
megismerése fontos a munkánk során, de alap-
vetően a számok, kimutatások, amik dominálnak. 
Kimutatjuk egy meglévő irodának a hatékonysá-

gát, kihasználtságát, rámutatunk az irodák hibái-
ra, a nem kihasznált vagy a másképp használt te-
rületeire. Ezeket hasonlítjuk össze egy átalakított 
vagy jobban kihasznált iroda területeivel, funk-
cióival. Kimutatásokat, grafikonokat készítünk 
ezekből, és ezeket elemezzük. Eddig jellemzően 
minden dolgozónak dedikált asztala volt, most 
inkább több a megosztott munkahely. Ha egy 
dolgozó az 5 munkanapból csak kettőn jár be, és 
jó a munkaszervezés, akkor egy asztalon tudnak 
osztozni ketten is akár. Ha ezeket számokat ki-
mutatjuk, akkor ezek mögé bármikor berakhatók 
költségek is. Költségkimutatásokkal azonban mi 
nem foglalkozunk, az anyagot előkészítjük továb-
bi feldolgozásra.

Ha környezettudatosság szempontjából nézzük 
a tevékenységeteket, akkor a megrendelőiteknek 
egy sokkal energiatakarékosabban üzemeltethe-
tő, négyzetméterben kisebb és gazdaságosab-
ban kihasználható irodát tudtok felmutatni vég-
eredményként? Ne legyenek nagy kihasználatlan 
terek, ami mondjuk, csak a rezsit viszi, amellett, 
hogy a dolgozók is sokkal specifikusabban és ha-
tékonyabban tudják kihasználni a helyiségeket?

Érdekes az eredménye ezeknek a kimuta-
tásoknak. Ha környezetvédelmi szempontokat 
akarunk keresni, akkor a legnagyobb tudatos-
ság vagy zöld lábnyom hatása annak van, hogy 
sokkal kevesebben utaznak be és utaznak haza, 
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ezzel csökkentve a munkába járás közlekedési 
leterheltségét. Mégis az a tapasztalat, hogy az 
össziroda négyzetméter nem feltétlen csökken, 
inkább átalakul. Azt látjuk az elemzésekből, hogy 
az otthoni koncentrált munkavégzés– adott felté-
telek mellett – nagyon hatékony tud lenni. Viszont 
a csapatmunkára és a kollaborációs tevékenység-
re be kell, hogy menjenek a kollégák az irodába, 
hogy a csapattagok személyesen is találkozhas-
sanak. Ezeknek a tevékenységeknek a területigé-
nye viszont sokkal nagyobb, mint az egyéni mun-
kavégzés területigénye. Ami az egyik oldalon 
mínusz, az a másik oldalon plusz.

Tehát a dedikált asztalok, melyek egy önálló 
irodában álltak, átalakulnak közösségi terekké a 
kollaboráció miatt?

Így igaz. A közös területek mérete, mennyi-
sége, felszereltsége és ezek jelentősége az, ami 
számottevően megnőtt. Arra van óriási igény, 
hogy olyan tereket alakítsunk ki megfelelő meny-
nyiségben és felszereltséggel, ami kellően vonzó 
tud lenni az otthonról jól és hatékonyan dolgozó 
kollégáknak ahhoz, hogy motiváltan menjenek 
be dolgozni. 

Egy előző lapszámunkban lehoztunk egy ki-
mutatást, mely arról szólt, hogy a megkérdezettek 
több, mint 60%-a maradna home office-ban. A ti 

kimutatásaitok mit mutatnak, merre lehet elmoz-
dulás a pandémiás időszak lezárultával? Az iro-
dákba visszahívják a teljes létszámot dolgozni?

Teljes létszámban, teljes időben szinte senki 
nem tervezi. Most az a tendencia látszik, hogy 
egyre több munkáltató szeretné, ha minél többen 
bejárnának. Jelenleg egy állami tulajdonú nagy 
cégnek készítünk egy elemzést, ahol alapvetően 
a cellás irodakialakítás a megszokott rend, és a 
dedikált munkahelytől sem lehet eltérni. De már 
náluk is a heti 1 home office nap az elfogadott. 
Általánosságban, hosszabb távon a heti 2-3 na-
pos home office munkavégzési arány a jövőben 
is működni fog. Természetesen függ attól, hogy 
milyen munkaterületen dolgozik a munkavállaló. 
Az IT szektorban, kreatív területen továbbra is na-
gyon sokan dolgoznak otthonról. Pénzügyi, jogi 
területen inkább bent vannak az irodákban. Cé-
gen belül is nagyok a különbségek, hogy milyen 
osztályokról beszélünk. Tervezőirodák jól tudnak 
otthonról dolgozni, ha megvannak a kiosztott fel-
adatok, és csak egyeztetésekre kell irodában ta-
lálkozni. Viszont a csapatszellem, a csapategység, 
a közös motiváció akkor erősödik, ha minél töb-
bet találkoznak, együtt vannak. Ahogy mondtam, 
ennek lesz közös metszéspontja a  jól funkcionáló 
közösségi terek az irodákon belül.

Az elindulásotoknál mondhatjuk, hogy segít-
ség volt a pandémiás helyzet, hisz sok cégnek 
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kellett újragondolni az irodai működését. Ha ez le-
cseng, és lehet szabadon menni dolgozni, meny-
nyire lehet fenntartani az igényt, hogy az irodákat 
üzemeltetők vagy használók továbbra is újragon-
dolják a belső tér tervezésüket?

Az igény meg fog maradni, mert épphogy 
megmozdult erre a piac. Azt látjuk, hogy a ki-
sebb cégek kivárnak, figyelik, hogy kik azok, akik 
mozdulnak vagy mernek váltani, és mást kitalálni, 
megvalósítani. Most a Q1, Q2 erről szól az iroda-
piacon: a bátrabbak megindultak, a többiek meg 
várják az eredményeket. Az egész irodapiacon 
Q3-ban, de főleg Q4-ben nagyon erős idősza-
kot várunk. Hiszen év végére fel fog ez erősödni, 
és a jövő évre vonatkozólag is rengeteg munkát 
fog adni ennek a szektornak ez az átrendeződés. 
Aztán beáll egy szintre, de a tudatosságot min-
denképp elülteti a cégvezetők fejében, hogy ne 
megszokásból tervezzenek irodát, hanem annak 
a működését kicsit együtt elemezgessük.

Mennyire megszokott a magyarországi cégve-
zetők között, hogy munkakörnyezet elemzést ké-
szítettnek? Nem ott, ahol külföldi tulajdonos van, 
és behozta az anyavállalat szokásait. Egyáltalán 
felmerül-e az igény, hogy hasonló felméréseket 
végeztessenek, egyáltalán van-e információjuk a 
lehetőségről? 

Információ? Ha nézelődnek interneten, akkor 
előbb-utóbb lesz. Viszont ami nagy különbség, 
hogy meglátásom szerint a magyar kis cégek, ma-
gyar vezetők kevésbé tudatosak ilyen szempont-
ból, és inkább a megszokásokból táplálkoznak. 
Külföldi cégek sokkal nyitottabbak a változások-
ra, a külföldi vezetőknek a döntés felelősségvál-
lalása is sokkal nagyobb, mint ahogy az az itthoni 
cégvezetési kultúrában elfogadott. De nem lehet 
egyértelmű általánosításokat tenni.

Mondhatjuk, hogy egy komoly edukációs mun-
kátok is van e mögött? Hogy megismertessétek a 
magyar piaccal az irodai tér hatékony és rugalmas 
kihasználásának fontosságát?

Ebbe nem gondoltam bele, de mondhatnánk, 
igen. Egy példa: Tavaly volt egy munkánk, amely 
egy családi cég volt. A pandémia alatt kongott 
az ürességtől az irodájuk. Néhány beszélgetés 
során kiderült, hogy teljesen felesleges a cég 
működéséhez a nagy iroda, hiszen a cégveze-
tésen és a pénzügyön kívül nem volt más bent. 
A kollégák helyszíneken voltak javarészt. Elég 
lett volna hetente találkozni a csapatnak. Még-
sem merték meglépni, hogy elvegyék az üresen 
fenntartott dedikált munkahelyeket a dolgozók-
tól, hiszen mit szólnának a munkavállalók, ha 
megszüntetnék a munkahelyüket. Így nem mer-
ték meglépni, hogy töredékére csökkentsék az 
irodaméretet.

Ebben akkor félelmek is közrejátszanak. Azt gon-
dolhatják, hogy a munkavállaló kevesebbet kapna 
azzal, hogy nincs neki önálló helye az irodában?

Igen, ez is lehet. Ám van ellenpélda is: Van, 
ahol a cég teljes mértékben támogatja az otthon 
végzett munka feltételeit, hogy otthon is ergono-
mikus munkahely alakuljon ki. Csak érdekesség-
ként: Családi házakat is szoktam tervezni, és ami 
eddig nem volt jellemző, ám most hangsúlyos 
igény, hogy a „home office” munkavégzéshez le-
gyen megfelelően kialakított ergonomikus tér. 

Mennyire lehet még benne a dologban az a 
vezetői rossz beidegződés, hogy mindenkiről sze-
retnék tudni, hogy ott tölti a 8 óráját az irodában, 
felügyelet alatt, ellenőrizhetően?
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Nagyon, és szerintem ez az egyik legnehe-
zebb része a megosztott-nem megosztott mun-
kahely döntésnek. A vezető mennyire tudja leküz-
deni magában, hogy adott esetben egyedül ül 
bent az irodában miközben mindenki jól és haté-
konyan dolgozik otthonról. A vezetőkre kevésbé 
jellemző, hogy home office-ból ugyanúgy „bent” 
tudjanak lenni. A dolgozó bemegy 1 napot, lehet 
olyan jogos igénye, hogy akar találkozni a veze-
tővel. Azaz vezetőnek sokkal inkább az irodában 
kell lennie. 

Milyen lehet a szerepe annak, hogy az iroda 
egy cég nagyságához, presztízséhez is hozzá tud 
adni? Mennyire jellemző, hogy egy cég túl nagy 
irodában van azért, hogy mutassák kifelé a jelen-
tőségüket?

Biztosan van ilyen, de az elkövetkezendő évek 
arról fognak szólni, hogy ezek racionalizálódnak. 
Ha egy cég számára az iroda presztízskérdés, az 
nem fog változni akkor sem, ha kevesebben van-
nak bent. Hiszen valahová be kell menni, ha egy 
ügyfél jön, ugyanazt kell, hogy lássa, ugyanazt 
kell, hogy érezze, ugyanazzal az élménnyel kell, 
hogy távozzon. 

A fiatal munkavállalóknál, lehetne sorolni a ge-
nerációkat, akik más szocializáltsággal rendelkez-
nek, ők is igénylik ezt a fajta irodai életet?

Igen, a csapatmunkát és a kollaborációt igen. 
De egyre jobban „elvannak” otthonról. Vizsgáltuk 
azt is, hogy hogyan oszlik meg a véleménye a be-
járásról és a home office arányáról a pandémia 
előtt, illetvea pandémia alatt felvett munkaválla-

lóknak. Láthatóan nagy a különbség. Akiket pan-
démia alatt vettek fel, alig van igényük, hogy akár 
1 napot is bejárjanak. Én valószínűsítem, hogy 
azért, mert a csapatszellem sem tudott úgy kiala-
kulni, hogy legyen motivációja arra, hogy bemen-
jen és találkozzon a többiekkel. 

Ennek nem lehet következménye, hogy egy 
alapvető kötődés sem alakul ki a cég felé?

Biztos vagyok benne, hogy lehet szoros kap-
csolatot találni a kettő között. Még egy érdekes 
összefüggés jön ki ezekből a munkatér váltások-
ból. Amikor azt mondja a cégvezető, hogy náluk 
nem működik, hogy kiüljenek egy közös térbe és 
ott dolgozzanak, akkor nekem mindig az az első 
kérdésem, hogy: A vezetők honnan dolgoznak? 
Hányszor ül ki a vezető megbeszélni egy közös 
térbe? Pont annyiszor fog kiülni a kolléga is. Gya-
kori az a hiedelem, hogy ha a munkavállaló sokat 
ül az asztalánál - teljesen mindegy, hogy mit csi-
nál éppen - akkor az az általános vélemény róla, 
hogy ő sokat dolgozik. Aki kint kávézgat, az meg 
nem dolgozik. Ezt egyféleképpen lehet a fejek-
ben leküzdeni: ha a vezető is kiül a közös terekbe 
és egy lazább, kötetlenebb megbeszélést nem 
az irodájába szervez, nem tárgyalót foglal hozzá. 
Kiül egy kávé mellé, egy laptoppal, és használja 
az iroda más területeit. Ha a vezető bezárkózik, 
a kollégáktól meg elvárja, hogy dolgozzanak az 
irodában szabadon, használva a közösségi tere-
ket, az nem fog működni! Én ebben nem hiszek.

Milyen tapasztalataitok vannak, milyen haté-
konyságot érnek el az elemzések hatására átter-
vezett irodák? Erre vannak-e már mérőszámok, 
százalékok? Dolgozói elégedettség, az új munka-
térben való hatékonyság?

Még nincsenek. Egy-egy átalakítási projekt-
nél előtte-utána elemzések készíthetőek haté-
konyságról, elégedettségről. De az igazi hasznot 
akkor tudnánk kimutatni, ha lenne olyan viszony-
számunk, ami azt mutatná, hogy mi történt vol-
na, ha a megváltozott környezet és új igények 
ellenére is meghagytuk volna a korábbi irodai 
elrendezést. Tehát azt tudjuk majd csak egy-egy 
átalakítás után mérni, hogy az aktuálisan éppen 
használt irodával milyenek lesznek az elégedett-
ségi mutatók.
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Akkor elégedettségi visszajelzésetek egyelőre 
még nincsenek?

Annyira frissek ezek a vizsgálatok, tervezések, 
elemzések, hogy még nincs. 2-3 hónap egy ilyen 
vizsgálatnak az átfutása utána 2-3 hónap a terve-
zés és ugyanennyi egy iroda átalakítás. Ha ezek 
között még döntéshozatalnyi szünet is van, akkor 
háromnegyed- egy év, mire egy projekt átfut. Eny-
nyi idő még nem telt el. A következő évben, majd 
tudunk visszamutatni erre az évre az eredmények 
kapcsán. A tavalyi év mindenkinek a tapogatózás-
ról szólt és iránykeresésről, az idei év arról szól, 
hogy sokkal letisztultabbak a szándékok, és be-
indultak gőzerővel az áttervezések, vizsgálatok. 
Év végére kicsúcsosodik rengeteg átalakításba, 
kivitelezésbe, amit jövőre elkezdenek használni a 
munkavállalók. Ha éves eredményt akarunk néz-
ni, akkor ez inkább 2023. 

Láttam a honlapotokon olyan információt, 
hogy azt is tudjátok mérni, ha épp többen hasz-
nálják a területet, mint a megengedett. Tehát ezek 
a felmérések műszeres felmérést is magukba fog-
lalnak?

Folyamatban van egy ilyen IT fejlesztésünk. 
Van a piacon több hasonló megoldás, ami méri 
és ellenőrzi az irodán belül az emberek mozgá-
sát. Ennek a GDPR a legnagyobb ellensége. Az 
a technológia, amely mindent nagyon pontosan 
tud és mér, az kamera. Kamerát GDPR-biztosan 

elméletben lehet, gyakorlatban nem lehet hasz-
nálni. Csak olyan szenzorokat lehet telepíteni és 
abban adatokat összegyűjteni, amiből nem lehet 
a személyeket beazonosítani. Maximum egy pi-
ros pöttyként jelenik meg az irodán belüli moz-
gás. Most már a technológiánk ezt tudja, csak 
a finomhangolás zajlik. Gyakorlatilag hőtérkép 
szerűen tudjuk azt vizsgálni és ellenőrizni, hogy 
egy irodának milyen a tényleges kihasználtsága. 
Mérhető egy közösségi térben az, hogy melyek 
azok a területek, amit nagyon sokan szeretnek és 
használnak, és melyeket kevésbé. Ha az az elvá-
rás, hogy legyen egy 8 fős tárgyaló, de négynél 
többen soha nincsenek bent, akkor javasolható 
két 4 fős tárgyaló kialakítása. Nagyon egyértelmű 
válaszokat adnak az ilyen mérések az irodák helyi-
ségeinek a kihasználtságára. Ugyanakkor csomó 
más dologra is használható. Például, ha létszám 
adatokat teszünk hozzá, és meghatározzuk az iro-
da egyes helyiségeinek a befogadóképességét 

menekülés, szellőztetés, járványügyi szempont-
ból, akkor a rendszer azonnal tud jelezni, ha az 
előírtnál több személy tartózkodik egy-egy helyi-
ségben vagy irodarészben.

Mikor megvannak az eredmények és prezen-
táljátok a megrendelő felé, elkészítitek az átalakí-
tási terveket is?

Nagy dilemma ez számunkra, mert évekig fog-
lalkoztunk tervezéssel. Most pedig nagyon ne-



CsPM   37

héz, mikor azt kérik, egy-egy elemzést követően, 
hogy tervezzük is meg a leendő új iroda kialakí-
tását, és jeleznünk kell, hogy a munka részünkről 
idáig tartott. Közben pedig szívesen meg is ter-
veznénk, mert szeretjük a munka azon részét is. 
Csak abban a pillanatban konkurensei leszünk 
a tervezőirodáknak, és ezt nem akarjuk. Pont ez 
lenne ennek a cégnek a lényege, hogy nem kon-
kurenciát szeretnénk a többi tervezőirodával, ha-
nem partnerséget. Ültetési tervig szoktuk elvinni 
az elemzéseket, és ha kell, segítünk tervező ke-
resésben, választásban, tendereztetésben. On-
nantól kezdve a belsőépítészeti tervezést, fit-out 
tervezést másokra hagyjuk.

Tehát sem anyaghasználatra, sem színekre nem 
adtok iránymutatást?

Ha külön valamilyen irányba kér a megrendelő 
tanácsadást, akkor segítünk neki. Van, hogy folyik 
a belsőépítészeti tervezés és kérik, maradjunk a 
projektben, tartsuk figyelemmel, hogy az elem-
zések eredményei maradéktalanul megvalósulja-
nak a tervezés során. Ha kérnek valamilyen anyag-
ra, termékre javaslatot, adunk. Vagy például arra, 
hogy milyen kialakítás az ideális, de mindig ter-
mékmegnevezés nélkül. Pontosan azért, hogy a 
független szakértői besorolásunk megmaradjon. 

Mikor utánanéztem a volt tervezőirodádnak, 
láttam, hogy akkoriban beszéltél arról, hogy a 
csapatotokat erősítette egy Feng Shui szakértő. 
Itt Európában nem olyan hagyományai vannak a 
térrendezési elveknek, mint keleten, vagy inkább 
ott korábbról fakad. Az iroda elemzésekben és 
átstrukturálásokban van helye vagy befolyása a 
Feng Shuinak vagy más térrendezési elveknek?

Mindegyik térszervezési elv működik. Hiszek a 
Feng Shuiban is és az európai térszervezési elv-
ben is. A Neufert nagy lexikonja tudományosan 
összefoglal  sok mindent, meg az egyetemen ta-

nultak, de más megközelítésből. Végül a végered-
mény közel ugyanaz mindegyiknél. Ha odaadunk 
egy alaprajzot és egy tervezési programot egy 
építésznek és egy Feng Shuis tervezőnek – nem 
kihegyezve a szabványokra és bútorméretekre -, 
mindkét irányból ugyanúgy kell tudni megtervez-
ni és kiosztani a tereket. Volt anno szakértőnk és 
volt igény, hogy Feng Shui szerint is ránézzen va-
laki annak a térnek a működésére, de sosem lett 
a végeredményben más, hisz mindkettő irányból 
lelkiismeretesen dolgozva hasonló az eredmény-
re kell, hogy jussunk.

Ritkán volt ilyen igény irodánál, de a végered-
ményen sosem változtatott.
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Mit látsz jelen pillanatban? A munkátokra igény 
a nagy cégek körében van, vagy a kkv szektor is 
mozdul?

Minél nagyobb egy cég, annál nyitottabb és 
annál könnyebben lehet az eredményt is kimutat-
ni. Minél kisebb a cég, annál kevésbé tudunk mi is 
látványos eredményt produkálni, illetve ilyenkor az 
van a vezetőnél, hogy „ezt ő úgyis jobban tudja”, ő 
ismeri jobban a cégét. Itthon a magyar kis cégek 
nagyon szkeptikusok a vizsgálattal kapcsolatban. 
Ráadásul egy kis cégnél nagyon nehéz anonim 
kérdőívezést végezni, ha pl. a pénzügy egy főből 
áll. A kérdőívezésnél, annál őszintébbek az embe-
rek, minél nehezebben beazonosíthatók.

Mennyire törekedtek nemzetköziségre? Ma-
gyarországi konkurenciátok nincs?

Teljes mértékben. Minden anyagunk magya-
rul-angolul készül. Én inkább a magyar vonalat 
viszem cégen belül, Tímea, a tulajdonostársam 
pedig a nemzetközi vonalra fókuszál. Angliából 
is van megkeresés, de még folynak az egyezte-
tések. Folyamatosan figyeljük a külföldi piacot is.

Hazai konkurenciánk nincs. Külföldinek monda-
nám pl a Gensler-t, aki a világ egyik legnagyobb 
cége sok-sok területtel, akik ilyen elemzéseket is ké-
szítenek. De elég nagyképűnek hangzana, ha hoz-
zájuk akarnám magunkat hasonlítani. (nevet) Az ő 
munkásságukat folyamatosan figyelemmel kísérjük.

Az a fajta függetlenségetek, hogy nincs ter-
mékkapcsolás és más érdek, ez mennyire növel-
heti meg az esélyeiteket nemzetközi vonalon? Ez 
lehet előny?

Ez a nehezebb út szerintem itthon is meg kül-
földön is. Így egyedül vagyunk, és csak magunk-
ra számíthatunk. Aki kapcsol mellé valamilyen 
egyéb terméket, az az értékesítéséből is kap egy 
nagyfokú támogatottságot.

Tehát ott a megrendelő azt érezheti, hogy töb-
bet kap a pénzéért?

Így is lehet fogalmazni. Ha ez a vizsgálat bele 
van egy más termékbe csomagolva, érezheti, hogy 
ő többet kap, maximum irányítottan kapta azt a 
többet. Mindig a függetlenség a legnehezebb. 

Milyen csatornákon éritek el a célközönsége-
teket, illetve hogyan tudnak benneteket elérni az 
érdeklődők?

Honlapunkon, social media felületeinken (Fa-
cebook, LinkedIn, Instagram). Jelenleg is zajlik 
egy közvélemény kutatás, amire a honlapunkon 
https://www.officeresearch.hu/ vagy a Face-
book-on lehet rátalálni. Ha hó végén ez lefut és 
kielemezzük, akkor HR oldalakon fogunk megje-
lenni kisebb cikkekkel, tanulmányokkal erre vo-
natkozólag. Az Év Irodája rendezvénysorozatnak 
és megjelenéseknek is rendszeres szereplői va-
gyunk. Ők kifejezetten ezzel a piaccal és szerep-
lőivel foglalkoznak. Ez egy viszonylag szűk piaci 
szegmens. 

Leginkább a fejlesztő cégek, projekt menedzs-
ment cégek, nemzetközi bérlői képviseletek az 
ügyfeleink, de reméljük a jövőben minél több 
megrendelésünk lesz közvetlenül is a cégektől.

https://www.officeresearch.hu/
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Peres eljárás IV. – 
Ideiglenes intézkedés

DR. NÉMETH NOÉMI

A polgári peres eljárást ismertető korábbi 
cikkeimben már szót ejtettem a peres eljárás 
megindításáról, az ügyvédi képviselet szük-
ségességéről, a keresetlevél szükséges tar-
talmi elemeiről, valamint az eljárás perfelvé-
teli és érdemi szakaszairól.

Jelen cikkemben egy igen fontos jogintéz-
ményről, az ideiglenes intézkedésről kívánok 
szólni, tekintettel annak kiemelt jelentőségére. 

Bizonyára mindenki hallott már róla – s sokan, 
saját ügyükben, tapasztalhatták is – hogy a peres 
eljárások – a bíróságok leterheltsége, s egyéb 
okok miatt – igen hosszúra nyúlnak, akár évekig 
is eltart, amíg egy-egy eljárásban jogerős ítélet 
születik.

Az eljárások elhúzódása igen hátrányos hely-
zetet eredményezhet azon peres fél számára, aki 
valamiféle szükséghelyzetbe került, vagy akinek 
jogai sérelmet szenvednek.

A jogalkotó fenti hátrányos helyzet – részbe-
ni, időleges – kiküszöbölése céljából biztosítja az 
ideiglenes intézkedés iránti kérelem lehetőségét 
a polgári perrendtartásban.

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

Kérjük írja meg szerkesztőségünk-
nek jogi problémáját, ügyét, ér-
deklődésre számot tartó érdekes, 
szokatlan orvoslásra váró gondját, 
kérdését. Írja meg a probléma tör-
ténetét és a kialakult helyzetet. Az 
érdeklődésre számot tartó eseteket 
jogi szakértőnkkel feldolgozzuk a 
következő cikkekben.

Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy 
az itt feldolgozott ügyek nem mi-
nősülnek ügyvédi tanácsadásnak, 
viszont a nagyközönség számára 
szolgálhatnak információkkal, ta-
nulságokkal.

Leveleiket a:
csakpozitivanmagazin@gmail.com
e-mail címre várjuk, és a honlapun-
kon feltüntetett adatkezelési sza-
bályzat szerint kezeljük.
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Az ideiglenes intézkedés az eljárást lezáró ha-
tározat meghozataláig tartó időszakra rendezi a 
felek jogviszonyát, s azt a bíróság a hozzáfordu-
ló ügyfél kérelmére (tehát hivatalból nem) ren-
deli el.

Az ideiglenes intézkedés kérelmezhető egy 
fennálló állapot megváltozásának megakadá-
lyozása érdekében, ha az eredeti állapot utóbb 
helyreállíthatatlan lenne; a kérelmező későbbi 
joggyakorlása meghiúsulásának megakadályozá-
sa érdekében; a kérelmezőt közvetlenül fenyegető 
hátrány bekövetkezésének elhárítása érdekében; 
vagy egyéb, különös méltánylást érdemlő okból.

Lássunk néhány példát fenti jogszabályszöveg 
egyértelműbb értelmezhetősége céljából: 

- fennálló állapot megváltozásának megaka-
dályozására lehet szükség például abban az 
esetben, ha feleknek közös ingatlana van, mely-
ből az egyik fél megkísérli erőszakkal eltávolítani 
a benne lakó másik felet

- a kérelmező későbbi joggyakorlása meghi-
úsulásának megakadályozása lehet szükséges 
például abban az esetben, ha feleknek közös (de 
csak egyikük nevén nyilvántartott) ingatlanvagyo-
na van, melyet a tulajdonosként bejegyzett sze-
mély a peres eljárás során megkísérel értékesí-
teni, hogy a későbbi követelés végrehajtását (pl. 
az értékesítésből befolyt pénz elrejtésével) meg-

akadályozza – ezen esetben az ún. perfeljegyzés 
haladéktalan elrendelése az ingatlan-nyilvántar-
tásban tájékoztatást jelent az esetleges vevők 
számára az ingatlan rendezetlen helyzetéről, s 
ilyen módon feltehetőleg megakadályozza az 
adásvételt, hiszen ki szeretne rendezetlen helyze-
tű ingatlant vásárolni…

- a kérelmezőt közvetlenül fenyegető hátrány 
bekövetkezésének elhárítására lehet szükség 
például abban az esetben, ha kiskorú gyermek 
tartásáról a különélő szülő a peres eljárás alatt 
nem kíván gondoskodni, így a gondozó szülő a 
gyermeket nem tudja ellátni, s súlyosabb esetben 
felmerülhet a gyermek családból való kiemelésé-
nek szükségessége is

- egyéb, különös méltánylást érdemlő ok le-
het gyakorlatilag bármi, ami a fenti három kate-
góriába nem fér bele, de a kérelmező igazolni 
tudja annak szükségességét

Az ideiglenes intézkedést kérelmező fél-
nek – kérelmében – elő kell adnia, hogy a fent 
megjelölt okok közül melyikre kíván hivatkoz-
ni, részleteznie kell az ezt megalapozó felté-
teleket, s ezeket valószínűsítenie is kell (azaz 
meg kell jelölnie az alátámasztáshoz szükséges 
tényeket, rendelkezésre bocsátani a már meg-
lévő bizonyítékokat), s határozottan meg kell 
adnia, hogy a bíróságtól milyen döntés meg-
hozatalát kéri.
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aa
Kiemelendő, hogy jelen cikksorozatomban 

a peres eljárás menetét tárgyalom, s az ideigle-
nes intézkedés is peres eljárás során terjeszthető 
elő, különleges esetben azonban lehetőség van 
már a keresetlevél benyújtása előtt is ideiglenes 
intézkedés iránti kérelmet benyújtani, abban az 
esetben, ha a kérelmező valószínűsíteni tudja, 
hogy az ideiglenes intézkedés elrendelésével el-
érni kívánt célt a kérelem perindítást követő elő-
terjesztése – az időmúlásra tekintettel - meghiú-
sítaná.

Ezen esetben a kérelmet ugyanazon bíró-
ságnál kell előterjeszteni, amely a peres eljárás 
esetén illetékes, s a kérelemben külön alá kell tá-
masztani az időmúlás által jelentett veszélyt, vala-
mint előzetesen meg kell nevezni a megindítani 
kívánt perben érvényesítendő jogot is.

Az ideiglenes intézkedés iránti kérelem el-
bírálása során a bíróság soron kívül jár el, az in-
tézkedéseit haladéktalanul, de legkésőbb nyolc 
napon belül teszi meg.

A kérelem elbírálása során a bíróságnak – az 
arányosság elvét szem előtt tartva – mérlegelnie 
kell, hogy az intézkedés elrendelése nem okoz-e 
súlyosabb hátrányt a kérelmező ellenfelének, 
mint annak elmaradása a kérelmezőnek. Ennek 
eldöntéséhez a bíróságnak a kérelmet benyújtó 
fél ellenfelét nyilatkoztatnia kell saját álláspont-
járól. (A nyilatkozatok megtételére – a bíróság 
döntése szerint – sor kerülhet írásban, de akár a 
felek személyes meghallgatása útján is.)

Az ideiglenes intézkedés iránti kérelemről 
a bíróság végzésben határoz, mely ellen külön 
fellebbezésnek van helye, ugyanakkor a bíróság 
kérelemre a végzést maga is megváltoztathatja.

A bíróság által meghozott végzés – a jogin-
tézmény jellegére; sürgősségére való tekintet-
tel – előzetesen végrehajtható. A végzés hatá-
lya egészen az eljárás befejezéséig fennáll, a 
körülmények változása esetén lehetőség van 
azonban az eljárás során is kérni annak megvál-
toztatását, vagy hatályon kívül helyezését.

A peres eljárás során hozott ideiglenes intéz-
kedés hatálya ugyanakkor elkülönül a fentebb 
tárgyalt, perindítást megelőzően benyújtott ké-
relem alapján hozott határozat hatályától.

Ez esetben ugyanis a bíróság, az intézkedést 
elrendelő határozatában a kérelmet benyúj-
tó félnek határidőt szab a per megindítására, 
amely nem lehet több mint negyvenöt nap.

Amennyiben a kérelmező a bíróság által 
megállapított határidőn belül a keresetlevelet 
nem terjeszti elő, és a perindítás tényét a bíró-
ságnak nem igazolja, az ideiglenes intézkedés 
hatályát veszti, az elért eredmények megtartá-
sához szükséges tehát a határidők pontos be-
tartása.

Összességében megállapíthatjuk tehát, 
hogy az ideiglenes intézkedés iránti kérelem 
lehetősége nagy segítség lehet azok számára, 
akiknek a peres eljárás végén meghozott ha-
tározat kivárása súlyos jogsérelmet eredmé-
nyezne.
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Nyiss ajtót! Megjöttem! 
- Dare to be the best! 
Építsd tudatosan önmagadat! 
Építsd tudatosan pályafutásodat! 
- a történet, ami a naggyá válás projektet,
a mentor programomat elindította

Az angolszász hagyományok szerint kell valami régi, valami új, valami kölcsön és valami kék.
A pszichológiai tudásom és gyakorlatom a régi volt, a Dare to be the best! Építsd tudatosan 

önmagadat! Építsd tudatosan pályafutásodat! projekt az új, a két mentoráltam Karászi Renáta 
kajakozó és Vadicska Olivér esportoló a kölcsön kapott rész és a valami kék. A hűség, az az elkö-
teleződés, ami engem a hivatásomhoz és ezen keresztül az elköteleződés tárgyául szolgáló pro-
jekthez, emberhez köt. Mely hűséghez egy kedvenc karakteremet adtam, mint brand karaktert 
– Iont, aki egy személyben magában foglalja azt az üzenetet, missziót amit felvállaltam ezzel a 
mentor programmal. Ion a legkisebb elemi egység, ami magától értetődő módon tud pozitív és 
negatív lenni – kis Ionokkal dolgozok együtt, emberekkel, akikkel végig járjuk azt az utat, ami-
ben megélik és teljessé válnak a pozitív és negatív aspektusaik által. 

PÁLI PATRÍCIA
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Eugenio Montejo sorai írják le legszebben azt 
a folyamatot, ahogy az események egymásutá-
nisága egy közös történetbe kapcsolja össze az 
embereket, ahogy közös történetükben össze-
kapcsolódnak egy időre.

The earth turned to to bring us closer,
it spun on itself and within us,
and finally joined us together in this dream

A villám becsaphat, csak meg kell látni a kínál-
kozó lehetőségeket, csak hallgatni kell arra a bel-
ső intuitív fényre, ami felvillan, mikor egy értékes 
lehetőség kopogtat be hozzánk.

Csak fel kell használni a már meglévő szakmai 
tapasztalatokat és ezek biztonságára építve létre-
hozni valami újat.

Minden egy telefonhívással kezdődött 2020 
októberében.

A Testnevelési Egyetemről hívtak, hogy egy 
most készülő projektjükhöz, mint szakértő csatla-
koznék-e.

Egy sportos projekt volt ez, ami alapvetően az 
aktív sportpályafutást befejező sportolókra és az 
ő sport utáni életükre fókuszált.

Rögtön felkeltette az érdeklődésemet ez a 
projekt terv, mert új és inspiráló volt számomra, 
olyan feladatokat vetített elő, amiben szívesen ki-
próbáltam volna magam.

És ahogy éppen hogy csak elkezdtem ennek 
a projektnek a gondolatával foglalkozni olyan 
magától értetődő természetességgel jutott 
eszembe, hogy alapvetően miért kell várni, hogy 
elkezdjünk – akkor már tűzoltásképpen – olyan je-
lenségekkel és élethelyzetekkel dolgozni, melyet 
már fiatal korban is látni lehet. Tudni lehet ponto-
san, hogy mint krízis, mint nehézség ott lesz egy 
sportoló életében.

Hogy egy még sikeres sportkarrier után is ne-
héz a kilépés a civil életbe, a sport köré épülő és 
nagyon zárt világban mozgó évtizedek után ott 
a légüres tér, ahová tovább kellene lépni. Ritkán 
épül tudatosan út az aktív sportélet utáni szakasz-
ra, ritkán készül fel lelkileg, mentálisan és tudato-
san arra egy sportoló, hogy egy „kisiklott”, a nagy 
terveket és célokat nem beteljesítő csalódás után 
merre lehet továbblépni. 

Ha látom a veszélyeket és tudom, hogy en-
nek milyen közép - hosszú távú hatásai lesznek 
és megvan a tudásom hozzá, hogy egy korai fel-
ismeréssel és tudatos építkezéssel segítsek a fi-
ataloknak, hogy felnőttként ne kelljen azokkal a 
krízisekkel, nehézségekkel szembenézni, így nem 
volt kérdés számomra, hogy valamit nekem ezen 
a területen kezdenem kell.

 Ez a Testnevelési Egyetemmel közös projekt 
indított el azon az úton, hogy megalkossam a 
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fiatal sportolók számára ezt a programot! Pszi-
chológusként sok sportoló fordult meg a kezeim 
között! Sok sportolóval és - más területről érkező 
- tehetséges fiatallal dolgoztam együtt. 

A pszichológiai hátterét így pontosan ismer-
tem ennek a világnak. És volt egy mondat, ami 
minden tehetséges ember szájából elhangzott 
“Feláldoztam a gyerekkoromat!” - azaz azt a részét 
is pontosan láttam, hogy mennyire csak az adott 
tehetség köré épül fel a tehetséges emberek éle-
te, és hogy ez mekkora veszélyt rejt magában. 

Ezen tapasztalatokra építve alakítottam ki a 
Dare to be the best projekt két pillérét - a pszi-
chés pillért és az önmenedzselés pillért, azaz az 
Építsd tudatosan önmagadat! Építsd tudatosan 
pályafutásodat! - pilléreket.

Ehhez találtam meg azokat a tehetséges fiatal 
sportolókat és az őket támogató hátteret, akikkel 
kialakult és teljessé vált a csapatom - a lányok Ka-
rászi Renáta kajakozó, nővére Karászi Alexandra 
és szülei. És a fiúk - Vadicska Olivér esport ver-
senyző, Czúni Dániel esport manager, Lovász Ta-
más a DVSC Esport Egyesület szakmai vezetője. 

2021-ben így közösen írjuk meg a naggyá vá-
lás történetét.

És, hogy milyen történetek állnak a metoráltak 
nevei mögött? Kik ennek a mintaprogramnak a 
főszereplői?

Hadd meséljek róluk!

Róla tőlem, azaz a Karászi Renáta történet 
az én tolmácsolásomban:

A sikerben egybeforr a testvéri szeretet.
„Azt hiszem, az én sorsom az, hogy a testvé-

rem mögött álljak és segítsem őt a naggyá vá-
lásában.” - ezek voltak az első szavak, melyeket 
Alexandrától hallottam!

Ő volt az a nagytestvér, aki felülírva azon el-
képzelésemet, hogy 18 - 25 év közötti sportoló 
lesz a mentoráltam, szó szerint az egyes, surranó 
pályán beúsztatta 16 éves kajakos húgát, Karászi 
Renátát az egy éves mentor programba.

Alexandra úszóként élte a fiatal tehetséges 
sportolók mindennapjait, nagy reményekkel és 
eltökélt következetességgel, mikor jött a törés, 
ami szertefoszlatta sportolói álmait.

A part szélére tette az élet őt!
Hova vezet innen tovább út? Mi adhat még 

örömteljes kiteljesedést egy ilyen helyzetben?
Hol a remény egy törés után?

A testvéri szeretetben - ennyire egyszerű a vá-
lasz - azaz Reniben.

Kicsit mentor, kicsit úttörő, de mindenképpen 
a legnagyobb támasz.

Talán így tudnám legjobban leírni ennek a két 
lánynak a kapcsolatát.

Mert hogy ki is az a Karászi Renáta?

Karászi Alexandra húga és nem mellesleg a 
kajakozás nagy reménysége.

Reni Alexandra nyomdokain kezdte a sportpá-
lyafutását és már az úszásban is hamar megmu-
tatkozott a tehetsége.

Első ovis (!) versenyén fényévekre maga mögött 
hagyva a mezőnyt emelkedett ki tehetségével.

De mégsem ez a sport lett az útja - a szülői böl-
csesség szép bizonyítéka felismerni és hagyni az 
egyéni tehetség saját útjának bejárását - hanem 
a kajak, ahova először Reni apukája irányította el 
kisebbik lányát.

Így kötött ki Reni a kajak mellett és mondhatni 
folytatta ott siker sorozatát ahol az úszásnál abba-
hagyta.

Fiatalon megtapasztalta a siker ízét
De...
De nincsenek nagy történetek kihívások nél-

kül, nincs igazán nagy sportember megtapasztalt 
mélypontok nélkül.

Két év a nehézségek purgatóriumában, a 
mélységek és korlátok folyamatos szorításában - 
így lehetne leírni Reni elmúlt éveit.

Ahonnan mi adott lendületet?
Egy csalódás! Mert néha el kell veszíteni min-
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dent, hogy végül valami sokkal fontosabbat meg-
kaphasson az ember!

Tavaly ott volt a pillanat, a nagy fordulat, a vár-
va - várt eredmény

Reni az Országos Bajnokságon kijutott az 
Olimpiai Reménységek Versenyére - a pillanat, 
amikor újra értelmet nyer minden befektetett 
munka, amikor újra megélhette Reni tehetségé-
nek minden szépségét.

A pillanat, ami végül elúszott előtte, Reni koro-
navírusos lett így ki kellett hagynia ezt a versenyt.

És talán, mint gyújtóláng, ez a veszteség élesz-
tette újra Reni küzdeni akarását és tette még el-
szántabbá, hogy igenis küzdeni kell és haladni a 
nagy cél felé.

Ebbe a helyzetbe csöppentem én bele és tette 
fel a mentor program a siker I-re a pontot.

És hogy mit fog Reni ebből az egy évből 
profitálni?

Talán majd ő lesz a következő pszichológus, 
aki a fiatal tehetségek mellé áll.

Jövőbeli tervei között ugyanis ott van a gon-
dolat, hogy lehet, hogy pszichológus lesz.

De lehet, hogy a Testnevelési Egyetem sportdip-
lomáciai iránya fogja érdeklődését megragadni.

Most egyelőre azt a diplomatikus választ lehet 
adni, hogy a Kölcsey Ferenc ifjú diákjaként, mint kö-
lyök és ifjúsági válogatott dolgozik azért szorgalma-
san nap, mint nap, hogy igazán naggyá váljon.

Róla tőlem, azaz a Vadicska Olivér történet 
az én tolmácsolásomban:

A tehetség utat tör magának.
Mi lett volna ha...
Olivér egy igazi sportos család gyermeke.

Édesapja Vadicska Zsolt NB I-és focista, akinek 
neve és játéka egybeforr a DVSC történetének 
egy meghatározó pillanatával, mikor 1999-ben, 
12 ezer néző előtt góljával (2 – 1) fordította az ál-
lást, ezzel hozzásegítve csapatát a Lokit, hogy elő-
ször megnyerhesse a Magyar Kupát, 2001-ben 
pedig megkapta az “Év Loki - játékosa” címet.

Olivér ezen apai örökséget követve indult útjá-
ra a foci világában.

A tehetséget a génjeiben hordozta a szorga-
lom részét pedig ő maga adta hozzá, így épült 
saját karrierje a foci világában. Azonban szépen 
felívelő karrierjét egy sérülés kettétörte.

Mit lehet ilyenkor tenni?
Olivér - csak úgy, mint megannyi gyerek - az 

esportot, mint egy kedvtelést kezdte el, de ha-
mar kiderült - ugyancsak klasszikus fordulatként 
- hogy jóval tehetségesebb a többi hobbi játékos 
társánál.

Tehetsége hamar megmutatkozott így az es-
port területén.

És ha már nem talált valódi ellenfelekre az 
amatőrök világában, akkor talán magától értető-
dő egyértelműséggel jött a professzionális szint-
re lépés lehetősége.

Olivér esportoló karrierje egy gyorsan és dina-
mikusan épülő sportolói pályafutás.

Neve egybeforrt a hazai esport elittel.
A hazai esport élvonalába tartozó Olivér az 

Xbox platform 3. helyét foglalja el, a világranglis-
tán pedig előkelő 275. helyen áll és nem is lehet 
más a cél, mint a legjobb 100 közé jusson.

Legnagyobb esportolói sikere a 2019-es nem-
zetközi FIFA-torna győzelem.

A Dare to be the best! projekt Építsd tudato-
san önmagadat! Építsd tudatosan sportpályafu-
tásodat! szemléletével összhangban, Olivér szé-
pen felívelő sportkarrierje mellett tudatosan építi 
életét.

A Dereceni Egyetem Gazdaságtudományi 
Kar sportszervező szakának végzős hallgatója és 
szakdolgozatának a témája stílusosan mi más is 
lehetne, mint az eport.

Programunk vajon része lesz ennek a tudomá-
nyos munkának?
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Szupermenek
a valóságban

„Idős koromban 
sem szeretnék arról 
beszélgetni 
a barátaimmal, hogy 
mim fáj, szeretném, 
ha az lenne a téma, 
hogy milyen új túrát 
fontolgatok, milyen 
terveim vannak”
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KOVÁCS BRIGITTA EFI

Egyszer azt mondtad, azért kezdtél el 
komolyabban kerékpározni, hogy idős 
korodban is be tudd kötni a cipőfűző-
det. Jól emlékszem? Mikor, és mi indított 
el azon az úton, hogy örök mozgásban 
légy? Mindig is sokat sportoltál?

Gyerekkoromban sokat beteges-
kedtem, nagyon sovány és vérszegény 
voltam, ezért édesanyám gyakorlatilag 
tiltott a sportolástól. Ahogy ez a gyere-
keknél lenni szokott, én annál inkább bi-
zonyítani szerettem volna, hogy alkalmas 
vagyok az életre: ha csak lehetett, kiját-
szottam a tilalmakat, sokat futottam, tor-
náztam, különböző versenyeken indul-
tam, s elég jó eredményeket értem el. 

Édesapám jobban kezelte a gyerek-
kori betegségeimet, s mindig biztatott, 
hogy induljak városi és megyei verse-
nyeken. Soha nem voltak nagy eredmé-
nyeim, de az apróbbak is bizakodóvá 
tettek. Így aztán lassan, de édesanyám is 
elfogadta, hogy sportolok.

Középiskolában atletizáltam, meg 
kosaraztam, ami elég vicces, mivel ala-
csony termetű vagyok. Mindig imádtam 
túrázni, új helyeket felfedezni, a szabad-
ban lenni.

Összességében nem emlékszem 
olyan korszakomra, hogy ne sportoltam 

volna valamit, pl. felsőfokú tanulmánya-
im során ismerkedtem meg a tollaslab-
dával, a tenisszel, akkor tanultam meg 
úszni. Hamar rájöttem, hogy az egészség 
megőrzésének egyik záloga a mozgás. 

Visszatérve a kérdésedre, idős ko-
romban sem szeretnék arról beszélgetni 
a barátaimmal, hogy mim fáj, szeretném, 
ha az lenne a téma, hogy milyen új túrát 
fontolgatok, milyen terveim vannak.

Miért épp a kerékpárt választottad? 
Ha jól gondolom, ez az a mozgásforma, 
ami elengedhetetlen része a minden-
napjaidnak.

A kerékpározás a ciklikus mozgásfor-
mák közé tartozik, edzi a szívet, nő a szer-
vezet terhelhetősége, s az összes izmot 
megmozgatja. Nyilván a környezetért ér-
zett felelősség is szerepet játszott abban, 
hogy a mindennapjaim része lett. Mégis 
alapvetően azért lett nagy szerelem ez 
a mozgásforma, mert hihetetlen lehető-
ség van benne: új helyekre juthatok el, a 
szabadban lehetek, s közben soha nem 
látott testközelbe kerül a világ. Nekem 
három gyermekem van, nagyon nehéz 
volt mindig is megoldani, hogy eljárjak 
edzőterembe, teniszpartnerrel egyeztes-
sek, csapatban eddzek. Ez sokkal kötet-
lenebb, ami mindig boldogságot okoz, 
még ha csak a boltba megyek is.

Amint a világra jövünk, legyünk 
bár 5 évesek, vagy 60, minden 
egyes másodperccel öregebbek le-
szünk. Az öregedés éppúgy része 
az életünknek, mint ahogy a halál is 
belénk kódolt, születésünk pillana-
tától. Hogy hogyan zajlik ez a folya-
mat, az legfőképpen rajtunk múlik.

Azt hiszem, Tóthné Szűcs Éva, volt 
főiskolai tanárom, talán mondha-
tom, barátom, tökéletes példa arra, 
miként tudunk középkorúként (is) 
napról napra tudatosan tenni saját 
testi, lelki és szellemi fittségünkért.
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Az első komolyabb gépet a férjemtől kaptam 
születésnapomra. Emlékszem, nagyon szkeptikus 
volt, azt hitte, csak egy kósza ötlet. Ám látva a lel-
kesedésem, rövid időn belül ő is vett magának 
egyet, s hamarosan közösen tettünk kisebb-na-
gyobb túrákat.

Milyen egyéb sporttevékenységek színesítik 
az életedet, és milyen rendszerességgel végzed 
őket?

Hosszú időn keresztül egy héten egyszer biz-
tosan elmentem úszni. (Jelenleg a pandémia mi-
att ez nem lehetséges.) Megnyugtat, kellemesen 
elfáradok, s nagyon jót tesz a hátamnak.

A másik, rendszeresen végzett sport, a jóga. A 
lányom, szabadidejében tartott jógaórákat, s cso-
dálatos volt, hogy ő tanított engem is. Nincs annál 
nagyobb öröm, ha a saját gyermekeddel sportol-
hatsz minden héten legalább egyszer.

A téli időszakban sokat járunk síelni, ez a csa-
lád közös hobbija. A férjemmel már felnőtt korban 
sajátítottuk el az alapokat úgy, hogy elmentünk a 
gyerekekkel együtt iskolai sítáborba. A gyereke-
im sokkal ügyesebbek, de még ma is örömmel 
megyünk együtt a hegyekbe. 

Nálunk a családban mindenki sportol valamit: 
a legkisebbik fiam kiválóan síel, a középső (fiam) 
maratoni futó és triatlonista, a lányom pedig – 
mint említettem - jógázik.

Elárulod a korod?

Tavaly töltöttem be a hatvanat, s jóban va-
gyok önmagammal. Élveztem és élvezem az éle-
tem korszakait. Minden időben jött: a diplomák, 
a szerelem, a gyerekek, a sikerek. Marcus Aureli-
us azt írja az Elmélkedésekben, hogy „Minden, 
ami történik, igazságosan történik. Ha pontosan 
megfigyeled, rájössz. Nem csak azt mondom, 
hogy bizonyos rend szerint, hanem hogy igazsá-
gosan… Továbbra is erre figyelj tehát, s bármit 
csinálsz, azzal a szándékkal csináld: légy jó; jó a 
szó valódi értelmében. Erre vigyázz minden cse-
lekedetedben.”

Ezt kell megtanulnunk, s akkor mindegy, hogy 
hány évesek vagyunk.

Mi a legfőbb motivációd arra, hogy napról 
napra két kerékre pattanj, akkor is, amikor esetleg 
kevésbé van hozzá kedved? Félsz a betegségek-
től? Még több kilométert szeretnél teljesíteni? 
Vagy csak élvezed a mozgás adta szabadságot, 
hogy a természetben lehetsz, a friss levegőn?

Az embernek mindig célokat kell kitalálni saját 
maga számára. Közismert tény, hogy az elhízot-
tak aránya Európában a felnőtt lakosság körében 
Magyarországon a legmagasabb, s ez számos 
betegség kialakulásával van összefüggésben. 
Igen, én félek ettől, ezért igyekszem mindig idő-
ben felállni az asztaltól.

Jelenleg van egy fogadalmam: ebben az év-
ben legalább 6100 km-t szeretnék tekerni. Ez azt 
jelenti, hogy átlagban napi 15-20 km-t kell men-
nem. Jól haladok, s úgy néz ki, jövőre emelhetem 
a mennyiséget.
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Ha jól tudom, szinte semmilyen időjárási körül-
mény, vagy évszak nem akadályoz meg a bicikli-
zésben. Ez valóban így van?

A mi családunk nagyon összetartó, s minden 
névnapot, születésnapot szeretünk megünnepel-
ni. Ilyenkor persze ajándékkal is kedveskedünk 
egymásnak. Legutóbb téli kerékpáros ruházatot 
kaptam, ami annyira megtetszett, hogy a legna-
gyobb hidegben is eljárok edzeni. Úgy tűnik, új 
távlatok nyíltak meg, rájöttem, hogy nem félek a 
komfortos életemből kilépni: esőben, szélben, 
fagyban is képes vagyok bringára pattanni. Álta-
lában a bevásárlást is kerékpárral végzem, s ez 
nagyon praktikus. Nem engedi, hogy felesleges 
dolgokra költsek, jól át kell gondolnom, hogy mit 
cipelek hazáig. Mindenkinek csak ajánlani tudom!

Van társad a kerekezésben?

Azt szoktam mondani, hogy a férjem az életem 
betonoszlopa: ő az edző- és túratársam. Nélküle 
nem jutottam volna el Svájcba vagy Németország-
ba. Régen kialakult munkamegosztás van közöt-
tünk: én kitalálom, hogy hová menjünk, gyakran 
megszervezem az utat, ő pedig minden technikai 
dolgot átvállal. A kerékpárjainkat ő tartja karban: 
szerel, ha kell, alkatrészt cserél, mindent megold. 
Elképesztően ügyes és találékony. Még soha nem 

beszélt le semmilyen túráról, legfeljebb annyit 
kért, hogy gondoljuk át. A legjobb az, hogy soha 
nem kell magyaráznom, hogy menni szeretnék, 
mert benne legalább akkora a megismerési és 
teljesítési vágy, mint bennem. 

Régebben voltak barátok, baráti társaság, 
akikkel sokat mentünk együtt, de lemaradoztak.

A mozgás milyen pozitív hatásait észleled ma-
gadon?

Az én nyugdíjas orvos barátnőm gyakran mon-
dogatja, hogy a testbe nem szabad olyat „rakni”, 
ami nem abba való: alkoholt, cigarettát, zsíros 
ételeket. Ha valaki rendszeresen sportol, akkor 
mértékletesen él. Pl. egy túrán nem lehet sokat 
enni, mert az ember nem bír tekerni. Tehát a moz-
gás karban tart fizikailag és szellemileg egyaránt. 
Most, hogy növeltem az edzések számát, fogytam 
néhány kilót, de az nem is ártott. 

Alapvetően energiát kapok a mozgástól, s ez 
hihetetlenül fontos volt a vírushelyzet alatt. Lehe-
tőséget adott a viszonylagos szabadság és moz-
gástér megőrzésére.
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Amellett, hogy a Nyíregyházi Egyetem Óvó- 
Tanítóképző Intézetében főiskolai adjunktusként 
tanítasz, van két unokád is. Bokros teendőid mel-
lett hogy fér bele az életedbe a kerekezés?

A munkám a hobbim: nagyon szeretek taníta-
ni. Minden évben új feladatok és kihívások van-
nak. Különösen szeretem a tehetséges diákokkal 
való foglalkozást, az mindig plusz energiát jelent 
számomra. 

Nem vagyok szokványos nagymama, de ezt 
elfogadták a gyermekeim, mivel ők is sportolnak. 
Ez közös nyelvet is jelent: nem kell magyarázkod-
nom, ha edzésem van, ha túrázni megyünk a fér-
jemmel, ha körbetekerjük a Balatont. Nyilván, ha 
lehetőség van, együtt is szívesen megyünk kerék-
pártúrára, mivel a menyem és a vőm is sportolnak.

Egyébként a nagyobbik unokám alig tudott 
járni, de már sílécet kapott tőlünk, s együtt ki is 
próbáltuk. Minden, a családdal együtt töltött idő 
ajándék, hatalmas öröm. 

Meg kell találni az egyensúlyt, a harmóniát a 
munka, a család és a sport között. Úgy gondolom, 
hogy ez nekem sikerült.

A mozgás mellett van-e egyéb bevált gyakor-
latod a szellemi fittség, lelki kiegyensúlyozottság 
megőrzése érdekében?

A szüleim nagyon határozott elvek szerint ne-
veltek, s ez sokat segít még ma is a nehéz hely-
zetekben. Csodálatos, összetartó családom van, 
akikre mindig számíthatok. Szinte nincs olyan 
nap, hogy pl. a nővéremmel ne beszélnénk tele-
fonon.

Nyitott és elfogadó embernek tartom magam, 
s a barátaim is azok. Számomra ők jelentik a biztos 
pontot az életemben, mert megbízom bennük.

A férjemmel jól kiegészítjük egymást: ő a tech-
nika, a fizika és a természettudományok területén 
jártasabb, két lábbal áll a földön, míg én – filosz 
alkatú ember lévén – a művészetek világában ér-
zem otthon magam. Nagy szerencse, hogy min-
dig tisztelettel és érdeklődéssel viszonyultunk 
egymás munkája iránt, s mindig segítünk egy-
másnak a céljaink elérésében. Szeretjük a hosz-
szabb túrákat, mert ott több időnk van egymásra, 
a család, a gyerekek és a világ dolgainak megbe-
szélésére.

Mik a terveid idős korodra?

Nem szeretném feladni teljesen a munkát. Már 
dolgozom egy tehetséggondozó alapítványnak, s 
remélem, nyugdíjas koromban is számítanak rám. 

Rendszeresen végzek karitatív tevékenységet, 
s azt mindenképpen folytatni szeretném, vagy 
egy idő után fiatalabbaknak átadni.

A sportot sem szeretném abbahagyni. Őszin-
tén remélem, lesz még erőnk a férjemmel egy na-
gyobb európai túrára, amit évek óta dédelgetünk.

Természetesen jó lenne, ha az unokákat minél 
többször kényeztethetnénk, s átadhatnánk a vi-
lágról szerzett ismereteinket és tapasztalatainkat.  

Van-e még valami, amit az olvasókkal szeret-
nél megosztani?

Jobban kell becsülni a testünket, mert ahogy 
bánunk vele, ahhoz alkalmazkodik.

Guruljon az élet!
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https://epitoguruk.hu/
https://tevagyabrand.hu/


52   CsPM

Írástükör 
Mit tükröz az írás?

RÓNAI KATALIN

Kröell-Dulay Emőkét egy pedagógiai továbbképzésen ismertem meg. Azonnal érzékelhető 
volt, hogy színes, érdekes egyénisége jó hatással van a környezetére. Grafológus, ezoterikus, pár-
választási tanácsadó, újságíró, szerkesztő. Minden munkája, tevékenysége, a grafológia tudomá-
nyára épül, hiszen az írás az agy visszajelzése, a lélek, a test állapotáról. Ha az ember boldog, vagy 
szomorú, ha szorong, vagy éppen kitörésre készül, azt ő az írásából kiszűri. Felismeri az emberi 
lélek görcseit, párválasztások problémáit, a párkapcsolat fenntartásának, megbomlásának okait, 
az elengedés nehézségeit, a testi nyavalyákat. Segítséget nyújt, tanácsot ad, miközben energiát 
közvetít. Érti és érzi. Segít az önbecsülés megalapozásában, a harag feldolgozásában, a párra ta-
lálásban, az értékrendszerek stabilitásában. Saját magát így ajánlja: „íráselemzéssel egybekötött 
kötetlen hallgatás és beszélgetés a hétköznapi élet történéseiről. Helyzetek és megoldások.”
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Mióta foglalkozol grafológiával?
Tizenöt éve. A grafológia több mint egy egyszerű íráskép. Egy A4-

es papíron 160-170 jel van, amely a szakembernek árulkodik. Min-
den ember írása három zónából áll, alsó, felső, középső. E a három 
zónában az emberek mindenkori lelki, testi állapota benne található. 
Ha rámutatok az írásából megállapítható tényekre, lehetőséget is nyi-
tok számára, hogy befolyásolhassa sorsát, úgy, hogy megváltoztatja 
betűit.  Az írás megváltoztatása és ezzel az írás hatásmechanizmusa 
sok, sok gyakorlással befolyásolható. Kinyílik az univerzum, és a vál-
tozásra nyitott ember ezzel behívja az életébe a jót.

Kitől tanultad a mesterséget?
Drága Bodroghi Péter professzor úr volt a mesterem. Ő maga 44 

évig foglalkozott grafológiával. Ő volt az, aki arra is felhívta a figyel-
mem, milyen fontos dolog az, hogy az ember saját érzelmeitől, má-
sok ráhatásától függetleníteni tudja, amit az írás alapján megállapít. 

Tanítod is az íráselemzést. Megtanulható ez a tudomány?
Erre igazán születni kell, mesterem ezt a képességet látta meg 

bennem. Amit tanítok, az a tudatosság, a problémák kiszűrése, a tu-
datos gyakorlás.

Gyakorlást említettél, egy felnőtt ember, akinek már „kiírt” írása 
van, hogyan változtathatja meg az írását?

Az agyad azt végzi, amit te mondasz neki. Ha azt magyarázod neki, 
hogy bármilyen írószerszámmal is írva, kerekebb „a”, ”e”, ”i” betűket 
írok, mert ezek az „én” betűi, és én meg akarok változni, akkor ez elér-
hető. Azt mondod magadnak, hogy szeretnék a mindennapi életben 
sikeresebb lenni, hogy sürgősen változtatni szeretnék a párkapcsola-
tomon, javítani szeretném anyámmal, gyerekemmel, főnökömmel a 
mindennapi életem, akkor képes vagyok bevonzani a jót, azzal, hogy 
megváltoztatom az írásom. Persze ehhez tudni kell, hogy nincs jó és 
rossz ember, nincs szép és ronda írás, csak ember van, és írás, mert 
mindenki egyszeri és megismételhetetlen.

Az írás, mint említetted agyi tevékenység, a gondolatokban kez-
dődik.

A kapcsolatok élményszintje, akár a pénzzel való kapcsolat, vagy 
a tudatos cselekvés, a jó és a rossz megélése, napjaink, mind vissza-
tekintenek az írásokból rám. Természetesen jelzésértéke van a grafo-
lógusra, a papírválasztásnak, az írószernek, -hogy az töltőtoll-e, vagy 
golyós,- a tinta színének is. Mindennek más.

És az aláírás? Miért íratod le egymás alá többször?
Az aláírás, a személyiséged, dióhéjban. Akit elemzek három, négy 

oldalon ír, mégis az aláírása árul el róla a legtöbbet. Az aláírásnak 
külön grafológiája van. 

Hogyan alkalmazhatod ezeket az ismereteket, a számodra látható 
hurkokat, hazugságjeleket, szerelemjeleket a párkapcsolati elemzé-
sekben, amelyekkel sokszor fordulnak hozzád?

Volt már olyan beszélgetésem, hogy házassági hirdetés alapján 
megismerkedett pár, meg akarta erősíteni saját benyomásait, és el-
jöttek hozzám elemzésre. Azt kértem tőlük, hogy meg ne szólaljanak. 
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Csak az írásukat néztem meg, ebből állapítottam 
meg, hogy véleményem szerint működhet-e a 
kapcsolatuk. Természetesen, amit én mondok, az 
csak egy kiindulópont, mert akik nagyon össze 
akarnak csiszolódni, azoknak sikerülhet, hiszen, 
mint említettem, minden fejleszthető, gyakorol-
ható. Nagyon fontos dolog az önismeret, az ön-
értékelés. Ha ezekkel nem rendelkezel, akármit 
mondhatok neked, úgysem hiszed el. Sajnos, ke-
vés ember rendelkezik reális ismeretekkel, saját 
magával kapcsolatban, de segítséget szeretne. 
Mindezek megerősítésében sokat segíthet, amit 
én javaslok nekik. Mint említettem, ahogy nincs jó 
és rossz ember, mert mindenki valahol jó, és va-
lahol rossz, úgy nincs csúnya, vagy szép írás, sem. 
Bizonyos törvényszerűségek szerint élünk, s ezt 
az univerzum törvényei szabályozzák. Ha tuda-
tosan felvállalod a jót, és a rosszat, megtalálod a 
célhoz vezető utat. Ehhez kell az önismeret. Meg 
kell fogalmaznod milyen párt szeretnél magad-
nak. Az embert provokálhatja az univerzum. Ez 
a feladatod, és tudatosan kell észre venned a je-
lekből azt, amit tenned kell. Lefekvés előtt mindig 
összegezd a napot, reggel, pedig újból örömmel 
ébredj az új napra. Sose szidd, mindig dicsérd 
magad. A negatívumokat próbáld egyfajta pró-
baként felfogni, amelyet le kell győznöd saját ma-
gad megerősítése érdekében.

Az írásképből kiolvasod, hogy egy párkapcso-
latban a felek, hogyan tudják erősíteni és gyengí-
teni egymást?

Mivel a közös cél minden embernek a har-
mónia megtalálása, írásainkból következtethető, 
hogy ez az ember pörgős-e, aki mindig hatéko-
nyan végzi feladatát, vagy egy elméleti ember, 
gondolkozó lény-e, akinek egy szigetre van 
szüksége. A testi örömök, az anyagiak, az érték-
rended, ezek is mind láthatóak, és az is, hogy te 
mennyire értékeled a másik embert. De kiolvas-
ható a szomszéddal, az anyáddal, apáddal, a fő-
nököddel való viszonyod is. Az írásod hamarabb 
jelez, mint a szervezeted. Vannak egészséggel, 
betegséggel kapcsolatos jelek is, erről nem be-
szélek, ez az orvos dolga, csak jelzem, hogy több 
folyadékot igyon, mert a veséjének ez jót tesz, 
vagy menjen el egy kivizsgálásra. Csak azokról 
a jegyekről beszélhetek, amelyekben ő száz szá-
zalékig igazolhat. Képzeld el, ül veled szemben 
egy ember, akinek lemeztelenített lelke ott van 
előtted. Bizalommal fordul hozzád, és rád bízza 
magát. Nem élhetek ezzel vissza. A párkapcsolati 
elemzéseknél sokszor látok viharfelhőket, akkor 
finoman rávezetem őket a problémára. Fontos, 

hogy a sikertelenségeket ne éld meg kudarcként, 
hisz minél nemesebb a lelked, annál jobban meg 
kell járnod a pokol minden bugyrát. Az ember 
azzá válik, amilyen, hisz kódolva van, de befolyá-
solhatják körülményei, a neveltetése. Egy biztos, 
soha nem késő, minden élethelyzetet ugyanolyan 
komolysággal éljük meg. És tudd, az életed ma-
gad irányítod! Higgy gondolataid teremtő erejé-
ben!

Kapcsolatainkban nagyon fontos tényező a 
megbocsátás, akár valaminek vége, akár csak al-
kalmanként, van szükségünk rá.

Nemcsak a másoknak, de saját magadnak 
való megbocsátást is meg kell tanulni. A egy ve-
szekedés, egy szakítás, a keserűség, a fájdalom, a 
harag, a kiábrándultság, a szégyen, a vita, a düh, 
a gyűlölet, s minden, olyan, ami rossz, negatív 
energia, amely erőt von el tőled. Úgy hat a szer-
vezetedre, mint valamiféle böjt. A méreg, a fájda-
lom, a magány érzésénél más lesz az írásképed, 
nincs alsó, felső hurok, „lesoványodik” a betű, a 
„gy” betűnek nincs hurka. A megbocsátás kiindu-
ló pontja, hogy tudd, ha egyedül vagy, az még 
nem feltétlen a magány. A fájdalmat át kell élni, 
a fájdalomban elmerülve, leszünk erősek. Meg 
kell fogalmazni, mi az, ami zavart a másikban, és 
mi az, ami magadban. Keress konkrét időpontot, 
amikor a bomlás elkezdődött. Állj a tükör elé és 
kommunikálj saját magaddal. Fogalmazd meg, 
beszéld ki magadból, magadnak a fájdalmadat. 
Mire saját magaddal meg tudod értetni az ért-
hetetlent, addigra, már rá is jössz a megoldásra, 
vagy későbbiekben hasznosítható tulajdonságok 
birtokosa lehetsz.
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Általában minden alkalommal a másikat okol-
juk, rávetítjük a fájdalmunkat, s magunkat hibát-
lannak állítjuk be. 

Persze, ez egy természetes folyamat, először 
szidod, ha egy kicsit feldolgoztad, akkor már nem 
annyira haragszol rá, később a tükör kommuniká-
ció segítségével ráébredhetsz, hogy te is hibás 
vagy, a legszebb az, amikor megköszönheted a 
másiknak, hogy megtanított tudatosan élni. Ez egy 
„akaratosság”. Arról szól, hogyan szeretnél tovább 
menni az úton, vele, vagy nélküle, de teljességgel 
tudatosan. Ez a tudatosság megmutatkozik min-
dennapi cselekedeteidben is, és természetesen 
tükröződik az írásodban, a tartásodban is.

Hogyan látható ez a tudatosság az írásban?
Ne háríts! Vállald fel! Ez a legfontosabb, ha ez 

megtörténik, letisztul az írásképed, tiszta lesz a 
külalak, nem lesz satírozás, átírástól mentes, ke-
rek betűk, kerek „oválok”, szép hurkok lesznek 
alul, felül.  A felső hurok mindig a szellemre utal, 
az alsó az élmény – szex, pénz, tudatalatti (ero-
tikus álmok). A betűk kiírtsága arra is utal, hogy 
az ember, hogyan bírja például a monotóniát, - a 
közértek pénztárosai –. Türelmetlen, lassú, ügye-
fogyott, vagy kreatív, ezeknek külön jelei vannak. 

Megfelelő embert megfelelő munkára lehetne 
kiválasztani előzetes íráselemzéssel. A szülőkkel 
való előzetes kapcsolat kihathat a jelenlegi pár-
kapcsolatára, de az írásból azt is megállapítom, 
hogy apa, anya betöltötte-e szerepét a család-
ban, vagy, hogy ott hogyan működött a megbo-
csátás.

Szülő-szülő, szülő-gyerek kapcsolatban, házas-
ság megromlásánál, válás után nagyon fontos az 
elengedés.

Fontos, hogy a szülő hogyan engedi el a gyer-
mekét. A gyermek mindig érezze a szülőtől a 
biztonságot, de ne érezze, hogy korlátozza. Ne 
feszélyezze, ne alázza, ne kritizálja, mert ez rossz 
hatással van a fejlődésére. Érezze a gyermek, hogy 
van mögötte szülői háttér, de tudjon egyedül 
dönteni, lépni és létezni. Se ő, se a szülő ne kor-
látozza a másik embert, a gyerek is tanulja meg 
elengedni a szüleit, a szülő is gyermekét. Ha a 
kapcsolat megromlott, elválnak a felek, vagy csak 
elköltöznek, mindig hagyni kell, aki el akar men-
ni. Minden kapcsolatra hatással van, ha erőszako-
san tartják fenn. Mindenkinek szüksége van saját 
magára, a személyes szabadságára, mindenkinek 
magának kell kialakítania a saját létét.
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Mi van a titkolózó, rejtőzködő, megjátszó em-
berekkel? 

A nagyképű, harsány, okoskodó embertár-
sunk, ugyanolyan, mint az, aki állandóan bocsá-
natot kér, aki azért is szégyelli magát, hogy a vi-
lágon van. Mindegyikükben sok a kudarcoktól 
való félelem. Azt szoktam mondani, nincs kudarc, 
csak késlekedő siker. Nagyon fontos még azt is 
tudnod, hogy sosem vagy egyedül. Tudnod kell, 
hogy kihez tudsz fordulni. Legyen mindig egy-két 
bizalmas barátod, aki alkalmasint meghallgat, aki 
aktív befogadó, akivel kilehet beszélni a problé-
máidat, és azt is, hogy véleményed szerint, mi az, 
amin változtatnod kellene. Persze ez oda-vissza 
is érvényesnek kell, hogy legyen. Bármilyen ki-
csi változás is az, amelytől jobban érzed magad 
a bőrödben, befolyásol, és számít. De meg kell 
tanulnod „nem”-et mondani.

És akik sosem tudnak „nem”-et mondani?
Egyik alapvető dolog, sose zsákmányold ki a 

saját tested, lelked. Másoknak se hagyd, hogy ezt 
megtegyék. Sose hagyd, hogy a test, a lélek, a 
szellem egysége felboruljon. Egészséged érde-
kében ne legyenek lenyelt, ki nem mondott sza-
vak, mert ezek kövesedéshez, a szervezetedben 
méreganyag termelődéséhez vezethetnek. Min-
dig tudd, hogy nem másokért, csakis saját ma-
gadért mondasz „nem”-et. Aki mindenkinek meg 
akar felelni, az elveszíti az egyéniségét, beteg 
lesz. Nem lehet mindenkinek megfelelni, főleg 
akkor, ha ez gyökeresen ellenkezik az alapvető 
természetünkkel. Fel kell vállalni alkalmanként a 
konfliktust is, hogy a dolgok a rendes kerékvá-

gásba csússzanak vissza. Ugyanakkor sokféle 
olyan viselkedési panelt hordunk, amelytől alkal-
masint meg kell szabadulnunk. Utat kell engedni 
az újnak, az információ özönből ki kell választani a 
megfelelőt. A régi, poros bútoroktól, könyvektől, 
ruháktól meg kell válni, mert elvonják az energiát. 
Nyitni kell az új felé. Ne felejtsd, ha valamihez na-
gyon kötődsz, elveszíted.

Mennyire fontos egy új, régi kapcsolatban a 
személyes szabadság megtartása?

Alapvető dolog. Nem szeretlek és akarlak té-
ged, hanem szeretni akarlak téged, elfogadni, 
úgy, ahogy vagy, s te is fogadj el engem, úgy, 
ahogy vagyok. A kommunikáció nagyon fontos, 
ne egymás mellett éljetek, haladjatok, mint a pár-
huzamos egyenesek –amelyek, mint tudjuk, csak 
a végtelenben találkoznak,- hanem együtt. Ha 
problémád akad, ne okold rögtön a másikat, ha-
nem gondolkozz el azon, mit javíthatnál. Mindig 
nyugodj meg, csendesítsd le az indulataidat. Ha 
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kell, mondj „nem”-et, ez is a saját lényed szabad-
ságigényéhez tartozik, hiszen nem erőltetetten, 
hanem megfontoltan vállalod magad, és a társad. 

Ha egy kapcsolat meggyengül, nincsenek már 
azonos spirituális szinten, általában megjelenik a 
harmadik.

Ebben az esetben két lehetőség van, vagy 
felemelkedik a másikhoz, vagy visszacsúszik egy 
kevésbé fejlett szintre. Úgy kell ezeket végrehaj-
tani, hogy minden döntés az ember javát szol-
gálja. Ha magunk nem tudunk döntést hozni, 
segít nekünk az univerzum, amely meghallgat és 
visszajelez. De tudatosan kell hozzá fordulnunk, 
tudnunk kell, mit akarunk magunktól és társunk-
tól. Meg akarjuk őrizni, vagy el kell engedni. 
Egyik sem egyszerű, de, ha egyszerű lenne, bár-
ki képes lenne helyettünk élni. Mi, pedig csak 
a saját életünket élhetjük. Azt is csak egyszer, a 
MOST pillanatában.

http://www.szeghykrisztina.hu/konyvek.html
https://www.webnode.hu/
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Itt vagyok a Balatonon, épp pihenek és megadom a testemnek, amire vágyik.
Kedves Test, jó sok Nézőpontunk van róla. Szeretjük, megvetjük, sanyargatjuk bántjuk, kiszi-

polyozzuk, elutasítjuk és haragszunk rá.
„Gyűlölöm a testem, annyira ocsmány, hogy hízik még a légvételtől is” - Ismerős?

#dearbody

DIANA MERAL YAMAK
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Hasonlítgatás, szidalmazás, saját magunkból 
csinálunk karikatúrát és kicsúfoljuk magunkat. 
Pedig amiben élsz, azt te teremtetted, vagy tuda-
tosan, vagy tudatlanul, a tévhiteiddel, vagy más 
tévhiteinek a bevételével. Majd bántod magad. 
Itt az idő felelősséget vállalni és kitakarítani a hit-
rendszereket.

Gondoltál-e arra, hogy milyennek kéne lennie 
a testednek? Gyűlölöd-e?

„Ilyennek kellene lenni, akkor elfogadható.” 
Akkor jobban szeretnének. Jobban érvényesül-
nék! Mit látsz a tv-ben, amit készpénznek veszel, 
hogy csak a 90/60/90 az elfogadható, minden, 
ami attól eltér elutasítandó, szégyellni való, há-
nyadék és gusztustalan. Ha nem úgy nézek ki, 
ha netán van narancsbőröm, akkor én már nem 
vagyok értékes? Érdemes? Akkor 10 pontos nő-
ről, 6 pontosra zuhanok? Akkor én már nem is 
vagyok olyan szép? Nem érdemlek fullos pasit? 
Igaz szerelmet? Mert fullos pasit csak az érde-
mel, akinek ilyen meg olyan hosszú és tökéletes 
a combja, nem narancsbőrös, kockás a hasa, bo-
káig ér a haja és tökéletes? Ez tényleg igaz? Vagy 
csak elhitted, hogy ez így igaz?

Hiszel abban, hogy tudod a tudatodat formál-
ni? A tudatoddal pedig a testedet formálni?

Volt már rá példa nálad, hogy azt kezdted 
mondogatni, „mire ezt megcsinálom, kihullik a 
hajam. Vagy. Mire ezzel elkészülök, megőszü-
lök.”? Én tudatlanul mondogattam magamnak 
az őszülős részt. 14 évesen gyakorlatilag megő-
szült a fél fejem, mire egyszer tanulásnál éber 
lettem erre a kijelentésemre. Azóta inkább azt 
mondogatom, hogy mire ezzel elkészülök boká-
ig ér a hajam.
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Érted a lényeget? Hogy legyen a tested álom-
test, ha te folyamatosan az ellenkezőjét erősítge-
ted, szidod, elutasítod, undorodsz attól, amit va-
lójában te rendeltél meg. Mintha megrendelnél 
egy ruhát, majd felháborodnál, amiért pontosan 
azt küldték. Téboly! Szemléld a magadról mások-
nak, valamint ami fontosabb, a magadról magad-
nak mondott gondolatokat és mondatokat.

Most pedig pár gondolat a szégyenről. Vol-
tam pár éve Tenerifén egy barlangban, a hippi 
beach-nél, ahol anyaszült meztelenül mászkál-
tak az emberek. (erről a sztorimról a decemberi 
Magazinban olvashatsz bővebben) no de amit ott 
megtapasztaltam az az volt, hogy mindegy volt ki 
hogyan néz ki, hány kiló, lóg-e a melle, szőrös-e, 
20 cm-es-e vagy csak 5 cm, szeretet volt. Szé-
gyenmentes övezet volt, ahol emberek szerették, 
elfogadták, tisztelték egymást, úgy ahogy van, 
szőröstül-bőröstül. Túl láttak a testen és látták egy-

be az emberi lényt, a csodálatos lelkével együtt. 
Én meg, aki edző is vagyok és mindig figyeltem 
magamra, nem mertem levetkőzni, nem mertem 
sebezhetővé válni, mert akkor csúfolhatnak, bánt-
hatnak, kinevethetnek, megalázhatnak és szó sze-
rint védtelenül állok ott. Szégyenkeztem.

Nagyon sokat tanultam ott a szégyenről, meg 
persze egy idő után arról, milyen túl a szégyenen, 

felszabadultan vállalva önmagam lenni. Hogy 
nem nevetnek ki, hogy elfogadnak, nem ítélkez-
nek. Hogy milyen, amikor a testemet a napsugár 
és az óceán közvetlenül éri. Mint egy újszülött, 
úgy éreztem magam. Ott jöttem rá, hogy ez a ren-
geteg szégyen és kielégíthetetlen elvárás hegyek 
csak a fejünkben léteznek és nem ez a normális.

Azóta sokszor jött elő bennem a szégyen téma 
és dolgozom is vele mind a mai napig. Mikor 
éreztem először? Ki által? Enyém egyáltalán? Mi-
ért érzem, hogy valid? Vajon igaz volt valaha? Stb.
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Ezeken ti is menjetek nyugodtan végig. De eb-
ben a cikkben vissza térünk még a kérdésekhez.

Sokáig nem érdekelt az Élet. Készpénznek vet-
tem azt, hogy élek, hogy látok, hallok érzékelek. 
Aztán amikor meghalt a testvérem (erről is olvas-
hattok a januári magazinban) nagyon jelenlétbe 
kerültem.

Valahogy átértékelődött sok minden. Vala-
hogy ezáltal és a meditáció gyakorlása által sok-
kal inkább kezdtem belakni a testem és nem csak 
használni tudatlanul. Sokkal több érzékelés került 
elő és egyszerűen visszaléptem kettőt hátra. So-
kat halljuk ezt a légy hálás, mert van két kezed 
stb., mert mások tolószékbe kényszerültek. De ez 
valahogy nem hozza el senkinél azt, hogy tény-
leg hálás legyen a testéért. Sajnáljuk őket, de úgy 
vagyunk vele, oké, de én látok, hallok, járok és ez 
teljesen normális. Nem is gondolkozunk el azon, 
hogy ez ajándék. Csak a napi problémákon: több 
pénz, szerelem, új kocsi, lakás kellene.

Aztán amikor elkezdünk közelebb kerülni Ön-
nön magunkhoz, elkezdjük megfordítani a né-
zőpontunkat, akkor jövünk rá, hogy a gazdagsá-
gunk már létezik, hogy mindennap azok vagyunk, 
és mennyire szerencsénk van. A külvilágtól befele 
kezdünk fordulni, rájövünk arra, hogy valójában 
nincs probléma. Hogy ez a test a legnagyobb 
ajándék. Az, hogy ezzel a testtel megélhetek 
örömöt, megélhetek szenvedélyt, ezzel a testtel 
láthatok, járhatok, eljuthatok általa A-ból B-be, 
kifejezhetem magam a hangommal, kreatívat al-
kothatok a kezeimmel. Ölelhetek a karjaimmal. Ez 
a csoda. Az, hogy hallhatom az énekes madarak 
hangját, vagy az óceán moraját, hogy illatozha-
tom a tavaszi friss virágok illatát, érezhetem a fi-
nom csokoládé szuflé ízét, gyönyörködhetek egy 
fűszálon csüngő esőcseppen, tapasztalhatok és 
megérint valami annyira, hogy forróságot érez-
zek a mellkasomban és elöntsön az öröm. Ezek 
a csodák. Nem, ez nem alap! Nem egyértelmű, 
hogy jár nekem a két kéz, két láb és egyebek. Ez 
mind ajándék. Ha innen szemléled, akkor minden 
nap már eleve szerencsés. 

Túlságosan beleragadtunk az individuumba. 
Az én felfogásom szerint a testet azért kaptuk, 
hogy a lélek, ami ideköltözött egy időre, a Föld-
re ezen keresztül élhessen meg életérzéseket, 
tapasztalásokat, örömöt, bánatot, fejlődjön az 
éberségben és tudatosságban szerelem, pénz, 
barátság, veszteség, stb. által. Nem azért vagy itt, 

hogy földhöz ragadj és egyél, szexelj, dolgozz és 
meghalj, hanem hogy fejlődj ezek által, fejlődjön 
a lélek, a megoldási eszköztár, oldódjanak a blok-
kok, oldódjon a ragaszkodás, ne az elmédből és 
reakcióidból létezz. Véletlenül beleragadunk a 
testbe és a testi dolgokkal leföldeljük magunkat, 
pedig inkább szárnyalnia kellene a lelkünknek a 
test általi tapasztalásokon keresztül.

Sokszor van az, hogy akkor kezdjük el megbe-
csülni, hogy van valamink, ha már nincs. Pl.meny-
nyire fontos számodra a szaglás – akkor derül ki, 
amikor nincs, mondjuk két hétig. Mennyire fon-
tos, hogy tudj segítség nélkül felülni, akkor derül 
ki, ha egy ideig nem tudsz. El tudod kezdeni a 
tested és lehetőségeid megbecsülését anélkül is, 
hogy át kelljen élned a hiányát?

Sokat segít nekem a buddhista meditáció, ez 
tény. A Samata egyik előkészítő részéhez tartozik 
az, hogy képzeljük el, hogy meghaltunk. Nincs to-
vább ez a test. 

„KI akkor az ÉN? Ha nincs tovább a test. Akkor 
kicsoda az ÉN?”

Én megmondom őszintén, annyira életsze-
rűen bele tudom élni magam, látom, ahogy bo-
lyong a lélek és nem tud senkit megölelni, nem 
tud megszólalni, hogy utána olyan hálás vagyok 
ennek a testnek, hogy le tudja mozogni, amit a 
lelkem mutatni akar, és még itt van velem.
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Ítéletek az Ételekről:
Mennyit eszel? Azt eszed, amit kíván a tested, 

vagy azt, ami van és muszáj? Megeszed-e az egé-
szet, mert Szudánban éheznek az emberek és 
bűntudatod van, vagy ott hagyod, amit nem kí-
vánsz már? Ott mered-e hagyni azt, ami már nem 
esik jól akkor is, ha mások megszólnak? Rossz ér-
zésem volt és bűntudatom nekem is, hogy meg-
veszem hatezerért az indiai ételt és negyedet 
eszek. Ám be tudom csomagoltatni és vagy haza-
viszem, vagy odaadom az utcán a hajléktalannak.

Figyelj a megérzéseidre, pl.: érzed, hogy nem 
kell a rizs, elég a Nann kenyér, de nem, az agyad 
azonnal birtokolni akar, meg nem éhen halni, 
ezért te megrendeled a rizst is, miközben belül 
érzed, hogy nem kell. Aztán persze nem bírod 
megenni. Kérdezd meg mindig a tested, mit kí-
ván, mit szeretne, mennyit szeretne? És ne írd fe-
lül! Akkor se, ha ő most kakaós csigát szeretne, 
neked meg van nézőpontod arról, hogy a kakaós 
csiga hizlal, olyat nem szabad enni. Bízz a tested-
ben. Ne az agyadban, hanem a testedben. Figyelj 
a testedre. Mit mond, halld meg.

Nézz rá ezekre, értek-e téged hasonló mon-
dások:

„Addig innen fel nem állsz, amíg meg nem et-
ted az egészet, ami a tányérodon van /a brokkolit/ 
kelbimbót. Örülj, hogy ehetsz most ilyet. Addig 
edd, amíg van.”

Például nekem egyik régi párom rám erőltet-
te, hogy megegyek mindent, ami a tányéromon 

van, megalázást éreztem a család előtt – meget-
tem, nehogy megszóljanak vagy tiszteletlennek 
gondoljanak. Az lett a praktikám, hogy keveseb-
bet szedtem, és mindig inkább szedek újra.

Merünk-e nemet mondani és önmagunk mel-
lett kiállni? Pl.: én gyűlölöm a Rafaello-t. Régen, 
ha ezt kaptam, elfogadtam, és ha elvárták tőlem 
annak ellenére, hogy öklendeztem tőle, meget-
tem egy-egy darabot, nehogy megbántsak má-
sokat, közben meg önmagamat bántottam meg. 
Azt tanuljuk, hogy nem illik ezt meg azt, valamint 
félünk attól, hogy kiközösítenek minket. 

Most már megköszönöm a gesztust és meg-
mondom, itt hagyom szeretettel, mert én nem 
szeretem.

Nagyi főztjére mersz-e nemet mondani, ha 
erőlteti rád? „Nah, csak egy falatot, nem hizlal!” 

http://kalandorkiralyno.hu/
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„Csomagolok neked.” Értsétek meg, hogy ha ti kedvesen megmond-
játok akárkinek, hogy nem kéritek és ők ezt nem hallják meg/nem 
fogadják el, akkor itt nem neked kell szégyenkezni és rosszul érezni 
magadat, hanem nekik kellene, mert nem tartják tiszteletben a ne-
met.

Itt nem te vagy a tiszteletlen, hanem ők, amiért nem fogadják el 
azt, hogy nemet mondtál. Mint régen a tukmálós porszívó ügynö-
kök. Tehát nézd meg, nem veled van a baj. Ők nem toleránsak veled 
szemben.

Ettél e már nagyon sokat esküvőn, a Trófeában, csak azért mert 
ingyen van és neked az Jár? Miközben nem esett jól? A tested meg 
már régen szólt, hogy „uh, azt már ne”.

Van-e megrögzött nézőpontod egy-egy ételről? Pl.: Régen utál-
tam, de az régen volt. Vajon most is utálom? Néha én adok újabb 
meg újabb esélyt egy-egy ételnek, amire régen ráakasztottam rossz 
élményt. Esélyt, hátha már szeretem, hisz változom, minden változik. 
Lehet, már a mai valóságomban az a régi megítélés nem állja meg a 
helyét és már nem igaz. Lehet, ma már imádom a Raffaello-t.

Meg tudod-e figyelni mit kíván a tested és mi esik jól neki? Pl. én 
a gorfitól/bundás kenyértől/lángostól nagyon kiszáradok, befáradok 
és álom paralízisem lesz. Főleg ha ezek az olajosságuk mellett fok-
hagymásak is. Ezért ezeket az ételeket hanyagolom. Te hanyagolod 
azt, amire jelez a tested, hogy nem jó neki?

Mit kompenzálsz az evéssel? Mi ellen védekezel a hasi husival? 
Mit nem bírnál el?

Mit nyelsz be?

Figyelsz-e a tested jelzéseire. Mit kíván, mit nem? Akar-e edzeni, 
és ha akar, akkor mit?

Figyeld meg, hogy ma is azt akarja edzeni vagy csak magad-
ra erőlteted, mert beleragadtál a tegnapba, mások elvárásaiba és 
abba, hogy milyen voltál egy éve, vagy a múlt héten?

Bántjuk, ha beteggé válik, ha kiderül, hogy nem vagyunk minden-
hatóak. Aztán egyszer csak hidegzuhanyként halljuk, hogy a szom-
széddal valami van. Picit megrendülünk, majd elhessegetjük, pró-
bálunk úgy gondolni rá, hogy „uh, szegény”. De mindegy, velem ez 
úgysem történhet meg - és ezzel rögtön elfordultunk és távolságot 
tettünk a szomszéd és köztünk. Aztán hopp egy huszáros vágással 
mi is abban találjuk magunkat. Megbetegszünk. Megállítanánk az 
időt, sokkhatás alatt vagyunk, kiabálnánk, hogy állj, mindenki állj, de 
szívfacsarva vesszük észre, hogy a belső kétségbeesett segélykiál-
tásunkat nem hallja senki. Belekerültünk a jelenbe. Hirtelen jobban 
érzékeljük a testünket. Hirtelen mi lettünk a beteg szomszéd, akitől 
távolságot tartanak mások. Nem marad más út, csak befelé. Megis-
merkedni magunkkal, a testünkkel.

(Hálásan köszönöm Erdélyi Nikolettnek a testtel kapcsolatos éberségeket!)
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Az étel, 
és egyéb gondolatok
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Sokféle irányból közelíthetünk a táplálkozás 
felé, és sokféle, sőt túl sok szempontból tekint rá 
minden étkezési iskola, vagy fogyókúrát támoga-
tó elmélet.

Egyetlenegy, ami véleményem szerint bizo-
nyos, hogy az étkezés meghatározhatja az egész-
séget, a jóllétet, és a testsúlyt. 

Mégis, milyen elvet kövessünk?

Általános iskolai technikatanárként, 1984—
1998 között főzésórákat is tartottam. Ezek a le-
hetőségek nagymértékben szabad kezet adtak 
nekem, a tanárnak abban, hogy valamiféle olyan 
étkezési kultúra felé vihessem el diákjaimat, ami 
szerintem egészségesebb. (NO chips, Cola, vagy 
hasábburgonya, kechuppal).

Mert a gyermek elsősorban azt eszi, amit sze-
ret, s hogy mit szeret, az nagyon változó. 

Ráadásul a korral is változhat az ízlése, azok 
az ételek, amelyeket szívesen fogyasztott egyik 
életkorban, egy másik életszakaszban már nem a 
kedvencei.

Természetesen folyamatosan próbálkozni 
szükséges, hogy az egészségesebb táplálkozás 
felé fordítsuk őket, hiszen azért valami bizonyára 
rögzül, de nem könnyű feladat.

Unokáim zsigerből tésztapártiak, legfőbb ked-
venc a makaróni, a zöldségeket leginkább krém-
leves formájában fogyasztják el.

Úgy látom, az az elmélet, hogy a szülő pél-
dája evidens az étkezésben is, s hogy ráveheti 
gyermekét arra, hogy egészségesebben táplál-
kozzon, nem mindig működő lehetőség. Ugyan-
akkor nem beszélek az iskolai lehetőségekről, 
a menzán előforduló ételek belső tartalmáról, 
meg hogy a diák megeszi-e, ha esetleg ott sokkal 
egészségesebb ételt tesznek elé. 

Elgondolkoztam.
Eszembe ötlöttek azok a főzésórák, amikor 

eleve megtiltottam, hogy rántott hús és hasáb-
burgonya kombóban gondolkozzanak, és egy-
szer csak kiderült, hogy szívesen készítenek 
pogácsát, lángost, fánkot, smarnit, szilvás gom-
bócot, kelt tésztát, az én receptjeim alapján, te-
hát olyan ételeket, melyek a nagyszüleink kony-
hájában alapvetőek voltak.

RÓNAI KATALIN



66   CsPM

És hát a palacsinta, amely az örök kedvenc! 
Emlékszem, amikor az egyik osztályban egy visz-
szahúzódó fiú, aki félénkségével mások diszkri-
minációját is sokszor előidézte, a főzés óra után 
az utcájukban a szomszédokat megvendégelte 
az általa készített palacsintával. (Ezt az anyukától 
tudom, aki hozsannákat zengett dicséretemre, 
hogy Gábor fia ekkora változáson ment át e si-
kerélmény által, hogy tud palacsintát sütni!)

Számomra ezen étkek elkészítésének tanítása 
azért is volt fontos, mert egyúttal azt is megta-
nítottam, hogy hogyan lehet érzésre, látható, és 
nem mért mértékek alapján elkészíteni a finom-
ságokat, úgy, mintha egy világtól elzárt házban 
kellene főzni a családnak.

De elkanyarodtam. Mert ez még mindig nem 
az, ami. A mai ételallergiákkal sokakat sújtó hely-
zetben meg kell tanítani mindezeket az ételeket 
gluténmentesen, laktózmentesen, vagy vegán 
alapanyagokból elkészíteni, belekalkulálva az ár-
különbözetet.

Amiről idáig írtam, főtt ételek. 

Egy-egy elmélet szerint a főtt étel se egészsé-
ges. Másik elmélet szerint, mindent főzzünk meg, 
meleg legyen, amit elfogyasztunk, így hát megint 
visszaértem az elejére, ahhoz hogy alapjában 
nem lehet eldönteni, hogy kinek van igaza.

Hiszem, hogy a test megmutatja, mi kell neki, 
még akkor is, ha ezt sokan nem fogadják el. Egy 
idő után kialakul aszerint, hogy mire van szüksé-
ge a testednek.

Játsszunk egy kicsit! Ha megfigyeljük, hogy a 
felvágott cékla úgy néz ki, mint a vérerek metsze-

te, beigazolódik, hogy javíthatja a vérszegény-
séget. Ha feltörünk egy diót, belseje az embe-
ri agyat formázza. A sárgarépa karikából saját 
szemünk néz vissza ránk. A paradicsom a szívet 
juttatja eszünkbe, sőt, azt olvastam, a gomba ha-
sonlít a fülkagylóra, és ezért jót tesz a hallásnak! 
A gyömbér a gyomor segítője, a rebarbara és a 
zellerszár a csontoké, a citrusok a női mell meg-
betegedéseit akadályozhatják meg, a szőlő a 
szívre hat, az avokádó a méhre, az édesburgonya 
a hasnyálmirigyre és sorolhatnám.

A természetben megtalálható zöldségek és 
gyümölcsök rezgései, a bennük megtalálható 
tápanyagok, és az emberi találékonyság össze-
kapcsolható oly mértékben, hogy az étel, amit 
megeszünk, a szervezetünkben hasznosuljon, és 
jól érezzük magunkat tőle.

Egy nagyon fontos tényező van még mind-
ezekhez. Bármilyen étkezési kultúrát követünk, 
akár nyerset eszünk, akár főttet, vagy kapcsolva a 
kettőt, akármilyen az étel, amely a szánkba kerül, – 
és most nem beszélek azokról az élelmiszerekről, 
amelyeket alapvetően nem ajánl egyik étkezési 
mód sem, – a lényeg, hogy étkezéskor ott legyünk 
testben és lélekben, ahol eszünk. 

Telefonmentesen, tévémentesen, veszekedés-
mentesen, ha lehet családilag, megtisztelve az 
ételt, falatokat jól megrágva, – 24-36-szor, – odafi-
gyelve, jelenlétben.

Az étel, ami előttünk van, az étkezés legyen 
mindig ünnep, áldott lehetőség, hogy szerelem-
be essünk a saját testünkkel, a létezéssel, az építő 
energia bejuttatásával.
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www.balazskrisztina.hu

www.spiritual-life.hu

http://balazskrisztina.hu/
https://spiritual-life.hu/
http://www.oilbar-cafe.eu/
https://open.spotify.com/show/2eUxEgwxuICLbFf0hx89x4
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Szabadság igen vagy nem?

HARGITAI ANDREA
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Az elmúlt évben megtapasztaltuk mindannyi-
an milyen is, amikor kívülről behatárolnak. Ezek 
a határok védtek, de el is választottak. Sokáig tar-
tott nekünk, így lehetőséget kaptunk arra, hogy 
befelé forduljunk.

Ha sokáig vagyunk egy helyben, bezárva, ak-
kor egyre nagyobb jelentőséget kap számunkra 
a szabadság és a változtatás lehetősége. Ilyenkor 
megnőhetnek a vágyaink, és ezáltal a motiváci-
ónk is arra, hogy felszámoljuk mindazt, ami el-
nyom, visszafog.

Mit is mutat egy ilyen korlátozás és mire ad
még lehetőséget?

Neked milyen ajándékot, értéket hozott?

Igen, ezt a két kérdést nagyon is komolyan 
gondolom. Minden nehézség ugyanis valamilyen 
pozitív tapasztalatot hordoz és lehetőséget ad a 
gyors belső változásra. Segít tágítani a tudatun-
kat, új nézőpontokat fedezünk fel általa. Sőt, új 
erőforrásokból meríthetünk, ha merünk belül is 
változtatni.

Ilyen például az önmagunkért vállalt felelős-
ség, amit most az egészségünkkel kapcsolatosan 
volt időnk begyakorolni. Nézzük azonban, mi tör-
ténik, ha a korlátok megszűnnek. Valóban tudunk, 
merünk élni ezzel a szabadsággal?

Mi is valójában a szabadság és milyen 
szinteken érdemes felszabadítani magad?

Ahhoz, hogy ezt a kérdést mélységében meg-
válaszoljuk, érdemes magát a korlátot is megvizs-
gálni. Miben, hogyan jelennek meg életedben a 
korlátok? 



70   CsPM

Vegyük számba, melyek lehetnek ezek:

Ez lehet fizikai korlát, amikor nem tudsz helyet 
változtatni. Ezt könnyedén észrevesszük. Vannak 
azonban másfajta korlátok is.

Korlátozott lehet a gondolkodásunk is. Például 
amikor azt gondoljuk, hogy nekünk úgysem si-
kerül vagy amikor elhisszük, hogy nem vagyunk 
megfelelőek. Ezek a negatív, önkínzó gondola-

tok sajnos tartósabbak, mint egy karantén. Ezek 
sokszor egy életen át elkísérhetnek anélkül, hogy 
tudnánk, ezen bizony lehet változtatni.

Néha eszembe jut az a gondolat, hogy vajon 
miért hisszük el a saját gondolatainkról, hogy az 
az egyetemes igazság, amelyet mindenkinek kö-
vetni kell?

Mi lenne, ha ezeket megkérdőjeleznénk?
Lehet, hogy jobban éreznénk magunkat?

Bevallom, azért szeretem Byron Katie 4 kérdés 
módszerét, mert segít abban, hogy rájöjjünk mi-
lyen gondolati minták fogságába ragadtunk bele. 
Megkérdőjelezi a saját gondolatainkat, és ezáltal 
lehetőséget ad új, pozitív gondolatok beépítésé-
re. Sőt tovább megy. Azt kérdezi, milyen érzés, 
amikor az adott negatív gondolatot elhiszed.

Például: A férfiak mindig bántanak - gondolat.

Ha megvizsgálod milyen érzés, akkor frusztrá-
ció, csalódottság, negatív elvárások, félelmek és 

harag is megjelenhetnek erre a gondolatra. Ezek-
kel az érzésekkel közelítve egy új férfihoz, bizony 
eléggé rontja az esélyedet.

Mi lenne azonban, ha úgy tekintenél az ak-
tuális kapcsolatra, hogy ezt a gondolatot figyel-
men kívül hagyod? Gondold végig, képzeld el, 
hogyan viselkednél, milyen érzések lennének 
benned e-nélkül a gondolat nélkül. Na vajon, ez 
milyen érzéseket hoz a számodra?

Ha kipróbálod, te is megtapasztalhatod, hogy 
ez nem is olyan rossz. Kifejezetten kellemes.

Tehát a probléma ezek szerit nem a férfiakkal, 
hanem a hozzájuk fűzött gondolattal van. Ennek 
a módszernek az egyszerűsége lenyűgöz, ezért 
is használom terapeutaként sokszor.

Visszatérve az eredeti témánkra, nézzük to-
vább, hogy hol lehet még olyan korlát, amit érde-
mes felszámolni.

Ez az érzelmi szint. Vajon hány csontvázat őrzöl 
a szekrényben?

Mennyi régi seb az, ami még most is fáj, mert 
se megbocsátani, se elfeledni nem tudtad?

Te őrizgetsz ilyen csalódásokat?
Mit gondolsz, ettől nem kellene megszabadulni?

Azt hiszem azzal, hogy megint kinyílt a világ, 
talán érdemes újraértékelni a korlátainkat és ide-
je a szabadság felé indulni. Te mit gondolsz?

Megéri ezzel foglalkozni? 
Igen vagy nem?
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Külső-belső szabadságunk 
megteremtése

Sétálok a körúton, lassan, komótosan.
Ráérek. Nem azért, mert nyugdíjas vagyok, 

immár 10 éve, hanem mert így döntöttem.
Talán pont a pandémia bezártsága szülte meg 

bennem ezt a döntést. A vágyat, hogy lassan, ko-
mótosan sétálva újra megismerjem ezt a várost, 
ahol élek, immár 69 éve. 

Azt a Budapestet, ahol éveken keresztül el-
rohantam a gyönyörű házak mellett, ahol nem 
láttam meg a faragott kapukat, a mellvédeket, a 
szobrokat, nem csodáltam meg a hatodik emelet 
magasságában elhelyezkedő csodás erkélyeket. 
Reggelente, amikor a nap bekukucskál az abla-
komon, arra vágyom, hogy sétáljak el parkokba, 
üljek le padokra, bambuljak, simogassam meg 
az évszázados platánfákat a Margit szigeten, 
vagy másszak fel az egyik legnagyobbhoz, ame-
lyet valaha láttam, – vonathoz menet, – a Podma-
niczky utcában.

RÓNAI KATALIN
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Azt érzem, ezek által lehetek kívül-belül szabad.

Nyugdíjasként sok idő kellett ahhoz, hogy ezt 
megéljem, észrevegyem. Konkrétan rá kellett szól-
jak magamra, hogy „hova sietsz, kedves Katalin”?!

Amikor észreveszem azt, hogy gyorsan eszem, 
nem figyelek étkezés közben az ételre, az ízekre, 
az illatokra, a rágásra, ha kapkodva fürdök, mert 
közben a feladataimon jár az eszem, vagy, amikor 
idegesen sietek a buszhoz, rendszerint elrohanok 
életem azon pillanatai mellett, melyek meg nem 
ismételhetőek már soha.

Ilyenkor a nevemen megszólítom magam, így 
állítom le a megbokrosodó kis lovacskákat, me-
lyeket gondolataim özöne, és a külső hatások be-
folyásolnak.

Mert a külső hatások csak akkor nem érnek el 
bennünket, ha egy barlangban egyedül üldögél-
ve, magokat és erdei gyümölcsöket fogyasztva 
meditálunk, különben a társadalom, és a világ 
befolyásolja életünket, a gondolkodásmódunkat, 
és tevékenységeinket.

Hipnózis gyakorló tanfolyamra jelentkeztem 
pár héttel ezelőtt. Mindig is foglalkoztatott az elme 
ezen vezettetésének módszere, megfelelő hasz-
nálata, lévén gyógyításra, önkezelésre, relaxálásra, 
régi sérelmek feloldására kiváló terápiának tartom. 

Míg meditációban sokszor nem érkeznek a ké-
pek, és a mások által vezetett meditációba rend-
szerint belealszom, minden hipnózishoz közelítő 
terápiában történetek, képek sokasága, érzések, 
akár könnyek, kacagás, illatok is megjelennek ne-
kem. Hasonló eredményeket tudtam másokkal el-
érni segítő alkalmakkor, egyfajta belső utaztatással.

Viszont vágytam arra, hogy a hipnózissal köze-
lebbről megismerkedjek, lévén az emberi elme, 
és viselkedés befolyásolhatósága mindig is fog-
lalkoztatott, és nem a negatív lehetőségek miatt. 

Mert az életünk rengeteg olyan lehetőséget, 
eseményt indukál, ahol úgymond hipnotikus kap-
csolatba kerülhetünk másokkal. Egyik legkedve-
sebb ilyen alkalom, amikor szerelmesek leszünk, 
de olvastam arról is, hogy a magassarkú cipőben 
sétáló nő hipnotikusan odavonzza a férfiak tekin-
tetét akkor is, ha a lapossarkúban közlekedő másik 
hölgy dekoratívabban van felöltözve, kisminkelve.

Felvetődött bennem az a kérdés már régeb-
ben is, de a mostani pandémiás helyzetben még 
inkább, hogy mekkora része lehet az emberek 
megbetegedésének, önmagunk megbetegíté-
sének, mindenféle befolyásolásnak, vagyis társa-
dalmi szinten a tömegpszichózisnak. Annak, hogy 
mit hiszünk el, kinek hiszünk, és a figyelmünket 
hova irányítjuk. A hipnózis alapja a figyelem össz-
pontosítása után, az elme átkapcsolása általi be-
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folyásolás. A gyógyító hipnózis ezért lehet segítő 
módszer.

Mégis továbbgondolva, ha a tömegpszichó-
zis, a hipnózis gyógyíthat, akkor miért félelmet, 
irigységet, dühöt, agressziót integrálnak általa, 
sulykolva azt, ami nincs, ami nem létező „rémek” 
kapcsán emberi közösségekben gyűlöletet 
ébreszthet?

A „meggyőzési technikák” a Híradó, a 
hírek, az ismételt fenyegetések (BKV járato-
kon), vagy a végeláthatatlan rádiós, televíziós, 
és virtuális reklámok, naponta több százszor be-
folyásolják az elménket. Folyamatosan kapjuk az 
impulzusokat, hogyan cselekedjünk, hogyan öl-
tözzünk, mit együnk, mozduljunk, vagy ne moz-
duljunk, kenegessük magunkat, kapjunk-e be 
egy pirulát, és így tovább. Mindezek azt sugall-
ják, hogy csak akkor leszünk boldogok, ha ezek 
szerint cselekszünk.

Visszatekintve a történelemben, hány háborút 
indikáltak olyan elvek elhintésével, amelyek csak 
a gyűlölködést szították, vagy határvitákat élesz-
tettek, ugyanazt az Istent másképp szeretőket 
háborúra hívták egymás ellen úgy, hogy mind-
ezeknek semmiféle tényleges igazságtartalma 
nem volt. Gondoljunk csak az Isaura sorozatra. A 
kosztümös szappanopera olyannyira megérintet-
te sok tízezer hazai néző szívét, hogy – a korabeli 
hírek szerint – pénzgyűjtésbe kezdtek Isaura fel-
szabadítására.

Hol van hát a szabad akarat, és hol van a szabad-
ság, amikor folyamatosan valamilyen  formában 

befolyásolva vagyunk? Ho-
gyan lehet elérni azt, hogy 
a belső békénk megma-
radása mellett tudjunk 
közösség-

ben élni úgy, 
hogy ne tudják 

az agyunkat át-
programozni, akár 

sorozatokkal, akár reklá-
mokkal, akár tömeghisztéria által?

Nehéz kérdés.

Lásd az óriásplakátokat! Amikor megjelentek, 
baleseteket okoztak, mert több sofőr azt nézte 
vezetés közben, hogy mi van odaírva. Manapság 
már talán nincsenek ilyen hatással, megszoktuk 
őket, lehet, hogy a figyelmünk átsiklik felettük. 
Gondolom ezt a jelenséget az óriásplakát terve-
zők is észrevették, – bár anno szó volt arról, hogy 
be is szüntetik az óriásplakátokat, pontosan a bal-
eseti helyzetek miatt, aztán ez meghiúsult,– ezért 
látok már spirituális indíttatású feliratokat figye-
lemfelkeltés céljából. 

Ki gondolta volna évekkel ezelőtt, hogy a Sze-
rencsejáték ZRT. utánpótlás és gyakornoki kép-
zést hirdet, óriás zöld betűkkel: „A jövőt te alakí-
tod! Lépj szintet!”- óriásplakáttal?

A téma végeláthatatlan kacskaringókkal teli. 
Nem tisztem, és nem is tudom végigjárni, mert ah-
hoz órákig írhatnám a történeteket, az esettanulmá-
nyokat, és a véleményemet.

Egy bizonyos, a jelenben lét, a lelassulás, a 
figyelem önmagunk, a belsőnk, a testünk jelzé-
sei, a lelkünk rezzenései felé, az öröm megélése 
megakadályozhatja, hogy a tömegpszichózis ré-

szesei legyünk. 
Legyünk hát kívül-belül szabadok 

úgy, ahogy nekünk jól esik, és 
mosolyogjunk embertársa-

inkra, mert minden mo-
soly visszasugárzik 

ránk.
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UDVAR MELINDA

Vajon ma is - 2021-ben – ez az általános kí-
vánság az ifjak és régebb óta fiatalok körében? 
Vagy e tekintetben is teljes átváltozáson ment 
keresztül a világunk, a társadalmunk? Már nem 
annyira fontos a szabadság, vagy az, hogy sze-
ressünk, és szeretve legyünk? Átformált minket 
a digitális világ, a teljes szabályozottság, vagy 
az a tény, hogy úgy is lehet élményt szerezni, 
hogy ki sem tesszük a lábunkat a szobából, la-
kásunkból?

Azt gondolom, hogy az elmúlt bő egy évben 
a pandémia az átlagember számára egyet jelent 
a veszteséggel, a korlátozásokkal. Biztosan van-
nak olyan szerencsések, akiket egészségügyi, 
kapcsolati és egzisztenciális szempontból nem 
érintett meg a koronavírus-járvány, de ez sajnos 
nagyon keveseknek adatik meg.

Szabadság… 
a COVID árnyékában

„Szabadság, szerelem… e kettő 
kell nekem”… mennyire romantikus 
és egyszerű kívánság egy XIX. századi 
influenszertől, Petőfi Sándortól.
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A hivatalos, kormányzati intézkedésekkel azon-
ban mindenki szembesült, azt az érzést mindany-
nyian megtapasztalhattuk, hogy nem élhetünk 
úgy, mint régen: hiszen szabadságunkban korlá-
toztak minket.

„Olyan szürke lett minden, elvesztek a színek” 
– hallottam a minap egy keserű hangulatú beszél-
getés során. Többen az utazás, az élményszerzés 
lehetőségének hiányát említették, amikor a meg-
változott helyzetről beszéltek. 

„A mit nem és hogyan nem lehet” párbeszé-
dek negatív energiájával szemben egy számomra 
teljesen egyedülálló történetet szeretnék megír-
ni. Reményt adó, hogy mindig vannak, akik meg-
találják a pozitív lehetőségeket.

Egy ismerősöm a pandémia időszaka alatt, le-
cserélte régi, nyekergős ellipszis trénerét újra, és 
elhatározta, hogy minden nap tesz az egészségé-
ért. Az első napok után kicsit unalmasnak találta a 
„kötelező tekerést”, így próbált olyan alternatívá-
kat keresni, amelyek a számára monoton mozgást 
kicsit élményszerűbbé teszik.

Ekkor talált rá egy applikációs programra, 
amely program készítői felkértek híres sportoló-
kat, akik különböző helyszíneken futnak, közben 
tanácsot adnak a helyes légzés, pulzusszám és a 
többi kapcsán, illetve a helyi érdekességekről is 
beszámolnak. Ezek a felvételek tetszőleges idő-
pontban bármikor elindíthatóak, és egy táblagép/

telefon segítségével pontosan követhető az, hogy 
a sportoló a portugál tengerparton, vagy éppen a 
marokkói Fez egyik óriási piacán fut keresztül.

Kedves ismerősöm arról mesélt, hogy már szinte 
pár nap elteltével egyfajta addikciót okozott a moz-
gás és a képi világ együttes megjelenése, minden 
este hatalmas várakozással lépett rá a trénerre, és 
merült bele messzi tájak szépségébe, szívott magá-
ba sok - sok új információt. Persze, nem mellesleg 
mozgott, és ez a mozgás sokkal nagyobb élményt 
okozott, mint egy egyszerű edzés. Elmondása sze-

rint az élmény annyira valóságos volt, hogy később, 
amikor rákeresett egy-egy látványosságra a neten, 
akkor a megjelenő kép olyan hatást keltett benne, 
mint amikor az ember visszanézi a nyaralás képeit.

A fentiekben említett program használata ter-
mészetesen nem váltja ki és helyettesíti az „igazi” 
valódi élményt, az utazás izgalmát. Az applikáció-
val nem lehet megtapasztalni a puha homok ta-
pintását, a virágok illatát, a tengerparti sós levegő 
harapását… azonban napról napra kicsit elvisel-
hetőbbé tette a COVID helyzet kapcsán beveze-
tett korlátozásokat, segítette a fizikai és mentális 
egészség fenntartását. 

Minden este, amikor rálépett az ellipszis tré-
nerre kicsit elszabadult a 2021. év rémisztő való-
ságától és megtapasztalhatta a szabadság érzését 
újra, becsaphatta az elméjét, és aznap este jóleső 
érzéssel, fizikailag elfáradva, szellemileg feltöltőd-
ve pihent le.
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Neked van 
szerszámos 
ládád?

PÁLI PATRÍCIA

Szöget ütött a fejemben egy kérdés.

Vettem egy kalapácsot, hogy be tudjak verni 
egy szöget a falba, amire egy kedvenc képemet 
akasztottam fel.

Kérdés!

Ha a hintalovam gördülő talpának egy szögét 
kell beverni, vagy ha a vésőt kell kicsit megko-
cogtatni, hogy simán hasítson a falba vájt me-
netben, amibe a villanyvezetéket fogom behúz-
ni, vagy ha az ajtót kitámasztó éket szeretném 

stabilan benyomni, hogy az ajtó stabilan kitárva 
álljon, s mikor a dió csonthéjas kabátja makacsul 
ellenáll, akkor vajon a meglévő kalapácsot elő 

tudom venni, s használni tudom-e ezzel segítve, 
megoldva ezen helyzeteket? Vagy kell egy külön 
kalapácsot venni a hintalovam szögéhez, a véső 
fejének ütögetéséhez, egy ék stabilizáló, helyre 
tevő kalapácsba is be kell, hogy fektessek, nem is 
beszélve a dióhéj felnyitó extra kalapácsról?

Egy kalapács egy speciális feladatra jó csak és 
külön - külön kalapács kell minden egyes helyzet-
hez, vagy egy kalapács számos, egymástól akár 
nagyon különböző helyzetben és feladat megol-
dására alkalmas?

Az új helyzetek nagyon rémisztőek tudnak len-
ni, aminek pontosan egy oka van.

Az ember megijed, hogy teljesen eszköztelen.

Csak egy - elsőre megoldhatatlannak és meg-
másíthatatlannak tűnő - gondolat uralja az ember 
gondolatait, hogy az új dolog ismeretlensége és 
újszerűsége miatt olyan mintha a semmiből kelle-
ne gazdálkodnia, a semmiből kellene megolda-
nia és helytállnia ebben a rá váró új helyzetben.

A fókusz beszűkül egy rémisztő nihil ihlette 
semmibe, ahol az elővételezett hiányosságok, a 
megugorhatatlannak tűnő magasságok és kihí-
vások az eleve elrendeltetett kudarcot és bukást 
vetítik előre, egy tónustalan sodródást az egyirá-



CsPM   77

nyú felismerésbe, az előzetesen sejtett alkalmat-
lanság tényszerű bizonyosságába.

De tényleg minden egyes alkalommal újra kell 
tanulni járni, ha új utakra téved lábunk?

Tényleg teljesen üres a szerszámos ládánk? 

Tényleg az üresség, készségtelenség, képes-
ség nélküliség ordító hiánya jellemzi az új - és 
talán addig nem ismert, még előzetes gyakor-
lattal nem rendelkező – utakat? Vagy ha jobban 
átgondolnánk, hogy ez a newcomer feladat mi-
lyen készségeket, képességeket követelne meg 
tőlünk - azaz ha a feladat specifikus szűk 
fókuszt, amiben elnémíthatatlan hang-
erővel rivall eszköztelenségünk kétség-
beesett hangja -, szélesebbre nyitnánk? 
S a jelen pillanatot nem egy a semmi-
ből építkező elszigetelt pillanatként 
élnénk meg, hanem egy-egy nagyobb 
egységbe beleilleszkedő momentum-
ként kezelnénk, aminek kapcsolati há-
lója, táplálkozási forrása van korábban 
szerzett tapasztalatainkból - hirtelen 
jönne az első rémületet, ént megkérdőjelező le-
fagyást feloldó, feloldozást hozó megnyugvást 
jelentő érzés -, hogy:”Az én szerszámos ládám 
nem üres!”, azaz, hogy „Képes leszek rá!”

És innentől kezdve, ettől a pillanattól kezdve 
már a fókusz azon lesz, hogy miként kell ezen új 
feladat sikeres abszolválásához használni és talán 
újradefiniálni, egy módosított, updatelt formában 
használni a már meglévő eszközeinket, képessé-
geinket, készségeinket. Tapasztalatainkat „kell 
csak” elővenni és a helyzetnek megfelelően fel-

használni.

Szóval nincs totális eszköztelenség 
csak elő nem vett szerszámos láda.



78   CsPM

Szebb, több, értékesebb. Feltéve, hogy készen állunk azt beengedni, elfogadni, hálás szívvel 
megtapasztalni – tudva, hogy megérdemeljük. Harmatfriss leckém az Élettől, melyet lassan, de 
biztosan tanulok én is.

Legutóbbi újrakeretezett ÉletMesém záró fejezete sok érdekességet tartogatott számomra. 
Mikor karácsonyi meglepetésként egy olyan programban való részvétellel ajándékozott meg a 
Gondviselés, ahol 14 Mentor segítségével kezdhettem el egy sokrétű életmódváltást, még fogal-
mam sem volt, milyen eredményre számíthatok, mire kitavaszodik.

ÉletMese Újrakeretező - 5.
 - Mindig jobb jön

BLOGI
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Egyet tudtam, nagyon vágyom már valami újra, 
még sokkal inkább, mint korábban. Mert hiába 
jártam évek óta tréningről előadásra, tanfolyam-
ról konzultációra, folyamatosan azt éreztem még 
mindig hiányzik valami és nem kerek a történet. 
Az igazi átütő transzformáció váratott magára.

Egészen mostanáig.

Mert mindeddig olyan mélységben voltak az 
elakadásaim, hogy esélyem nem adódott hozzá-
juk férni bármilyen módszerrel nyúltam is egy-
egy témához, amiben fejlődni akartam jó ideje.

Ezúttal azonban valami egészen más megkö-
zelítéshez volt szerencsém. Oly sokféle területen 
munkálkodva adódott alkalmam összehangolni 
a látható változást a belső átalakulással, hogy az 
erőfeszítéseimet siker koronázta május közepére.

1. Teljesítettem a saját magam számára 
előirányzott két ruhaméretnyi csökkenést.

2. Ha még nem is váltam Parádés Sportoló-
vá - ahogy Dobler Mesterünk hívja a tanítványait 
- de már sikerült beiktatnom az életembe a rend-
szeres mozgást. Mégpedig nem is akárhogy. Ké-
pes voltam magam hetente háromszor rávenni, 
hogy reggel 5 és fél 7 között letudjam az aznapi 
edzést. Nem mondom, hogy könnyen ment, de 
mint tudjuk: a cél szentesíti az eszközt. Én pedig 
piszok büszke lehettem magamra, hogy mikor 
sokan még épp csak a másik oldalukra fordulva 
húzzák tovább a lóbőrt, én aznap már nem hiába 
keltem fel hajnalok hajnalán. 

3. Hónapokon át főzőcskéztem magamnak a 
számomra előírt ketogén-mediterrán étrend sze-
rint, melyet a januári vércsepp analízis után java-

solt számomra Bagi doktornő. Akinek a Program 
során messze többet köszönhettem, mint egy di-
agnózis, jó pár ajándék táplálék kiegészítő vagy 
néhány személyre szabott recept. Kaptam egy 
teljesen új nézőpontot, megértettem a fegyelem 
és kitartás fontosságát, s jó adag motivációt arra, 
hogy a kreativitásomat a konyhában is megél-
hessem időről időre. Na, ez aztán igazi újdonság, 
mondhatom.

4. Kipróbáltam magam mindenféle egyéb 
kreatív foglalkozásban is a főzésen kívül. A jobb 
agyféltekés rajztól kezdve a pontozásos meditá-
ciós technikán és a bútorfóliázáson át egészen a 
táncig bezárólag jó pár dolog szerepelt a reper-
toárban az elmúlt 4,5 hónap alatt. Igen, volt, ami-
ről megállapítottam, inkább elrettentő példának 
volt jó, de legalább megtudtam, mi az, ami nem 
az enyém - EGYELŐRE. Ez is egyfajta eredmény, 
ráadásul azért is nagyon beszédes számomra, 
mert volt, amire ezek közül hosszú évek óta ké-
szültem… Éppen ennek fényében megdöbbentő 
és egyúttal felszabadító felismeréseket köszön-
hettem neki.

5. Megtudtam milyen színtípusba tartozom, 
mi áll jól és mit érdemes elajándékoznom a gard-
róbomból, ha a mindennapokban is az a terv a to-
vábbiakban, hogy úgy ragyogjak a környezetem-
re, hogy mindenkinek jó kedve legyen már csak 
attól, hogy láthat engem. És ehhez oly kevés kell: 
megfelelő színek és fazonok, egy hozzám passzo-
ló rúzs, na meg a hit, hogy igenis hatással lehetek 
már a puszta megjelenésemmel mások hangula-
tára. És ez felelősség.

6. Részt vehettem egy fotózáson, ahol nem 
egyszerűen csak kisminkelve, belőtt hajjal pö-
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röghettem-foroghattam egy meseszép ruhában, 
hanem életre szóló élményt kaptam azáltal, hogy 
megtapasztaltam: él bennem egy bohókás ki-
rálylány, akit néha érdemes szabadjára engedni 
ahhoz, hogy megélhessem annak örömét, hogy 
gyönyörűnek tudom látni saját magamat. 

7. Megtanultam jelen lenni a saját életem-
ben, tudatosan megfigyelni melyek azok a dol-
gok, amik viszik az energiámat és mik azok, amik-
re koncentrálva töltődni tudok, hogy én magam 
is értéket adhassak jó példát mutatva másoknak.

8. Na meg persze felfrissítettem az angol-
tudásomat is, ráadásul könnyedén és játékosan 
szómagolás és nyelvtan biflázás helyett. Már nem 
okoz nehézséget a mindennapokban összerakni 
egy érthető választ, ha valaki mondjuk útbaiga-
zítást kér tőlem a város közepén vagy a munkám 
során angolul beszélő ügyfélbe botlok.

9. Számos személyiségtesztet kitöltve meg-
ismerkedhettem magammal és alkalmam adó-
dott megérteni, miért úgy működöm, ahogy. Na 

meg persze azt is, hogy miért jó ez nekem. Rá-
adásul képet alkothattam arról is, mások csele-
kedeteinek, felém tanúsított magatartásának mi 
lehet a mozgatórugója, s hogyan kezelhetem 
én úgy ezeket a szituációkat, hogy mindannyian 
nyertesként jöhessünk ki belőle.

10. S végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, 
megismertem kb. két tucat csodálatos embert a 
Mentorok és Kiválasztott társaim személyében, 
akiknek kimondhatatlanul sokat köszönhetek már 
most is. És bár az „átváltoztatóshow” május 15-
én lezárult, az igazi közös munka még csak most 
kezdődik számunkra. Tovább vinni és terjeszte-
ni a környezetünkben azt a fajta nézőpontot és 
hozzáállást, hogyan tehetjük a mindennapjainkat 
olyanná, amilyenné szeretnénk, s hogyan BOL-
DOGuljunk napról napra egyre jobban, ügyeseb-
ben és lazábban.

Ami pedig ebben a jó hír minden olvasó szá-
mára: a magazin hasábjain folyamatosan ké-
szülök beszámolni a haladásról és az eredmé-
nyekről. Tartsanak velem hónapról hónapra és 
változ(tass)anak velem együtt, amennyiben úgy 
érzik, eljött az ideje.

https://kaveszunet-az-elmenek.webnode.hu/
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https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
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BLOGI

Lehet másképp 5.
Stresszt okoz a határidő? Van remény.

Világ életemben olyan embernek tartottam magam, akit stresz-
szelnek a határidők…

Damoklész kardjaként éreztem a fejem felett lebegni már min-
den egyes általános iskolai olvasónapló leadás dátumát is, ami 
néha az egész nyári szünetemre képes volt rányomni a bélyegét. A 
sikeres érettségi után még hónapokig álmodtam arról, hogy a vizs-
gabizottság előtt csúfosan leszerepelve egy hang nem sok, annyi 
sem jön ki a torkomon, bármelyik tételt is húzom ki bármelyik tan-
tárgyból.

Mai eszemmel visszatekintve határozottan állítom, hogy ez volt 
az egyik oka annak, hogy a középsuli után eszem ágában sem volt 
továbbtanulni, hiszen egy főiskolán aztán dögivel retteghettem 
volna a hasonló szituktól minden vizsgaidőszak végén…

Aztán ahogy teltek-múltak az évek valami megváltozott.
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Ma már lazán hagyom akár az itteni cikkeim le-
adását is az utolsó pillanatra és ezt nem hanyag-
ságból teszem. Hanem azért, mert megtanultam, 
hogy mindennek eljön az ideje, és amíg nem ke-
rekedik ki bennem a történet, amit megosztani 
vágyom itt a virtuális hasábokon, addig hiába is 
görcsölnék rajta, hogy márpedig nekem írnom 
KELL.

Semmit nem KELL.

Csak én szívattam hosszú éveken át saját ma-
gamat azzal, hogy kötelezőként könyveltem el 
dolgokat, amiket a hátam közepére sem kíván-
tam. Ahelyett, hogy vettem volna egy nagy leve-
gőt és mikor ellenállást éreztem magamban bár-
mivel kapcsolatban is, megvizsgáltam volna:

1. Mit érzek pontosan?
2. Miért érzem azt?
3. Mikor éreztem már korábban hasonlót?
4. Hogyan oldottam meg azt a szituációt?
5. Milyen lehetőségeim vannak MOST arra,
        hogy a ’nemszeretem’ dolgot kiiktassam?

Merthogy mindig mindent (IS) lehet másképp. 
Feltéve, hogy hajlandók vagyunk másik néző-
pontból megvizsgálni egy-egy adott szituációt. 
Megoldás fókuszba helyezve magunkat, emlé-
kezve rá, hogy eddig is mindig mindent túléltünk, 
hiszen képesek vagyunk a velünk szembe jövő 
helyzeteket több-kevesebb sikerrel átvészelni. 
Sőt mi több, mindegyikből tanulni s ezáltal egyre 
könnyebben és lazábban BOLDOGulni minden-
nel, amit feladatként kapunk a mindennapokban. 

Főleg, ha az idők során egyre inkább megis-
merjük saját magunkat. Hogyan működünk, mire 
hogyan reagálunk s ezekkel a reakciókkal milyen 
eredményeket érünk el… Na meg persze ameny-
nyiben meghozzuk a döntést: ezentúl legyen 
másképp ÉS teszünk is ezért.

Mert mindig rajtunk múlik mit és hogyan ke-
zelünk. Minek milyen jelentést adunk és mire ho-
gyan reagálunk. Tudatosan mérlegelve a lehető-
ségeket, avagy zsigerből felelve mindenre, ami 
velünk történik…

Gyanúsan egyszerűnek tűnhet, avagy nyaka-
tekertnek és kivitelezhetetlennek - a csavar a do-
logban pedig, hogy ez is rajtunk múlik.

Nem KELL persze elfogadni feltétel nélkül az 
én nézőpontomat, sőt. Arra kérek mindenkit, ha 
úgy érzi, nem tud azonosulni a fentiekkel, bátran 
alaposan gondolja át és elemezze ki azt. S tegye 
ezt mindaddig, míg képesnek érzi magát arra, 
hogy nyitott szívvel és elmével fogadja az alábbi 
példámat, amit saját ÉletMeséim újrakeretezése 
révén volt lehetőségem megtapasztalni az elmúlt 
évek során.

Mióta elvégeztem több mint 10 éve először az 
Agykontroll alaptanfolyamot, vesszőparipámmá 
vált a gondolat nagytakarítás. Hosszú évekig az 
agyára mentem jó pár ismerősömnek, mikor a 
„próbálom”, „nincs semmi baj” és társai szavakat, 
kifejezéseket javasoltam elhagyni a szótárukból, 
ahányszor csak meghallottam tőlük. Néhanap 
szinte késhegyig menő vitákba voltam képes 
belemenni, mikor ellenreakcióba ütköztem... Ki-
sebbfajta dührohamot kapva ekéztem (TÖBBNYI-
RE szerencsére persze csak magamban) az illetőt, 
azon puffogva: nem csoda, hogy az egész élete 
értéktelen, ha még arra is képtelen, hogy odafi-
gyeljen rá, milyen szavakat használ, miket gondol, 
és hogyan cselekszik…

Manapság még mindig ugyanazon a vélemé-
nyen vagyok, mint eddig (már a gondolat nagy-
takarítás fontosságát illetően), csak már jóval „láj-
tosabban” tudom tálalni a nézőpontomat saját 
magammal csevegve és másokkal kommunikálva 
egyaránt.

És láss csodát: mind többen és többen hajla-
nak rá, hogy átgondolják, lehet némi igazság a 
dologban.
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Mi változott a korábbihoz képest?

Én magam és hogy milyen jelentést adok an-
nak, ahogy mások fogadják, amit mondok nekik.

Hogy megértettem és elfogadtam:
- ha valaki ellenkezik velem, az nem azt je-

lenti, hogy amit mondok nem jó, csak Ő másképp 
látja a világot és ezáltal másképp működik, mint én

- ettől a különbözőségtől egyikünk sem 
jobb vagy rosszabb a másiknál, s ugyanúgy szeret-
hetők vagyunk, akár egymás számára is, attól hogy 
bizonyos dolgokban (MÉG) nem értünk egyet

- joga van mindegyikünknek a saját néző-
pontjához és ahhoz, hogy mindenki elfogadja és 
szeresse Őt úgy, ahogy van, anélkül, hogy meg 
akarná változtatni a saját igényei szerint

- bármit mondok vagy teszek, ha szeretet-
tel kapcsolódom a másikhoz, neki és nekem is jó 
lesz; neki, mert esélyt kap egy másik nézőpont 
befogadására, nekem, mert értéket adhatok

- s elkezdhetjük tanulni, hogy minden jó, ha 
jó a vége, hisz amíg nem jó, addig még nincs vége

Szóval folyt. köv. a júniusi számban. Ugye ve-
lem tartanak?

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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RÓNAI KATALIN

Lány a metrón

– Nyugi, bármi lehet az oka, – mormolom, amikor érzékelem a lányt, aki velem 
szemben ül a metrón, és hangosan zokog.

Nem akármilyen zokogás ez. Egy mindentől elrugaszkodott önsiratás, hatalmas 
védekező, segélykérő, ugyanakkor egy „mindenki hagyjon békén” szabadul ki a 
könnyek áradata által.

– Mekkora bátorság van ebben a lányban! – mormogom újra, és minden erőmre 
szükség van ahhoz, hogy a „megmentelek programot”, amely bennem rendszere-
sen beindul, le tudjam állítani. 

Valahol mélyen mégis azt érzem, valamit tennem kellene, ha a lányért nem is, 
de legalább önmagamért. Azért a nőért, aki én vagyok, és aki csak a citológiai le-
let kézhez vétele után fél évvel volt képes így sírni.

– Sírni pedig kell!– szólalok meg végül, s magam is elcsodálkozom, hogy ez már 
kihallatszik. A lánynak szól, de közben saját könnyeim is csordogálni kezdenek.

Aztán csak sírunk mindketten, szipogva törölgetjük az orrunkat, egyre hango-
sabban zokogunk, majd észlelem, hogy a szomszédom is szipogni kezd.

Futószalagszerűen terjedni látszott a sírás, amikor a lány hirtelen, mint aki akkor 
ébred, felnézett. Már nem zokogott, mintha hirtelen elzárták volna a csapot. Tágra 
nyitotta még mindig vörös szemét és gyűlölködve nézett körül.

– Most akkor szórakoznak velem?! – üvöltötte.

S mintha valaki elzárta volna, ebben a pillanatban a mi könnyeink is elapadtak, 
a felszakadt könnyek tisztító árja beszennyeződött.

A lányra néztem, majd a tenyeremben fénylő utolsó csepp könnyemre, és azt 
mondtam.

– Köszönöm.
– Mit köszönsz nekem nyanya? – visította a lány, változatlan hevességgel.
– Köszönöm, hogy könnyeiddel megnyitottad könnyeim előtt az utat. Előbb 

meg akartalak menteni a fájdalomtól, de végül te mentettél meg engem.

Majd az elképedt lány keze után nyúltam, s a tenyeremben lévő, utolsó, fénye-
sen világító, igazgyönggyé vált könnycseppet tenyerébe helyeztem, majd leszáll-
tam, fogalmam sincs, melyik állomáson.

Azt az egyet tudtam viszont, hogy szabad és boldog vagyok immár.
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SIVÁK ENIKŐ ASHA

Életem 
legboldogabb napja

Itt vagyok. Most is itt vagyok. 
Életem legboldogabb napjában vagyok.

Mi teszi a mai napomat a legboldogabbá?

AZ, HOGY ÉRZEM A LELKEM ARANYSÁGÁT, A SZELLEMEM 
ÜDESÉGÉT, A TUDATOSSÁGOM HATALMÁT, ÉRZEM A TESTEM 
MELEGSÉGÉT, ÉRZEM A VILÁG IRÁNTI SZERETETEMET, MERT 
ITT VAGYOK ÖNMAGAMBAN, FÉNYEM RAGYOG MAGAMBAN. 
MINDEGY, hogy ÉPPEN ISZOM AZ IMÁDOTT REGGELI KÁVÉMAT, 
ÖRÖMKÖDÜNK A VIRGONC KIS KUTYÁMMAL, CSODÁLOM A 
KÍGYÓM CSODÁJÁT, A CICÁM FENSÉGESSÉGÉT, A BARÁTAIM 
FERGETEGESSÉGÉT. ÉLVEZEM A CERUZÁM SZÁRNYALÁSÁT, 
MINDEGY MI A TÖRTÉNÉS, CSAK JÓ BOLDOGNAK LENNI. MIN-
DEN, AMI BENNEM VAN, RAGYOGVA ÁRAMLIK, ÉN VAGYOK - ÉN 
ÁRAMLOK - ÉN SZERETEK - ÉN FÁJOK - ÉN ÉLVEZEM AZ ÉLETEM 
- ÉN KÖNNYEZEM - ÉN NEVETEK. Érzem, hogy én ÉN vagyok és 
mindig egy csoda önmagammal VANNI.
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Júniusi kalendárium

LINA ROEDGER

„Nézz csak körül, most dél van és csodát látsz,
az ég derüs, nincs homlokán redő,
utak mentén virágzik mind az ákác,
a csermelynek arany taréja nő
s a fényes levegőbe villogó
jeleket ír egy lustán hősködő
gyémántos testű nagy szitakötő.”

Radnóti Miklós: Június

A Nap jelenleg az Ikrek jegyén halad keresz-
tül a Zodiákuson, majd június 21-vel átlép a Rák 
jegyébe. Ezzel egy időben a Nyári napfordulót 
ünnepeljük. 

 
E hónap nevét valószínűleg Juno római isten-

nőről kapta, aki Jupiter nővére és felesége is volt. 
A házasság által megszentelt szerelem pártfogója 
és a születések védőistennője.

A meteorológusok Nyárelőként tartják szá-
mon, a régi Székely-Magyar naptár szerint Napis-
ten havának nevezik, eleink a Gödölyetor (Eper) 
hava elnevezést használták júniusra, a hónap régi 
katolikus neve pedig Szent Iván hava.
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A népi megfigyelések olyan bölcsességeket 
tartalmaznak, amivel ma már kevesen vannak 
tisztában. Nézzük is milyen hiedelmek tartoznak 
június havához:

• ha Medárd napján esik, akkor negyven 
napig esik

• a júniusi eső koldusbotot nyomhat a gaz-
da kezébe

• ha a kakukk Szent Iván napja előtt megszó-
lal, úgy olcsó lesz a gabona, ha utána, úgy drága

• ha Szent Iván napján eső esik, úgy mind 
mogyoró, mind pedig dió kevés lészen, így tehát 
dió helyett sült almát ehetünk

 
Az asztrológia tükrében a kalendáriumra te-

kintvén idén júniusban több említésre méltó, 
jelentős esemény zajlik az égbolton, melyhez ez-
úton kívánok egy kis segítséget nyújtani.

Június elején a Merkúr - Neptun kvadrátja 
pontosodik, amely június 5-én lesz exakt és ezzel 
egy időben zajlik egy Plútó - Mars szembenállás 
is, amely június 13-ig érezteti hatását.

Ezen hatások alatt érdemes a meditációra és 
egy kicsit a befelé fordulásra koncentrálni. Érde-
mes a szóbeli kommunikációra jobban odafigyel-
ni, mint általában, mert adódhatnak félreértések 
és a Mars - Plútó fényszög miatt konkrét nézetel-
térések is. Ilyenkor nem szabad a harag vagy az 
agresszió irányába elmenni. Jó időszak ez a saját 
feszültségünk, agressziónk művészetbe fordítá-
sára is.

A Jupiter Halakba lépése és a Neptun itt tar-
tózkodása azt szorgalmazza, hogy spirituális sí-
kon is nyíljunk meg egy nagyobb transzcendens 
felé. Jupiter később visszatáncol kicsit a Vízön-
tő jegyébe, hogy aztán végül december 30-tól 
megkezdje uralmát a Halak jegyében.

Itt alapvetően is uralomban van mindkét sors-
bolygó, a Neptun és a Jupiter is. 

Június 9-12-ig a gondolati energiákat lehet 
csodálatosan rendezni, esetleg múltbéli esemé-
nyek tisztázó beszélgetését lefolytatni. Ekkor a 
Nap együttállásba kerül a Merkúrral, mely retrog-
rád mozgásban lesz és egyesülésük a Tejút - Orion 
csillagkép találkozásánál fog megtörténni. Maga-
sabb eszmék, a tudatosság magasabb szintjeire 
való lépés lehetséges. Megélhetjük mit jelent a 
magasabb Isteni részünkkel való kapcsolódás. Az 
ima és a meditáció is sokkal hatásosabb ezeken 
a napokon. 

Június 14-én pontosul az Uránusz és a Szatur-
nusz Kvadrátja, mely hatásokról már korábban ír-
tam. Itt a kollektív szabadság – korlátok, a belső 
szabadság és annak kreatív megélése kap szere-
pet. Megkérdőjeleződik miben vállalunk szere-
pet a társadalmi színtéren. Mennyire fordulunk a 
korlátok ellen vagy tudjuk feloldani önmagunk-
ban a biztonság - bizonytalanság kérdését? Meg 
tudjuk-e teremteni a bizonytalan körülmények el-
lenére is a saját szabadságunkat?

A csillagászati nyár kezdete 2021-ben 
június 21-én, 04 óra 36 perckor lesz. 

Ezen a napon lesz az évben a leghosszabb 
nappal és a legrövidebb éjszaka. Innentől kezdve 
rövidülnek a nappalok egészen december 21-ig 
a téli napfordulóig.

Szent Iván-éji máglyagyújtás 2021. június 24.

A keresztény egyház Szent Jánost tette e nap 
védőszentjévé, ünnepe az V. század óta vált álta-
lánossá. A Szent Iván-napi tűzgyújtáshoz külön-
böző hiedelmek fűződtek. Az e napon gyújtott 
tűzről azt tartották, hogy megvéd a köd, a jégeső, 
a dögvész ellen, termékenységvarázsló hatású, 
elősegíti a jó termést. A tűz átugrása egészség és 
szerelemvarázsló hatású. Egészségvarázsló sze-
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repéről is sokat olvashatunk, a parázs felett füstölt 
virágos bodza, vasfű, fodormenta és más növé-
nyekből főzött teák formájában, vagy a hamuban 
sütött alma jótékony hatása is ismert. Régen a tűz-

gyújtással a Napot segítették a sötétséggel vívott 
küzdelmében. A mágikus éjjel a varázslatoknak is 
kedvez: főként a szerelemben és a bőségben.

Június 24-én Újholdkor és 25. éjszakáján a 
Hold-Plútó együttállásakor az álmaink transzfor-
mációs erővel rendelkeznek. 

Érdemes tudatosan megfigyelni, jegyzetelni, 
mert valódi gyökeres változást hozhat, ha tudjuk 
integrálni az álmaink üzenetét.

Összefoglalva, a hónap kedvez a spirituális, 
szellemi, művészi és kommunikációs tevékenysé-
geknek és akár a tanulásra is jó időszak. 

Lehetőségünk lesz megérteni az egységet egy 
magasabb nézőpontból, felismerni az „Isteni társ-
teremtő” részünket és kézzelfoghatóvá tenni a tu-
dásunkat itt a Földön. A hónap második felétől az 
érzelmeinké és a családé lesz a nagyobb szerep.

Jó nyarat és kellemes időtöltéseket kívánok 
a nyitás időszakára mindenkinek! A csillagok 
kedveznek most a találkozóknak és kisebb uta-
zások is tervezhetőek a biztonság szigorú meg-
tartásával.

https://illatkor.hu/
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https://illatkor.hu/
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SZEGHY KRISZTINA

„Anyám nem egy ölelgetős, 
puszilgatós típus…”
Anyáink hatása a saját anyaságunkra

Május első vasárnapja. A nap, amikor azokat ünnepeljük, akiknek a teste szolgált első ott-
honunkként, akik féltő gondoskodással vettek körül minket gyermekként, majd jól titkolt szo-
rongással figyelték kamaszkori önállósodásunkat, és akikre felnőttként is számíthatunk. 

Minden édesanya más és más. Vannak, akik szeretettel ölelnek, és vannak, akik eltolják 
a gyermeküket maguktól. Egyesek lágyak, simogatóak, míg mások keményen, ridegen, fa-
kanállal fegyelmeznek. Vannak, akik önmagukat feláldozva mindent megtesznek a gyerme-
kükért, és olyanok is, akik az alkohol mámorába menekülnek a hétköznapok problémái elől, 
magukra hagyva gyermekeiket. 
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Akárhogy is: elsősorban ők azok, akik a mon-
dataikkal, a hozzá(nk)állásukkal, a személyiségük-
kel olyanokká alakítottak-formáltak minket, ami-
lyenek lettünk. 

Mindent, amit mondtak, de még inkább, amit 
tettek, öntudatlanul magunkba szívtuk kisgyer-
mek korunktól kezdve, akár egy szivacs, és hor-
dozzuk magunkkal, amíg mi is édesanyák leszünk. 
Anyává válni különleges dolog. Amellett, hogy 
egy nő új életet hoz a világra, ő is megszületik, 
mint édesanya. Az anyaságban pedig a mintája 
az lesz, amit a saját édesanyjától kapott útravaló-
ként. 

Nehéz lehet azonban az anyává válás, az 
anyánktól kapott mintával történő azonosulás ak-
kor, ha az anyánk egy sajátos keverékét alkotta a 
szerető és bántalmazó típusnak. 

Mit tekintünk bántalmazásnak? A társadalom 
szemében a rossz anya az, aki nem ad enni a 
gyermekének, aki megveri, vagy aki alkoholmá-
morban tölti az estéit. Miközben súlyos lelki ter-
heket hurcolhatnak azoknak az édesanyáknak a 

gyermekei is, akik úgy vállaltak gyermeket, hogy 
nem voltak felkészülve lelkileg az anyaságra. Nem 
dolgozták fel a saját érzelmi sérüléseiket, ezért 
aztán ezeken keresztül szemlélték és reagálták le 
a későbbiekben a saját gyermekük reakcióit is. 

A mai harmincas, negyvenes korosztály szü-
leinél még „nem volt divat” a pszichológusi se-
gítség kérése. Sőt, maga a pszichológus szakma 
sem volt a mai formájában elérhető az akkori Ma-
gyarországon. De ha lett is volna segítség, akkor 
sem szabadott volna „kiteregetni a családi szeny-
nyest”. 

Nagyon sok nevelési elv és sérülés öröklődött 
így generációról generációra a női ágon. Az a nő 
például, akit gyerekkorában vertek, felnőve szin-
tén gyakran alkalmazta ezt a fajta fegyelmezést 
tehetetlen dühében a saját gyermekénél, hiszen 
nem volt más eszköztára. 

„Az anyai nagymamám nem volt ölelgetős, 
szeretgetős típus. Anyám is ilyen hidegebb al-
kat. Másképp mutatja ki a szeretetét. Például az-
zal, ahogy felnevelt minket. Mindig jól tanultunk, 
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sportolhattunk, zenét tanulhattunk. Anyám gyak-
ran kikapott kiskorában, nagymamám elég türel-
metlen típus, hamar felkapja a vizet. Anyukám is 
ilyen, gyorsan eljárt a keze, ha rosszat csináltunk. 
De egyébként nagyon szeretett minket.” 

Azokban a családokban, ahol a fiúgyerek volt 
az „érték”, ott a lánygyerek sokszor megfeleléssel, 
teljesítmények hajszolásával igyekezett megsze-
rezni az apa és az anya figyelmét és szeretetét. 
Ezt a teljesítménykényszert aztán általában a sa-
ját lányára is kivetítette. Tőle szintén folyamatos 

teljesítmények felmutatását várta, igazolva a világ 
előtt, hogy ő bizony az anyaság porondján is ma-
ximális pontszámmal teljesített. 

„Nagyapámék semmibe sem nézték anyuká-
mat. Érzelmileg elég rideg család volt. A bátyját 
bezzeg istenítették. Ő volt az okos a családban. 
Neki csak tanulnia kellett. Anyám csinált min-
dent, ellátta az állatokat, főzött, mosott, takarított. 
Egész életében a szüleinek próbált megfelelni. 
Még mindig tanul, a harmadik diplomáját szerzi. 
Felénk is elvárás volt, hogy kitűnőek legyünk az 
iskolában. Akár még este 11-ig is kínlódtak ve-

lünk, már sírtunk a fáradtságtól, de muszáj volt 
megérteni, jól megcsinálni a háziként kapott ma-
tekpéldákat.” 

Egy testileg is bántalmazó, vagy például egy 
teljesítménykényszeres anya gyermekeként fel-
nőtt nő számára szorongást okozhat az anyaság 
gondolata. Félhet attól, hogy ő is bántani fog-
ja a saját gyermekét, pedig nem szeretné, vagy, 
hogy hogyan találja majd meg az egyensúlyt az 
egészséges elvárások és a teljesítménybe haj-
szolás között. 

Az anya-gyerek kapcsolatban tehát sok min-
den eldől. Sok esetben még arra is hatása lehet, 
mennyire válik szorongást keltővé számunkra az 
anyaság gondolata, és ezáltal mennyire könnyen 
vagy nehezen érkezik felnőve a párkapcsolatunk-
ban a gyermekáldás. Hiszen ma már tudjuk, hogy 
a lelki tényezőknek komoly hatásuk van a testünk 
működésére. 

Amellett, hogy az anyánk által szerzünk ta-
pasztalatot az ő megélésein keresztül arról, hogy 
milyen anyának lenni, az anyánk által tanulunk 
meg szeretni is. Ha az anyánk kiabál velünk, azt 
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fogjuk hinni, hogy az a szeretet. Ha bánt minket, 
azt tanuljuk meg, hogy az a szeretet. Ha figyel 
ránk, ha átölel minket, ez jelenti majd a számunk-
ra a szeretet. Későbbi kapcsolatainkban, amikor 
így bánnak velünk, ezt fogjuk szeretetként értel-
mezni. Ezért nagyon fontos, hogy mit tanít egy 
anya a viselkedésével, a szavaival a gyermeké-
nek a szeretetről. 

Úgy tűnhet, mintha teljesen ki lennénk szol-
gáltatva a kora gyermekkori élményeinknek, 
amelyek aztán felnőttként úgy irányítanak minket, 
mint egy robotpilóta. A szabadságunk abban áll, 
hogy lehetőségünk van ezekkel az élményekkel 
utólag, segítő foglalkozású szakember segítsé-
gével dolgozni, és átlátva a hozott mintáinkat, és 
azok hatását a felnőtt életünkre, az életünk felet-
ti irányítást a saját kezünkbe ragadni. Az általam 
alapított Babahívogató Program egyik központi 
témája az anyai minta feltárása. 

„Minden nő, aki magát gyógyítja, gyógyítja 
az összes felmenő asszonyt, aki előtte érkezett, 
és az összes születendő leányt, aki még utána 
érkezik.” 

(Global Sisterhood)

http://www.szeghykrisztina.hu/babahivogatoprogram.html
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Mámmá

KOVÁCS BRIGITTA EFI

Már messziről lehetett hallani az ajtócsapódásokat. Tucatnyian adták egymás-
nak a kilincset. Gyerekek, felnőttek, kicsik, nagyok, ifjak, vének, kalaposak és haja-
donfővel érkezők.

Egy idegen szemlélő nemigen tudta megállapítani, ki tartozik valóban a csa-
ládhoz, ki rokon, jó barát és ki az, aki csak úgy arra vetődött. A házból folyvást 
finom illatok terjengtek, melyek az egész utcát ellepték. Nevetések, korholások, 
gyereksírás, énekszó és megannyi zaj szűrődött ki a kicsiny épületből.

Az ajtón belépve mindig otthonos rendetlenség, és egy pirospozsgás arcú, 
örökké jókedélyű, kötényt viselő, kövérkés kis asszony fogadta a látogatót.

A nő szinte állandó mozgásban volt a tűzhely és a gyerekek között. Ringó csí-
pője, széles medencéje sok-sok mezítlábas apróságnak adott életet, melyek be-
népesítették az egész házat. Körülöttük teendő mindig akadt: az egyiknek a foga 
fájt, a másik a legújabb táncát mutatta be, a harmadikat a szomjúság gyötörte. Se 
vége, se hossza nem volt a kéréseknek, kérdéseknek. Az asszony begyógyította a 
sebeket, röptében ropta a táncot, és inni adott a szomjazónak. Szoknyája minden 
egyes ráncára jutott csimpaszkodó kicsi kéz. Ideje volt mindig, mindegyikre. Hogy 
csinálta? Maga se tudja. Egyszerűen csak tette a dolgát. Volt terített asztal, vetett 
ágy, szépen gondozott kert, tiszta ruha, s folytonfövő fazeka csak úgy ontotta ma-
gából a finomabbnál finomabb ételeket. Honnan tellett rá? Senki se tudja. Bárki 
tért be hozzá, nem kérdezte ki-fia borja, csak annyit mondott: ülj le fiam, szedek 
levest!

Felkeresték a betegek, a szerelmi bánatban szenvedők, a mulatni vágyók, és 
a társaságra szomjazók. Ha egyebet nem is, de jó szót, vigasztalást és egy karéj 
kenyeret bárki kaphatott nála.

Az asszony rendkívül figyelmesen tudott hallgatni: úgy, mint senki más. S míg a 
kávé elkészült, a megoldás is mindig megszületett a kérdezőben.

A ház sosem volt csöndes. A falusiak tudták, hogy egy jó kis tereferére bármikor 
betérhetnek a mámmához, mindenki anyjához.

Arkhipov: Parasztasszony zöld kötényben
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Egy csésze napfény - versgyűjtemény

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


https://italwax-szalon-budapest.business.site/
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Bőrünk egészségének
nyomában

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

MAYER PETRA

Ebben a hónapban csúcsosodott ki az oltások 
okozta feszültség, a vágy, hogy végre engedje-
nek minket menni „szabadon”.

Ha már az oltásnál tartunk, jelezném, ha vala-
kinek kiütései jöttek ki, ne lepődjön meg, talál-
koztam ilyen esettel. Amit javasolni tudok, hogy 
várjunk. Normális reakciója a szervezetnek. Ne 
rohanjunk vele szoliba, vagy ki a napra „szárítás” 
címszóval, mert könnyen hiperpigmentálódhat a 
bőr. Gyulladáscsökkentő anyagokkal helyileg le-
het kezelni. 

A másik, belefutottam pár helyzetbe, ami a 
hormonális fogamzásgátló elhagyásával járó 
bőrelváltozás, vagy akár a helyi fogamzásgátló 
elhagyásával járó idegesítő pattanások.

Azt hiszem erről a témáról még nem beszél-
tem. Van egy mondás ezzel kapcsolatban, amit 
gyakorta használnak a vendégek: „kijöttek a pat-
tanások, mert abbahagytam a fogamzásgátlót…”. 
Helyesbítenék, a pattanások azért múltak el, mert 
mesterséges hormont adtál a szervezetednek. A 
kettő között óriási különbség van. Szóval idő kell 
a szervezetnek, hogy magához térjen. Én tudom, 
hogy mindenki gyors megoldást akar, de ez így 
nem megy. Mindenhez idő kell, a szervezetnek 
is időre van szüksége. Természetesen kell kezel-

ni közben a bőrt, hogy a szövet ne károsodjon a 
gyulladásos folyamat során. A belsőleg való rend-
betétel nem olyan könnyű. Számos utat jártam be 
én is, mások is. Egyéni megoldások léteznek, ez a 
tapasztalatom. De idő! 

Ha már a belsőnél tartunk. Bizonyára már 
páran látták, hogy a piacon megjelentek kü-
lönböző belsőleg alkalmazható készítmények. 
Láttam olyan márkát, ahol a probiotikumok az 

Nyárra készülve

https://italwax-szalon-budapest.business.site/
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elsődleges termékek… persze mindenki szíve-
sen ehhez nyúl, hiszen már mindenfélét lehet 
kapni a piacon. Ahogyan jobban belemásztam 

a saját egészségem helyretétele révén, teljesen 
más infókat kaptam a probiók alkalmazását il-
letően. Többek között, hogy többségével épp, 
hogy rosszabbat teszünk, valamint a hatásuk 
addig tart ameddig alkalmazzuk. Szakértővel 
való konzultáció híján nem ajánlok így ilyen 
készítményeket, amit viszont előszeretettel: a 
Saccharomyces boulardii. Alapvetően hasme-
nés kezelésénél alkalmazzák, antibiotikumos 
kezelés idején, és mivel élesztő gombából von-
ják ki, így egyidejűleg szedhető vele. Hasme-
néses jellegű fertőzéseknél használják még, én 
teljesen más szemszögből kezdtem el használ-
ni antibiotikum kúrával egyidejűleg, majd visz-
szaépítést követően fenntartásra. Tényleg csak 
nagyon röviden: 

• eltávolítja bélrendszerünkből a káros 
        baktériumokat és méreganyagaikat
• probiotikumként hat a bélrendszerben - 
        hűtést nem igényel, utazáshoz ideális
• erősíti a szervezet immunválaszát 
        a belekben
• bélfertőzés, hasmenés esetén hatékonyan 
        segít

Hogyan is kerültünk ide, a belekhez. Az egész-
ség ott kezdődik (mindenesetre az biztos, hogy 
nagyon sok szervre van kihatással). Számos rosa-
ceás elváltozás hátterében állhat bélfertőzés, can-
dida vagy a helicobacter pylori. Elég csúnya ilyen 
esetet láttam. Szóval itt egyértelműen szükség 
van beavatkozásra. Sima vérvétellel kimutatható 
ezek felszaporodása, hogy ki természetes úton 
kezeli ki orvosilag, egyéni döntés. Amennyiben 
komolyabb bélpanaszok állnak fent, javaslom a 
laborexpressz oldalát. Széklet mikrobiom… enél-
kül mindenki csak találgat, milyen bacik vannak 
vagy épp nincsenek a bélrendszerben. 

A másik ilyen szervünk a máj. Nem szeretnék 
szintén belemenni a méregtelenítés vonalba – mert 
nem az én szakterületem, és én is olvastam ilyet és 
olyat is. A támogatása mindenképp szükséges. 

Bizonyos tanulmányok szerint a D vitamin sze-
repe fontosabb, mint az A vitaminé. Szabó Gál 
Bence podcastjében viszont azt hallgattam, hogy 
mindkét vitamin fontos, ami a legfontosabb, hogy 
az A vitamin mértéke egyezzen meg a D vitamin 
mennyiségével, FONTOS, a K vitaminok a D3 ha-
tását segítik. 

Tehát a szövet épségéért felelős legfonto-
sabb vitaminok:

C-vitamin, a kollagénszintézishez

K2D3 vitamin (a K vitamin felelős a táplálé-
kunkban található kálcium beépüléséért pl.)

Cink

A vitamin (nem mindegy melyik típusáról be-
szélünk) Nyáron alapvetően nem használnunk A 
vitaminos készítményeket. 

Szelén

B5 vitamin

Ezen kívül számos lehetőség van gyógynö-
vények formájában a gyulladáscsökkentésre. 
Mindenesetre ez egy jó hír, hogy kívül belül van 
lehetőségem segíteni a különböző problémák 
esetén. 

Érkezik a nyár, következő cikkben fényvédő-
zünk megint kicsit, és jövök speciális készítmé-
nyek összetételével, ami óvja a bőrt a nyári nagy 
melegben, hogy minél kevésbé károsodjon.
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Bibe és Zizi

Kávészünet az elmének
„A „Miért?” kérdés nem jó kérdés, a tudatlanság-

ból ered, s ezzel csak a tudatlanságból tudunk vá-
laszolni és a tudatlanságot erősítjük. Aki Vagy, az 
eredendően nem tudatlan. A jó kérdés lehet a „Ho-
gyan?”, mert ez előre visz, és nem hiányt képvisel, a 
magyarázat hiányát, hanem a megoldás és az élet 
jobbá tételét szolgálja. Kérdezz jól. A „Miért?” rom-
bol, a „Hogyan?” épít. A „Miért?” nem ért, a „Ho-
gyan?” tud. Tudja, hogy előre visz.”

***

„A hitté váló tapasztalat visz el a kapuhoz. A kapu 
felismerése oszlatja el a hit korlátait.”

***

„Ami a belőled áradó kreativitást adja, abból szü-
letett az univerzum, a galaxisok. Hagyd átáramolni 
magadon, mert a kreativitás határtalan. Ami rajtad 
keresztül alkot, az alkotta az egész látható és látha-
tatlan világot. Ne félj használni.”

***

„Amikor minden úgy jó, ahogy van, mindent úgy 
fogadsz el, ahogy van, akkor boldog vagy, elégedett, 
mégha nem is érzed teljesen át ezt érzésekkel. Ez 
nem jelenti, hogy céljaid elvesztek és boldogtalanná 
válsz. Céljaid megmaradnak, igényelheted a szeb-
bet, jobbat, komfortosabbat. Ám elégedettséged a 
türelemből fakad, az elfogadás türelmet hoz. Mikor 
türelmes vagy, meg tudod várni, míg valami elérkezik 
az életedben. Addig is boldog és elégedett vagy az 
élet ilyenségében. A türelemben létezve eléred biz-
tosan céljaid, mert nem a vágyból, hiány kitöltéséből 
fakad igényed a jobbra. Csak pusztán tudod, hogy az 
is Te vagy, és tudod, hogy a jobb nem lehetetlen vagy 
épp nem érdemelnéd meg. Ez nem érdem kérdése. 
Tudod, hogy a jobb szükséges az életedbe azon a te-
rületen, bizonyosságod van róla. Célod a bizonyos-
ság támogatja, érzed, hogy helye van az életedben.

Ám mégis a legmisztikusabb cél, ami nem is lehet 
cél, mert sosem voltál más, hogy semmit sem érintve 
felismerd, ki vagy.”

https://efimesel.wordpress.com/category/bibe-es-zizi/


Moletten is öltözz csinosan 
és légy önmagad! 
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Számos üzlet van, ahol molett ruhákat lehet 
vásárolni, de kevés olyan hely van, ahol a minő-
ség mellé közvetlen és barátságos légkör társul. 
Az interneten keresve találtam rá a Magi-X Mo-
lett Budapesten található üzletére, ahol számos 
pozitív vélemény elolvasása után úgy döntöttem, 
felkeresem az üzletvezető Gégényné Plander 
Hajnalkát, hogy ossza meg Velem, miben rejlik 
egyediségük és mitől ragyognak a megosztásra 
került képeken a hölgyek.

Mikor nyitottátok? Milyen célotok volt az 
üzlet nyitásával? 

3 éve lesz novemberben, hogy megnyitottunk. 
Azt láttuk, hogy a kisméretű ruhákból nagy a vá-
laszték, viszont a molett hölgyek is szeretnének 
csinosan, nőiesen, csajosan öltözködni, de sajnos 
kevés helyen tudják ezt megtenni. Mi a fiatalos, 
extravagáns és jó minőségű termékeinkről let-
tünk ismertek. Elsősorban francia, olasz, és török 
áruval foglalkozunk, melyek tartósabbak a nagy 
átlagnál.

Úgy gondoltuk, hogy erre lenne igény, ami be 
is igazolódott. 

Elő szokott fordulni, hogy tanácstalanul ér-
kezik hozzátok egy vásárló, mert nem tudja mi 
áll neki jól. Hogyan tudtok segíteni?

Ebben nagyon erősek vagyunk, ha nem a leg-
erősebbek. Szakmailag maximálisan meg tudunk 
adni minden segítséget vásárlóinknak méretre, 
fazonra, színre vonatkozóan. Több, mint két év-
tizede foglalkozom ezzel, azt gondolom, jó sze-
mem van meglátni azt, hogy kinek mi áll jól.

Gyakran jönnek be konkrét elképzeléssel a 
ruha fazonját illetően, amit aztán fel is próbálnak, 
majd mutatunk olyan darabokat melyek szerin-
tünk jók a testalkatukhoz. Az esetek elég nagy 
részében nem azzal a ruhával távoznak, ami az 
eredeti elképzelés volt, mert látják, hogy amit 
mutattunk, sokkal előnyösebb számukra. A tükör 
nem csal, ott mindig a valóságot látjuk!

Hogyan látod, a molett testalkatú hölgyek 
milyen problémákkal küzdenek?

Sokszor tanácstalanok az öltözködésüket ille-
tően, nem biztosak abban, mi az, ami igazán jól 
áll nekik. Ebben úgy tudunk a segítségükre lenni, 
hogy nem hagyjuk magukra a hölgyeket, hanem 
nagy gonddal választjuk ki velük együtt, a szá-
mukra legmegfelelőbb ruhadarabot.

BÓDOGH GABRIELLA
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Azt is tapasztalom, hogy néha nehezen tudják 
elhinni, elfogadni, hogy a plusz kilóikkal is lehet-
nek gyönyörű, vonzó, szexi NŐK!

Nekünk nem számít, hogy mekkora ruhamére-
tet hordanak, a lényeg az, hogy jól érezzék magu-
kat a bőrükben, ruháikban, és mosolyogva hagy-
ják el üzletünket.

Mennyire tud egy molett testalkatú hölgy 
a divattrendeknek megfelelő ruhát találni ma-
gának?

Ma már nem jelent akkora problémát, mint né-
hány évvel ezelőtt. Idősebbek, fiatalabbak egy-
aránt megtalálhatják az ízlésüknek, stílusuknak 
megfelelő ruhadarabot. A molett hölgyeknél a 
divat inkább a színek, minták terén van jelen. A 
Plus Size ruháknál fazonokról beszélhetünk, ami-
be a tervezők becsempészik az aktuális színeket, 
mintákat.

Milyen problémákat osztanak meg Veletek, 
amelyben tudtok segíteni?

Amikor betérnek hozzánk nemcsak beszél-
getünk velük, hanem közösen „öltözködünk”, és 
kicsit a lelkükkel is törődünk. Sokszor elmondják, 
hogy nehezen találnak jó minőségű ruhadarabo-
kat, amiben kifejezhetik önmagukat, megmutat-
hatják nőiességüket.

Milyen szerepe van az öltözködésnek ön-
maguk elfogadásában?

Szerintem nagyon nagy szerepe van, hiszen egy 
jól megválasztott ruhában nem csak csinosabb 
lesz egy hölgy, hanem csinosabbnak is érzi magát, 
ami természetesen hatással van a lelkiállapotára, 
a kisugárzására, és ezt a környezete is észreveszi.

Mindig látszik egy hölgyön a tükörben nézve, 
hogyan érzi magát egy ruhában. Amikor meg-
találjuk a megfelelő ruhadarabot, elkezdenek 
ragyogni. Az egyik visszaigazolása munkánknak, 
amikor a felpróbált ruhadarabról kérik, hogy rög-
tön vágjuk le az árcédulát, mert már abban a ru-
hában szeretnének távozni az üzletből.

Miben vagytok mások, mint a konkurens ru-
haboltok? Mitől egyedi igazán Magi-X molett?

Úgy gondolom, 3 dolog van, amiért sikeresek 
lettünk: a szakmai hozzáértés, a vevőközpontú-
ság és az, hogy különleges, extravagáns és minő-
ségi ruhákkal foglalkozunk.

Van-e olyan történet, ami nagyon megma-
radt?

Több történet van, ami emlékezetes. Egyszer 
bejött egy hölgy, nagyobb volt a pocakja és olyan 
felsőt kért, amivel eltakarhatja. Meg volt arról győ-
ződve, hogy csak a bő felsők állnak neki jól és ilyen 
felsőket is kért be a próbafülkébe. Amikor javasol-
tam, hogy mutatok olyat, ami szerintem fazonban 
jobb lenne, elutasított, ragaszkodott az elképzelé-
séhez, majd a sokadik próba után előkerült az elő-
zőleg javasolt felső, amit végül felpróbált, majd azt 
mondta: “én még ilyet nem láttam, eltűnt a poca-
kom”! Nyilván csak optikailag, de sikerült eltüntet-
ni úgy, hogy nem 2 számmal nagyobb, bő felsőbe 
bújtattuk a hölgyet, hanem egy kicsit játszottunk a 
fazonnal, a mintákkal, a színekkel.

Hasonló lenne egy másik történet is, ahol bő 
ruhát keresett egy hölgy. Meggyőződése volt, 
hogy neki az áll jól, végül felvett egy általunk ja-
vasolt szűk ruhát, ami szerelemruha lett. Legkö-
zelebb már úgy jött az üzletbe, hogy mutassunk 
neki olyan ruhát, amiről azt gondoljuk jó neki.

Milyen visszajelzéseket kaptok a vásárlóktól?
A közösségi média oldalunkon rengeteg pozi-

tív véleményt lehet olvasni, ezeknek mind nagyon 
örülünk. Az is többször előfordult már, hogy az 
üzletben, ha egyszerre többen vannak, az egyik 
hölgy azt mondta a másiknak, hallgasson rám, 
mert őszintén elmondom, hogy mi áll jól.

Talán mégis a legfontosabb visszajelzés az, 
hogy már nagyon sokan visszajárnak hozzánk, 
mert kialakult a bizalom a vásárlókkal.

Üzletünket a Pólus Centerben találja
a Deichmann cipőbolttal szemben. 

Cím: 1152 Budapest, Szentmihályi út 131.
Telefon: 3620/5962535,

Email: magixmolett@gmail.com



CsPM   105

KOVÁCS BRIGITTA EFI

Hurokba be, hurokból ki. Fel, le, fel, le. Egymáshoz kocca-
nó tűk zaja hallik.

Surrogó fonálból táncoló ujjacskák apró szemeket vará-
zsolnak.

Kézenfogva sorakoznak, mint kicsiny sejtek, úgy kapcso-
lódnak. Tartják egymást, láncban futnak, s végül egy egészet 
alkotnak. Ha egy megbomlik, mind leszalad huss, s volt nincs, 
a láncszemsor.

Mesét írnak, régvolt asszonyokról, szerelmekről. Csaló-
dásokról, aggódásokról, vágyódásokról regélnek. Mély ré-
tegekből, ősi időkből fortyogva, bugyogva törnek felszínre, 
hogy idefenn elcsendesedhessenek. A mese fonala pedig 
csak fut, pereg, míg testet nem ölt egy terítőben, kendőben, 
keszkenőben. S ha egy kiforrta magát, jöhet a következő tör-
ténet.

Színek kavalkádja, finomabb és nyersebb fonalak sora 
tárja elénk készítője lelkét. A hurkocskák életre kelnek, s a 
sebesen mozgó, nyughatatlan, szorgos ujjak sorra, újabb és 
újabb láncszemet hívnak elő.

Láthatatlan erő mozgatja a kezeket, s láthatatlan válik le a 
készítő lelkéről is egy apró darab, egy leheletfinom foszlány, 
hogy keze munkájában mindörökre megpihenjen.

Mesélő láncszemek



„lehet 
iroda-
kompatibilisen 
hordani 
a farmert”
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Most, hogy a hosszú ideig tartó home office után ismét a személyes részvétel és találkozások 
határozzák meg a munkanapokat, az otthon megszokott szabadságunkat az öltözködésünkben 
is szeretnénk kifejezni. Mi sem alkalmasabb erre, mint a farmer! Sokan nem engedhetik meg 
maguknak, hogy hét közben is farmert húzzanak a munkahelyükre, hiszen maga a környezet, és 
a munkakör sem egyeztethető össze ezzel a laza stílussal. Ám még sincs veszve semmi! Igenis 
lehet úgy hordani a farmert, hogy az iroda-kompatibilis legyen! Csupán a megfelelő szabású, 
megfelelő színű darabot kell viselni, és természetesen olyan kiegészítőkkel, ruhadarabokkal kell 
kombinálni, melyek azonnal professzionális külsőt adnak - még farmerrel együtt is.

HOGYAN TEREMTS
STÍLUSOS RUHATÁRAT?
XIV.

BOTYÁNSZKY SZILVIA

Hogyan viselj farmert 
az irodában?

Akár felül is megengedett a farmer

Ha felül farmeringet, vagy egyéb szabásvo-
nalú farmer felsőrészt viselsz, akkor alul legyél 
legalább két szinttel elegánsabb! Ha ezt a sza-
bályt betartod, nem mutogathat rád senki, hogy 
mennyire alulöltöztél az irodába... Egy szép 
nude színű, fehér, vagy fekete ceruzaszoknya, 
illetve az elegáns fazonú szövetnadrágok nagy-
szerűen illenek a farmeranyagú felsőkhöz. Érde-
mes ebben az esetben is óvakodni a koptatott 
daraboktól, keresd inkább a sötét, visszafogott 
kék farmeringeket. Ha kreatívabb munkakörben 
dolgozol, vállalhatod a bőrszoknyát is a farmer 
felsőrész mellé, vagy élénkebb színű (piros, pink, 
sárga) alsórészt is húzhatsz. Cipőből ajánlott 
szintén kicsit elegánsabb stílusút, igényesebb 
kivitelűt húzni (akár magassarkú, akár félcipő), 
hogy ezzel is emeld megjelenésed kifinomultsá-
gi szintjét.
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Farmerből is lehet a ceruzaszoknya!

Ha farmerből készült szoknyád sötét színű és 
nem koptatott, már csak arra kell figyelni, hogy szé-
pen kövesse a tested vonalát. Bő, vagy formátlan, 
egyenes szabású farmerszoknyákat nem érdemes 
irodába felvenned, mert teljesen más képet adnak, 
mint egy nőies ceruza fazon. Egy szép blúz elegáns 
kardigánnal, vagy hideg időben egy finomkötött 
garbónyakú pulóver, plusz egy magassarkú - és 
máris kész a kényelmes, ám megkérdőjelezhetetlen 
irodai viselet.

Csak egy blúz, de az nagyon!

Az ún. „casual Friday” (azaz „laza péntek”) nap-
jain, vagy ha olyan munkahelyen dolgozol, ahol nin-
csenek igazán öltözködési megkötések, a középár-
nyalatú vagy kicsit világosabb kék farmernadrágok 
is számításba jöhetnek, hiszen csodálatosan kombi-
nálhatók látványos, nőies, elegáns blúzokkal és ma-
gassarkúval. Itt is érvényes a szabály: légy két szint-
tel elegánsabb a többi ruhadarabban! 

Hála a tweed blézernek!

Bármely sötét tónusú farmernadrágnak 
hivatali megjelenést kölcsönöz egy jól sza-
bott, elegánsan nőies tweed blézer, mely 
alatt remekül mutatnak a szalagcsokor-gal-
léros blúzok, de az ejtett nyakú és a kerek 
kivágású felsőrészek is szépen passzolnak 
hozzá. Idén a bőszárú farmernadrágok 
nagyon divatosnak számítanak, de akinek 
az alakja ezt nem engedi meg, annak ér-
demesebb az egyenes szárú vagy slim fit 
straight szabásvonalaknál maradnia. Jöhet 
hozzá a magassarkú, de a maszkulin stílusú 
bokacipők is remekül mutatnak vele!
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https://botyanszky.hu/


Egy új világ

HARGITAI ANDREA

Ezt a háborút nem fegyverekkel és tankokkal 
vívták. Az emberek nem haltak értelmetlen, vak 
halált. Ez a csata az emberek lelkében dúlt. Ott 
hol a szív otthonra lelt, majd háborgó tengerben 
találta magát. 

A lélek ki eddig csendesen szemlélte az életet, 
biztonságban távolról figyelte az eseményeket. 
Most minden megváltozott. Valami történt. Még 
nem tudta mi az, nem volt igazán látható jele. 
Csak valami különös volt a levegőben. Valami, 
ami eddig nem volt ott. Lágy szellő, finom fuvallat 
érintette. Jó volt, furcsán idegen és mégis isme-
rős. Talán ennek a hiányát érezte mindig. Talán ez 
volt, mi tátongó sebként némán haldokolt oda-
bent. Milyen más, milyen szép lett minden!

A réten a fák kiegyenesedtek és az ég felé tör-
tek. Az elhervadt virágok újra nyíltak. Madarak 

szálltak új nap felé, és vidáman dalolták a fény 
eljövetelét.

És a lélek tudta, hogy már semmi sem lesz az, 
ami volt, mert ami történt olyan változás mely 
vissza már nem fordítható. Szívében örömtüzek 
gyúltak, táncra perdült. Mily csodálatos világ, 
mely kitárta kapuját most mindenkinek!

A múlt már csak egy rossz álom volt, mely köd-
ként még itt lebeg. De a friss tavaszi szellő felleb-
benti, és a fény már át is veszi helyét. Minden mi 
eddig történt lassan könnyűvé válik, hagyja, hogy 
elillanjon. Elmúlt! …

Most mi lesz? Ez a kérdés motoszkált benne. 

Mi történt, és miért? Nem tudta, de a kérdés 
ott lebegett, feszítve lelkét, nyugtot nem hagyott. 
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Hogyan tovább? Hiszen ami eddig volt, már 
nem a valóság. Nem tehetünk úgy, mintha mi 
sem történt volna. Melyik úton induljunk, van-e 
egyáltalán út? Ezernyi kérdés, de válasz egy sem 
akad. Sebaj, élvezzük most a legjobbakat. Ha ed-
dig kibírtuk, most már csak jobb lehet. Kérte, és 
meg is kapta most a segítséget. 

Egy angyal érkezett. Nem tudni honnan, s mi-
kor jött. Egyszer csak itt volt, és vele itt termettek 
a válaszok is. Először csak csendben, lassan folyt 
köztük a beszélgetés.

- Mondd mi történt itt? - kérdezte a lélek az 
angyalt.

- Eljött az idő, mikor a saját lábatokra álltok, 
és megtanuljátok használni az erőtöket. Tudom, 
ez most nagyon furcsa, de itt vagyunk veletek és 
segítünk, ne féljetek. - válaszolta az angyal.

- És mit tegyek most, félek, hisz ezt a válto-
zást nem ismerem?

- Ne félj, a változás mindig valami újat és 
jobbat hoz, mint ami volt. Csak először lesz ijesz-
tő, hiszen a történelem során ilyen még sosem 
történt meg veletek. Első lépésként találd meg 
a nyugalmat, és nézd végig az életedet. Minden, 
amit valaha tettél, annak oka volt. Gyere, nézzük 
végig együtt, meglátod érdemes lesz!

Nézték együtt az eddigi élet eseményeit. A 
születését, a gyerekkor fájdalmait. A változásokat, 
melyek félelmet keltettek a kis lelkében. A fájdal-
mat, aminek hátterében valami nagyon fontos és 
értékes dolognak az elvesztése állt. 

Valami, ami megvolt. Nem tudta mi volt, és mi-
kor vesztette el. De érezte minden porcikájában, 

hogy az övé volt, és hogy egyszer majd megtalál-
ja. Bár lehet, hogy ez csak hiú ábránd volt? 

Furcsa volt mindezt újra nézni, mintha egy 
idegent látott volna, aki egykor ő volt. Látta a 
kamaszt, ki más dolgokat keres, űz. Felfedezi a 
társakat, új kapcsolatokat kerget, s álmokat. Mily 
boldogság, és mennyi fájdalom! A munka, mely 
ezután következett nem hozott túl sok örömet. 
Persze nem is volt a célja, de azért szerette volna 
élvezni, amit csinál. Látta a fájdalmakat, az útkere-
sés, és párválasztás gyötrelmeit. Az új csodákat és 
örömöket újra átélte a képekkel együtt. 

Szép és fájdalmas volt, jó érzés volt túl lenni 
rajta.

- Látod ez volt eddig… - mondta az angyal. 
- Nézd meg hol vétettél hibát, és gondold végig 
mit tehettél volna másképp. Vannak következmé-
nyek, amiken most változtathatsz. Tedd meg, és 
lépj tovább.

S a lélek elkezdte újra élni a múltat, és felku-
tatni az átélt események okait. Nehéz, fájdalmas 
munka volt. Jó ideig eltartott, amíg sikerült ren-
det raknia.

- Most mit tegyek? - kérdezte - Szeretném, 
ha a jövő szebb és tartalmasabb lenne. Szeret-
ném, ha az évek nem röpülnének el mellettem. 
Szeretnék valamit alkotni! - mondta a lélek.

- Menj, és váltsd valóra az álmaid. Keresd, 
kutasd a szíved mélyen őket, s megleled majd 
mit elveszettnek hittél. S ha megvannak, szép sor-
jában teljesítsd be őket. Nem kell sietned, időd 
van bőven. Meglátod boldoggá fog tenni a tudat, 
hogy valóssággá lesznek. S a régi álmokból újak 
fognak nőni, mint egy fa mely lombot hajt a fény-
ben. Élj, és ne félj többé! Ha mégis bizonytalan 
leszel, csak hívj, én mindig jövök, ha szükséged 
van rám!

A lélek megköszönte az angyalnak az útmuta-
tást, és elkezdte valóra váltani az álmait. Sok-sok 
álom, melyet elveszettnek hitt, most napvilágra 
jöttek. Események, melyeket a múlt homálya fe-
dett, most új álmok hajtásai lettek. Így telt sok-sok 
nap, és sok-sok év el. A napok egyre hosszab-
bak és örömtelibbek lettek. Persze ne higgyétek, 
hogy a fájdalom elkerülte. 

Nem, nem így volt. Az is része volt, de már nem 
kapott akkora hangsúlyt, és nem borította be fe-
kete lepelként a szívét.
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https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/


( (
„Amíg gondolkodsz, addig mindent összezavarodva

látsz. Ez a zavarodottság félelmekhez
vezet. A félelmek betegségekhez, rossz kapcsolatokhoz,

megtett vagy meg nem tett dolgokhoz.
Engedd el a gondolataid, melyek nem is a

tieid. Ezzel elengeded a zavarodottságot, a félelmeket.
A létezés megmutatkozhat a maga valójában.

Aki Vagy, elme, ego, gondolatok nélkül,
Az megtapasztalhatja önnön létezését.”

                                                                                        Czeczon István: Kávészünet az elmének

https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/


CZECZON

A debreceni állatkert 
ritka zebrafaj 
fajmegőrzését segíti

Ritka zebrafaj, a szudán zebra nemzetközi fajmegőrzési programjában alapítóként vesz részt 
a debreceni állatkert - közölte az intézmény igazgatója csütörtökön sajtótájékoztatón, amikor 
bemutatta a sajtónak a program keretében Prágából a nagyerdőbe érkezett zebracsődört.
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Nagy Gergely Sándor kiemelte: hazánk első 
vidéki állatkertje a Palawan-szigeteki leopárd-
macska-tenyészpár érkezése után néhány évvel 
ismét olyan nemzetközi összefogáshoz csatla-
kozik alapító tagként, amelynek célja az Euró-
pai Fajmegőrzési Tenyészprogram létrehozása 
egy, a vadonban egyre fogyatkozó és állatker-
tekben is ritkaságnak számító alfaj megmenté-
se érdekében.

Az alföldi zebra legritkább alfajának, a szu-
dán zebrának mindössze harminchét egyede él 
a világ tíz állatkertjében, egyetlen ismert, vadon 
élő populációja pedig legfeljebb háromszáz 
egyedet számlál a klímaváltozás és a túlzott le-
geltetés miatti élőhelyvesztés, valamint az orv-
vadászat miatt - indokolta a tenyészprogram 
indítását a szakember.

Hozzátette: a tenyészprogram felállításában 
a debreceni állatkert is részt vesz, ennek kereté-
ben egy hároméves, Kevin névre hallgató cső-
dört fogadtak Prágából.

Kevin jelenleg struccok társaságában tekint-
hető meg az állatkert Afrika-panorámakifutó-
ban, de reményeik szerint háremet is kap a kö-
zeljövőben: a most megalakuló program célja 
ugyanis, hogy olyan stabil, életképes állatkerti 
állományt hozzon létre és tartson fent, amely a 
későbbiekben a vadonba történő visszatelepí-
tésekre is alkalmas lesz.

Az Észak-Nyugat Kenyában, Észak-Kelet 
Ugandában és Dél-Szudán keleti részén ős-
honos szudán zebra legfőbb jellegzetessége, 
hogy rokonaihoz képest igen rövid sörénnyel 
rendelkezik. Sörényének nagy részét 2-3 éves 
korára elhullajtja, innen ered másik elnevezése, 
a sörénytelen zebra is - magyarázta Nagy Ger-
gely Sándor. 

Három faj és számos zebra alfaj létezik. A zebrapopulációk nagymértékben külön-
böznek egymástól, és az alfajok besorolása közötti kapcsolatok jól ismertek.

Az alföldi zebra (Equus quagga, hivatalosan Equus burchelli) a legelterjedtebb. Ti-
zenkét alfaja él Dél- és Kelet-Afrikában. Ennek alfajai a közönséges zebra, a dauw, a 
Burchell-zebra (Equus quagga burchelli) és a kihalt kvagga (Equus quagga quagga) és 
a Szudán Zebra (Equus quagga borensis) is.

Délnyugat-Afrikában él a hegyi zebra (Equus zebra). Bőre fényes, hastájéka fehér és 
csíkjai keskenyebbek, mint az alföldi zebráé. Két alfaja van; veszélyeztetett.

A Grévy-zebra (Equus grevyi) a legnagyobb testméretű egyedekből álló zebra faj. 
Egyenes sörénye és hosszú, keskeny feje öszvérszerűvé teszi megjelenését. Etiópia, 
Szomália és Észak-Kenya félszáraz füves vidékén él. Egyike napjaink legritkább zebrafa-
jainak; veszélyeztetett.
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Több mint 500 madár
lett áramütés áldozata

CZECZON

Elkészült az áramütött madarak éves összesített hatósági bejelentése. Az Magyar Madártani 
és Természetvédelmi Egyesülethez (MME) 2020 január óta több mint 400 bejelentés érkezett 
mintegy félezer elhullott állatról, amelyek áramütés következményében pusztultak el, ezért a 
szervezet kérvényezi az üzemeltető áramszolgáltatóknál a veszélyes vezetékszakaszok madár-
baráttá alakítását.
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Fotó: MME
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Az MME 2018 óta a lakosságot is bevon-
va gyűjti az erre a célra kidolgozott elektroni-
kus űrlapon keresztül az áramütéses eseteket, 
amelyekben madarak pusztultak el - olvasha-
tó a szervezet csütörtöki közleményében.

A felhívásra 439 bejelentés érkezett 522 
elhullott állatról, amely alapján az MME beje-
lentést tett a területileg illetékes természetvé-
delmi hatóságoknál és üzemeltető áramszol-
gáltatóknál a 146 jelentős madárpusztulást 
vagy fokozottan védett faj elhullását okozó 
vezetékszakasz madárbaráttá alakítására -  áll 
a közleményben.

A 72 lakossági és 367 nemzeti parki és civil 
szakembertől származó bejelentés 41 beazo-
nosított madár - és 2 emlősfaj, valamint to-
vábbi 9 nem meghatározható madár adatát 
tartalmazta, amelyek közül 501 állat áramütés, 
21 pedig vezetéknek ütközés következtében 
pusztult el. 

Az elpusztult madarak közül 11 a fokozottan 
védett kategóriába tartozik: 160 fehér gólya, 6 
szalakóta, 3-3 parlagi sas és gyöngybagoly, 2 
túzok, 1-1 fekete gólya, halászsas, rétisas, kí-
gyászölyv, vándorsólyom és kuvik is balesetet 
szenvedett az elmúlt időszakban.

Az esetek mintegy 54 százalékát három ma-
dárfaj, a fehér gólya, az egerészölyv és a vörös 
vércse adja, amely ezeknél a fajoknál már fel-
veti az állományszintű pusztítás mértékét.

A balesetet szenvedett madarak között 
egy jeladós túzok, szlovák, osztrák, német, 
szlovén és lengyel gyűrűs fehér gólyák, 
cseh gyűrűs vörös vércsék is voltak, ez Ma-
gyarország nemzetközi felelősségét is jelzi 
- hívják fel a figyelmet a természetvédők.
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2 éve jelent meg 
próbaszámunk

2019. május 29-én jelentettük meg magazi-
nunk próbaszámát, melynek sikere váratlanul 
ért minket. Témáinkkal, világlátásunkkal, kép-
viselt attitűdünkkel új színt hoztunk a média vi-
lágába az őszinte, hiteles, gondolkodásra bíró 
stílusunkkal megtaláltuk az utat az olvasók szí-
véhez és lelkéhez, valamint elméjéhez is.

Azóta eltelt 2 év, rengeteg minden történt, 
sokat fejlődtünk és még fejlődünk tovább. Szer-
kesztőségünk havonta bővül, terveink hónap-
ról-hónapra sokasodnak, hogy a legjobban tud-
juk olvasóközönségünket kiszolgálni.

Köszönjük, hogy velünk tartanak ezen a cso-
dálatos úton, együtt lépkedünk a tudatos élet-
ben és építünk egy fenntarthatóbb jövőt.

A média változik, és mi kezdtük el!
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