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Üdvözlet az olvasónak!
Köszöntöm Kedves Olvasó! Minden olvasónknak kívánom, hogy ha 
módjában áll, pihenjen, nyaraljon, lazítson, kapcsolódjon!

Mindannyian egy jobb, élhetőbb, boldogabb életet vízionálunk. Ám 
ahogy a gondolatok felől a szavak és majd a tettek felé haladunk, egyre 
szűkül azok köre, akik ténylegesen is felvállalják a felelősségét a kom-
fortzónán kívüli, tényleges változást hozó cselekedeteknek. Ha a jeles 
emléknapokat figyeljük, igyekeznek minket emlékeztetni, hogy visz-
sza-visszatérjünk értékeinkhez, figyeljünk rájuk. Júliusban ünnepelhetjük 
az első szombaton az ölelés napját, július 1-én tartják a köztisztviselők 
napját és a Semmelweis napot is, az egészségügyi dolgozókat ünnepel-
ve. 6-án a csók világnapja, 30-án a barátság napja lesz. Olyan értékek, 
melyek emberré tesznek minket.

*****
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.
Megszületett új céges struktúránk is, szintet léptünk és ezzel egy új idő-
szak veszi kezdetét, mely a kis szerkesztőségek közüli kiemelkedés le-
hetőségét  vízionálja. Hamarosan elindítjuk videós és podcast csator-
nánkat is, így lefedve az írott, hallgatható és nézhető média minden 
szegmensét. 
Várjuk felületeinken! A tudatos emberek minket választanak!

*****
E havi lapszámunkban a tehetség, szorgalom kérdését járjuk körbe 
igen alaposan.
Bízunk benne, hogy nézőpontjaink segítenek jól megközelíteni a kérdés-
kört olvasóinknak, és életükben vagy szülőként gyermekeik életében ez-
által jó döntések meghozatalát segíthetik.
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 Lego csoport bemutatta az újrahasznosí-
tott műanyagból készült LEGOR kocka proto-
típusát, amellyel egy újabb lépést tesz a LEGO 
termékek fenntarthatósága.

A LEGOR újrahasznosított 
műanyagból készült LEGO

Az eldobott PET palackokból készült kocka új 
prototípusa az első, ami újrahasznosított anyag-
ból készült, és amely megfelel a cég szigorú mi-
nőségi és biztonsági feltételeinek.

Sok időbe telik, mire az újrahasznosított kockák 
a LEGO dobozokban is megjelenhetnek. A kutatók 
tovább tesztelik és fejlesztik a PET formulát, azután 
dönthetnek a próbagyártásról - tették hozzá.

Az újrahasznosított kocka prototípusa a Lego 
csoport legújabb fenntarthatóságot elősegítő fej-
lesztése. 2020-ban a cég bejelentette, hogy eltör-
li az egyszer használatos műanyagot a termékek 
dobozaiból, 2018-ban pedig megkezdte a fenn-
tartható forrásból származó cukornád alapú, poli-
etilénből készült elemek gyártását. 

A Lego csoport fenntartható anyagokra irányu-
ló törekvése csak egy a cég számos kezdeménye-

zése közül, amelyekkel pozitív hatást szeretnének 
gyakorolni. A Lego csoport több mint 400 millió 
amerikai dollárt (mintegy 117 milliárd forint) fek-
tet be három év alatt (2022-ig), hogy felgyorsítsa 
a fenntarthatósággal kapcsolatos céljainak meg-
valósítását.

A Lego csoport bevétele 13 százalékkal 43,7 
milliárd dán koronára (2154 milliárd forint) nőtt 
tavaly - közölte pénzügyi eredményeit a dán épí-
tőjáték-gyártó márciusban. A működési eredmé-
nye 12,9 milliárd dán koronát tett ki 2020-ban, 19 
százalékkal nőtt egy év alatt. 

A cég közlése szerint minden piacon kétszám-
jegyű volt az értékesítés növekedése; különösen 
nagymértékben erősödtek Kínában, az amerikai 
kontinensen, Nyugat-Európában, illetve az ázsiai 
és csendes-óceáni térségben.

CZECZON
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A University College London tudósainak rész-
vételével folyt nemzetközi kutatás készítői a kö-
zösségi magatartás megváltoztatására szólítottak 
fel a városokban közlekedő gépkocsik számának 
csökkentésére. Emlékeztettek arra, hogy a gép-
kocsigyártás gyorsabb ütemben nő, mint a né-
pesség: 2019-ben 80 millió gépkocsit gyártottak 
világszerte, miközben a Föld népessége 78 milli-
óval nőtt.

A kutatók szerint a jövőbeni várostervezésnek 
magában kell foglalnia a gépkocsitól való füg-
gőség csökkentését, ösztönzést a kevesebb és 
rövidebb autóút megtételére, bátorítást a gya-
loglásra és kerékpározásra, amelyeknek a helyi 
közlekedés elsődleges módozataivá kell válniuk. 
A közösségi közlekedés használatát hosszabb 
utazásokra kell használni, a gépkocsikat csak 
szükséghelyzetben vagy különleges alkalmakkor.

Az Open Science folyóiratban közzétett tanul-
mányukban egy új matematikai modellt hoztak 
létre különböző forgatókönyvekkel a városi gép-
kocsihasználatra, amelyben a lakók vagy naponta 
használták autóikat, vagy közösségi közlekedést 
használtak. Más tényezők mellett számításba vet-
ték az utazási idő hosszának a becsült költségét, 
mivel ez a legnagyobb tényező, amikor valaki ar-
ról dönt, miként utazik.

„Néhány évtized múlva lesznek 40-50 milli-
ós lélekszámú városaink, amelyek 40-50 millió 
gépkocsi számára elégséges parkolókra fognak 
hasonlítani. A gépkocsi szükségessége egy na-
gyon szennyező iparágtól és egy nagyon drága 
marketingtől ered” - idézte Rafael Prieto Curielt, 
a tanulmány vezető szerzőjét az EurekAlert tudo-
mányos hírportál. 

Teljesen autómentessé kell válniuk a váro-
soknak, hogy a jövőben is élhetők maradja-
nak - vélik kutatók a városi gépkocsihasználat 
alakulásának egy új matematikai modellezése 
alapján.

A jövő városa autómentes, 
és így lesz élhető

CZECZON

A különböző forgatókönyvek számításai alap-
ján arra a következtetésre jutottak, hogy a gép-
kocsihasználat csökkenése elsősorban attól függ, 
hogy a lakosoknak biztosítják a választást több 
utazási mód közül. A kutatók szerint az emberek-
ben tudatosítani kell a gépkocsihasználat, vala-
mint a dugódíj, az autópályadíj, a parkolás költsé-
geit, ami segíthet abban, hogy elkedvetlenítsék 
őket a gépkocsihasználattól. A tömegközlekedés 
jobbításával, az utazási idő rövidülésével több 
embert téríthetnek át használatára. 

A modellezésben egy szélsőséges forgató-
könyvet is találtak, amikor egy 50 millió város, 50 
milliós gépkocsiparkjának mindennapos munká-
ba járási használatát vizsgálták. A kutatók arra ju-
tottak, hogy egy ilyen városban a legnagyobbak 
a dugók, több közlekedési infrastruktúrára, su-
gárutakra, hidakra, parkolóházakra van szükség.
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Az amerikai tudományos akadémia folyóira-
tában (PNAS) megjelent tanulmányukban a brit 
kutatók a levegőben lévő szállópor vegyi és izo-
tópos összetételét összehasonlították a városi 
talajminták és az utak pormintáinak összetéte-
lével. Kimutatták, hogy a London levegőjében 
lévő ólom 32-43 százaléka eredetileg az ólmo-
zott üzemanyagokból származik. 

A londoni levegő ólomszintje két százalék, ez 
ugyan jóval alacsonyabb, mint amikor csúcsér-
tékeket mértek az 1980-as években, de százszor 
több a természetes háttérszintnél.

A súlyosan mérgező ólom különösen a gyer-
mekekre veszélyes, károsítja agyi fejlődésüket 
és tanulási képességüket.

Az Egyesült Királyságban az 1930-as évektől 
1999-ig adtak ólmot a gépkocsik üzemanya-
gához. A fém lerakódott a városok talajára, kü-

lönböző felületekre évtizedeken keresztül, és 
a szelek, a közlekedés, valamint az építkezési 
munkálatok rendszeresen visszakavarják a leve-
gőbe, így az ólomszint nem csökken tovább - ol-
vasható a The Guardian című brit napilap online 
kiadásában.

A kutatók szerint munkájuk azt bizonyítja, 
hogy betiltásuk után a szennyező anyagok éve-
kig a környezetben maradnak. 

A betiltott üzemanyagból származó ólmot ki-
mutatták a kínai Sanghaj és a brazíliai Sao Paolo 
levegőjében is.

Az ólommal szennyezett talajt biztonságos-
sá lehet tenni, ha tiszta földdel borítják be, ami 
például megakadályozza, hogy a gyerekek be-
lélegezzék az ólmot, amikor játszanak. Ezzel a 
módszerrel csökkentették a gyermekek véré-
ben az ólomszintet New Orleansban - emlékez-
tetett a brit lap.

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

Az ólmozott benzin mérgező
anyaga még mindig kimutatható

CZECZON

A húsz éve betiltott ólmozott benzinből származó ólom 
még mindig kimutatható a brit főváros levegőjében a londoni 
Imperial College kutatói szerint, akik úgy vélik, hogy az ólmo-
zott üzemanyagok öröksége ráül a világ legtöbb városára. 
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Több mint 142 ezer mosásra elegendő energiát 
takarítottak meg az EnergiaKözösségek

Lezárult az E.ON EnergiaKözösségek verseny 7. 
(összességében 9.) évada a GreenDependent Intézet 
szervezésében. A fél éven át tartó verseny június 5-én 
megtartott díjkiosztó rendezvényén a legtöbb energiát 
megtakarító és a legkreatívabb közösségeket, valamint 
az önkéntes koordinátoraikat jutalmazták. A program si-
kerét mutatja, hogy a járványhelyzet ellenére is jelentős 
energiamegtakarítást értek el a csapatok.

A koronavírus miatt kialakult járványhelyzet az idei 
versenyt is rendhagyóvá tette, hiszen a résztvevő csa-
ládok a verseny egészét házaikba, lakásaikba szorulva 
töltötték. Az otthoni oktatás és munkavégzés, illetve az, 
hogy a szabadidő eltöltése is nagyrészt a négy fal közé 
szorult, jelentősen befolyásolta a megtakarítás lehető-
ségeit. Ugyanakkor alkalmat adott arra, hogy a közös-
ségek tagjai tudatosabban odafigyeljenek mindennapi 
energiafogyasztásukra, és feszegessék korlátaikat, pl. 
abban a tekintetben, hogy hány fokra tudják – a kom-
fortérzet megtartásával – csökkenteni a lakás hőmér-
sékletét télen, vagy mennyi a mindenképpen szüksé-
ges mosás hetente. Összességében az idei résztvevők 
is kipróbálták a megtakarítási tippeket és kitartóan vég-
rehajtották a versenyfeladatokat. Sokan jelentős meg-
takarítással zárták a versenyt - miközben nagyrészt vir-
tuálisan épültek a kis közösségek.

A verseny mellett az idei záró rendezvény is rendha-
gyó formában valósult meg. A tavalyi programhoz ha-
sonlóan, a helyszínen - az egyébként szokásos 100-120 
fő helyett - mindössze a program koordinátorai, kísé-
rőik és a meghívott előadók lehettek jelen. A program-
ban résztvevő családok és érdeklődők a Facebookon 
élőben kapcsolódhattak be a program zárásába és a 
közösségek ünneplésébe.

Részletes, fényképes összefoglaló a rendezvényről a 
www.energiakozossegek.hu honlapon található.

RÖVID HÍREK  I  RÖVID HÍREK  I  RÖVID HÍREK
Az EP jóváhagyta a 2050-re

kibocsátássemleges célokat kitűző 
klímavédelmi rendeletet

Az Európai Parlament (EP) brüsszeli 
plenáris ülésén csütörtökön jóváhagyta a 
klímavédelmi rendeletet, mely 2030-ig az 
1990-es szinthez képest legalább 55 szá-
zalékkal csökkentené az üvegházhatású 
gázok kibocsátását, 2050-re pedig klíma-
semleges kontinenssé tenné Európát.

Az uniós parlament tájékoztatása szerint 
a 442 szavazattal, 203 ellenszavazat és 51 
tartózkodás mellett jóváhagyott rendelet 
az átmeneti időszakra jogi kiszámíthatósá-
got biztosítva azt célozza, hogy 2050 után 
az unió kevesebb szén-dioxidot bocsásson 
ki, mint amennyit kivon a légkörből.

Előírja, hogy az unióban 2030-ig az 
1990-es szinthez képest legalább 55 szá-
zalékkal csökkenteni kell az üvegházhatású 
gázok kibocsátását, azonban a mezőgaz-
daság és az erdőgazdálkodás kibocsátá-
sának szabályzásával tovább növelné a 
szénelnyelés mértékét. Ezáltal akár 57 szá-
zalékra emelné a 2030-as csökkentési célt.

A javalat köztes, 2040-re megvalósítani 
kívánt célokat is vázol, amely azt határozza 
meg, hogy legfeljebb mennyi üvegház-
hatású gázt bocsáthat ki az unió 2050-ig 
anélkül, hogy veszélyeztetné a megállapo-
dásban rögzített vállalását. Ez az úgyneve-
zett „szén-dioxid-büdzsé” lesz a felülvizs-
gált 2040-es cél meghatározásának egyik 
fontos eleme - írták.

Az EP javaslatai alapján továbbá egy 
éghajlatváltozással foglalkozó európai 
tudományos tanácsadó testület jön létre, 
amely nyomon követi az eseményeket és 
felméri, hogy jó úton jár-e az európai szak-
politika - közölték.

www.energiakozossegek.hu
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Tízmillió négyzetméternyi napelem

Tízmillió négyzetméternyi napelemmel sze-
retné Budapest városvezetése 2030-ra csökken-
teni a város károsanyag-kibocsátását és energia-
függőségét.

A közlemény szerint ezért programot indítot-
tak, amelynek célja a napenergia széles körű el-
terjesztése a fővárosban.

A napelemtelepítés jogi, műszaki és pénz-
ügyi akadályait feltérképező munkát az EUKI 
(Europäische Klimaschutzinitiative, Európai klí-
mavédelmi kezdeményezés) német kormányzati 
ügynökség csaknem hatszázezer euróval (mint-
egy 210 millió forinttal) segíti - írták.

A közleményben idézték Karácsony Gergely 
főpolgármestert, aki a projekt indító rendez-
vényén kiemelte: Budapest városvezetésének 
tervei szerint 2030-ig a jelenlegi napelemka-
pacitásokat 130-szorosra kell növelni. A cél la-
kosonként legalább öt négyzetméternyi nap-
elem telepítése, ez rendkívül ambiciózus terv 
- tette hozzá.

Ámon Ada, a Főpolgármesteri Hivatal klíma - 
és környezetügyi főosztályának vezetője. A pro-
jekt szakmai felelőse arról beszélt, hogy a város 
klímastratégiájában megfogalmazott célok sze-
rint tíz éven belül a budapesti lakások egyhar-
mada energetikai korszerűsítést hajt végre: 1500 
MW-ra nő a Budapesten működő napelemek 
teljes kapacitása. A távhőellátás legalább fele 
megújuló energiából származik majd, továbbá 
legalább harmadára lecsökken a személyautó-
val közlekedők aránya, nő a városi zöldterületek 
mérete és a helyi jelentőségű védett természeti 
területek nagysága.

Újabb nyári áramfogyasztási rekord

A 22-i, keddi rekord után megdőlt Magyaror-
szág nyári villamosenergia-fogyasztási rekordja 
szerdán is, a rendszerterhelés csúcsértéke elérte 
a 6814 megawattot (MW), 28,7 Celsius-fokos napi 
átlaghőmérséklet mellett - közölte a Mavir Magyar 
Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. 
23-án.

Az érték jelentősen, 154 megawattal megha-
ladja a kedden mért 6660 megawattos történelmi 
rekordértéket.

Az adatokból látszik, hogy a nyári időszakban 
mért terhelési csúcsok értékei kezdenek össze-
mérhetővé válni a téli abszolút országos rekord-
dal, amely 7119 MW volt 2021. február 11-én - hív-
ta fel a figyelmet a rendszerirányító.

Azt írták, a jelenséghez hozzá kell szokni, a ter-
helési rekordok mögött a fogyasztási szokások, a 
klímaberendezések és egyéb elektromos eszkö-
zök, például elektromos autók töltése, tömegessé 
és átlagossá váló használata áll.

RÖVID HÍREK  I  RÖVID HÍREK  I  RÖVID HÍREK

Május végéig 12 500 köbméter szeméttől 
tisztították meg az erdőket

A Tisztítsuk meg az országot akció keretében, 
május végéig 12 500 köbméternyi hulladékot gyűj-
töttek össze az erdőkben az erdőgazdaságok.

A legtöbb szemetet a főváros környékén, a Pilisi 
Parkerdőben találták.

A szemetelés megelőzése érdekében az elmúlt 
időszakban 113 sorompót, illetve 264 térfigyelő 
kamerát telepítettek az erdőgazdaságok.

A szemetelők komoly károkat okoznak az erdők 
területén, annak ellenére, hogy egyre több helyen, 
hulladékudvarokban van lehetőség a hulladék le-
rakására.

Jellemzően lakossági, vegyes hulladékot talál-
nak az erdőkben, de különösen a főváros környé-
kén sok az építési hulladék, és előfordul, hogy a 
veszélyes hulladéknak minősülő autógumikat is az 
erdőkben dobják ki.
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CZECZON

A közlemény szerint Magyarországon elsőként 
az SZTE kutatói vizsgálják meg azokat a felvétele-
ket, amelyeket a Német Légi- és Űrtávérzékelési 
Központ (DLR - Deutsches Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt) DESIS nevű hiperspektrális, azaz a fel-
színborítást vizsgáló képalkotó berendezése ké-
szít. Magyarország területéről a DESIS még nem 
készített felvételt, így a kutatás ebben a tekintet-
ben egyedülálló.

A felvételek a Ménesbirtok csaknem 400 négy-
zetkilométeres területéről készülnek, a Nemzet-
közi Űrállomáson elhelyezett berendezés szen-
zoraival május elsejétől egészen október végéig, 
minden áthaladáskor készít felvételeket. A kapott 
adatokat az SZTE Alkalmazott Geoinformatikai és 
Távérzékelési Laboratóriumának kutatói elemzik. A 
projekt kiváló lehetőséget kínál a termesztett nö-
vények megfigyelésére, különböző fejlődési sza-
kaszaikban.

A Ménesbirtok területén az országban az egyik 
legmagasabb a napsütéses órák száma, így a hat-
hónapos kutatási időszakban több terrabyte adat 
feldolgozását végzik el a kutatók geoinformatikai, 
távérzékelési képfeldolgozó, elemző rendszerek 
segítségével. A képalkotó technológiának köszön-
hetően 30-szor 30 méteres térbeli felbontásban 
lehet elemezni digitális képfeldolgozási módsze-
rekkel a területet.

A választott hathónapos időszakban, különösen 
a tavaszi vetésű napraforgó, szója és a legnagyobb 
területen termesztett hibridkukorica megfigyelé-

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kuta-
tói űrfelvételek elemzésével segítik a mező-
hegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság 
Zrt. területén folyó növénytermesztést – tájé-
koztat a felsőoktatási intézmény közkapcsolati 
igazgatósága.

sére lesz lehetőség a vetés előtti talajelőkészítés-
től kezdve a vetésen át egészen a betakarításig. A 
projektben a kutatócsoport tagjai elsősorban a ta-
lajadottságok, a csapadék, az öntözés, a tápanyag-
utánpótlás és a növényzet állapota közötti térbeli 
összefüggéseket szeretnék elemezni.

Különösen izgalmas tudományos és egyben 
gyakorlati kérdés a klímaváltozással, a száradással 
kapcsolatos kutatási eredmények és a növényzet 
állapotának elemzése, valamint ezek összekap-
csolása a vízigény meghatározásával és a precíziós 
öntözési rendszerek üzemeltetésével - áll a közle-
ményben.

Űrfelvételek elemzésével 
segítik a növénytermesztést 
Mezőhegyesen
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A leghosszabb vándorlási útvonalat 
a bogáncslepke teszi meg

A bogáncslepke, Európa egyik leggya-
koribb lepkefaja képes megtenni 12-14 
ezer kilométert Afrika és Európa között 
kedvező időjárási körülmények esetén. 
Ez a leghosszabb vándorlási útvonal, 
amelyet egy rovar megtesz - derítette ki 
egy nemzetközi kutatócsoport.

CZECZON
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A bogáncslepke (Vanessa cardui) akkor képes nagy-
számban megtenni ezt a hatalmas utat, amikor a Sza-
harában az esős idő kedvező a növényzet fejlődéséhez, 
amelyekre a nőstények petéznek.

Az angliai Readingi Egyetem közreműködésével ké-
szült tanulmány szerzőinek megállapítása segít annak 
megértésében, hogy miként vándorolnak a rovarok - a 
beporzók és a kártevők -, és miként terjesztik az általuk 
hordozott betegségeket a jövőben, amikor a klímavál-
tozás megváltoztatja az évszakok jellemzőit - olvasható 
az EurekAlert tudományos hírportálon. 

„Tudjuk, hogy a bogáncslepke össze-vissza fordul 
elő Európában, van, amikor százszor többen vannak, 
mint az előző évben. Nem tudtuk azonban, hogy ezt 
milyen körülmények idézik elő, nem bizonyította senki, 
hogy képesek átkelni a Szaharán és az óceánon, hogy 
eljussanak Európába” - mondta Tom Oliver, az egyetem 
professzora.

Mint hozzátette, kutatásuk megmutatta, hogy ez az 
utazás lehetséges, és hogy bizonyos időjárási feltételek 
nagy hatással vannak erre a migrációra.

A kutatók több száz kiképzett önkéntes hosszú távú 
megfigyelési adatait, valamint a Szaharától délre fekvő 
térség és Európa légköri, klimatikus adatait használták 
ahhoz, hogy megismerjék a lepkék vándorlását.

A kutatók szimulációi megmutatták, hogy a rendsze-
res hátszél Afrika és Nyugat-Európa között jó lehetősé-
get biztosít a kontinensek közötti utazáshoz. 

Kiszámolták, hogy a lepkék nappal leszállás nélkül 
repülnek, és csak éjszaka pihennek a Szaharán való át-
keléskor, megállásaik során nektárral táplálkoznak. Ez 
hasonlít az énekesmadarak vándorlásához. 

Arra a következtetésre jutottak, hogy a lepkéknek 
egy-három kilométerre a tengerszint fölött kell repül-
niük, hogy kihasználják a hátszeleket, mivel a másod-
percenként hat méteres sebességükkel nagyon nehéz 
lenne átrepülni a Szaharán.
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A vándormadarak segítenek 
a növényeknek 
a klíma változásaival szemben

A vándormadarak segíthetik a 
növényfajokat az éghajlatváltozás 
hatásaival való megbirkózásban - 
derült ki a Nature című tudományos 
folyóiratban publikált tanulmányból.

A globális felmelegedés következményeként 
az állat- és növényfajok számára egyre inkább a 
hűvösebb földrajzi szélességek nyújtanak ked-
vező éghajlati feltételeket, ami átrendeződésre 
kényszeríti az élővilágot. Az állatok nagy része 
átvándorol a megfelelő klímájú területekre, a nö-
vényfajok túlélésének kulcsa azonban az, hogy 
milyen messzire tudják eljuttatni a magjaikat. 

„A jelenlegi éghajlatváltozás olyan gyors 
ütemben zajlik, hogy sok növénynek a szokásos-
nál sokkal messzebbre kell eljuttatnia a magjait” 
- mondta a tanulmányt vezető Juan Pedro Gonzá-
lez -Varo, a Cádizi Egyetem munkatársa, hozzáté-
ve, hogy a vándormadarak ebben kulcsszerepet 
játszhatnak, mivel több kilométeres távolságokba 
képesek elszállítani a magokat.

A szakemberek olyan madárfajokra fókuszál-
ták a kutatásukat, amelyek gyümölccsel táplálkoz-
nak és széthordják a magokat. Az eredményeiket 
az érintett növények gyümölcshozásának idejére 
és a madarak vándorlási mintáira alapozták - ol-
vasható a PhysOrg tudományos-ismeretterjesztő 
hírportálon.

Európa-szerte 13 erdős vidéket vizsgáltak, 46 
madár- és 81 növényfaj közti 949 interakciót ta-
nulmányozva.

Az érintett területeken élő növények mindössze 
35 százalékának a magjait szórják szét a tavasszal 
északra vándorló madarak. Ezzel szemben a 86 
százalékuk magjait juttatják el a madarak ősszel a 
melegebb területekre. (A két arány azért nem 100 
százalék, mert bizonyos növények magjait tavasz-
szal északra és ősszel délre is elviszik a madarak.)

„Ahhoz, hogy egy növényfaj magjait az észak-
ra vándorló madarak széthordják, február és áp-
rilis között kell gyümölcsöt hoznia. Az ilyenkor 
gyümölcsöt hozó növényeknek nagyon hosszú 
a gyümölcstermő periódusa, ilyenek a borókafe-
nyők vagy nagyon késői, mint a vadborostyáné” 
- jegyezte meg González -Varo.

Noha az összes európai vándormadár ugyan-
azt az irányt követi (tavasszal északra, ősszel délre 
repül), a tanulmány azt mutatja, hogy az úgyneve-
zett palearktikus fajok - a Közép – Dél - Európában 
vagy Észak-Afrikában telelő madarak - juttatják el 
a legnagyobb eséllyel az európai növényeket a 
hidegebb földrajzi szélességekre.

„Megállapítottuk, hogy a hidegebb területe-
ket célzó, északi irányú szétszórást csak kis szá-
mú vándormadárfaj végzi, amelyek egy részére 
fenyegetést jelent a vadászat” - jegyezték meg a 
szakemberek.

CZECZON
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Biokontroll: Magyarország 
néhány éven belül élen járhat 
a biogazdálkodásban

CZECZON

Magyarország néhány éven belül élen járhat az ökológiai gazdálkodásban, ezt a 
Vidékfejlesztési Program (VP) pályázati forrásai is elősegítik - hívta fel a figyelmet 
a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft., a magyarországi ökológiai gazdálkodók 90 
százalékát, mintegy 4500 termelőt minősítő, egyetlen hazai tulajdonú ellenőrző és 
tanúsító szervezet.

Jelenleg Magyarországon a teljes mezőgaz-
dasági terület nem egészen 6 százalékán, mint-
egy 300 ezer hektáron folyik ökológiai gazdál-
kodás. Az uniós tagországok átlaga 8,5 százalék, 
jelentős különbségekkel. Az élenjáró Ausztria, 
Észtország és Svédország esetében ez az arány 
20 százalék feletti, míg Málta, Románia, Bulgária 
vagy Írország esetében nem éri el a 3 százalékot 
- ismertették.

Roszík Péter, a Biokontroll ügyvezetője a köz-
leményben úgy fogalmazott: a nagy volumenű 
váltáshoz minden feltétel összeállt.

A tájékoztatás szerint az ágazat bővülésének 
finanszírozásáról jelenleg számos különböző pá-

lyázati forrás is gondoskodik, amelyek összértéke 
több mint 440 milliárd forint, de további olyan fel-
hívások várhatók, amelyeknél plusz pontot jelent, 
ha a pályázó már tanúsított ökológiai gazdálkodó 
vagy vállalja az ökológiai minősítés elérését.

A pályázatok most minden mező-, és élelmi-
szergazdasági szereplőt arra sarkallnak, hogy 
átgondolja, érdemes-e elmozdulni az ökológiai 
termelés és élelmiszerfeldolgozás felé. 

A szakember szerint ma Magyarországon, más 
uniós tagállamokhoz hasonlóan a növényter- 
mesztés támogatások nélkül gyakorlatilag nem 
tud hasznot termelni. Ezzel szemben a biogazda-
ságok önmagukban is versenyképesebbek. Emel-
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lett a biogazdálkodóknak juttatott támogatások mértéke az 
EU-ban meghaladja a konvencionálisan művelt területekre 
fizetett összegeket, és ez a jövőben sem változik - fejtette ki.

Az ökológiai gazdálkodás minősítési rendszere egy nem-
zetközileg elfogadott sztenderdekre alapozott, komplex fel-
tételrendszer. A megfelelést minősítő tanúsítvány igazolja, 
amit a rendszeres ellenőrzések és az ezekre épülő tanúsítási 
folyamatok során meg is kell erősíteni. A technológiai fegye-
lem betartása esetén az eredmény sem termésátlagban, sem 
külsőre nem marad el más a konvencionális hozamoktól, tápér-
tékét tekintve pedig felülmúlja azt, miközben növényvédőszer, 
antibiotikum, műtrágya és más káros maradványok nem kerül-
nek az élelmiszerekbe - közölte a Biokontroll.

Különösen fontosnak nevezték, hogy az ökológiai gazdál-
kodás környezetterhelése - beleértve a benne dolgozókra 
gyakorolt egészségügyi kockázatokat is - töredéke a konven-
cionális gazdálkodásénak.

Magyarországon a biogazdálkodók 90 százaléka mező-
gazdasági termelő, 9 százaléka feldolgozó. A mezőgazdasági 
termelőkön belül 93 százalék növénytermesztéssel, 4,5 száza-
lék állattenyésztéssel, 6,6 % méhészettel foglalkozik - az átfe-
dések miatt több mint 100 százalék az arány.
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( („Ne a világot akard megváltoztatni. TE magad
változz. Amíg bármit is meg akarsz változtatni,
addig ellenállsz a Most pillanatának. Az elméd

magáénak érzi a változtatás dicsőségét, de nincs
tudatában a változás következményeivel.”

                                                                                        Czeczon István: Kávészünet az elmének



20   CsPM

Farkas Dániel - „Életfilozófiám: hogyan 
lehet a hátrányból előnyt kovácsolni.”

Farkas Dániellel üzletemberként, szervezetfejlesztőként, a Change Agent alapítójaként be-
szélgettem, bár ismeretségünk jó néhány évre nyúlik vissza. Sőt. Ha belegondolok, akkor va-
lamennyire már gyermekkoromban is ismertem, hisz gyermekszínészként a televízióban rend-
szeresen láttam az egyik kedvenc ifjúsági műsoromban. Érdekes életút az övé. Ahogy meséli, 
elképesztő látni, hogy aki ő most és ahol tart, az mennyire egyértelmű következménye minden 
jó és rossz tapasztalattal együtt annak az életútnak, amit maga mögött tudhat. Bejárta a szamár-
létra minden fokát, a multis lét összes szintjét megismerte, s figyelve intuíciójára egy felbukka-
nó ötletre-  egyszer csak átült a tárgyalóasztal másik oldalára, s ott most nagyon jól érzi magát. 
Azt valósítja meg szervezetfejlesztőként, ami az elmúlt 20 év esszenciája, ez a Change Agent. 
Kíváncsi voltam, milyen az az életút, amely a televízió képernyőjétől a Madách Színházon át, 
multi cégeken és curlingpályákon keresztül vezetett napjaink egyik leginnovatívabb képzési és 
HR-stratégiai tanácsadó cégének megalapításáig.

M
CZECZON

érhetően hatunk az üzleti eredményre

Elég kifejező a cégnevetek. Honnan jött a név 
és mit raktatok mögé? Mit okoz, mit hoz magával 
és mi az előzménye?

Pontosan tudtuk már a megalakulás pillanatá-
ban, hogy merre szeretnénk menni. Azt tudtuk az 
elejétől kezdve, hogy mást szeretnénk. Máshogy 
szeretnénk csinálni és ezzel változást kell hoz-
nunk. Minden változásmanagement folyamatnak 
van egy ügynöke, aki azt végig kíséri. Sok irány-
ban indítottunk változásokat a piacon abban, 
amit képviselünk, ahogy bizonyos kérdésekhez 
hozzáállunk, ahogy dolgozunk a cégekkel, ahogy 
építjük a vállalkozásunkat. Mindenben mást és 
máshogyan csinálunk, mint mikor még mi is meg-
rendelők voltunk, és bizony nem  voltunk mindig 
elégedettek. Hittük, hogy lehet másként csinálni, 
jobban is, és másként is. Hittük, hogy lehet úgy 
csinálni, hogy a vásárló úgy érezze, több értéket 
kap. Ezért lettünk Change Agent.

Ehhez a másként működéshez kellett a te előé-
leted?

Igen. Nem csak a szakmai múltam, hanem min-
den, amit előtte csináltam. Ebben a cégben min-
den megjelenik, amivel én önmagam azonosítom. 
Megjelenik az üzleti múltam, a szakmai útvonalam. 
Területi értékesítési képviselőként kezdtem és vé-
gigjártam a ranglétrát, nagyon fiatalon olyan po-
zíciókba kerültem, amik komoly feladattal jártak. 
Volt, ahol nagyon sikeres voltam, volt, ahol elbuk-

tam. Ez mind-mind a tanulási folyamat része volt, , 
és amikor már másodszor mondtam ezen az úton, 
hogy át szeretnék ülni az asztal másik oldalára, 
akkor ott minden addig megszerzett tudásomra 
szükség volt. Nem csak az előmenetelemre, nem 
csak a szakmai múltamra, megjelent a sportolói és 
az egykori színész énem is, hiszen mindkettő ré-
szévé vált a cégnek-részévé vált mindaz, ami en-
gem azzá az emberré tett, aki azt mondta, hogy 
másként szeretném csinálni, mint eddig.

Ennek a máshogyannak nem volt meg az a ve-
szélye, hogy nehezen fogadják el az újat, a telje-
sen másképpen működőt?

Megvolt a veszélye és nyilván volt, aki azt 
mondta, hogy ez túl innovatív. Mi elsősorban 
multinacionális ügyfeleknek dolgozunk. Rövid 
idő alatt lett egy nagyon széles ügyfélbázisunk és 
szerencsére a 85 %-uk a szerződését évről-évre 
megújítja. Ismert, jó nevű, multinacionális cégek 
a legfőbb ügyfeleink, akik közül sokan blue chip 
company-k. Azokat a cégeket tartjuk potenciá-
lisan jó ügyfeleinknek, akik haladni, változtatni 
szeretnének, akik nem csak arra akarják használni 
a fejlesztésre szánt pénzt, hogy el legyen költve, 
mert muszáj, mert ott van a budget soron és vá-
lasztanak valami konzerv megoldást. 

Egy korábbi nálunk megjelent interjúban el-
hangzott, hogy a külföldi multik vezetői könnyeb-



Minden, ami 
eddig voltam, 
az ebben 
megjelenik. 

„
„

ben mernek felelős döntést hozni és így az új, 
innovatívabb megoldásokat sokkal könnyebben 
vezetik be a cégüknél vagy alkalmaznak ilyen 
megoldásokat. Ti ezt, hogy látjátok, magyar cégek, 
magyar mentalitással hasonlóan rugalmasak?

A tapasztalatom az, hogy a vállalati, szervezeti 
kultúra dönt, nem pedig az, hogy az egyén ho-
gyan gondolkozik a vezető pozícióban. Vannak 
olyan cégek, akik nyitottak és hisznek a válto-
zásban és a fejlődésben. Vannak olyan kultúrák, 
amelyek reluktánsabbak, lassabban mozdulnak. 
Mindemellett vannak olyan szervezeti egységek 
is ezeken a kultúrákon belül (lassan forduló nagy 

hajók), ahol agilis vezetők ülnek és az ő csapatuk 
sokkal nagyobb pezsgést mutat. Ilyenkor a szer-
vezet, előnyére fordítva ezt, pilotolni szokott azon 
a csapaton keresztül, mert sokkal hamarabbi visz-
szajelzéseket kapnak, mintha a teljes kultúrán át-
ömlesztenének bizonyos metodikákat. Szeretjük 
és üdvözöljük ezeket a vezetőket – mi is ilyen ve-
zetőnek tartottuk magunkat a multinacionális cé-
gek világában eltöltött fejenként húsz évünk alatt.

Hogyan határozza meg a piaci verseny a ti 
megkereséseiteket? A cégek monitorozzák a kon-
kurenciát, látják, hogy ti hol fejlesztettetek és mér-
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hetőek az eredmények. Ez hogyan hat a ti kere-
settségetekre?

Mi máshogy álltunk neki ennek az egésznek. 
Személy szerint a tréningasztal mindhárom olda-
lán ültem: vásároltam képzéseket, mint vezető, 
tartottam tréningeket, mint tréner, és részt vettem 
képzéseken, mint résztvevő. Érzékelhető volt, hol 
van a niche. Engem például – megrendelőként - 
nagyon zavart a mérhetőség hiánya. Mi mérhe-
tőek vagyunk, erre nagyon odafigyelünk, konk-
rétan, üzleti KPI-on keresztül vagyunk mérhetőek 
az eredményeink – ezért is választottuk mottónak 
a „break records-ot”. Mi annyira hiszünk a meto-
dikánkban, hogy néhány megbízónknál a díj egy 
része sikerdíj, az üzleti KPI-ok alapján. A megkö-
zelítésünk kézzelfogható, market share-ben, cont-
ribution margin-ban, net sales-ben, operation in-
come-ban mérhető az eredmény, amit elérünk. 

Ezt a fajta kihívást vállalni… Azt mondták ránk, 
hogy nagyon bátrak vagyunk. Mondtuk, hogy 
tudjuk, hiszünk benne és ez az eddigi ügyfele-
inknél visszaigazolódott. Büszkék vagyunk, hogy 
objektíven, számokban kimutathatóan mérhető a 
hatásosságunk - ez határozottan megkülönböztet 
minket a piacunkon

Említetted, hogy a cégetek alapja a ti életuta-
tok. Nézzük meg, nálad a gyermekszínészkedés-
től, hogyan vezettek tudatos és kevésbé tudatos 
döntések a jelenlegi cégvezetői pozíciódig.

Igen, gyerekként minden természetes, ott egy-
szerűen csak élveztem, hogy forgatok. Nagyon 
szerettem azt a társaságot. Sok dolgot adott az 
életemhez, amit akkor nyilván nem is érzékel-
tem. Szerethető része volt az ifjúságomnak. Még 
érettségi előtt pár évig fogalmam sem volt, mer-
re szeretnék mozdulni. Harmadikos lehettem, 
amikor a színészet megjelent bennem és akkor 
nem is láttam mást. Akkoriban csak egy válaszom 
volt: színész leszek. Később a Madách színház-
ban, ahol külsős társulati tag voltam, 4 évet töl-
töttem. Csodálatos dolgokat élhettem át, nagy 
nevekkel állhattam egy színpadon, fantasztikus 
darabokban játszhattam. Jelentkeztem a főisko-
lára, de nem sikerültek a felvételijeim. Ekkor már 
elmúltam 20 éves és el kellett döntenem, hogy 
fogom finanszírozni az életem. Profánul hangzik, 
de a számomra vonzó juttatási csomag miatt sze-
rettem volna egy multicégnél elhelyezkedni. Eb-
ből az lett, hogy a gazdasági élet vált az életem 
főszereplőjévé. A másoddiplomám már  marke-
ting szakirányú lett. Azután bekerülve egy multi 
céghez, területi képviselőként éltem a multis lét 
mindennapjait. Az ambícióim azonban megvol-

tak. Fiatalon – 24 évesen – kaptam meg az első 
komolyabb, országos vezetői megbízásom, igye-
keztem jó vezetővé válni. Az még egy másik év-
tized volt, nagyon fiatalon nagyon nehéz kihívá-
sokkal szembesülem. Volt, aminek nem feleltem 
meg, vagy nagyon nehezen, hisz – a kompetenci-
áim megvoltak -, de nem volt még meg az a fajta 
stabilitást nyújtó felhalmozott tudás, ami kisegí-
tett volna helyzetekből. Nem mindig hoztam én 
sem jó döntéseket. Viszont volt sok olyan helyzet, 
ami nagyon komoly sikereket hozott. Vagy sike-
res vagy, vagy tanulsz. Nagyon nehéz és kemény 

útvonalam volt, amikor azzal kellett szembenéz-
nem, hogy amikor azt hittem, hogy egy komoly, 
érett vezető vagyok, hiszen…, és felismertem, 
hogy soha nem elégedhetek meg azzal a tudás-
sal, amit addig megszereztem. Mikor harmincva-
lahány évesen döbbensz rá, hogy még mindig hi-
ányoznak téglák ahhoz, hogy te úgy legyél senior 
valóban - ahogy te gondolkodsz magadról. Ez az, 
ami elkísér, hogy soha nem lehet a babérjainkon 
megpihenni. Ki kell élvezni, de nem szűnt meg a 
nyughatatlanság. Ez vezetett oda, amit a cégünk 
csinál, hogy lehet ezt másképpen. A kudarcainkat 
ugyanúgy felhasználjuk, mint a sikereinket.
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Nem volt nagy kontraszt a művészvilágból át-
menni a gazdaság világába?

Most visszanézve ez nem volt ennyire tudatos 
választás. Akkor ez egy izgalmas, mozgalmas vi-
lágnak tűnt számomra. Ha nagyon leegyszerű-
sítve nézem, kaptam egy autót, új emberekkel 
találkozhattam, boltokba jártam, tárgyaltam... 
jó alternatívának tűnt a színház utáni időszakra. 
Amikor elkezdtem jobban megismerni, akkor 
kezdtem érzékelni ennek a világnak a szépségét. 
Ha valamiben elmélyülsz, mert megvan benned 
az érdeklődés és a nyitottság, megfogod találni 

ennek a szépségét, és azokat a kihívásokat, cé-
lokat, amelyeket előre mozdítják a személyes és 
szakmai fejlődésedet.

Nem szeretem a: Mi lett volna, ha?- kérdése-
ket, de ha a színészi pályán maradsz, akkor tudsz 
értéket közvetíteni, elismertséget hoz, ám anya-
gilag nem biztos, hogy kifizetődik. Jelenleg eb-
ben az ágazatban is elértél oda, ahol te közvetít-
hetsz és adhatsz át értéket és még anyagilag is 
megtérülő.

- Valóban, itt tényleg találkozik az anyagi meg-
térülés és az értékek megteremtése és közvetí-
tése. Az egyik képzésünk egyébként színházban 
zajlik, igazi színpadon, igazi fényekkel, használjuk 
ezeket az eszközöket. A színház az életemből itt 
jelenik meg. A résztvevők imádják. Jönnek a visz-
szajelzések, hogy amit a színpadon tapasztalnak 
meg megélést, azt alkalmazva növekedést tud-
nak generálni, és ezek sokszor olyan emberek, 
akik már 20 éve a szakmájukban dolgoznak. Az 
instruktorunk segítségével egy olyan minőségű 
tanulást kapnak, amit máshol nem, a hagyomá-
nyos képzési formákon keresztül. 

Teljesen új rutinok alakulhatnak ki.
Ez mutatja, hogy mitől „Change” az az Agent. 

(nevet) Itt jön be, hogy a már meglévő tudásunkat 
mennyire vagyunk képesek jól használni – vagy 
mennyire ösztönszerűen működünk a szakmai 
helyzeteinkben. Nagyon sokszor a résztvevő bor-
zasztó jól csinálja, de azt sem tudja, hogy hogyan 
vagy miért csinálja jól. Egészen máshogy csiná-
lom jól, ha tudom, és egészen máshogy csinálom 
jól, ha nem tudom. Valójában nem másról, mint a 
tudatosságról, és magáról az intelligenciáról be-
szélünk. Az intelligencia a megszerzett ismeretek 
felhasználásának adaptív képessége. Rengeteget 
beszélünk erről a képzéseinken, és az alternatív 
világunkban nagyon sok olyan helyzetet állítunk 
elő, ahol a résztvevőinknél teljesen más minőség-
ben rögzülnek be ezek a megélések. Ezért más, 
amit mi csinálunk, az imprinting folyamat egé-
szen újszerű módon jelenik meg nálunk

Ebben a képzésben benne van-e a te színészi 
tudásod, hogy bele tudod élni magad más hely-
zetébe, álláspontjába, gondolatvilágába? 

Ez nem a színészi múltam miatt van, hanem 
azért, mert én is abban a világban éltem, mint a 
résztvevőink. Néhány évvel ezelőtt még én is fel-
sővezető voltam egy nagy cégnél, tudom és a sa-
ját bőrömön tapasztaltam, miben élnek ők, milyen 
elvárásokkal szembesülnek, mit jelent ezeknél a 
cégeknél dolgozni – ennek az összes előnyével és 
néha a hátrányával is. A színészi múlt abban se-
gített, hogy mire képes a színpad. Abban, hogy 
hogyan lehet a színházat eszközként használni 
az üzleti életben, és összekötni ezt a két világot, 
egyesíteni őket egy új, máshol eddig nem megfo-
galmazott cél érdekében – ráadásul mindezt úgy, 
hogy diagnosztizált kiindulási pontból, mérhető 
módon jelentsen fejlődést! Ugyanilyen a sport. A 
Ferencváros curling csapatának a tagjaként, egy-
kori válogatott játékosként meglátni azt, hogy a 
curling és egy multicég működése mennyire lefe-
di egymást. Azzal, hogy curlingezünk, hihetetlen 
összefüggésekre lehet rámutatni, ami egészen 
más minőségű megélést jelent a résztvevőink-
nek. Itt is olyan visszajelzések jönnek, hogy 20 év 
munka után tudtunk olyat adni, mondani, amit 
ő sem gondolt volna soha! És ez… ez az, amiért 
megéri ezt csinálni… Amikor azt mondja valaki, 
hogy „Fiúk, soha nem gondoltam volna, hogy ezt 
mondom, de megváltoztattátok az életemet” – és 
ezt például egy olyan orvoslátogató résztvevőnk 
mondta, aki 18 éve dolgozott ugyanazon a terü-
leten – és a számaiban is kimutatható volt a kép-
zés eredménye.
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Itt jön be, amit kérdeztél, hogy nem a pénz a 
lényeg, hanem ez! Hogy olyat adhatok az ügyfél-
nek, amit eddig nem kaphatott meg, pedig már 
volt egyéb képzésen a múltjában, többször is. 
Megtaláltunk valamit, aminek a segítségével ő 
szakmailag többé válik, és ezt ki tudjuk mutatni 
KPI-kon keresztül, ami pedig a munkaadójának 
egy nagyon racionális dolog. Elkölt erre a kép-
zésre adott mennyiségű forintot, viszont az em-
berei ennek a sokszorosát hozzák be -  ez a kettő 
neki egy nagyon jó üzlet. Nem véletlenül dolgoz-
tunk annyit, hogy mérhetőek és visszamérhetőek 
legyünk!

A curling a résztvevők személyes fejlődé-
sét segíti jobban, vagy a csapatmunkában való 
együtt munkálkodást tudja csiszolni, finomítani? 
Merthogy ez egy csapatjáték.

Mind a kettő igaz. Így van. A végét mutatom 
neked. Ha a csapatot alkotó egyének változnak, 
akkor a csapat is változik. Nyilván a csapat más 
útvonalon fejlődik, mint az egyén, de elvileg 
ugyanoda érkeznek meg. Hogy a hatékonyságot 
hová lehet így emelni, arra példa az egyik ügyfe-
lünk. Napi nettó 26 perc munkaidő maradt meg 
személyenként a fejlesztési projekt végére. Csak 
azért, mert „néhány” dolgot máshogy csináltak a 
képzésen megtanultaknak köszönhetően, és nem 
processekről beszélek. Ez felbecsülhetetlen érték 
egy munkaadónak. 

Ráadásul ez a program nagyon alkalmas arra, 
hogy a szervezet értékeit megéljék és ezek az 
értékek, amik a multiknál a falra ki vannak írva, 
valósággá is váljanak, megteljenek élettel, és VA-
LÓBAN működjenek is. Az csak a végeredmény, 
hogy a dolgozó jól érzi magát a cégnél. Mosta-
nában az employer branding egy nagyon fontos 

dolog lett és ennek része, hogy a cég milyen kép-
zéseket ad a dolgozóinak. Nem buliról és „sima” 
élménytréningről van szó, hanem az alkalmazott 
kap egy olyan tudást, egy olyan élményen keresz-
tül, amit nem kaphat meg bárhol bárkitől. Egy él-
ményen keresztül kapnak meg egy olyan szakmai 
fejlődést, amit csak ezen az úton kaphatnak. Van-
nak képzéseink, amik legendássá váltak egy-egy 
cégen belül, és akik azóta érkeztek, nagyon saj-
nálják, hogy nem vettek rajta részt – hiszen a mai 
napig a beszélgetések tárgya.

Ti nyomon követitek az ügyfeleiteket? Vannak 
folyamatosan fejlesztett cégek meghosszabbí-
tott szerződésekkel? Hol van ennek a vége? Ez 
egy folyamatos együtt munkálkodássá tud válni 
egyes cégekkel?

Mind a kettőre volt példa. Volt, ahol jól beha-
tárolt kérés volt egy szegmensben, mert arra volt 
szükség. Van, akikkel már évekre nyúlik vissza a 
kapcsolatunk és sok területen együtt dolgozunk. 
Péter, a társam ugyanezen az úton haladt végig, 
területi képviselőként kezdte és haladt végig a 
ranglétrán ügyvezető igazgatóig. Mögötte is ott a 
tapasztalás az összes sikerrel és kudarccal. Pár éve 
még mi is az asztal túloldalán ültünk – ennek kö-
szönhetően általában más hangulatúak a beszél-
getéseink. Látjuk a problémákat és mivel van egy 
speciális metodikánk, egészen máshogy is kötjük 
ezeket össze. Nagyon sok esetben a képzés után 
jelen maradunk, és támogatjuk a szervezetet az 
elsajátított tudáselemek mindennapokba történő 
beépítésében – ez is az egyik olyan dolog volt, 
amit anno megbízóként nagyon hiányoltunk…

Ha nagyon tömören kellene megfogalmazni, 
mi a metodikátok lényege és miben vagytok má-
sok a piacon, az hogy hangozna? 

Létrehoztunk egy un. X-over metodikát. Alter-
natív világokat kapcsolunk össze a mindennapos 
üzleti világgal, és megteremtjük a tanulást és az 
átjárást a kettő között. Mindemellett olyan össze-
tevőket párosítottunk össze, amelyek jelen van-
nak a piacon részleteiben, de ez a fajta együttál-
lás, ezzel a tudásháttérrel, amivel mi érkezünk, és 
ezzel a fajta végrehajtással csomagként most jele-
nik meg először a piacon. Amit csinálunk, az eltér 
a 30 éve Magyarországon jelen lévő sztenderd 
dolgoktól az L+D piacon, és ahogy csináljuk, az 
pedig még inkább eltér. Ugyanazon a piacon va-
gyunk, mint a versenytársaink, mégis azt merjük 
állítani, hogy sokkal többet adunk, mint egy egy-
szerű élményalapú tréning, mert üzletileg mérhe-
tő hatása van.
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Ezeket a méréseket ti saját rendszerekkel vég-
zitek vagy hagyatkoztok a cégek saját belső mé-
rési rendszereire?

Kombináljuk a kettőt. Képesek vagyunk arra, 
hogy a megbízónk belső-és/vagy üzleti KPI rend-
szerén keresztül mért fejlődésre is el merünk és el 
is tudunk köteleződni. Egyes ügyfeleinknél siker-
díjazás is része a megbízási szerződésünknek és 
eddig még mindig ki kellett számláznunk. (nevet) 

Saját életutatok alapján hoztátok létre a cé-
get. Korábbi interjúkat olvasva, csak rólatok szólt 
a történet. Most azonban a honlapot szemlélve, 
szépen bővült a csapat. Mennyiben függ a cég 
és a metodika a személyetektől és az új kollégák 
a saját életútjukkal hogyan tudnak beintegrálód-
ni az általatok képviselt rendszerbe?

Nagyon odafigyelünk, hogy akivel együtt dol-
gozunk, az alkalmas legyen erre. Mi nagyon hi-
szünk abban, amit képviselünk. Ez is egy megkü-
lönböztethetőségi elem, hogy aki megjelenik a 
képviseletünkben, ő hitelesen tudja képviselni a 
mi gondolkodási útvonalainkat. Ilyen szempont-
ból nagyon gondosak vagyunk.

Azt nem is gondoltam, hogy nem alkalmasak. 
Csak, hogy mennyiben épül nagyon rátok az 
egész tematika, és mennyire adható át ez a know 
how olyan személyeknek, akik nem ti vagytok, 
hisz a saját utatokat hoztátok bele az alapkon-
cepcióba. 

A tematika és a módszertan, az önmagában – 
bár mi építettük – tartalmazza azokat az elemeket, 
amelyek átadhatóak valaki máson keresztül is. Hi-
szen az „amit” és az „ahogy” már önmagában is 
különleges. Természetesen vannak olyan szituá-
ciók, amikor mi vagyunk azok, akik megtartják a 
képzést, mert szükség van arra a múltra, amit mi 
képviselünk, hisz kétszer húsz év multinacionális 
cég tudását nem tudod átplántálni. Egyeztetjük a 
megbízóval, hogy mi a leginkább célravezető.

Hogyan oszlanak meg a feladatok kettőtök kö-
zött és cégen belül a többiekkel? Teljes felada-
tok, részfeladatok vagy már csak a management?

Mi nagyon szeretünk dolgozni az ügyfelekkel 
és a legfontosabb ügyfeleinkkel személyesen 
dolgozunk együtt, hisz ők azt a tudást igénylik, 
amit mi személy szerint nyújtunk. Péterrel egy-
mástól eltérő karakterek vagyunk, mégis sok a 
hasonlóság, de sok a különbözőség is. Szeren-
csére kiegészítjük egymást. Úgy fogalmaznám: 
mindent tud az egyikünk, amit a másik nem. 
Egymás nélkül ez nem is menne. Én hihetetlen 

bonyolult rendszereket építenék, Péter nagyon 
egyszerűeket. A kreatív ötleteimet rajta átszűrve 
meg lehet teremteni azt az egyensúlyt, amivel 
pragmatikusan és alkalmazhatóan válik közös 
tudássá. A látásmódjával stabilitást nyújt. Persze, 
a különbőzőségeink sokszor vitákra is alkalmat 
adnak, mit is mondjak, megérdemeljük egymást. 
(nevet) Folyamatosan tanulunk egymástól is. Sok 
energiát rakunk bele, hogy a különbözőségeink 
az előnyünkre váljanak. 

Kicsit hadd provokáljalak. Egy másokat fej-
lesztő cég tulajdonosaként, ti igénybe veszitek-e 
a saját szolgáltatásotokat? Magatokon is alkal-
mazzátok a másoknak átadott koncepciókat? 
Önmagatoknak is megszervezitek a tréningeket, 
gyakoroljátok a metodikát?

Határozott igen a válasz, ugyanis én átéltem a 
múltamban többször is azt, amikor egy cég bort 
ivott és vizet prédikált. Borzasztó volt megélni 
belülről és nem is kívánom ezt senkinek. Folya-
matosan emlékeztetem magam arra, hogy mivel 
foglalkozunk és folyamatosan figyelek arra, hogy 
a saját házam táján legyen rend. 

Ez nem egy kényszeres önreflexió, hanem tu-
datos döntés eredménye?

Nem. Ha másokat hatékonnyá tudunk tenni, 
nem tehetjük meg, hogy mi ne legyünk hatéko-
nyak. A saját hitelességünket vonnánk rögtön két-
ségbe.

Tehát folyamatosan figyelitek a trendeket, a 
piaci tendenciákat, gyakorlatokat, innovációkat 
és ezeket építitek be a saját metodikátokba fo-
lyamatosan? Van egy kőbe vésett metodikátok 
vagy ez egy teljesen rugalmasan kezelhető és 
fejlődő módszer?

Nincs kőbe vésett metodika, hat építőelem 
van, aminek az összeállítását és a felépítését min-
den esetben testre szabjuk. A megbízóval átbe-
szélve, egy komoly diagnosztika után, mi arra is 
képesek vagyunk, hogy egyén szinten is fejlesz-
szünk képzésen belül, ne csak csapat szinten. Tud-
juk, hogy adott pontokon mi fog történni, nagyon 
pontosan fel tudunk készülni, ezért is fejlesztettük 
a diagnosztikánkat ennyire érzékennyé: szinte se-
bészszike-szerűen tudunk pontosak lenni. Mélyre 
tudunk a felkészülésben lenyúlni és aköré épít-
kezünk. Minden programunk más, kétszer nem 
mennek le egyformán. Riportolunk a felkészülés-
ről is a megbízó felé, majd vissza is mérjük mind-
ezt, analizáljuk, és ki tudjuk mutatni a fejlődés 
fázisait. Nagyon fontos eleme a metodikánknak, 
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hogy a képzést minden esetben a diagnosztikára 
építjük fel. Ettől válik minden képzésünk teljes kö-
rűen az egyénekre/csapatokra szabottá – mindig 
a megbízóval részletesen egyeztetve

Amit elmondtál, az egy nagyon személyes 
kontakt a megbízókkal. Mi történt a pandémia 
idején? Mi ennek a másfél évnek a tanulsága és 
tapasztalata számotokra? 

Azt láttam, hogy nagyon sok cég a piacon 
próbált alkalmazkodni ehhez és rengeteg mun-
kával átalakították a képzéseiket online felületre. 
A mi ügyfeleink úgy látták, a képzések online-ra 
történő átalakítása inkább csökkenti a képzési 
hatékonyságot - egy része természetesen más 
cégekkel is dolgozik, azok az ügyfelek, akikkel 
mi dolgozunk – elmondásuk szerint - szívből gyű-
lölték az online jelenlétet. Besokalltak egy idő 
után a home office minden előnye mellett. Ki van 
éhezve a piac, hogy újra történjen valami. Ki van-
nak éhezve az emberek a személyes kontaktokra. 
Ébred a piac, terveznek a megbízók.

Nektek át kellett helyezni online térbe a kép-
zések egyes szegmenseit? Hiszen nem lehet on-
line curlingezni.

Természetesen reagáltunk mi is, nem sokkal az 
első lockdown után megalkottuk a „Homo Fis – az 
emberi törzsfejlődés legújabb szintje” elnevezé-
sű képzésünket, amiben igyekeztünk támogatást 
adni, hogyan lehet ebben a környezetben dolgo-
zóként, vezetőként megőrizni a hatékonyságot 
– de ha őszintén megnézzük, az online képzések 
soha nem lehetnek annyira hatékonyak, mint a 
személyes képzések. Nagyon sok mindent nem 
lehet csinálni online. Sok helyen leszűkítettük 
egyszerű tudásátadásra a képzéseket és elna-
poltuk azokat a modulokat, amelyek az alternatív 
környezetben működnek. Kicsit visszaalakultunk 
hagyományos tréning céggé, hisz nem volt más 
lehetőség. De a mi erőnk az nem ebben van. 

Mi a jövő? Hazai növekedés vagy külföldi ter-
jeszkedés? Mi a közép és hosszú távú célotok, a 
pandémia lecsengésével?

A piac jelenleg – pont a pandémia miatt – na-
gyon ki van éhezve azokra a képzésekre, amivel picit 
„pótolhatják” az eltelt időszakban kiesett élménye-
ket. Nagyon sok megbeszélést folytatunk jelenleg 
is olyan cégekkel, akiket remélhetőleg hamarosan 
megbízóink körében üdvözölhetünk. Ha nagyobb 
keretben válaszolnám meg a kérdésedet, a pandé-
mia előtt pont egy olyan lépésre készültünk, ami már 
a külföldi piacra lépésünket alapozta volna meg.

Ez azt jelenti, elég hamar elkezdtetek a hatá-
rokon túlra tekinteni?

A megalakulásunk óta a várakozásainknál sok-
kal nagyobb ütemben növekedünk. A legszebb 
álmainkat is túlszárnyalta a valóság. Csodás volt 
látni, hogy ami 2011-ben egy gondolatként, öt-
letként jelent meg bennem egy curlingpályán, 

egy mérkőzés közben, az sok év elteltével, fel-
vértezve magam egy üzlettárssal, kialakítva va-
lamit, ami a miénk, az hová jutott el néhány év 
alatt. Szerencsére a harmadik hullám lecsengé-
sével van lehetőségünk elővenni a terveinket- 
de nyilván a futó és készülő megbízásaink a leg-
fontosabbak. 

De van-e külföldi terv? Hiszen a nemzetközi 
piacra lépés új szintre emeli a céget.

Igen, és amit mi csinálunk, annak külföldön is 
megvan a lehetősége. Mivel másként csináljuk, 
külföldön is felkeltette a figyelmet. Voltak beszél-
getéseink, hogy milyen módon lépünk a határo-
kon kívülre, szeretnénk folytatni ezeket a beszél-
getéseket. 

Lehetnek ennek kulturális nehézségei? Az a 
know how, ami a tiétek, az átültethető bármely 
ország kultúrkörébe? 

Bizonyos programok esetén határozottan igen, 
bizonyos programok esetén vannak áthidalandó 
nehézségek, de ezekre is vannak már megoldási 
terveink. 
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Nagy a perspektíva előttetek.
Abszolút. Az alternatív világokban az instruk-

toraink élő legendáknak számítanak. Nyilván, ha 
ez a metodika megjelenik külföldön, akkor meg 
kell keresnünk azokat a hiteles embereket, akik 
képesek segíteni ebben. Az anyanyelv és a sze-
mélyiség is fontos, hisz ezeknek az embereknek 
instruktorként szerepük van a fejlődésben. 

Itthon ezt az instruktori csapatot sok éves ke-
reséssel, előválogatással raktátok össze vagy 
megvoltak a kapcsolataitok?

Könnyű dolgunk volt, mert tudtuk, hogy kikkel 
dolgoznánk együtt nagyon szívesen. Volt, akivel 
volt már személyes kapcsolat, közös munka a 
múltban, esetleg közös élmény a sporton keresz-
tül. Tudtuk, kiket keresünk és megvoltak a kap-
csolódási pontok. Ilyen Csollány Szilas a sportolói 

múltamból, Borbély Sándor vagy Hajdu Steve a 
színházból, akikkel dolgoztam együtt, vagy Badár 
Tamás. Ők a saját alternatív világaikban kiemelke-
dően sikeresek. Itt különböző világokat simítunk 
össze. Amit az alternatív világban megtapasztalsz, 
azt az üzleti életben kell, hogy használd.

Könnyen csatlakoznak ezek az emberek egy 
ilyen fejlesztő projekthez? Ez kitekintés nekik is?

Nagyon izgalmasnak tartják. Ők otthon vannak 
az alternatív világokban. A résztvevő vendég itt - 
nincs otthon a színpadon például. A résztvevő az 
üzleti életben van otthon, ahol pedig az instruktor 
nincs. Ezért fontos az instruktor személyisége, hi-
szen egymást látják vendégül, ám a tanuláshoz az 
instruktor tudása és őrangyal-szerepe elenged-
hetetlen. Természetesen mondanom sem kell, 
mennyire élvezik a résztvevőink a közös munkát 

velük, és hát nagy felelősséget bízunk minden 
instruktorunkra.

Hiszen komfortzónán belül dolgozik komfortzó-
nán kívüli dolgokkal.

Pontosan így van. Ami nagyon érdekes, hogy 
mikor odaérnek a résztvevők és meglátják a szín-
padot, teljesen megdöbbennek: „atyaúristen, 
mondják, hát oda én biztos nem megyek fel…” 
aztán dehogynem. Ők vannak később a legjob-
ban megdöbbenve - de imádják. Az az ember, aki 
közölte, hogy nincs az az Isten, hogy ő felmenjen, 
azt kell neki mondani, hogy jó, de te már voltál 
háromszor. Olyan revelációkat kapnak, amikre ők 
számítottak a legkevésbé és így tud a tanulási fo-
lyamat egészen egyedi és hatékony lenni.

Ehhez nektek egy teljesen elfogadó közeget 
kell teremteni, amelyben a résztvevők teljesen fel 
tudnak oldódni.

Ettől jó cég egy képzési cég, hogy ezt megte-
remti, és ehhez kell a mi múltunk, ehhez kell az, 
hogy mi 40 évet töltöttünk el ott, ahonnan ők jön-
nek. Személy szerint 2005-ben álltam trénerként 
először egy csoport előtt – és ezt az oldalamat ké-
sőbb is nyitva tartottam. Tehát van mögöttem 16 
év tréneri tapasztalat és 20 év multicéges, illetve 
vezetői tapasztalat. Péter is 20 évet töltött a multik 
világában és mindig is erős HR vonallal rendel-
kezett. Olyan cégeknél volt ügyvezető, ahol nem 
volt HR vezetés. Ennek a keveréke az, hogy na-
gyon pontosan tudjuk, hogy miről beszélünk.

Igénybe vehetik-e nem „A” kategóriás multik 
vagy kkv-k is a képzéseitek, akik szeretnének mi-
nőségi szervezeti fejlődésen keresztül menni? 

Abszolút működik a dolog. Jelenleg azért ez 
a megbízói körünk, mert mi is abból a világból 
jövünk. Jelenleg is folynak kkv-k irányába mutató 
beszélgetések. Nyilván a piac árazása eltér a mul-
tiknál és a kkv-knál, és ez lehet a kkv-k részére egy 
korlát. Nyitottak vagyunk a kisebb cégek felé is.

Mennyire jelent ez elaprózódást?
Ezért van mögöttünk a csapatunk. Egyelőre jól 

tudjuk tartani a prioritásokat, nem jelent problé-
mát. Ezt nem tudjuk ketten csinálni és nem is sza-
bad.

Mik a fejlődésetek rövid és középtávú tervei?
Termékfejlesztésben vagyunk jelenleg. Két 

programunk is hamarosan piacra kerül, ami ha-
sonló újdonságot jelent majd, mint a színházas 
és curlinges vagy a Formaidőzítés programunk. 
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A legközelebbi fókuszban ezeknek a X-over ter-
mékeknek az ügyfelekkel való megismertetése lesz, 
valamint tovább dolgozunk néhány üzletfejlesztési 
és képzési stratégia fejlesztési megbízásunkon.

Az eddig elhangzottak hogyan hatnak a te 
személyes utadra visszatekintve?

Mindennek úgy kellett történnie az életem-
ben, hogy én most itt erről beszéljek veled. Visz-
szanézve, minden, ami történt, ide mutatott. Még 
akkor is, amikor nem értettem, miért azok az ese-
mények és miért úgy történnek az életemben… 
most már minden érthető – a sikerek, a kudarcok, 
az örömök és a csalódások mind-mind ebbe az 
irányba vezettek engem.

Azt látod-e, hogy ez a jelen milyen jövő felé 
mutat? Van-e erre intuíciód, belső képed? Az a 
tudatosság, ami visszatekint a múltadra, lát-e elő-
re, lát-e irányt a jövőbe?

Igen. Ha előre nézek, azt látom, hogy amit 
csinálunk, azzal tényleg valódi értéket teremtve 
tudunk tovább menni. Nagyon szeretném ezt 
megtartani, fejleszteni és nagyon várom azokat 
a pontokat, amik engem tudatos emberként to-
vább fejlesztenek. Folyamatosan vannak olyan 
beszélgetéseim, amelyek abban támogatnak 
engem, hogy a segítői létem még hatékonyabb, 
több, minőségibb lehessen. Ezeket várom, eze-
ket szeretném megtapasztalni. Valamint hogy 
megőrizhessem azt, hogy tudjak hálás lenni.

Ha ebben a pillanatban azt mondanák ne-
ked, hogy soha többé nem foglalkozhatsz ezzel, 

lezárult, vége. A tudásoddal van-e új perspektí-
vád, belekezdenél-e valami teljesen újba, amire 
a készségeid, tudásod a legalkalmasabb? Vagy 
csak ebben látod a jövőt?

Inkább olyan képpel rendelkezem, hogy mi 
társul majd a jövőben a mostani jelenem mellé. 
A terveimet látom előre, magánemberként és 
szakemberként mikor mit szeretnék elérni. Ezt lá-
tom, igen. Egyelőre minden úgy alakul, hogy ez 
megtörténhessen. Hálás vagyok, hogy nem kell 
élesben azon gondolkodnom, amit te feltettél 
kérdésként.

Megint csak a múltból elindulva: hoztam egy 
rettenetesen nehéz döntést 2016 végén, hogy 
másként akarom csinálni, amit addig csináltam. 
Évek óta ott volt a gondolat, ami 2011-ben egy 
curling meccsen megszületett bennem. És ad-
dig miért nem vágtam bele? Mert nem mertem. 
Jó cégeknél dolgoztam, jó pozíciókban, hagytak 
dolgozni és sikereket értem el – miért vállaltam 
volna a bizonytalanságot? Sok dolog nem volt 
még körülöttem, amiből bátorságot meríthettem 
volna. Aztán Pétert már bevonva mégiscsak el-
kezdődött a mostani jelen építése. Nagy bátor-
ság kellett.

Azt mondják, egy multinál biztonságban le-
hetsz. Nem, valójában azt sokan tudjuk, hogy 
így, ebben a formában ez nem feltétlenül igaz. 
Egyrészt a mostani biztonság egy multinál nem 
olyan, mint régen, másrészt ott is folyamatosan 
változnak a körülmények, bármikor születhet egy 
döntés, ami szervezet - vagy feladatkör - átalakí-
tással jár. Jelenleg megvan a biztonságérzetem, 
de ez más biztonságérzet… valahogy… minősé-
gibb…

Minden, ami eddig voltam, az ebben megje-
lenik. A mi cégünket alakítjuk hozzá a megbízá-
sunkban a multihoz, nem a multi alakít önmagá-
hoz engem. Ez egy nagyon szerethető folyamat. 
Korábban sikerek és kudarcok egyaránt fakadtak 
abból, hogy a multi kívánt magához formálni és 
ebben bizony akadhatnak nehézségek. Tudott 
bennem konfliktust gerjeszteni, ha valamivel nem 
tudtam azonosulni. Ha most együtt dolgozunk 
egy céggel, nem felejtjük el ezeket a pillanatokat, 
és igyekszünk ebben is támogatást nyújtani, hogy 
az integrált én ne szenvedjen sérülést és úgy tud-
jon bárki előre menni, hogy közben jól van. Eb-
ben szükség van a múltunkra, és arra, hogy mi is 
ugyaninnen érkezünk.
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Mennyi volt a „nem merem” az elindulásig és 
mennyi volt a tudatos türelem, ami azt mondta, 
hogy még nincs meg minden hozzá, várni kell a 
megfelelő időpontig?

2014-ig volt „nem merem”. Ekkor nagyon el-
kezdett foglalkoztatni a gondolat. Utána kellett 
az a bizonyos beszélgetés Péterrel, ami után 
úgy álltunk fel, hogy „ok, ezt csináljuk meg”. 
Ezután egy másfajta munka kezdődött el, ami 
már egy másfajta türelmet kívánt, amikor már 
dolgoztunk rajta, tudtam mi lesz belőle. Mi az 
első képzésünket 2018 januárjában tartottuk, 
ami a X-over metodikáról szólt, a cég 2016-ban 
lett bejegyezve. A kettő közötti időszak fejlesz-
téssel, tanulással, rendszerezéssel, építéssel 

és sales tevékenységgel telt. Azóta rövid idő 
alatt sok ügyfélnek sok tréninget tartottunk és a 
megalkotott metodikák átadása már érettebbé 
vált, sokat nemesedett.

A te utad idáig, meg a cégen belüli utad a jelen 
pillanatban, ezek mit adtak neked? Mit ad a saját 
cég, a projektek? Hogyan éled meg magad?

Nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy 
azt csinálhatom, amit szeretek. Azt szoktam mon-
dani, hogy a munkámnak a legjobb részét tartot-
tam meg: Másokon keresztül eredményt elérni. 
Ezt szerettem a legjobban a múltban is és ezt 
megtarthattam és most koncentráltan ezzel fog-
lalkozhatok. Végtelenül hálás vagyok ezért.
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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.
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Peres eljárás V. – 
Érdemi tárgyalási szak

DR. NÉMETH NOÉMI

A polgári peres eljárást ismertető korábbi 
cikkeimben már szót ejtettem a peres eljárás 
megindításáról, az ügyvédi képviselet szüksé-
gességéről, a keresetlevél szükséges tartalmi 
elemeiről, valamint az eljárás perfelvételi és 
érdemi szakaszairól és az eljárás során kérhe-
tő ideiglenes intézkedés jogintézményéről. 
Ezen cikkemben az érdemi tárgyalási szak tar-
talmát, s a bizonyítási eljárást ismertetem álta-
lánosságban, s következő cikkemben kitérek 
az egyes bizonyítékokkal kapcsolatos részle-
tes szabályokra is.

Amint arról korábban már szó esett: abban 
az esetben, ha a bíróság a perfelvételt lezárja, 
sor kerül a peres eljárásban az érdemi tárgya-
lási szakaszra.

Az érdemi tárgyalási szakban a bíróság a jog-
vitának a perfelvétel során meghatározott keretei 
között bizonyítást folytat le és eldönti a pert.

Az érdemi tárgyalási szakban kerül sor tehát 
a teljes bizonyítási eljárásra, azaz a peres felek 
részletes meghallgatására, a tanúk meghallgatá-
sára, egyéb eljárási cselekményekre (pl. környe-
zettanulmány készítése, hatóságok, intézmények 
megkeresése állásfoglalás beszerzése végett, ok-
iratok, fényképfelvételek beszerzése, megtekin-
tése, stb), s – szükség esetén – igazságügyi szak-
értő kirendelésére.

A korábbi polgári perrendtartással szemben, 
az új eljárásjogi törvény értelmében az érdemi 
tárgyalási szakban a felek csak igen szűk körben 
tehetnek újabb nyilatkozatot vagy változtathat-
ják meg perfelvételi nyilatkozataikat. 

Ez a rendelkezés véget vetett annak a koráb-
ban lehetséges pertaktikai gyakorlatnak, melynek 
alapján a peres felek több érdemi információt 
visszatartottak az eljárás elején, s azokat később 

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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– a másik fél előadásának ismeretében, szükség 
szerint – adagolva nyújtották be a bírósághoz.

Míg a korábbi szabályozás lehetővé tette, hogy 
az ítélet meghozataláig gyakorlatilag bármikor 
újabb tényállítást, bizonyítékot, vagy jogi érvelést 
lehessen a bíróság elé tárni, az új eljárási törvény 
ezen lehetőségeket – néhány kivételtől eltekintve 
– a perfelvételi szakra korlátozza.

Kivételesen van tehát lehetőség további vagy 
megváltoztatott tényelőadásra abban az esetben, 
ha a peres fél olyan tényre hivatkozik, amely ön-
hibáján kívül, a perfelvételt lezáró végzés megho-
zatala után jutott tudomására (tehát a perfelvétel 
időtartama alatt az adott félnek nem volt róla tu-
domása), illetve következett be, vagy – korábban 
is ismert tény esetén – a tudomására jutó, illetve 
bekövetkező tényre tekintettel válik a per eldön-
tése szempontjából jelentőssé.

Amennyiben a fentiekben körülírt új tény, kö-
rülmény merülne fel, a peres fél annak bejelen-
tésével sem várhat sokáig, hiszen azt, az új tény 
bekövetkezésétől vagy az arról való tudomás-
szerzéstől számított tizenöt napon belül, elő kell 
terjesztenie, ennek hiányában később már nem 

hivatkozhat rá. További korlátozás, hogy a tudo-
másra jutás időpontját, valamint azt is igazolnia 
kell, hogy az utólagos jogérvényesítésre nem ön-
hibájából került sor.

A bíróság elbírálhatja, hogy a felhozott érvek 
helytállóak-e, s ennek alapján fogadja, vagy uta-
sítja el a beadványt. 

Ha a peres felek új előadásokat nem tesznek, a 
bíróság rátér a tényállás megállapítására, s a bi-
zonyítási eljárásra. A bíróság a perben alakszerű 
bizonyítási szabályokhoz, a bizonyítás meghatá-
rozott módjához vagy meghatározott bizonyítási 
eszközök alkalmazásához nincs kötve, szabadon 
felhasználhatja a felek előadásait, valamint min-
den bizonyítékot, amely a tényállás megállapí-
tására alkalmas, ugyanakkor a polgári perrend-
tartás többféle bizonyítási lehetőséget, eszközt 
konkrétan is nevesít (ezekre – példálózó jelleggel 
– fentebb már utaltam).

Alapvető szabály a peres eljárás során, hogy a 
jelentős tényeket annak a félnek kell bizonyítania, 
akinek érdekében áll, hogy azokat a bíróság va-
lósnak fogadja el. Felmerülhet ugyanakkor olyan 
helyzet, hogy a peres felet terheli a bizonyítás, 
azonban a bizonyítási indítványához nélkülözhe-
tetlen adatokkal kizárólag az ellenérdekű fél ren-
delkezik. Az ún. bizonyítási szükséghelyzetben 
lévő félnek igazolnia kell ugyanakkor a bíróság 
számára, hogy a bizonyítási eszközök megszerzé-
séhez szükséges intézkedéseket megtette.

Előfordulhat az is, hogy a tényállítás bizonyítá-
sa az arra kötelezett fél számára nem lehetséges, 
de az ellenérdekű féltől elvárható az állított té-
nyek fenn nem állásának a bizonyítása, s szintén 
a bizonyítási szükséghelyzet egy esete, amikor a 
bizonyítás sikerességét az ellenérdekű fél – neki 
felróhatóan – meghiúsítja.

Fenti esetekben a bizonyítási szükséghelyzet-
ben lévő fél által bizonyítandó tényt a bíróság 
valósnak fogadhatja el, ha annak tekintetében 
kételye nem merül fel.

Előfordulnak olyan esetek is, amikor egyes 
tények bizonyítás nélkül is megállapíthatóak. 
Ennek tipikus esete az ellenérdekű fél által be-
ismert, a felek által egyezően előadott, vagy az 
ellenfél által bírói felhívás ellenére nem vitatott 
tényállítás. 

Szintén tipikus eset, hogy a bíróság köztudo-
másúnak tekint olyan tényeket, amelyekről hiva-
talos tudomása van, s ezeket akkor is figyelembe 
veszi, ha ezekre a felek nem hivatkoztak.
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Ugyanígy hivatalból köteles figyelembe venni 
a bíróság a törvényes vélelmeket. 

Utóbbi két esetben – törvény eltérő rendelke-
zése hiányában – ellenbizonyításnak van helye.

A bizonyítás módjaival kapcsolatosan fontos 
tudni, hogy a fentiekben – példálózó jelleggel 
megemlített bizonyítékok mellett - a bíróság bár-
milyen olyan egyéb bizonyítást is foganatosíthat, 
amely a perben jelentős tények megállapítására 
alkalmas, ha ez a jogvita eldöntése szempontjá-
ból célszerűnek mutatkozik, kivéve, ha a bizonyí-
tásfelvétel adott módja a közrendbe ütközik.

A bizonyítás – későbbi cikkemben részletesen 
is tárgyalandó – eszközei vonatkozásában fontos 
kiemelni, hogy nem használható fel olyan bizo-
nyítási eszköz, melyet a törvény kizár, vagy felté-
telhez köt (ezen feltétel megvalósulásának hiá-
nyában).

Az eljárásjogi törvény nevesíti a kiemelten 
jogsértő bizonyítási eszközöket, úgy, mint: ame-
lyeket az élethez és testi épséghez fűződő jog 
megsértésével vagy erre irányuló fenyegetés-
sel szereztek meg, illetve állítottak elő, egyéb 

jogsértő módon keletkeztek, vagy ilyen módon 
szerezték be őket, továbbá amelynek a bíróság 
elé terjesztése személyiségi jogot sértene. Ezen 
eszközök tehát kizárásra kerülnek az eljárásból. A 
bizonyítékok jogsértő voltát a bíróság hivatalból 
is köteles vizsgálni.

Néhány különleges esetben ugyanakkor a 
jogsértő bizonyítási eszközöket is figyelembe 
veheti a bíróság. Ilyen eset, amikor a jogsérelem 
sajátosságát és mértékét, a jogsérelemmel érin-
tett jogi érdeket, a jogsértő bizonyíték tényállás 
felderítésére gyakorolt hatását, a rendelkezésre 
álló egyéb bizonyítékok súlyát és az eset összes 
körülményeit mérlegelve szükségesnek ítéli meg.

Tudni kell azonban, hogy jogsértő bizonyítási 
eszköz perben való felhasználása a fél büntetőjo-
gi, szabálysértési, illetve polgári jogi felelősségét 
nem érinti. (Tipikus példa erre, az érintett hozzá-
járulása nélkül készült hangfelvétel, melynek fel-
használása esetén az érintett fél külön eljárásban 
érvényesítheti személyiségi jogainak megsérté-
séhez kötődő érdekeit.)

A jogszerű bizonyítási eszközöket annak a 
félnek kell indítványoznia és a bíróság rendelke-
zésére bocsátania, akinek ez érdekében áll. Az 
indítványozáskor a félnek meg kell jelölnie, hogy 
az általa felajánlott bizonyítási eszköz pontosan 
mely tény bizonyítására alkalmas.

A bíróság a felek indítványait mérlegeli, s 
amennyiben indokoltnak találja, engedélyezi, 
vagy az eljár az általa beszerzendő bizonyítékok 
beszerzése végett.

Előfordulhat olyan eset is, amikor a bíróság – 
peres felek indítványai nélkül – hivatalból rendel 
el bizonyítást, amennyiben ez szükségesnek mu-
tatkozik (s a törvény megengedi).

Végezetül pedig – a jogszabály szerint – a bíró-
ság a lefolytatott bizonyítási eljárás eredményét 
mérlegeli, s a perben jelentős tényeket a felek 
tényállításainak és perben tanúsított magatartá-
sának, valamint a per tárgyalása során megismert 
bizonyítékoknak és egyéb peradatoknak az egy-
bevetése, egyenként és összességében történő 
értékelése alapján a meggyőződése szerint dönti 
el a jogvitát.

Fentiekben áttekintettük tehát, hogy a perfelvé-
tel lezárását követően, az érdemi eljárási szakban 
milyen eljárási cselekményekre kerülhet sor. Kö-
vetkező cikkemben sorra vesszük az eljárásjogi tör-
vény által külön is nevesített bizonyítási eszközöket.
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A hosszú nyári nappalok 
becsapják a belső óránkat és 
növelik a szociális jetlaget 

CZECZON

A Semmelweis Egyetem kutatóinak sikerült 
először összefüggést kimutatniuk a szociális jet-
lag és a szívműködés idegi szabályozása között: 
tanulmányuk szerint minél inkább a szociális elvá-
rások és nem a belső óránk határozza meg az al-
vási ritmusunkat, annál rosszabb az alvásminőség 
és annál előnytelenebbül alakulnak a szívfrekven-
cia variabilitás mutatói, ami egyes keringési be-
tegségek kialakulásának magasabb rizikóját is je-
lenti - olvasható a SOTE szerdai közleményében.

„Munkanapokon jellemzően korábban fek-
szünk le és korábban is kelünk, míg a szabad-
napokon nagyobb lehetőségünk van arra, hogy 
magunk döntsünk az ébredés időpontjáról. 

Amennyiben rendszeresen akár több órás eltérés 
is van ebben a ritmusban, az hatással van a szív-
működés idegi szabályozására is” - állapították 
meg a kutatók. 

Káldi Krisztina, az Élettani Intézet egyetemi 
docense kiemelte: „Szabadnapokon és hétvégén 
inkább a saját biológiai óránk által diktált ritmus 
szerint élhetünk, vagyis akkor feküdhetünk le, 
amikor álmosak vagyunk és akkor kelhetünk fel, 
amikor kipihentük magunkat”. A kutató szerint 
a két időablak között több órás eltérés is lehet. 
Ezt nevezik szociális jetlagnek, ami olyan, mint-
ha minden hétvégén 2-3 időzónát átlépő utazást 
tennénk.

Akár a keringési betegségek kialakulásának rizikóját is növelheti a szociális 
jetlag nevű jelenség, ami a szabad- és munkanapok alvási időszakának eltérésé-
ből fakad - derül ki a Semmelweis Egyetem kutatóinak tanulmányából.
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Mint a közleményben megjegyzik, a téma külö-
nösen aktuális, hiszen az év során most a leghosz-
szabbak a nappalok, és ez a nyári időszámítás miatt 
azt jelenti, hogy még este fél 10-kor is világos van. 

A kutatók szerint ez a meghosszabbodott esti 
világos időszak becsapja a belső óránkat, azt az 
információt közvetíti felé, hogy korán van. Ezáltal 

csökkenti az álmosságot, és nehezíti az elalvást a 
munkanapokon, ami a korai kelés miatt alváshi-
ányhoz vezet, hétvégén pedig még jobban kitol-
ja az alvásablakunkat, ami tovább növeli a szoci-
ális jetlaget.

A Kronofiziológiai Munkacsoport munkatársai 
a Magatartástudományi Intézettel együttműköd-
ve fiatal, egészséges férfiakon vizsgálták, hogy 
a szociális jetlag és a szubjektív alvásminőség, 
valamint az autonóm idegrendszer állapotát jól 
jellemző szívfrekvencia variabilitás között van-e 
összefüggés. 

Az alvásminőség jellemzésére egy standardi-
zált kérdőívet használtak, melynek eredményei 
kimutatták: azok, akik hétköznapokon nem a bio-
lógiai órájuk szerinti ritmusban aludtak - példá-
ul azért, mert úgynevezett bagoly-típusúak, azaz 
maguktól később feküdnének, és később kelné-
nek - rosszabb alvásminőségről számoltak be. 

Az eredmények szerint azoknak, akiket a 
szociális jetlag jobban érint, hétköznap alacso-
nyabb volt a szívfrekvencia variabilitásuk, azaz 
kevésbé előnyös a kardiovaszkuláris rendsze-
rük alkalmazkodási képessége, és ez növelheti 
az olyan kardiovaszkuláris betegségek kiala-
kulásának kockázatát, mint az infarktus vagy a 
magas vérnyomás. Fontos azt is megjegyezni, 

hogy az alacsonyabb variabilitás az alvás kevés-
bé pihentető voltára is utal - mutatott rá Káldi 
Krisztina.

Sűdy Ágnes PhD-hallgató, a tanulmány első 
szerzője szerint a szociális jetlag mértéke csök-
kenthető lenne egyebek mellett például rugal-
mas munkaidővel, de az egyének is tehetnek 
azért, hogy kevésbé érintse őket: a késői típu-
súaknak javasolt reggelenként minél többet ter-
mészetes fényben tartózkodniuk; emellett ma 
már jól ismert az a tanács, miszerint esténként 
célszerű csökkenteni az intenzív kék fény expo-
zíciót, hasznos a mobiltelefon, illetve a monitor 
képernyőjének fényét kékfényszűrő programmal 
változtatni - mutatott rá a kutató.

Az egyetem kutatóinak tanulmányát egy ve-
zető idegtudományi folyóirat beválogatta az el-
múlt időszak legjelentősebb publikációi közé.
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A nyár adta szabadság 
és a Hot Girl Summer mozgalom 

BALLA ANITA

Ahogy elkezdtem írni a mostani cikkemet 
szembesültem a tudattal, hogy elkezdődött az 
idei nyár is. Nem is olyan rég még az újévi foga-
dalmakról írtam januárban, de azóta már 6 hónap 
eltelt és kezdődik az év legizgalmasabb és lege-
seménydúsabb időszaka. Ha valaki megkérdezné 
tőlem milyen érzés a szabadság, egyértelműen 
a nyári hónapokat mondanám elsőként, hiszen 
ilyenkor mindannyian sokkal felszabadultabbak 
és nyitottabbak vagyunk a kalandokra, amelyek-
kel színesíthetjük az életünket minél több és több 
emléket gyűjtve. 

Ilyenkor az iskolai és néhány esetben a mun-
kahelyi kötelezettségek terhei is lekerülnek válla-
inkról. Ez az időszak a legjobb az önfejlesztésre 
és saját magunk megismerésére, hiszen folyama-
tosan változunk, néha kell egy kis levegővételnyi 
idő, hogy megálljunk a rohanó világban. 

Bár Magyarországon kevésbé lett elterjedt, 
azonban külföldön 2 éve óriásit robbant a Hot 
Girl Summer kifejezés, ami egy globális zenei 
szenzáció, melyet a hip-hop és rap királynő, 
Megan Thee Stallion alkotott meg, 2019-es slá-
gerében. Azóta folyamatosan terjed a híre, így 
már szinte mindenki találkozhatott a kifejezéssel 
az interneten, a Z generációs nők körében pedig 
kifejezetten népszerű jelenség, hiszen egy chal-
lenget, kihívást is formáltak köré, melyet minden 
nyáron megismételhetnek. 

Na de miből is áll ez a kihívás?

A lényege, hogy minden közhely ellenére egy 
felszabadult és boldog időszakként éljük meg 
a nyarat, kilépve a komfortzónánkból. Az iga-
zat megvallva nincsenek kőbe vésett szabályok, 
amelyeket szigorúan be kellene tartani és követ-
ni. Ami igazán jó ebben a mozgalomban, hogy 
bár a neve szerint nőknek szól, azonban férfiak is 
ugyanúgy részt vehetnek benne, hiszen semmi 
megkötése nincs.

Ahogy mondtam nincsenek szabályok, habár 
sokan saját maguknak létrehoznak egy listát, 
melyre olyan dolgokat írnak fel, amelyeket vég-
re kell hajtani a nyár folyamán, és minden telje-
sített feladat után plusz pontokat lehet gyűjteni. 
Természetesen mínusz pontokat is össze lehet 
szedni, csakis rajtunk múlik, hogyan alakítjuk az 
életünket. 

Idén mi is kitaláltuk a barátnőimmel, hogy 
közösen összeírunk egy listát, hogy még izgal-
masabb nyarunk legyen sok-sok együtt meg-
élt pillanattal. Mivel nincs kikötve, mit lehet, mit 
nem lehet, így mindenki saját kedvére alkothat, 
a lényeg, hogy jól érezzük közben magunkat és 
elfeledjük egy kis időre a mindennapos problé-
máinkat. 

Mik is kerülhetnek a listára? 

A válasz egyszerű, minden. Nem kell nagy dol-
gokra gondolni, hiszen teljesen hétköznapi dol-
gokról van szó. Nézzünk pár egyszerű példát:

1., Kirándulás a barátokkal: 

Hívd össze barátaidat, ismerőseidet, találjatok 
egy szimpatikus helyet a térképen és indulás. Me-
hettek meghódítani a fővárost, egy laza pihenés-
re a Balatonhoz vagy egy bevállalós hegyi túrára 
a Mátrába. A jó társaság, a meleg idő és a meg-
szokottól eltérő környezet felszabadít, egyszerre 
hoz lázba és nyugtat meg. 
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A nyár és ez a mozgalom is arra sarkall, hogy mindig legyünk önmagunk, minden napot új kaland-
ként éljünk meg, hiszen tőlünk függ, hogyan alakítjuk, éljük az életünket. Legyünk magabiztosak és 
élvezzünk minden pillanatot, hiszen mindenben van valami szép, csak meg kell találni. Ne hagyjuk, 
hogy mások véleménye irányítsa a gondolatainkat, cselekedeteinket, legyünk mi az életünk főszereplői. 
Hagyjuk, hogy a gondok elszálljanak, a nyár felszabadítson minket és hagyjunk utat a bennünk rejlő 
tehetségnek.

5., #Metime:

Fontosak a barátok, családtagok, azonban néha 
muszáj időt szakítani saját magunkra. Szánj egy 
egész napot csak magadra, csináld, amit szeretsz, 
relaxálj. Tegyél fel egy arcmaszkot, ülj bele ked-
venc foteledbe, hűtsd le magad egy limonádéval, 
miközben a kedvenc sorozatodat nézed és hagyd, 
hogy megszálljon a nyugalom és szabadság.

4., Keress új hobbikat:

Engedd, hogy a tehetséged, képzelőerőd 
szárnyaljon és próbálj ki új dolgokat. Olvass egy 
könyvet, írj történeteket, fotózz, tanulj kártyatrük-
köket, tanulj meg kötni, horgolni, fess különböző 
technikákkal, köss virágot a lehetőségek tárháza 
végtelen. Így bárki talál számára szimpatikus, új te-
vékenységet. Az új hobbik, amikben tehetségesek 
is vagyunk, csak hozzátesz jellemünkhöz, építi sze-
mélyiségünket. 

2., Sportolj rendszeresen:

Akár egyedül, akár barátokkal tökéletes prog-
ram. Ilyenkor a szabadban még jobb egy-egy 
könnyebb vagy éppen nehezebb edzés. Itt is a ha-
táraid feszegetése a lényeg, hogy ne egész nap a 
légkondicionált helyiségben legyél, hanem moz-
dulj ki és mozogj. Stressz levezetésre ez a legal-
kalmasabb és utána megkönnyebbülten fogod 
érezni magad.

3., Vacsora csata:

Teszteld magad a konyhában és tanulj új re-
cepteket, kísérletezz. Még izgalmasabb lehet, ha 
versenyt csinálsz a barátaiddal, családtagjaiddal ki 
tud 5 csillagos menüt összeállítani. Enni mindenki 
szeret, így ez is egy ideális program, főleg, hogy az 
evés boldoggá is tesz. 
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Az internetes társkeresés fénykorát éljük, 
amikor gomba mód szaporodnak a websi-
te-ok, ahol különböző sikersztorikat oszta-
nak meg, hogy náluk találtak egymásra a pá-
rok. Lelkesen fogod magad és regisztrálsz az 
egyikre, abban a hitben, hogy itt tuti megtalá-
lod az igazit. Nem kell egyedül hozzáfognod 
a társkeresésnek. Cikkünkben összegyűjtöt-
tünk pár javaslatot, amivel kiszűrheted a nem 
megfelelő jelölteket és még időt is spórol-
hatsz magadnak.

1, Részletes adatlap és célok
Elsőnek, mielőtt ismerkedni kezdesz, tudnod 

kell, hogy mit szeretnél és mire vágysz igazán. 
Ha komoly kapcsolatra vagy csak egy flörtre, ka-
landra, azzal sincs semmi baj. Az adatlapodon 
elég csak a legfontosabb adatokat megadnod 
magadról és a célszeméllyel kapcsolatos elvárá-
saidról. A kifejtős résznél érdemes összefoglalni, 
hogy kit keresel és milyen céllal vagy az oldalon. 
Kiváló szűrő lehet a funkcionális analfabétákkal 
szemben, ha olyan dolgokat határozol meg, amit 
csak az tudhat, aki el is olvassa az adatlapot. Jó, 
ha tisztában vagy vele, hogy az interneten a férfi-
ak leginkább csak laza kapcsolatra vágynak és 
kéretlenül osztogatják az intim régiójukról készült 
fotókat a hölgyeknek. Amikor ilyen képet kapsz 
bárkitől azonnal offold, mert mindennek megvan 
a maga helye és ideje, így az intimitás bármilyen 
formájának is.

3+1 tipp
a netes társkereséshez 

BÓDOGH GABRIELLA
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2, Ne húzd sokáig a beszélgetést
Tegyük fel, hogy beszélgetésbe elegyedsz egy 

számodra rokonszenves férfival. Már az első mon-
datokból gyanút foghatsz, ha csak egy fókuszú a 
beszélgetés vagy nincs közös témátok. Ha még-
is tovább folytatjátok és az 5. mondatában intim 
dolgokról kérdez, tudhatod, hogy nem komoly 
szándékkal ismerkedik. Persze ezzel sincs gond, 
mert lehet épp Te is ezt keresed. Amennyiben 
mégis komoly szándékokkal ismerkednél, elő-
ször is engedd el a görcsösséget, kezeld lazán a 
helyzetet és beszélgess minél több férfival. Nem 
kell félni egyiktől sem, merj Te is kezdeményez-
ni. Ki tudja, lehet egyikből sem lesz kapcsolat, de 
mégis barátokra lelhetsz. 

3. Kérj időben fotót
„Egy kép többet mond ezer szónál” tartja a 

mondás. Lerágott csontnak számít, mégis ezer 
és egyedik alkalommal hangsúlyozni kell, hogy 
mennyire fontos az első benyomás. A legjobb, 
ha a beszélgetés elején kérsz egy fotót és meg-
nézitek egymást. Ha a fotó alapján nem mozgat 
meg benned semmit, akkor kevés az esélye an-
nak, hogy személyesen bármi is alakulhat. Azért 
ne dobd el egyből a srácot, ha a személyisége 
szimpatikus, mert lehet csak egy rossz pillanatban 

készült képet osztott meg Veled, de még elvará-
zsolhat. Amennyiben ódzkodik a képküldéstől, 
azonnal zárd le a beszélgetést, mert csak egy ka-
landorral van dolgod, aki nagy valószínűséggel a 
párja mellett kacsintgat félre. 

+1. A személyes találkozás 
Eljutottatok végre addig, hogy személyesen is 

találkoztok. Mikor a találkozó helyszínére érkezel, 
várj egy kicsit és egy sarokról kitekintve lesd meg, 
hogy valóban az a személy vár-e rád, akiről ko-
rábban képet láttál. Egy kis egészséges gyanak-
vás nem árt, légy óvatos. Na de legyünk pozitívak, 
minden szuper és ott áll előtted az úriember, aki 
csak arra vár, hogy végre megismerjen. Figyeld 
meg az öltözködését és a testbeszédét, mert az 
első pillanatban sokat elárul a tekintete, mikor 
szemtől szemben találkoztok. A találkozáskor ma-
gadra is figyelj, hogy milyen reakciót vált ki belő-
led. Bármilyen érzést is érzel, ne nyomd el, viszont 
adj egy kis időt magadnak, hogy feloldódjatok, 
hiszen a netes beszélgetés teljesen más, mint 
amikor két húsvér ember valóban találkozik. 

Bárhogyan is alakul a találkozó, ne add fel az 
ismerkedést, mert előbb vagy utóbb meg fogod 
találni a párodat, csak ne görcsölj rá! 
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A méltán híres nemzetközi 
kisfilm folytatásaként, 
elkészült Erdőhegyi Brigitta 
legújabb videoklipje

„Életem talán legfontosabb dala” 
Erdőhegyi Brigitta videóklipjével folytatódik 
a magyar James Bond story 

CZECZON
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aa
„Mint már köztudott, a közelmúltban a „No 

Time the Die” című legújabb 007-es filmet tá-
mogató egyik világmárkával együttműködésben 
készült egy magyar, James Bond hangulatú nem-
zetközi film. Exclusive felkérést kaptam a produk-
ció zenéjének elkészítésére és előadására. Felet-
tébb megtisztelő volt Sophia Loren, Gorbacsov 
és a Depeche Mode után egy újabb, rendkívül 
különleges és ritkaságszámba menő nemzetközi 
projektben részt venni. - nyilatkozta Erdőhegyi 
Brigitta énekesnő, legújabb önálló dala és annak 
vadonatúj videóklipje kapcsán, mely - mint aho-
gyan már tőle megszokhattuk - különleges sztori-
nak köszönhetően született. 

Erdőhegyi Brigitta, a „magyar James Bond” 
Tordai István és a többi - kizárólag magyar – alko-
tó, munkájának köszönhetően, nem mindennapi 
dal és klip született, mely minőségében és hang-
zásvilágában felér nemzetközi versenytársaihoz. 

„Mindvégig éreztem, hogy ebben a dalban és 
klipben, igazán önmagam lehetek. Az alkotói sza-
badság igazán önazonos dalt eredményezett, ze-
nei hangzásvilágát és üzenetét tekintve egyaránt.”

„Az elegáns, finom képsorokban is a klasszikus 
mozis látványvilágra törekedtünk. A dal karakteré-

hez, atmoszférájához hűen, leheletnyi utalásokkal 
igyekeztünk folytatni a kémtörténetet, a Gödöl-
lői Királyi Kastély patinás helyszínein, autentikus 
szereplőkkel. Tordai István ezúttal nem csak, mint 
„magyar James Bond”, hanem rendezőként is 
részt vett a projektben.”

„Kiemelten fontos számomra a dal mondaniva-
lója, mely lelkem legmélyéről tör fel. A bennem 
élő énekesnő oly régóta várta már, hogy ezt, ilyen 
köntösben megénekelhesse a mai kor emberé-
nek. Eddigi életem talán legfontosabb dalának 
legfőbb üzenete, ami egyben a címe is: Hagyjuk 
el a sötétséget! Leave the Dark.!” – mondta az 
énekesnő. 

„Magasan szárnyaló dal született, mely szerin-
tem a földkerekség bármely színterén megállja a 
helyét, ezért igazi kihívás volt képeket komponálni 
a dallamokhoz. Tekintve, hogy a férfi főhős alakí-
tása mellett ezúttal rendeztem is és mivel ezelőtt 
még sosem rendeztem videoklipet, csak remélhe-
tem, hogy a képi világ méltó lett a zenéhez. Visz-
szajelzések alapján az előző filmünk igen magas 
színvonalú lett, ezért bízom benne, hogy a folyta-
tás is hasonló fogadtatásra talál.” – mondta Tordai 
István.  

Erdőhegyi Brigitta új klipje, Leave the Dark 
címmel már megnézhető itt: (klikk a képre)

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DMaZS5gbw0bk
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Szuperhősök a valóságban

interjú Herner Dorkával

„Ahol nagyon be lettem 
nyomva, ott a másik 
oldalon esélyesen lett egy 
kitüremkedésem,
ami lehet akár szupererő is.”
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KOVÁCS BRIGITTA EFI

Pszichológusként adott volt, hogy az 
önismeret útján elindulj, vagy mi készte-
tett rá, hogy erre az ösvényre lépj? Kellett 
hozzá bátorság?

Jóval a pszichológus diplomám meg-
szerzése után vetettem bele magam úgy 
igazán az önismeretbe. Sok minden ösz-
szeadódott akkorra, semmi óriási, “csak” 
azt vettem észre, hogy nem vagyok a 
helyemen, nem vagyok igazán boldog. 
Az önismeret nem gyerekjáték, nagyon 
sok bátorságot kér. Mélyen belemerülve 
sokszor jönnek föl fájdalmak, dühök – 
nem véletlen, hogy az emberek többsé-
ge inkább elkerüli illetve más módszert 
(jobb esetben például mozgást vagy 
alkotást, rosszabb esetben gyógyszert 
vagy drogokat) használ az élet nehézsé-
geinek viseléséhez. 

Gyakran hallani mostanság az “anya-
seb”, “apaseb” fogalmakat. El tudom 
képzelni, hogy szülőként meglehetősen 
ijesztően hangzanak ezek a kifejezések. 
Mit takarnak, és milyen kincseket fedez-
hetünk fel bennük önmagunk számára? 

Ha rákeresünk a neten erre a két szóra, 
hamar eljuthatunk odáig, hogy kész, ne-
kem végem, reménytelen eset vagyok, 
mert gyógyíthatatlan mély sebeket kap-
tam anyámtól és apámtól. A fölmenőink 
okozta sebek kutatásának mellékhatása 

lehet, hogy a témába belevetve magun-
kat mindenképpen találunk olyan dol-
gokat, amit úgy ítélünk meg, hogy szü-
lőként mi is elrontunk vagy elrontottunk, 
ennek következtében gyakran leöntjük 
magunkat a savként maró bűntudattal, 
ami azt okozza, hogy néha már félünk a 
gyerekeinkkel bármilyen interakcióba is 
lépni, mert rettegünk attól, hogy sebe-
ket okozunk. A tudatosság belevihet az 
állandó szorongásba.

Szeretem ezt a témát más perspektí-
vából megközelíteni: tudatosan, de köz-
ben úgy, hogy nem használom a föllelt 
dolgokat magam ellen. Mikor megszüle-
tünk, olyanok vagyunk, mint egy darab 
gyurma: jövünk a világra egy színnel, 
adott az anyag, amiből vagyunk. A szüle-
ink és életünk egyéb szereplői pedig for-
málni kezdenek minket. Hát még szép, 
hogy ha formálnak, akkor be fogunk 
nyomódni valahol! Ez a szocializáció, a 
társadalomba való beilleszkedés, a szü-
lői munka velejárója. És a benyomódás 
sokszor fáj, megsebez, sőt nyomoríthat 
akár. A kérdés, hogy tudom-e úgy látni, 
hogy fölnőttként képes lehetek kikupálni 
a behorpadt részeimet és/vagy meglát-
ni, hogy ahol nagyon be lettem nyomva, 
ott a másik oldalon esélyesen lett egy ki-
türemkedésem, ami lehet akár szupere-
rő is! Nagyon sokszor a traumáinkból 
növekszünk: a mélyszegénység fájdal-

Herner Dorka, aki mindamellett, 
hogy pszichológus és coach, a Gye-
rekes gondolatok című, elsősorban 
szülőknek szánt, önismereti egyper-
cesek szerzője. Egy TED előadáson 
figyeltem fel rá, amit édesanyjával, 
Geréb Ágnessel közösen tartott. A 
családi mintákkal kapcsolatban volt 
egy metaforikus gondolata, mely na-
gyon megragadt bennem. Valahogy 
úgy fogalmazott, hogy ezekre az 
örökölt mintákra nem kell minden-
képp nehézségként tekintenünk. 
Láthatjuk őket úgy, mint egy festő-
paletta színeit, ahol rajtunk is áll, mit 
színezünk át vagy milyen színeket 
keverünk ki belőlük. 
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mából lehetek maratoni futó, egy abúzusból le-
hetek a legcsodálatosabb gyerekpszichiáter, ha 
sokat kiabáltak velem, akkor lehetek végtelenül 
türelmes és meleg, elfogadó anyuka. És ha így 
nézem, akkor talán szülőként is segít máshogy 
látnom magam: bárhogy is nyúlok a gyerekem-
hez, a végén abból ő kihozhat csodát! Ez persze 
nem jelenti, hogy jó vagy megengedett, vagy jo-
gos a bántás vagy a bántalmazás, dehogy is! Vég-
telenül könnyű ártani egy gyereknek, gyógyítani 
pedig hosszú és nehéz folyamat, ezért én öt gye-
rek anyukájaként törekszem nem sérteni őket, a 
legjobb énemet adni nekik. És közben mértékkel 
teszem ezt, merthogy az állandó szorongással - 
hogy úristen, elrontom az életüket! -, a tökéletes-
ségre törekvéssel árthatok. Hitem és tapasztala-
tom szerint a leghatékonyabb út ahhoz, hogy a 
legjobb anyuka (vagy legjobb társ, legjobb mun-
kaerő, legjobb barát) legyek, ha a legjobb álla-
potban vagyok. Nem önzőség magunkat gyógyí-
tani, hanem a legnagyobb közjó! 

Van egy olyan elmélet, miszerint a nők zsigeri 
mintái már a nagymama petesejtjén keresztül átö-
rökítődnek. Mit gondolsz erről?

Kodály jut eszembe, aki azt mondta, hogy a 
gyermek zenei nevelése az anya születése előtt 
kilenc hónappal, tehát a nagymama hasában kez-
dődik. Valóban hozunk őseinktől föltárható és föl-
tárhatatlan síkokat, viszont melléteszem: ez nem 
jelenti, hogy ne huzalozhatnám át ezeket, ha azt 
találom, hogy akadályoznak abban, hogy köze-
lebb legyek a belső közepemhez, egyensúlyom-
hoz. Az áthuzalozás kemény munka, időt, energi-
át kér, de messze nem lehetetlen. 

Azt is gyakran olvassuk, hogy nővé, tanulás 
útján válik az ember. Hogyan lesz egy kislányból 
nő? Mi alakítja lelki szinten a folyamatot? 

Az ember tapasztalat útján válik önmagává – 
én itt nem választanám külön a nőt a férfitól, mert 
a folyamatban nincs különbség. A nagymamám 
pongyolájának illata, az apukám hangszíne, az 
anyukám szempillafestési technikája – millió ap-
róság érlel minket. Leírhatatlanul bonyolult és ösz-
szetett egy lélek alakulása és működése, minden 
számít(hat). Soha nem egy dolog valaminek az 
okozója és ez fordítva is igaz: egy eredőből ezer 
féle dolog származhat! Ha mondjuk, az önisme-
reti utamon rálelek arra az emlékre, hogy meg-
vertek, mikor kislányként kirúzsoztam magam, 
belém hasíthat, hogy hát akkor ezért nem tudok 

nőként kibontakozni, megvan a megfejtés! Meg-
van a hiba: a verés, és megvan a hibás: aki meg-
vert. És esélyesen valóban megtaláltam egy en-
gem alakító tényezőt, de előfordulhat, hogy több 
más összetevőt még nem látok - hogy a gyurmás 
hasonlatnál maradjak: nem egydimenziós egy 
behorpadás. Egy rúzsozásért kapott pofon való-

ban vihet arra, hogy tiltott terület legyen a nőies-
ség hangsúlyozása, ahogyan arra is, hogy modell 
legyek vagy rúzsgyárat alapítsak! Ami velünk tör-
ténik, az mindig csak egy tényező, ami bennünk 
történik, az meg sok-sok tényező összessége. 
Életünk végéig kutatható terület a belsőnk, egy 
gyönyörű aranybánya telis-tele kincsekkel. 

Szerinted mik azok a leggyakoribb külső és/
vagy belső gátak, amik a női kiteljesedés útjában 
állhatnak?

Azt tapasztalom, hogy ami születésünk idején 
a legkönnyebben megy – hogy olyan vagyok, 
amilyennek teremtett a világ, nem próbálok meg-
felelni, kirakom és mutatom, ami bennem van -, 
az fölnőtt korunkra a legeslegnehezebb lesz. 
Talán itt van különbség a nők és a férfiak közt, 
például egyes kutatások szerint a lányok a kis-
gyermekkor után a fiúkhoz képest hajlamosab-
bak háttérbe helyezni magukat, követni valaki 
más igényeit és szorongósabbak is. Ahogy a tár-
sadalmi normák szintjén a lányoknak - és ezért 
a belőlük kifejlődő nőknek - erősebben tiltott a 
düh kifejezése, mint a fiúknak. Véleményem sze-
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rint abban viszont nincs különbség, hogy milyen 
óriási a baj mindkét nemnél a téren, hogy nem 
tudunk azok lenni, akik vagyunk! Nem kell, hogy 
verjenek, nem kell hozzá alkoholista szülő vagy 
abúzus, nem kell valami nagyon messziről látha-
tó, óriási traumának történnie ahhoz, hogy gátol-
va legyünk a kiteljesedésben. Nem kell romának, 
mélyszegénynek vagy hajléktalannak lennem a 
boldogtansághoz. Középosztálybeli, fehér nő va-
gyok öt egészséges gyerekkel, jól működő pra-
xissal, a hobbim is az önismeret és még nekem 
is kihívás tud lenni, hogy önazonos tudjak lenni! 
Nem direkt és nagy hazugságokra kell itt gon-
dolni, hanem a megfelelések, a jószándék vagy 
például a másokról való gondoskodás is messzi-
re vihet minket attól, hogy azt csináljuk, ami épp 
jólesik, hogy merjük kimutatni azt, ami bent van. 
Eltérünk a mély, belső hangunk iránymutatásá-
tól, ami után rosszul érezzük magunkat, de nem 
foglalkozunk ezekkel a negatív érzésekkel, lebe-
csüljük őket, merthogy “De hát igazából mi ba-
jom van?! Van a fejem fölött tető, nem éhezem, és 
nem vagyok gyógyíthatatlan beteg sem, másnak 
sokkal rosszabb, én egy mázlista vagyok!”. Még 
bűntudatunk is lesz, hogy rosszul merjük érezni 
magunkat valami “csekélység” miatt, és így ben-
ne maradunk a kényelmetlen, szorongó, nyomor-
gó lelki életünkben. A lélekmódváltás nem kis 
dolog, fölér egy életmódváltás nehézségeivel! 
A mindennapjaimat áthuzalozni, lelki rutinjaimat 
lecserélni, automatizmusaimat másik pályára állí-
tani rengeteg figyelmet, időt, gyakorlást kér. De 
iszonyúan megéri! Kiteljesedett életet élni, egy 
munkahelyre töltekezni járni, egy párkapcsolat-
ban tágulni, a szülőségben önfeledten létezni 
nem kellene, hogy úri luxus legyen. Csodás len-
ne, ha egyenként és társadalomként is visszata-
lálnánk abba az állapotba, ahogyan megszület-
tünk: hogy az, hogy jól érzem magam, az az alap, 
nem pedig a cél. 

Mi (volt) számodra a legnagyobb kihívás a női 
minőséged kibontakoztatásában?

A testemmel körülbelül tízéves korom óta – 
akkor álltam először mérlegre - sok nehézségem 
van. Akkoriban kezdtem nővé érni, az osztályban 
rajtam voltak először láthatók a serdülés jelei, 
nekem nőtt meg először a mellem, a hónalj- és 
lábszőrösödés is átok volt. Nem szerettem a ki-
tüntetett figyelmet, szerettem volna elbújni az át-
lagosok közt. Ráadásul gyakorló iskolába jártam, 
tehát kistanárok tanítottak minket. Gyűlöltem, 

mikor tesiórán megnéztek, szégyelltem magam, 
azt gondoltam, velem van a baj, kín és szenvedés 
volt minden perc. Pedig talán csak annyi kellett 
volna, hogy ne legyen tiltott a tornadresszen kí-

vülre pólót viselni, talán az elég pajzs lett volna. 
Már akkoriban éreztem, hogy akkor leszek telje-
sen kerek belül, mikor kívül kikerekedem azáltal, 
hogy gyereket várok – és ez így is lett! Minden 
várandósságom alatt körülbelül húsz kilókat híz-
tam, de soha nem voltam annyira harmóniában 
a testemmel, mint azokban a hónapokban. Mos-
tanra végtelenül hálás vagyok a testemnek, hogy 
kihordott öt egészséges gyereket – és volt, hogy 
egyszerre kettőt is negyven héten át! -, hogy bírta 
igény szerint táplálni őket éjjel és nappal, és még 
mindig, lassan tizennyolc éve töretlenül szívvel és 
lélekkel ad és ad és ad. De a hála mellett nincs 
múlt idő a nehézségen. A bennem élő kicsi, sérült 
lány a testén keresztül tud leghamarabban fájdal-
mat és szorongást érezni és újra sérülni, úgyhogy 
nagyon oda kell figyelnem a testem jelzéseire. 
Akkor vagyok jól, ha minden nap mozgok, de 
nem azért, mert azáltal leadom a fölösleges kaló-
riákat! Hanem mert a mozgás, a ritmus harmoni-
záló, stabilizáló, lélekgyógyító. 

Ha útravalót adhatnál a mai kislányoknak, illet-
ve a nőknek, akkor mi lenne az?

Kettő jut eszembe, az első: a legjobb útra-
valót belülről, magunktól kaphatjuk meg! Még 
a legjobb anya vagy legjobb pszichológus is a 
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pályánk szélén játszik, senki nem tudhatja olyan 
pontosan, hogy mi a jó nekünk, mint saját ma-
gunk. Anyaként a legfontosabb föladatomnak 
tartom a gyerekeimet abban segíteni, hogy tud-
janak kapcsolódni a saját, belső hangjukhoz. És 
magam számára is a legfontosabb föladatomnak 
tartom, hogy tudjak kapcsolódni a belsőmhöz. És 
ha anyaként sikerül a nap nagy részében önazo-
nosnak lennem, akkor tudom a mintával átcsö-
pögtetni a gyerekeimbe ezt a létállapotot, mert 
egyébként a biztatás csak üres duma marad. 

A másik útravaló: nem kell egyedül! Nagyon 
elmagányosodtunk mostanra és ez nem csak a 
covid miatt van, de az utóbbi másfél év fölerősí-
tette sokunkban az érzetet. Előtte is vészesen el-
szigetelten éltünk őseinkhez képest, akik törzsek-
ben oldották meg, hogy ne haljanak bele az élet 
lelki- és fizikai nehézségeibe. Manapság egyedül 
próbáljuk megoldani a problémáinkat, és ha nem 
állunk helyt minden fronton, úgy érezzük, velünk 
van a baj. Pedig dehogy is! Ha ezer évvel ezelőtt 
születek, akkor együtt nevelkedem a törzs többi 
gyermekével úgy, hogy a törzs összes asszonyá-
nak vigyázó szeme, ölelő keze, meleg étele gon-
doskodik rólam. Ha az anyukám fáradt, mehetek 
a nagynénémhez egy mosolyért, ha ő épp mos-

sa a ruhákat a folyóban, akkor a szomszéd idős 
néni látja el a testi vagy lelki sebeimet. Ha pár 
száz évvel ezelőtt szülök, akkor ha beteg vagyok, 
a gyerekemet magára köti a szomszédasszony, a 
nehézségeimet átbeszélhetem a fonóban a töb-
bi nővel vagy az esti tűz körüli táncban és ének-
lésben oldhatom ki magamból. A csoporterőt a 
mai társadalmunkban minimálisan használjuk ki 
a régihez képest. Pedig társas lények vagyunk, 
a fönnmaradásunkhoz szükségesek a többiek! 
Nem föltétlen könnyű közösséget találni manap-
ság, szerencsésnek számít, akinek van. Én próbá-
lok keresni is magamnak és/vagy alkotni is, mert 
tudatosítottam, hogy bár használom, de nem 
használom eléggé a közösség megtartó erejét. 
Egyébként ezt pótolja valamennyire a közössé-
gi média – ahol kaphatok lelki támaszt, ha elron-
tottam a fölvételit vagy a mákos rétest – vagy az 
online meetingek, de egyik sem adja például azt 
az érzést, hogy milyen mélyen a másik szemébe 
nézni vagy kapni egy ölelést. Nem kell egyedül, 
szuperhősként megoldani a nehézségeinket – és 
a szuperhősök is erősebbek, ha ligát alkotnak! Az 
egyedüllét nem embernek való. 

https://www.hernerdorka.hu/

https://www.hernerdorka.hu/
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https://epitoguruk.hu/
https://tevagyabrand.hu/
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Kopottas nadrágjába gondosan betűrte megsárgult ingét, és kockás za-
kót vett hozzá. Járása komótos, megfáradt volt. Megérkezett törzshelyére, a 
templommal szembe. Hegedűjét szépen kicsomagolta, a tokot gondosan a 
földre helyezte, és vonójával lágyan megérintette húrjait. Amint felcsendült a 
kezdő hang, nyomban megváltozott az arckifejezése. Az első dalt mindig ön-
magának játszotta. Lelke ilyenkor kiült az arcára, és széles mosolyra húzta a 
száját. Teste eggyé vált a hegedűvel, szíve a zenével. A dallam minden sejtjét 
megmozgatta. Kívülről úgy tetszett, hogy valahol egészen máshol jár. Távoli 
tájakon barangol, csobogó patak vizét, vagy egy lány édes csókját issza.

A második dal már a közönségé volt. Nekik játszott egy lélekmelengető 
nótát. Az elismerő tekinteteket, a tokba ejtett aprót mosolyogva, fejbiccen-
téssel köszönte meg. Örömmel figyelte, ahogy áhítat, elfogódottság jelenik 
meg a járókelők arcán. Csak a szemek beszéltek: mosolyogtak, csillogtak, 
hol az öröm, hol pedig a szomorúság könnyétől.

A zenész igazán belemelegedett a hegedülésbe, s a következő dallam 
megrészegített mindenkit, akinek bekúszott fülén át a testébe.

Legelőször a kolbászárus bújt ki a pult mögül, s nyomban táncba vitte a 
tombolaárus lányt. Erre mind többen és többen felbátorodtak. A bézs len-
nadrágos úriember elegáns mozdulattal kérte fel a bársonyruhás kisasszonyt. 
A kertésznadrágos tejesfiú megpördítette a copfos konyhalányt, aki vigyo-
rogva fogadta a felkérést. A keménykalapos tanácsnok udvarias kéztartással 
hívta táncba a nevelőnőt. Mindez folytatódott egészen addig, míg a macs-
kaköves tér egy gigantikus, hömpölygő táncparketté változott, s a hegedűs 
elégedett mosollyal nyugtázta, hogy ma is teltházas közönség előtt játszott.

Az utcazenész

KOVÁCS BRIGITTA EFI

Kéringer L. Hegedűművész - olajfestmény
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Tehetség és szorgalom – 
Mit érnek, ha félelemből cselekszel?

Tehetség és szorgalom. Mindkét kifejezéssel egészen kicsi gyermekkorunkban találkozunk. 
Még mielőtt lehetőségünk nyílna arra, hogy felfedezzük önmagunkat és a világot, megkapjuk a 
címkéket. Vannak a jó tanulók és a rossz tanulók. A rossz tanulók, akik lusták, pedig nagyon te-
hetségesek, a kevésbé tehetséges, de nagyon szorgalmas jó tanulók, és ha valaki az összes elvá-
rás keresztmetszetébe kerül akkor pedig tehetséges, szorgalmas jó tanulóvá nyilvánítják. A rend-
szer minden eleme arra emlékeztet, hogy az van rendben, ha a jó tanuló kategóriába kerülünk.

Ezt a jelenséget mindenki a saját szemüvegén 
keresztül értelmezi és annak megfelelően cselek-
szik. Én az a gyerek voltam, aki mindent-mindent 
megtett azért, hogy csak ötösöket vigyen haza és 
bekerüljön a megdicsért, kitüntetett, jó tanuló di-
ákok közé. A mai napig emlékszem arra, amikor 
hazavittem az első egyesem. Féltem, hogy mit 
fognak mondani a szüleim, mi lesz most ezután, 
mit jelent ez nekem. A félelmem döbbenetté vált, 
amikor anyukám megölelt és felkiáltott: “Végre! 
Igazi gyerek vagy.”

Talán ez a mondat segített abban, hogy azután 
bármit amit tettem, magamért tettem. Nem a le-
hetséges negatív kimenetel elkerülésén dolgoz-
tam, hanem azon, hogy elérjem a céljaimat. Azt is 
mondhatnám, hogy már nem féltem attól, hogy 
buta maradok, ha nem tanulok, hanem belső in-
díttatásból szerettem volna okos lenni és megér-
teni a világot. Aprónak tűnő, mégis kimondottan 
lényeges különbség. 

VENDÉG SZERZŐ
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Az érzelmek és a gondolatok meghatározzák 
a cselekedeteinket. Amikor valami elkerülésén 
dolgozunk, akkor a félelem állapotából műkö-
dünk. Hogyan lehetséges ez? Az agyunk egy 
nagyon apró részének, az amygdalának elsőd-
leges szerepe van az érzelmi reakciók feldolgo-
zásában és raktározásában. Amikor olyan dolog 
történik, amelyet az agyunk veszélyforrásnak ítél, 
akkor futásra, lefagyásra vagy harcra késztet min-
ket. Ősemberként ezek az ösztönreakciók életet 
mentettek a természeti katasztrófák esetén és az 
állatokkal való harc során. A félelem tehát egy na-
gyon hasznos érzelem, viszont ha eluralkodik raj-
tunk és a mesterünkké válik, akkor hozza magával 
a stresszt, frusztrációt, aggodalmat.

Manapság a kardfogú tigris helyett az jelenti 
az egyik veszélyforrást, hogy mit gondolnak ró-
lunk mások. Tehetségünket és szorgalmunkat 
arra használjuk, hogy ne gondoljanak rólunk ne-
gatívat, ne veszítsük el a munkánkat, pozíciónkat, 
hírnevünket, szeretteinket. El akarjuk kerülni az 
elménk által nagyszerűen legyártott negatív tör-
téneteket. 

A legtehetségesebb és legszorgalmasabb ve-
zető sem fog hosszú távú sikereket elérni, ha min-
den cselekedetét az a félelem mozgatja, hogy el-
veszítheti a pozícióját. 

A félelem állapotában nem a tehetségünket 
és egyediségünket használjuk, hanem az agyunk 
ösztönös védelmi mechanizmusát. Futunk: mene-
külünk, felmondunk, elviharzunk. Harcolunk: ve-
szekszünk, konfliktusokat generálunk, ítélkezünk, 
hibáztatunk. Lefagyunk: csendben maradunk, 
nem találjuk a szavakat, zavarba jövünk. 

A tehetségünk megéléséhez szükség van elfoga-
dásra és bizalomra magunk felé és a környezettől is. 

A félelem attól, hogy nem fogadnak el, hogy 
nem vagyunk elég jók (tehetségtelenek vagyunk) 
megfelelési kényszerben nyilvánul meg. A meg-
felelési kényszer sunyi kis társ. Gyakran észre sem 
vesszük, hogy velünk van. A mélyen meghúzódó 
szándékaink, az érzelmeink és a testben észlelt 
diszkomfort érzések azonban elárulják jelenlétét. 

Ha valakivel beszélgetsz, az iránta kifejezett 
őszinte kíváncsiság vezérel, vagy az, hogy ne gon-
doljon rosszat Rólad a másik? 

Ha a válaszod az, hogy ne gondoljon rosszat 
Rólad a másik, akkor a megfelelési kényszer ál-
lapotából működsz. Sokszor előfordul, hogy 
százszor átgondoljuk mit mondunk, lebeszéljük 
magunkat arról, hogy felszólaljunk. Mert félünk, 
hogy olyat mondunk, ami ítélkezést vált ki a töb-
bi emberből. Így elhallgatásra kerülnek értékes 
gondolatok és perspektívák. 

Közös feladatunknak tartom, hogy olyan kör-
nyezetet teremtsünk, amiben van helye a külön-
böző nézőpontoknak. Közel 8 milliárd ember él 
a Földön, mindenki egyedi tapasztalatokkal és 
értelmezésekkel van jelen. 

Mi történne, ha megadnánk egymásnak azt az 
ítélkezés mentes teret, ahol mindenki meg tudja élni 
az egyedi tapasztalata által kialakult tehetséget? 

Figyeljük meg, hogy mi történik, ha a tehetsé-
günk megélését és szorgalmas cselekedeteinket 
a mélyen megélt lelkesedés, nyitottság, kíváncsi-
ság és elfogadás táplálja a félelmek helyett. 

Kulcu-Gusztafik Anita ACC 
Egyéni, Team & Group Coach 

anita.kg@outlook.com 
@anitakg.coaching 
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Imádom a kínai szerencse sütiket és a TopJoy kupakokat, mert mind tudják a tutit. Szerencsére 
abból a korszakomból már kinőttem, mikor megszállottan gyűjtöttem mindenfélét IS, szóval csak 
néha csábulok el egy-egy kis bátorításra, amit tőlük kaphatok. Olyankor viszont kivétel nélkül 
mindig megerősítenek abban, hogy kiemelkedően tehetséges vagyok. Jó, persze nem szó sze-
rint ez volt eddig egyikbe sem beleírva, na de szerencsére én tudok olvasni a sorok között…

És mivel azt is tudom, hogy minden olyan jelentéssel bír, amivel mi magunk felruházzuk, ezért 
tudom meglehetős szabadsággal értelmezni az általuk közvetített üzeneteket. Ez is az egyik rit-
ka tehetségem például. 

ÉletMese Újrakeretező - 6.
 - Ki mit tud

BLOGI
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Merni másképp látni dolgokat és megmutat-
ni másoknak is, hogy ez lehetséges. És tanulha-
tó. Hisz a tehetség az én jelenlegi értelmezé-
semben már nem feltétlenül csak valami olyan 
velünk született talentumot jelenthet mindösz-
sze, amivel kevesen rendelkeznek.

Két nagyon kedves barátnőmmel cseveg-
tem ma telefonon, mielőtt leültem megírni eze-
ket a sorokat. Egyiküket hosszú évek óta isme-
rem, de nagyon ritkán beszélünk, a másikkal 
pár hónapja találkoztam először és az utóbbi 
hetekben van, hogy naponta, akár órányi hosz-
szúságban csacsogunk. Az egyik magas szőke, 
és Ausztriában él boldog párkapcsolatban, a 
másik alacsony fekete hajú és egy vidéki kisvá-
rosban egyedül neveli a kamasz lányát.

Közös azonban bennük egy olyan tulajdon-
ság, ami szerintem ritka csodás tehetség: képe-
sek a puszta megjelenésükkel örömöt szerezni. 
Bárkinek, akivel csak találkoznak nap, mint nap. 
Egy szívből jövő mosollyal, egy apró dicséret-
tel, kedves szavakkal vagy tettekkel. És ahogy 
ez tudatosult bennem, rájöttem még valamire: 
tele van az életem ilyen emberekkel – vagyis én 
ebben is tehetséges vagyok, hogy Őket ma-
gam köré gyűjtsem.

Mármint egyrészt azokat, akik a másoknak 
való örömszerzésben tehetségesek, másrészt 
olyanokat, akiket nem a hagyományos értelem-
ben vett talentummal áldott meg a Gondviselés.

Hogy ez az egész téma miképp passzol az én 
ÉletMese Újrakeretező sorozatomba?

Hát úgy, hogy az elmúlt hosszú évek önis-
mereti útján bandukolva, egyre több és több 
tehetségem bukkant napvilágra. Legtöbbször 
méghozzá nem is saját magam által felfedezve, 
hanem egy-egy beszélgetésben elejtett mondat 
kapcsán fejbe kólintva engem a felismeréssel.

Volt, amikor hozzám közel állók, engem rég-
óta ismerők világítottak rá valamire, máskor 
friss ismeretség kapcsán derült fény arra, hogy 
a másik szerint én valamiben tehetséges va-
gyok. Olyasmiben, amit én addig teljesen ter-
mészetes adottságként kezeltem és szóra sem 
tartottam volna érdemesnek, nemhogy tehet-
ségként tekintsek rá.

Aztán az elmúlt hónapok során annyi min-
den változott az életemben, hogy elkezdtem 
a tehetség témára is egészen más szemmel 
tekinteni, átkeretezni azt a korábbi „becsípő-

désemet”, miszerint csak a hagyományos érte-
lemben vett kiemelkedő talentumokra tekintek 
tehetségként.

A legjobb pedig az egészben, hogy amint 
én más jelentést adtam magamban a tehetség 
szónak, sorra fedeztem fel mindenkiben vala-
milyen tehetséget. Igen, bizony: csupa olyas-
mit, amit Ő maga addig evidenciaként kezelt 
ahelyett, hogy büszke lett volna rá, milyen cso-
dás kincs és ritka tehetség van a birtokában… 
Legyen szó egy Aldi pénztárosról, egy NAV-os 
ügyintézőről vagy egy BKV ellenőrről akár.

Mert igenis mindannyian tehetségesek va-
gyunk – valamiben. Vajon Önök, kedves Ol-
vasók miben? Ha tényleg érdekli Önöket és 
készen állnak felfedezni, jó szívvel ajánlom fi-
gyelmükbe a másik e havi írásomban szereplő 
Szanyi Tímeát és Weitz Tercsit, akiknek én is kö-
szönhetem legfrissebb újrakeretezett ÉletMe-
séimet.
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BLOGI

Lehet másképp 6.

Az átlagosnál is átlagosabbnak éreztem magam hosszú évekig. 
Egy szürke kisegérnek, aki nem csak hogy elvész a tömegben, de 
nagyjából ez is minden vágya… Nem kilógni, nem másnak lenn. El-
vegyülni, beolvadni, véletlenül sem különbözni. Mondjuk már az 
elsős tornasor legnagyobbjaként is, ez nem volt annyira egyszerű 
feladat, de Kissként azért a név mégiscsak kötelez, így megoldot-
tam végül…

A szürkeség állandósulásához pedig minden támogatást meg is 
kaptam a környezetemtől. Akárhogy töröm a fejem, nem igen sikerül 
felidéznem olyan alkalmakat, mikor biztattak, dicsértek volna bármilyen 
teljesítményemért – akár otthon, akár az iskolában. Bár relatív jó tanuló 
voltam mindig, ezt nem annyira a szorgalmamnak köszönhettem, mint 
inkább annak, hogy órán figyelve és jegyzetelve megragadtak bennem 
a fontos dolgok. Ezt viszont nemhogy tehetségként nem kezelte senki, 
biztatva, hogy még egy kicsit tegyek hozzá, ami által még jobb ered-
ményeim lehettek volna, hanem inkább szelíd, de annál határozottabb 
szemrehányást kaptam egy-egy négyest hazaszállítva az ellenőrzőm-
ben: nem ment volna ötösre?
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Tehát kábé semmi olyan kiemelkedő sikerél-
ményem nem volt a nagybetűs életbe való kilé-
pésemig, ami ösztönzött volna komolyabb erőfe-
szítést tenni annak érdekében, hogy kiaknázzak 
bármilyen bennem rejlő lehetőséget.

Sodródtam az árral, hagytam történni a dol-
gokat, éltem a kínálkozó alkalmakkal, de én ma-
gam nulla motivációt éreztem arra, hogy proak-
tívan alakítsam az életemet. Hisz fogalmam sem 
volt róla, mennyi olyan tehetség rejlik bennem, 
amelyeket megfelelően használva és fejlesztve 
BOLDOGulhattam volna…

Számomra akkoriban a tehetség azt jelen-
tette, hogy valaki tanulmányi versenyeket nyer, 
versenyszerűen sportol, fellépésekre jár, mert 
szépen játszik valamilyen hangszeren vagy úgy 
szaval, hogy mindenki tátott szájjal és könnyektől 
párás tekintettel hallgatja…

Több évtizednek kellett eltelnie ahhoz, hogy 
olyan emberekkel hozzon össze a Gondviselés, 
akiktől megtudhattam, mennyi mindenben va-
gyok én magam is tehetséges.

Egy idén év elején indult mentor program 
kapcsán hozott össze a Gondviselés Szanyi Tíme-
ával és Weitz Tercsivel, akik végtelen szeretettel, 
megértéssel és elfogadással egyengették az Uta-
mat saját MAGam irányába hosszú hónapokon 
keresztül, amiért mindkettőjüknek kimondhatat-
lanul hálás vagyok.

Tercsi az enneagram módszerével mutatta 
meg számomra, hetesként miért is úgy működöm 
ahogy. Mi tud ebben jó lenni nekem, illetve ami 
kevésbé jó, azt hogy vagyok képes saját magam 
folyamatos megfigyelésével és egyre tudatosabb 
reagálással finomítani. Miután pedig elfogadtam, 
felfogtam és megértettem az alapokat, rendsze-
resen segített korrigálni az aktuális kihívásaim 
kapcsán adott válaszaimat, hogy mind jobban 
tudjak BOLDOGulni munkában és magánélet-
ben egyaránt.

Timinek köszönhetem, hogy a program felé-
nél kapott visszajelzései alapján képessé váltam 
kiengedni az eleinte meglehetősen rozsdásan, 
de végre már mozduló kézifékemet… Melynek 
beragasztásával mindaddig igyekeztem tudatta-
lanul sokadik alkalommal is meghiúsítani tudatos 
énem azon erőfeszítéseit, hogy igazán látványo-
san legyek képes változ(tat)ni. MAGamon, s ezál-

tal az életemen és a környezetemen hasonlóan. 
Olyan volt Ő nekem január és május között, mint 
egy tűpontos GPS, ami mindig támogatott az új-
ratervezésben és a számomra leghasznosabb 
Útra való visszatalálásban.

Mindaz, amit a Változz velünk program Men-
torai által kaptam tette lehetővé számomra, hogy 
igazi külső-belső átalakulásban lehessen részem. 
Olyasmiben, amiért már évtizedek óta dolgoz-
tam, de mindeddig csak szerény részeredménye-

ket voltam képes felmutatni saját MAGam szá-
mára. Megismerhettem mi mindenben vagyok 
tehetséges, s hogy maga a szó jóval többet jelent 
annál és tágabb fogalomként értelmezhető, mint 
ahogy az korábban az én szótáramban szerepelt 
jó ideig.

És hogy miért tartottam fontosnak, hogy Önök 
is megismerhessék az engem segítőket? Azokat, 
akik áldozatos munkájának köszönhetően végre 
tudom és érzem minden porcikámban, hogy már 
a nekem rendelt Úton járok. Mert olyan, a saját 
területükön kivételes tehetségekről van szó, akik 
hivatásukként mások segítését és támogatását 
tűzték ki célul - élethossziglan. Legyen szó akár 
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a legkülönbözőbb területeken tevékenykedő, de 
egy-egy változ(tat)ni vágyó és arra készen álló 
személlyel való együttműködésben összekap-
csolható tevékenységekről, úgy mint: 

- párkapcsolati coaching
- tanulás módszertan
- személyre szabott étrend
- holisztikus szemléletű wellness
 tanácsadás
- kreativitás fejlesztő jobb agyféltekés
 rajztanulás vagy pontozási technika
 elsajátítása
- szín- és stílustanácsadás és az ehhez
 kapcsolódó női minőség boldog
 megélése
- személyi edzés
- vagy motivációs előadások 

Az általam a következő hónapok során bemu-
tatott és saját írással is a magazinban megjelenő 
csodás Hölgyekben és egy parádés Fiatalem-
berben a különböző hivatások ellenére számos 
közös vonás fedezhető fel, melyek által helyük 
van köztünk és az Önök olvasmányai közt. Mind-
annyian rendületlen kitartással és szívbéli hittel 
haladnak előre a maguk Útján, szeretetben kap-

csolódva mindazokkal, akik megtisztelik Őket a 
bizalmukkal és nyitott szívvel-elmével fogadják 
azon újdonságokat, melyek a közös munka során 
felszínre bukkannak.

Szanyi Timi írását nagy szeretettel ajánlom fi-
gyelmükbe az e havi magazin hasábjain, Weitz 
Tercsi cikkét pedig a következő lapszámban talál-
ják meg mindazok, akik úgy érzik eljött az ideje 
egy új életminőség megtapasztalásának a min-
dennapjaik során. 
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Tehetséges ember 
a (pár) kapcsolatban

Dr Czeizel Endre 2004-ban megjelent Sors és tehet-
ség című könyvében a tehetség egyik meghatározása így 
áll: - „Az elmúlt évtizedekben kikristályosodott felfogás 
szerint a veleszületett adottságok bizonyos külső ténye-
zők hatására bontakoznak ki, válnak képességgé. A kivéte-
les adottságok és a külső hatások összjátéka biztosíthatja 
a tehetségek talentummá érését, vagyis különleges társa-
dalmi teljesítményük realizálódását.”

A folyamatosan változó világunkban ez a definíció is 
sokkal szélesebb értelmet nyer. Kivételes adottsága az 
én szememen keresztül sok embernek van. Néha úgy ér-
zem, minél mélyebb rétegeket érintünk a coaching során, 
annál több embert látok kivételesnek valamiben. De ha 
tartjuk magunkat a meghatározáshoz, mely szerint akkor 
nevezünk tehetségesnek valakit, ha realizálta is a talentu-
mát, akkor valamelyest szűkül a kör.

VENDÉG SZERZŐ
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Ez a kör pedig leggyakrabban a magány és a 
meg nem értettség problémájával küzd a kap-
csolataiban. Vannak, akik megtanulták elejét 
venni a csalódásoknak, ezért az elmagányoso-
dást választják. Előbb tudat alatt, később tuda-
tosan választják le magukat a társas kapcsola-
tokról. Gyakran érzik azt, hogy rosszkor vannak 
rossz helyen. Nem értik őket mások, ők meg 

nem értenek másokat. Gyakran hallom tőlük, 
hogy: „nem tudok kapcsolódni hozzá”. Bárki is 
legyen az. A másik jellemző az impulzivitás. Jó-
részt nincs is középút, a dolgoknak mélysége és 
kiterjedése van, a közepes, a felszínes nem tar-
tozik bele a látképbe. A hasonlóan valamiben 
különleges, vagy az átlagtól bármilyen irányban 
eltérő emberrel megvan a közös nyelv, de csak 
egy darabig, mert az emberi kapcsolatokban 
átélt veszteség sajnos felülírja a tartós kapcso-
lódás vágyát, és védekezésből inkább marad a 
biztonságos távolság.

A párkapcsolatokban akkor van gond, ha 
mindkét fél ugyanazon a területen tehetséges. 
Óhatatlanul bekúszik a rivalizálás. De már az is 
keserűséget okoz, ha nem ismerik el egymást, il-
letve az elismerés nem úgy történik meg, amiből 
a másik elismerve érzi magát. Ráadásul, ha valaki 

tehetséges valamiben, és ezt a minőséget éli is 
a hivatásában, szakmájában, akkor feltehetően 
sikeres is benne. Ez tovább bonyolítja a képletet, 
mert aki valamiben sikeres, azt szereti is csinálni. 
Ezáltal többször kerülnek flowba azokhoz képest, 
akik csak elvégzik a munkájukat, így a munká-
val töltött idő gyakran csúszik át a szabadidőbe. 
Vagyis, gyakran megy a magánélet rovására.

A sors úgy hozta, hogy több sikeres, tehet-
séges kliensem is van, akikkel nagyon szeretek 
együtt dolgozni. Mindegyik csodálatos ember 
és csodálatos dolgokat tesz abban, amiben a 
talentje megmutatkozik. Egyikük sem maradt 
benne azokba a tipikus helyzetekbe, amiket a 
fentiekben soroltam. Mindegyiküknél sikerült 
átkeretezni azokat a képeket, amiket egykor 
festettek róluk mások. Szívből kívánom minden 
tehetséges, sikeres és különleges képességek-
kel rendelkező embernek, hogy találják meg az 
életük minden területén azt, ami még jelenleg 
hiányzik.

Szanyi Tímea
Pedagógus, Life

és Párkapcsolati Coach
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Tehetség vs. szorgalom?

A témában elég sok elmélet, diagram és cikk született már. Ezért különösebb történelmi, kro-
nológiai bevezetés nélkül az olvasóval szeretném megosztani saját nézőpontomat.

A korai tehetség gyors sikerélményt ad, ami főleg a kezdeti fázisban (általános iskola, stb.) 
jelentős előnyt és ezáltal magabiztosságot adhat. Gondoljunk csak bele, a tehetséges gyerekek-
nek, akiknek kevesebb időt, energiát kell beletenniük abba, hogy megcsinálják a házi feladatot 
vagy felkészüljenek a következő napi felelésre, dolgozatra, mert szivacsként szívja fel az agyuk 
matek órán az információt.

VENDÉG SZERZŐ
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Ők társaikhoz képest viszonylag kisebb erőfe-
szítéssel és gyorsabban jutnak el az „átlagosnál 
magasabb szintre”. Gyakori eset viszont, hogy 
később, (pl.: középiskola vége, egyetem) romlani 
kezd a teljesítményük. A korábbi szintű teljesít-
ményhez ugyanis már nem elég, hogy bent ültek 
az órán és meghallgatták az anyagot, bele kellene 
tenni azt a bizonyos plusz energiát. Ez az a pont, 
amikor a tehetség már nem elég. Ők viszont nem 
„tanulták meg” ennek a módját, folyamatát, ezért 
hosszú távon fennáll az „elkényelmesedés” ve-
szélye.

A gyerekek példájánál maradva ennek extrém 
esete, amikor valakit csodagyereknek titulálva 
korát meghaladóan tehetségesnek tartanak vala-
miben (pl.: sport, zene). Egyedülálló képességei, 
„isten adta” tehetsége kortársai fölé emelik, privi-
légium, ami egyben teher is a gyerekekre nézve.

Tiger Woodsra a legsikeresebb golfozóként 
tekintettek, amikor ő lett a legfiatalabb, aki vala-
ha is megnyerte a US Masters versenyét. „Minden 
idők legtehetségesebb játékosa”, ez volt a szak-
emberek megállapítása, a sajtó és a világ „cso-
dagyereknek” tartotta. Azóta egyedülálló karri-
ert tudhat maga mögött, megválasztották World 
Golf Hall of Fame-nek és a 21. század legsikere-
sebb golfozójának tartják. 

Woods sikertörténetéhez azonban hozzátar-
tozik, hogy öt nappal első születésnapja előtt (!) 
kapott egy golfütőt, amivel kétéves korára már túl 
volt első meccsén, ötévesen pedig többet foglal-
kozott a golffal, mint amennyit egy átlagember az 
életében valaha. 

Woods elköteleződése a golf iránt, a folya-
matos, már–már betegesnek tűnő gyakorlása és 
szorgalma egyedülállóvá tette őt. 

Ehhez a példához hasonlóan, azok a fiatalok, 
akik világszintű teljesítményt tudnak felmutatni, 

természetesen ráerősítenek a „természet adta” 
tehetség elméletére. Ezek a junior sportolók fan-
tasztikus képességekkel vannak megáldva, ez 
nem kérdés, de ezek a képességek nem jelen-
tenek egyenes utat a sikerhez, nem mindenkiből 
lesz Tiger Woods. Szüksége van arra a bizonyos 
pluszra, az „X” faktorra.

Mindkét esetben ezt a „pluszt” számomra a 
szorgalom jelenti. A plusz, amit te magadnak kell 
bele tenned mindennap, újból és újból, mert sen-
ki nem fogja megtenni helyetted. („Kamatos ka-
mat effektus” – minél többet pakolok bele, annál 
halmozottabban fog megtérülni. Olyan még nem 
volt, hogy rosszabb lennék, stagnáló igen, de 
rosszabb nem.) Aki plusz erőfeszítés nélkül csak 
a tehetségre támaszkodik, az nem lesz hosszú tá-
von sikeres. 

Woods példájánál maradva talán a sport ese-
tében hallunk, olvasunk a legtöbbet a tehetség 
vs. szorgalom kérdéséről. És ha már sport, akkor 
így foci EB idején utána olvastam, hogy oszlik 
meg ez a kérdés a foci világában. Előre bocsátom 
az olvasóknak, hogy nem vagyok foci szakértő, 
ezt kérem, nézzék el nekem.

Két példát szeretnék kiemelni, az egyik David 
Beckham. Beckham kisgyerekként egy kelet-lon-
doni parkban órákon át gyakorolta a focit. „Le-
nyűgözően elhivatott volt – mondta az édesapja. 
– Néha olyan volt, mintha ott élne a pályán.”

Beckham szorgalma soha sem tört meg, bár 
már rég nem aktív, soha nem szűnt meg tanul-
ni, fejlődni. Amikor Sir Alex Ferguson 1994-ben, 
munkamorálját jellemezte, alig jutott szóhoz az 
álmélkodástól: „Figyeli az idősebb játékosokat, 
állandóan gyakorol, mesésen kezeli a labdát, és 
állandóan a technikáján dolgozik.” 

Nyilván sokan ismeritek Messi múltját: Öt-
évesen kezdett el futballozni egy helyi, Grandoli 



60   CsPM

nevű csapatban, ahol apja volt az edző. 11 éves 
korában növekedésihormon-hiányt diagnoszti-
záltak nála. Az argentin első osztályú River Plate 
érdeklődött iránta, de nem volt arra kapacitá-
sa, hogy finanszírozza a fiú gyógykezeltetésé-
nek havi 900 dolláros költségét. Ekkor szerzett 
Messiről tudomást Carles Rexach, a Barcelona 
akkori sportigazgatója, aki felajánlotta, hogy a 
spanyol klub fizeti a kezeléseket, amennyiben 
az argentin Európába szerződik. Így indult anno 
Messi a korántsem garantált világhírnév felé…

A két fent említett sportoló mellett példának 
hozhatnám Zlatan Ibramovichot, aki bár egojá-
val a futball világ talán egyik legmegosztóbb 
figurája, az viszont vitathatatlan, hogy túl a 40-
en fizikumával és elszántságával egyedülálló 
értéket képvisel. (Zlatan Ibrahimović – Wikipé-
dia (wikipedia.org) „a 21. század egyik legered-
ményesebb góllövője, több, mint 550 találattal. 
Többszörös holland, olasz és francia bajnok, 
gólkirály, emellett Európa Liga győztes. A svéd 
válogatottban messze ő lőtte a legtöbb gólt. Az 
új évezred egyik legmeghatározóbb játékosa.”)

De a futballon túl nézzünk rá egy másik 
sportra, a sakkra. 

Az olvasó először azt gondolná, hogy milyen 
hasonlóság lehet a sakk és a foci között. Hiszen 
a sakkban még csak fizikai erőkifejtés sem tör-
ténik, órákon keresztül egy helyben ülnek a 
tábla előtt… Nekem pont ez benne az érdekes.

A Netflix siker sorozatnak, a Vezércselnek 
(The queen’s gambit) köszönhetően újra fel-
kapott lett a sakk, még azok számára is, akik 
nem játszák rendszeresen. A sorozat főszerep-
lője, Beth Harmon gondolkodása, logikája már 
gyerekként egyedülálló. Vizuális látásmódja és 
vonzalma a sakk iránt valamennyi nehézség el-
lenére utat tör. A különböző házi, megyei verse-
nyeket sorra nyeri – különösebb erőbefektetés, 
nehézség nélkül. Amikor azonban szintet kelle-
ne lépnie és egyre erősebb ellenfelekkel találja 
szemben magát, a tehetsége már nem elég és 
kudarcot vall. 

Ahhoz, hogy erről a megrekedt szintről to-
vább tudjon lépni, bele kell rakni azt a bizonyos 
„pluszt”. Ami a foci esetében a pályán a cselek, 
kapura lövés begyakorlását és a mentális, erőn-
léti edzést jelenti, az Beth esetében a különbö-
ző lépés kombinációk folyamatos gyakorlását, 
mentális stabilitást és a végtelen szakirodalom 
olvasását jelenti. 

A sorozat főszereplője és Beckham is dönt-
hetett volna úgy, hogy nem teszik bele ezt a 
bizonyos pluszt. (Beth egy ponton ki is száll és 
alkoholba, egyéb szerekbe „fojtja” kudarcát.) 
Valószínűleg megyei, országos szinten még 
így is mindketten elég jól „elpötyögtek” volna, 
de akkor nem ezt a szintet érték volna el és ma 
nem biztos, hogy tudnánk, ki az a David Beck-
ham.
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Ehhez kapcsolódóan szeretném megosztani 
az olvasóval az alábbi cikk részletet:   

„A sakkozóknál szerintem nehéz is azt mondani 
valakire, hogy igazán tehetséges, mert ilyen sak-
kozónak majdhogynem születni kell. Ők olyanok, 
akik társaikhoz képest rendkívülibb intellektuális 
adottságokkal vagy képességekkel rendelkez-
nek. Azt viszont nem lehet mondani, hogy csak az 
ilyen sportolók érhetnek el óriási sikereket, sőt… 
Itt merül fel a kitartás és a szorgalom kérdésköre. 
Az, aki plusz erőfeszítés nélkül csak a tehetségére 
támaszkodik, nem lesz annyira sikeres. A rengeteg 
szorgalom, és a sakkozó aktuális fejlettségi szint-
jéhez és igényeihez igazodó edző segítségével a 
határ a csillagos ég lehet.” 

(Rátkai Marianna, az ELTE BDPK)

Legyen szó bármilyen sportról vagy akár hét-
köznapi tevékenységről, nemcsak a gyakorlás 
mennyisége számít, hanem annak a minősége 
is. Kulcskérdés, hogy milyen gyakorlatokat, ak-
tivitásokat iktatunk be, amelyek segítségével 
átléphetjük saját határainkat. Legyen szó a min-
dennapokba bevezetett folyamatokról, szokások-
ról, minden, amivel jobbak/többek leszünk, az az 
előnyünkre válik. 

Úgy gondolom, hogy a legjobb, ha a tanulás-
hoz / valami új, más elsajátításához van tehetsé-
günk. 

A tehetség köré fonódott kultuszt talán azért 
értékeljük túl, mert csak azt az apró mozdulatot 
látjuk, ami már a profizmus kategóriájába tartozik. 
Az, hogy szeretnénk-e sikeresek lenni valamiben, 
igazából rajtunk múlik. És a legtöbb ember szá-
mára ez a valódi teher, hiszen nem más/mások, 
hanem mi magunk vagyunk azok, akik döntünk 
arról, hogy hajlandóak vagyunk-e tenni ezért, 
vagy nem. 

Hajlandó vagyok -e meghozni azokat a plusz 
áldozatokat, amik közelebb visznek engem a si-
kerhez. Nálunk a döntés!

Felhasznált irodalom:
Zlatan Ibrahimović – Wikipédia (wikipedia.org)
http://elteonline.hu/savaria/2021/02/25/a-tehetseg-vagy-a-szorga-
lom-fontosabb/
https://www.fourfourtwo.hu/oromfoci/a-tehetseg-mitosza-89462/

Béres Eszter
Mercedes-Benz Hungária Kft.

HR vezető

https://epitoguruk.hu/
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A tehetség nem alapfeltétele
a sikernek!

A tehetség valamely képességünk kiváló szint-
re fejleszthetőségének lehetősége. Egy feltételes 
módban kifejezhető nagyszerű tulajdonságunk. 
Fantasztikus adottság, amelyről azt gondoljuk, 
hogy megfelelő feltételek mellett nagyszerű 
eredményekre, kiváló teljesítményekre teszi ké-
pessé a hordozóját. Ez nem is kétséges, hogy bi-
zonyos emberek esetében így is történik, megfe-
lelő fejlesztés mellett.

Hiszek benne, hogy a tehetség, az említett 
megfelelő fejlesztés és a céltudatos és kitartó 
gyakorlás nélkül gyakorlatilag elenyésző előnyt 
biztosít azokkal szemben, akik szorgalommal és 
kitartással rendelkeznek, de az adott témában kü-
lönösebb tehetséggel nem. Ha a gyerekem zenei 
hallása kiváló, de sosem járt zenei oktatásra, lo-
gikus, hogy bárki, aki akárcsak közepes képessé-
gekkel is rendelkezik a témában, bármikor jobb 
teljesítményt fog nyújtani, mint az, aki sosem gya-
korolta.

Itt gyakorlatilag el is jutottunk addig, hogy a 
tehetség, miért is egy lehetőség. Ha jól meggon-
doljuk, mindenkiben megtalálhatjuk azt, amiben 
tehetséges. Lehet, hogy gyermekünk matekból 
nem remekel, gyönyörűen rajzol. Az óvodában, 
vagy az általános iskolában egy kiváló tanár min-
denkiről tudja, hogy miben jobbak a képességei. 
A tudatos nevelés, a szülői figyelem támogathat-
ja a tehetség kifejlődését, kiteljesedését. Ennek 
hiánya pedig sajnos egy nagyszerű lehetőség 
elmulasztása. A legnagyobb kihívás ezért a lehe-
tőségek és képességek fejlesztésében lakozik. A 
tehetség kitartó gyakorlással változtatható kiváló 
teljesítménnyé.

Az olimpikonok élete folyamatos gyakorlás, 
a híres zenészek is mindennap gyakorolnak, sőt 
még a menő rockzenészek is próbákon fejlesztik 
a képességeiket. Egy szép énekhang képzést igé-
nyel, mint ahogy a versmondáshoz is sokat kell 
gyakorolni.

Az előző számban az ötletek és a siker 
kapcsolatáról írtam. Ennek a gondolatnak 
egy nagyon érdekes, másik aspektusa a te-
hetség jelentősége. Mint ahogy az ötletek 
sem oldanak meg problémákat, megvaló-
sítás nélkül, önmagában a tehetség meglé-
te sem elegendő a sikerhez.

VENDÉG SZERZŐ
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Ahhoz, hogy megtaláljuk azokat a dolgokat, 
amelyben kiválóak lehetünk, ki kell próbálnunk 
a számunkra érdekesnek látszó kihívásokat. A 
versmondó versenyeket, a szavaló versenyeket, 
a matekversenyeket, vagy a különböző sport 
versenyeket ugyanúgy, mint a szobrász, vagy ro-
botépítő szakkört. Ezeken a tapasztalatokon ke-
resztül mutatkozik meg, ha kicsit is tehetségesek 
vagyunk valamiben.

Az iskolának és a szülőnek egyaránt felelős-
sége van a tehetségek felismerésében, a fiatalok 
ugyanis az alapvető mintákat otthon, vagy az is-
kolában ismerik meg. Az iskola sokszínű lehető-

séget biztosíthat a képességek feltérképezésére, 
de sajnos a felismert tehetség letörésében is lehet 
szerepe egy rosszul megfogalmazott kritikának. A 
dicséret és a különböző elismerések alapvetően 
segíthetik a kiváló képességek kialakulását.

A tehetség nem egyértelműen okoz azonnali 
sikerélményt a versenyeken, szakkörökön, sport-
ban. Vannak területek, ahol évekig kitartóan kell 
gyakorolnunk, hogy elérjünk a legjobbak közé. 
Az edzés, a gyakorlás, a téma alapos megisme-
rése, a megfelelő példakép, mester, edző kivá-
lasztása, mind egy lépés a siker felé. Kitartás és 
szorgalom nélkül azonban senki sem ért még el 
a célig.

A tehetség azonban lehet nyomasztó kényszer 
is, a szülők saját álmaik megvalósítójaként sokat 
árthatnak gyermeküknek azzal, hogy belekény-
szerítik őket valamely tehetségük fejlesztésébe 
úgy, hogy ez a gyermek számára nyűg, felesleges 
vagy időrabló.

A tehetség-fejlesztés nehéz és bonyolult 
feladat, a szakemberek számára is folyamatos 
kihívás, hiszen a túlzásba vitt edzés, gyakorlás, 
vagy a különórák a családi időből vehetnek el 

órákat, megismételhetetlen pillanatokat. A te-
hetség így könnyedén fordulhat át szenvedés-
sé is akár. 

A tehetségről egyébként a mai napig vita dúl 
világszerte, vannak országok, ahol a kreativitást 
tartják különlegesnek, máshol a hagyományos tu-
dások mesterfokra fejlesztését. Egy harcművész 
ismerősöm egyszer azt mondta, hogy a harcmű-
vészetek többsége régmúlt hagyományokra 
alapozódik, a benne megtanulható technikákat 
évszázadok alatt tökéletesítették a mesterek. Az, 
hogy egy technika nem működik, azt jelenti, hogy 
nem gyakoroltál eleget.

A tehetség nem elég, állapítottuk meg már az 
első sorokban, s látható, hogy a kitartás, a szorga-
lom és az elkötelezettség mellett az alázat és némi 
szerencse is szükséges a vágyott sikerhez. Manap-
ság, amikor a Youtube, a Tic-Toc szállítja a követen-
dő példaképeket, érdemes végiggondolni, hogy 
mennyi munka van egy jól elkészített videóban, 
mennyi felkészülés kell az érdekes filmajánlóhoz, 
vagy a kedvenc online zenészünk mennyit gyako-
rolt, hogy 100.000 rajongója legyen világszerte.

Az internet egyébként nagyszerű lehetőséget 
biztosíthat a tehetségünk fejlesztéséhez is. Bár-
ki bármikor megtanulhat a segítségével zenélni, 
festeni, barkácsolni, vagy akár filmet készíteni. A 
tanulás így nem csak kiegészíti a tehetséget, ha-
nem ki is teljesítheti azokat, akik az önfejlesztés-
ben találják meg az útjukat. A tehetség kiteljesí-
tése ráadásul egyáltalán nem korlátozódik a fiatal 
korra, számos nagyszerű művészt ismerünk, aki 
középkorúan vagy még később ismerte fel a saját 
lehetőségeit. A Lifelong learning korában bármi-
kor belevághatunk a sikerhez vezető képessége-
ink fejlesztésébe.

Turcsán Tamás Péter
Pozi.io; mentor
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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

https://www.webnode.hu/
http://www.szeghykrisztina.hu/konyvek.html
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FELIX FENOMENON

KOVÁCS KATALIN

Tehetséges. Mi ugrik be először a szó hallatán? Az ilyen ember gazdag. Kiváltságos. Sike-
res. Profi. Olyat tud, amit mi nem. Piedesztáli magasságból tekint le ránk, földi halandókra, akik 
szemlesütve, halkan mantrázzuk, hogy oda soha, de soha fel nem érhetünk. Lemondó gondola-
tok születnek félelmeink börtönében. Rettegünk mindattól, ami lehetne, ezért inkább beérjük a 
lehetetlennel. Ha elismernénk létét, vágy ütközne valósággal. Azzal a valósággal, amivel a nagy 
átlag nem tud és nem is akar szembenézni. Elérhetetlen állapot. Nem éri meg a harcot. Önma-
gunkkal konfrontálódni? Még mit nem! Könnyebb a belső feszültség kiváltotta frusztrációt, mint-
egy pajzsként használva köpni a világra. A fejünkben berögzült, és sziklaszilárd normaként él: a 
kvalitás mindig a másé.
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Ne hidd! Nem kell világhírű balett-táncos-
nak vagy festőművésznek lennünk ahhoz, hogy 
megmutassuk, mi rejtőzik bennünk. Lehetünk a 
mindennapok hősei belső értékeink, s minda-
zon köznapi ténykedéseink által, amit különbül 
csinálunk másoknál. A tehetség személyiségünk 
legjavának esszenciális kivetülése. MÁSSÁG. A 
szó legszebb, legmagasztosabb értelmében. 
Fundamentum, amiből és amire építkezhetünk. 
Az élet hívószava. 

Régmúlt időkben az, hogy valaki tehetsé-
ges, egyet jelentett a vagyonossággal, a jólét-
tel. Bővelkedik – mindenben. Mennyire találó e 
kép! Mint a mesében: aki talentumaival (méltó-
ságaival) bátran előáll, s ajtót nyit a világra, az 
elnyeri megérdemelt jutalmát, mert a kilincs le-
nyomásának elmaradhatatlan folyománya lesz a 
bőség beáramlása életébe. Tehetségünk olykor 
ajtókat tár szélesre, máskor szíveket. Égi aján-
dékaink bontogatása az energiáink áramlásnak 
egy olyan elementáris erővel bíró tere, melynek 
síkján igazi hozzájárulás lehetünk embertársaink 
részére. E kozmikus kapcsolódás során egy kicsi 
részben mi magunk is olyanokká leszünk, mint 
azok, akikkel az életünk során találkozunk. Lel-
keink ölelkezése közepette akarva-akaratlanul 
tapad egy kevés a másikra géniuszságunk csil-
lagporából.

Rögtön felismerem azokat az embereket, akik 
beleálltak adottságaikba, messziről lerí róluk, 
hogy meggyőződéssel felvállalták és őszintén 
élik azokat. Megmagyarázhatatlanul hívogató 
személyes tér öleli őket körbe, sugárzóan erős 
egyéniségek. Önazonosságuk ősrobbanásnyi hit, 
szenvedély, alázat és erő forrása. Az arcukra van 
írva az igen.

Neked is jogod és kötelességed igent mon-
dani magadra! Mert mivégre kaptuk a tehetséget, 
ha nem azért, hogy éljünk vele? Hogy saját pél-
dát is említsek: kiváló adottságom van a hallga-
táshoz. Értő figyelemmel tudok jelen lenni a be-
szélgetésekben, mert valóban érdekel az, amit a 
másik mond. Nyugalmat árasztó atmoszféra leng 
körül, s érzem, hogy ez is egy szempont, ami mi-
att szívesebben választanak engem az ügyfelek a 
munkám során. Mindezen túl kifinomult érzékem 
van ahhoz is, mikor kell bedobni a beszélgetésbe 
egy-egy odavágó mondatot ahhoz, hogy az álta-
lam kívánt mederbe terelhessem a diskurzust. Ez 
a képesség számtalan sikerélményhez juttatott a 
banki tanácsadások során. 

A munkában is fontos, hogy belső indíttatás-
ból dönts. Mi lehet ennek a választásnak az alap-
ja, honnan tudhatod, hogy mi a te kvalitásod? 

Vizsgáld meg,
•	 mikor,	miben	érzed	jól	magad,
•	 mi	által	fejlődsz	szívesen,
•	 mi	az	a	tevékenység,	amit,	ha	reggeltől	
 estig végeznél, akkor sem élnéd meg 
 munkaként? 

Használd a belső iránytűdet! Semmilyen kö-
rülmény nem tudja megakadályozni, hogy hiva-
tásod egyik legjobb képviselőjévé válj, ha te így 
akarod. Sem a származásod, sem az anyagi hátte-
red, sőt, még a családod sem. Eddigi tapasztala-
taidból se vonjál le messzemenő következtetése-
ket, bármilyen helyzetből fel lehet emelkedni. Ha 
nem vagy biztos önmagadban, kérd szakember 
segítségét. Keress társakat, akik szintén lelkesed-
nek az adott elfoglaltságért. 

Gyakorolj, tapasztalj, építsd magad! Kerekedj 
felül kételyeiden, meríts belőle hitet, s gyűjtsd 
be általa a mindent elsöprő magabiztosságot! 
Tehetséged lesz erősséged. Ha jól dolgoztál, 
egyszer csak azt veszed észre, hogy ura vagy a 
helyzetnek. Ura vagy az életednek. Hogy immár 
nyitva az a bizonyos ajtó…
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A mennyből csak a pokolba vezet 
közvetlen út, a földön nincsen 
megállás - a tehetség szélsőséges 
dinamikájának nyomában

PÁLI PATRÍCIA

A tehetség törékeny, a tehetség makacs, a tehetség önző, a tehetség akaratos, a tehetség a 
szélsőségek műfaja; az igen - nem, fekete - fehér, mindent vagy semmit, a fent - lent törékeny 
állapota.

Hogy ezt a szélsőséges dinamikát megértsük, hogy pontosan lássuk miként is építi, építteti a 
tehetség önmaga köré az emberi életet - ezzel megteremtve azt a törékeny állapotot, amit a te-
hetséges emberek oly gyakran megtapasztalhatnak - ahhoz én Patricia Linville énkép összetett-
ségről szóló elméletét venném alapul, és ezen bázisra építve, ezen szemléleti kereten keresztül 
mutatnám be a tehetség különleges voltát.

„én = a tehetség (?!)
Mondd el, hogy hány “én résszel” tudod önmagadat
azonosítani, s megmondom, hogy elvesztél-e 
tehetséged zárt kis világában.”
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Az énkép összetettség szerepe a stresszel való 
megküzdésben - ez Linville egyszerű matemati-
kai alapú elméletének a kiindulópontja.

A képlet arról beszél, hogy minél több szerep-
pel tudjuk önmagunkat azonosítani, annál job-
ban fogunk tudni megküzdeni a stresszel. Hiszen 
ha sok énrészből épülünk fel, akkor, ha az egyik 
krízisbe kerül, vagy valamilyen nehézség éri, ott 
lesz a többi pillér, amire építeni tud az ember.

Tény, hogy az egyes énrészek eltérő fajsúllyal 
rendelkeznek, aminek következtében más - más 
szintű nehézséggel és krízissel szembesülünk, 
de mégis ott a remény, hogy minél több pilléren 
nyugszik az önmagunkról alkotott kép, felépített 
világunk, akkor ezekre építve, ezekbe kapaszkod-
va hatékonyabban meg tudunk küzdeni a stresz-
szel. Szemben egy olyan emberrel, akinek csak 
néhány tételes az önmagáról és szerepeiről alko-
tott listája.

A képlet nagyon egyszerű:
én = ….+….+….+….+….

Azaz, minél több szereppel tudom magamat 
azonosítani - és minél szélesebb körű ezen tevé-
kenységek eloszlása - annál stabilabb lábakon áll 
az ember a stresszel való megküzdésben.

Nézzünk egy példát
én = apa + férj + mérnök + csoportvezető + 

hobbi vitorlás + törődő báty + legjobb mese-
mondó + a grillezés szerelmese + innovatív kísér-
letező + a baráti társaság vidám motorja.

Sok életterület, szerteágazó szociális és tevé-
kenység háttérrel, azaz egy stabilan felépített én-
nel, ahol van mibe kapaszkodni egy krízis esetén.

És miként épül fel egy instabil képlet?

én = anya pici fia + szorgalmas munkaerő + 
maraton futó

Kevés életterület, ahol az egyik krízise esetén 
minimálisabb kapaszkodó és támasz van a stresz-
szel való megküzdésre.

„A tehetség önző, a tehetség teret követelő és min-
dent magáénak akaró és mindeközben vonzó és sze-
met gyönyörködtető, kivételesen nagy dolgokra hiva-
tott jelenség.

Szépsége és csábítóan vonzó perspektívája vakítja 
el először az embert és ettől a csábító perspektívától 
elvarázsolva indul el a tehetséges ember ezen az egy-
irányú és egyre szűkülő úton, ahol szépen lépésről 
lépésre egyre nagyobb és nagyobb teret nyer és von 
kontrollja alá a tehetség.”

És hogy a tehetség hogyan kapcsolódik ezen 
elméleti modellhez és miért mondom, hogy a te-
hetség egy szélsőséges műfaj?

Egy “átlagos” ember képesség repertoárja 
egy viszonylag kiegyensúlyozott képet mutat. 
Azaz több olyan dolog, terület is van, amiben jó 
színvonalon tud teljesíteni. Egymással közel azo-
nos szinten lévő képességek, ahol megadatik a 
“jó szívvel” meghozható döntés és később eset-
leg egy másik területre váltás lehetősége.

A tehetséges ember képlete egy szórt képes-
ség repertoárt mutat, azaz van egy kiemelkedő 
terület, tevékenység, amiben kiugróan magas 
potenciál van, mely magassághoz képest min-
den más képesség terület jóval kisebb és ele-
nyészőbb, közel sem kecsegtet olyan különleges 
és egyedülálló lehetőséggel, mint a tehetség 
adta terület. 

Mert a tehetség egy nagyon vonzó és egye-
dülálló perspektívát, egy elképesztő perspektívát 
vetít a talentummal rendelkező ember elé, ami 
tud annyira vonzó lenni, hogy minden egy lapra 
tevődhessen fel.

Minden más – a tehetségtől eltérő – választás-
ban ott van a nagy álomról való lemondás, a ke-
serű csalódás élménye, a kisiklott élet, a be nem 
teljesített potenciál, tehetség fájó érzése.

Ha a csillagokat ígérik, a félelem megszűnik 
létezni és marad a tehetség és annak kiteljesedé-
sének reménye, aminek hagyja magát az ember 
alávetni és egy zárt szűk világba zárni. 
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A valóságban nagyon egyszerű és gyakorla-
tias lépéseken keresztül valósul meg a tehetség 
köré épített élet kialakítása.

A tehetség melletti elköteleződés, mint egy 
alap értelmezés fogja rátenni a kezét térben és 
időben a tehetséges gyerek - és környezete, csa-
ládja – egyes életterületeire.

Nézzük a képleten keresztül egy sportban te-
hetséges gyerek életének evolúcióján keresztül.

„feláldoztam a gyerekkoromat…”

én = az első szülött + anya és apa egyszem lá-
nya + az iskolás + a sportoló + a csoki fan + a vic-
ces barátnő + a hétvégén lustálkodó + az iskola 
után csacsogó + a kézműveskedő + az álmodozó 
+ a matekot szerető.

Első lépésben megváltozik a gyerek családon 
belüli szerepe, hiszen ő lesz „a tehetséges gye-
rek”, ami rögtön átrendezi a családi dinamikát.

A sport által megkövetelt egyre több edzésidő-
nek köszönhetően az iskola utáni csacsogásról is 
hamar le kell mondani, hiszen edzésre kell sietni, 
a feszes menetrendbe nem fér bele ilyen köny-
nyed plusz idő. És pont ezen tényen tovább ha-
ladva az egyéb különórákról is előbb – utóbb le 
kell mondani. Ez már módosítja a kortárs kapcso-
latokat és kezdi a tehetséges gyereket a hasonló 
területen tevékenykedő gyerekek közé orientálni.

De a hétvégi lustálkodás is hamar feláldozódik 
a tehetség oltárán, hiszen hamar eljön a szombati 
edzések és hétvégi versenyek korszaka, ami nem 
csak a tehetséges gyerek, de családja életét is 
markánsan átszervezi és a tehetség köré rendezi.

És ezek után jönnek majd a nagyobb áldoza-
tok. A csoki jó, na de hogy befolyásolja a verseny-
súlyomat, hogyan illeszkedik dietetikai progra-
momba. 

De az iskola is a klasszikus formában fényse-
bességgel kérdésessé válik, hiszen előbb – utóbb 
eljön az egyéni tanrend vagy magántanulóság 
időszaka.

Így logikusan megmagyarázható lépéseken 
keresztül, de a tehetség felülírta a kezdeti énről 
felállított egyenletet és lépésről – lépésre átvette 
az irányítást az egyes én részek felett, mert a siker 
oltárán minden nemes áldozattá válik.

„A gyerek, aki mindig színes ceruzát kapott…”

A tehetség kezére játszik a tehetséges ember 
környezete, akik a legnagyobb jószándékkal erő-
sítik a tehetség pozícióját a tehetséges ember 
életébe.

Szülőként hatalmas felelősség, hogy az ember 
megtalálja azt az egészséges egyensúlyt gyer-
meke életében, amivel a legmegfelelőbb módon 
támogatja tehetséges gyerekét egy olyan úton 
- a tehetség útján -, ahol úgy követel meg áldo-
zatokat az adott talentum, hogy cserébe semmi 
biztosat nem ígér.

A legnehezebb emberi döntések, hogy mikor 
tesz jót egy szülő, milyen támogatást tud adni, 
hogy érzelmileg, mentálisan és fizikailag is támo-
gassa, de egyben biztonságban tudja gyerekét.

Mert senki nem született tehetséges gyereket 
nevelő szülői génekkel – ezt is tanulni és tapasz-
talni kell, ami egy nehéz egyéni út.

Ami biztos, és látható – szerintem – az a tisztán 
látható lépéssor, amin keresztül kibontakozik a te-
hetség.

1) felismerés – a valódi tehetség, mondhat-
ni őstehetség már kora gyerekkorban megmu-
tatkozik, a felnőttek és a környezet legnagyobb 
örömére, ők lelkesednek a gyerek pedig – ezen 
a ponton még – spontán gyermeki kiáradással él-
vezi és leli örömét tehetségében bármi is legyen 
az.

2) a tudatosulás – ki ne szeretné kiaknázni és 
megadni gyerekének a felismert tehetség kibon-
takoztatásának lehetőségét, ami egyet jelent az-
zal, hogy ha „még csak hobbi szinten is”, de a fó-
kusz a tehetségre kezd terelődni.

3) intézményesülés – az iskolás kor eljötte, az 
intézményi kanalizáció két szempontból mér-
földkő a gyerek - akiben egyre jobban tudatosul, 
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hogy valami különleges adottsággal rendelkezik 
- egy speciális iskola választásnak köszönhető-
en (pl. sport iskola vagy zenei, művészeti iskola) 
szembesül azzal, hogy különlegessége, ami ed-
dig kiemelte a többiek közül, egy ilyen közegben 
„hétköznapinak mondható”. Azaz megindul a 
harc a kitörésért, a kiemelkedésért és a belső harc 
a saját értékek, a tehetség és én kapcsolatának 
rendezéséért. Valamint időben és térben megin-
dul a térfoglalós játék – mennyi teret és minek a 
feláldozásával ad teret a gyerek a tehetségének, 
és a tehetségre épülő intézményi struktúra meny-
nyi időt „követel meg” a siker érdekében. „Felál-
dozom a gyerekkoromat, csak, hogy…………….
legyek” – klasszikus mondata itt már alaptézis.

4) elmélyülés, elköteleződés – a tehetség köré 
felépített élet, élethosszig tartó szakasza ez.

?) és a folyamat közben mindig ott van egy 
nyomasztó és félelmet keltő faktor, hogy mi lesz 
velem, a tehetséggel, ha nem tudok kibontakoz-
ni a tehetségemben. Ha csak egy ígéret marad a 
nagyság, a kiteljesedés lehetősége és ott van a 
kérdés, hogy van-e olyan pont, amikor minimális 
sérülés mellett el lehet engedni a tehetséget.

A tehetség egy igazi se veled se nélküled kap-
csolat, minden dinamikai elemét tartalmazó kap-
csolat – néha fájdalmas vele együtt, de egyszerű-
en elképzelhetetlen nélküle, ahol a jó ritmusban 
kapott megerősítő jutalom falatok maradásra sar-
kallnak, vagy az elérhetetlenség kínja, a „mindent 
megteszek csak elég jó legyek neked” mindent 
feláldozó akarása egyszerűen csak rabul ejt. Hi-
szen semmi sem félelmetesebb, mint az a vízió, 
hogy a tehetségem eltűnjön az életemből.

Hiszen egy lettem a tehetségemmel, de akkor 
ki vagyok nélküle? Létezem-e még, ha mint hűt-
len szerető végül ott hagy engem?

„A tehetség olyan, mint a futó trombitavirág – elké-
pesztő erejű gyökereket ereszt, mindent beterít és sem-
mi mást nem tűr meg maga mellett, azaz vagy tudatos 
erővel leszabályozza az ember, ezzel kezébe tartva a 
kontrollt felette, vagy ő veszi át a kontrollt, de akkor ön-
magán kívül semmire nem lesz tekintettel.”

A válasz és egyben a megoldás szerintem az ér-
zelmi előtakarékosság.

Egy olyan tudatos előre építkezés, aminek segít-
ségével a legharmonikusabb együttműködés ala-
kítható ki a tehetséges ember és a tehetség között.

„Mert ha az embert beszippantja egy tevékenység, 
elfelejthet valóban élni, beszűkítheti érzelmi és szoci-
ális életét egy pici fókuszba, ami, ha végül megszűnik 
létezni ott hagyja az embert a semmi közepén egyedül, 
kapaszkodók nélkül.”

Hogy mit hívok én érzelmi előtakarékosságnak?

Az az érzelmi tőke, amit itt és most a jelenben 
azért kezdünk el felépíteni tudatosan, hogy ké-
sőbb tudjunk mire támaszkodni, legyen mihez 
hozzányúlni.

Egy aranytartalék énünk számára, ami nem 
passzívan elfolyik a jelenben, hanem kamatozni 
kezd a jövő számára.

Ezen érzelmi előtakarékosság elképzelésem 
legjobban talán a pénzügyi előtakarékosság min-
tájára érthető meg.

A pénzügyi előtakarékossággal felépít az em-
ber az évek hosszú sora alatt egy olyan anyagi 
hátteret, amire a későbbiekben számítani tud, 
amire támaszkodni lehet, amire építeni lehet bár-
mi is történjen.
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Ami ma csak egy láthatatlanul elfolyó, eltűnő 
forint, az a jövőben egy stabil háttér ország elemi 
építő köve.

Egyszerű klisé kérdés, a pénzügyi tervezés 
esetén: “Hogy mi lenne az az összeg, amiről úgy 
tudnál lemondani és félretenni, hogy igazából ne 
kelljen hatalmas dolgokról lemondanod?”

Nyilván minden pénz elkölthető lenne és arc-
talanul eltűnhetne, de ezen tudatos tervezés által 
arcot, nevet és célt adunk a kiválasztott és elkülö-
nített összeg számára.

Egy olyan összegről mond le az ember itt a je-
lenben, ami talán teljesen nyomtalanul és súlyta-
lanul tűnne el itt, de aminek hatalmas értéke lesz 
a távolabbi jövőben.

Az érzelmi előtakarékosság egy olyan öngon-
doskodás, ahol tudatos fókuszt helyezünk énünk 
hosszú távú stabil építésére, egy – szociális, érzel-
mi, egzisztenciális – védőháló, ami megóv a sem-

mibe való zuhanástól tehetségünk elhalványodá-
sa/eltűnése esetén.

A tehetség, ha hagynánk minden időnket és 
minden életterületünket uralná, minden egyes 
nem vele töltött időre, mint fölösleges időpocsé-
kolásra tekintene.

És itt jön a tudatos tervezés lépése.

Hol tud az ember tehetsége és annak kibon-
takozásának megcsorbítása nélkül olyan időt és 
energiát visszaszerezni önmaga számára, amivel 
a tehetségen kívüli életét építi? Ergo gazdagítja 
és tágítja saját életterületét.

És, hogy mi a válaszom, hogyan nyisson és 
indítson el egy tehetség érzelmi előtakarékos-
ságot?

„Dare to be the best! Építsd tudatosan ön-
magadat! Építsd tudatosan pályafutásodat!”

https://kaveszunet-az-elmenek.webnode.hu/kapcsolat/
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RÓNAI KATALIN

Alkotás, játék, tehetség
és kreativitás szabadon

Az alkotás lehetőségének hiánya több mai kö-
zépkorúnak egyfajta fekete lyuk. Hisz a napi haj-
szában az alkotás, vagy az alkotó gondolat sok-
szor eltűnik, a fontossági sorrendek változnak, s 
azt gondolom, a kényszerű bezártság az elmúlt 
másfél évben sem teremtett több ingert minde-
zek fejlesztésére. A gyermekekkel közös alkotást 
nagyon kevés szülő tudta megvalósítani. 

Amióta már nem laknak együtt a családok a 
nagyszülőkkel, a nagymamák dolgoznak azért, 
hogy fenn tudják tartani magukat, vagy éppen 
nagymama korban jutnak el az eladdig mélyen 
eldugott gyermekkori álmuk megvalósításá-
hoz, kevés az unokával együtt sütögető, kötö-

gető, horgolgató nagymama, és az együtt fara-
gó, formázó, bogarakat megfigyelő, horgászó 
nagypapa.

A mai nagymamák és nagypapák a Ratkó kor-
szaknak „köszönhetik”, hogy megszülettek.

Elég korán nagyot álmodtak, s bár a boltokban 
kevés volt a holmi, nem voltak kütyük, így hát, 
ahogy a történelem során több esetben, a szülők, 
nagyszülők a gyermekekkel együtt, közös alkotó 
teremtéssel tették teljessé hétköznapjaikat. E te-
vékenységek láncolatában kevés volt az unatko-
zó gyermek, és szépen kibontakozhatott minden-
féle rejtett tehetség is.
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Sok esetben a közösen alkotott dolgokkal 
együtt játszottak, és a játék maga újabb,- és 
újabb kreatív, alkotó, közös gondolkodásra, él-
ményre hívó együttlétté válhatott. 

– Gondoltam erre, találd ki!
– Itt egy kő, itt a másik, találd el!
– Gyere ugróiskolázni!
– Ki tud több ideig hullahopp karikával 
 a derekán mozogni?
– Húzd a kötelet, ne lazsálj!

Tették ezt a családban, közösségben, csa-
patban, – kisdobos, úttörő, KISZ, – testvérrel és 
nagyszülővel, játszottak, és alkottak. Kacagós 
játék volt a közös együtt alkotás akkor is, ha 
krepp-papírból készült a jelmez, és pattogatott 
kukoricából a karácsonyfadísz.

Sokszor hangoztatjuk, milyen fontos a já-
ték, az alkotás, milyen erőteljes lehetőség arra, 
hogy a tehetségek felszínre kerüljenek. 

Hiszem, mindenkinek van valamilyen tehet-
sége, van, akinek nem is egy irányú, hanem 
végtelen, szerteágazó. A tehetség mindenki-
ben fejleszthető, kibontható, megtalálható. S 

felszínre hozható a sokáig fel nem ismert tehet-
ség is. A gyermek egy „gyúrható” lény, játékkal, 
alkotással meglelhetjük a csodákat, mely ben-
nük lakozik. 

Hat éves korig a gyermek szárnyal, folyama-
tos dicséretet kap, bármilyen alkotást készít, 
verset mond, táncol, énekel, sportol, – minden-
ben ott a tehetség magja, – szárnyalása büsz-
kévé teszi őt és a családját. Iskolába kerülése 
után viszont – kivétel a speciális iskolák lehető-
ségei –, a rendszer, a teljesítménykényszer, az 
osztályozás, a kreatív tárgyak kevés óraszáma 
miatt az alkotó szabad szellem tehetsége, apró 
sarjadó növénykéi hanyatlásnak indulnak. Mert 
az állami oktatásban az egyenlőség a legfonto-
sabb szemléletmód, ezzel elvéve a vágyat, az 
inspirációt a többre.

Lélekként egyenrangúként érkezünk az 
anyagba, testünkbe. Mindenki másképp jelenik 
meg, de konkrét feladattal jöttünk, és felada-
taink megoldásának stabil alapja a tehetség, 
mely kódolva van mindenkiben.

A Covid sok változást hozott a világban, és 
sokunk életében. Soha ennyi válás, soha ennyi 
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vállalkozás szétesése, soha ennyi újjászületés, 
új tervek megszületése nem volt, mint a bezárt-
ság, és életünk ilyetén változása kapcsán. Egy-
re több embernek van elege a multik világából, 
ráismerve, hogy más rendeltetése, feladata, lé-
lekútja van. Ráérezve, hogy van valamije, amit 
érdemes megkeresni önmagában. A speciális, 
a csak rá jellemző tehetséget. 

A szabad akarat, a belső szabadság igénye 
a hosszú kényszerű bezártság után kopogtat, 
és ezáltal ébred a vágy, hogy olyannal foglal-
kozzunk, amit szívünk diktál. Hogy olyan te-
vékenységgel töltsük ki napjainkat, melyben 
kibontakozhat a tehetségünk, vagy legalábbis 
lehetőség nyíljon arra, hogy megmutassuk ma-
gunkat a világnak. 

Nem egyszerű. Nem egyszerű felvállalni az 
álmainkat, s mindazt a vágyat, célt, és belső 
indíttatást, intimitást, ami a miénk. Mert a te-
hetségünk a mienk. Hiába van sok ezer festő, 
kárpitos, cukrász, pék, párkapcsolati tanács-

adó, tanár, író, énekes, színész, riporter, zenész, 
tornász, focista, úszó, és így tovább, mindenki 
máshogy éli meg, közelíti meg a belsőjében 
megszülető igényt arra, hogy kinyíljon a világ 
felé, és megmutassa önmagát. Mindezek felvál-
lalása a legnagyobb szabadságot adhatja, mert 
a bennünk lévő érzékenység megtalálása a te-
hetségeink gyökere.

Sajnos a technika fejlődésével nem verse-
nyezhet a papírhajtogatás, a játékboltok kínála-
tával, a fejlesztő programok terén. A televízió és 
az internet kiváltja ugyan a szülők, nagyszülők 
dilemmáit, hogy miként szórakoztassák az unat-
kozó gyermekeiket, unokáikat, mégis hiszem, 
egy közös gyurmázás, vagy a homokozóban 
eltöltött alkotó kreatív idő, és közös program, 
a gyermeki fantázia kiapadhatatlan forrása és 
hatalmas lehetőség lehet.

Ne hagyjuk, hogy elvesszen az alkotásban 
megélt szabadság, az az öröm, mely tehetsé-
gek kibontakozásának alapjává válhat!



CsPM   75

KEZDŐLAPOK

KOVÁCS KATALIN

Vajon a benned rejlő adottságok életre hívá-
sában determinál-e a kezdő leosztás, az, hogy 
milyen lapokkal indulsz neki az útnak? Függ-e 
képességeid kibontakoztatása attól, milyen 
környezetből, milyen közegből jössz? Számít-e 
kik vesznek körül, bátorítanak-e, vagy egyálta-
lán, van-e szükséged bátorításra? Te felismer-
ted már, milyen ütőkártyák vannak a kezedben? 
Ki tudod-e játszani őket a megfelelő pillanat-
ban, ebben az élethosszig tartó varázslatos já-
tékban? 

„Bátorság 
felvállalni azt, 
aki vagyok

„
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Az elmúlt fél év során egy életvezetési ta-
nácsadó segítségével a családi kapcsolataimat 
boncolgattuk, főleg a felmenők vonalán. Már 
rögtön az első beszélgetés alkalmával élesen 
körvonalazódott, hogy felettébb dühös vagyok 
a szüleimre, - duzzogva fújtam rájuk. Való igaz, 
mélységesen csalódott voltam, amiért sorozat-
ban elutasítást kaptam tőlük minden területen, 
ahol szerettem volna magamat kipróbálni, és a 
bennem megbúvó tehetséget valamilyen for-
mában megvillantani. Zeneórákra vágytam, s 
zongorára – ugyan már, falun ez nem dívik, feles-
leges úri hóbort csupán – mondták. Akkor talán 
a néptánc? Micsoda pörgő forgatag lelkendez-
tem - csacska szeszély, elmúlik, ne félj, - jött rá az 
elutasító válasz. Ekkor bekeményítettem: már-
pedig én igenis akarom a karatét! Sejthetitek, 
csak és kizárólag fiúknak való tevékenységnek 
lett titulálva. Gyurmaékszerek a sütőből, ez való 
nekem! Sajnálkozóan néztek rám: Találgatsz már 
megint hülyeségeket… Volt még egy gyenge 
próbálkozásom a főiskola-választás okán. Vágy-
tam Budapestre, a nagyvárosba, a nagyvilágba! 
Kitűnő bizonyítvánnyal a kezemben sima ügy-
nek tűnt, minden iskola tárt karokkal várt. A nincs 
pénzünk albérletre kijelentés csírájában fojtotta 
el nagyszabású karrier-terveimet. 

Pedig, ha kicsit jobban figyelek... A magánta-
nárom, aki a német nyelv szépségeire oktatott, el-
mesélte, hogy igen szegény családból származik, 
és csak úgy tudott egyetemre menni, hogy végig 
dolgozott mellette. Tálcán kínálta az élet a meg-
oldást, én mégsem nyújtottam kezem a „készter-

ves” szendvicsért. Nem álltam készen. Mindenért 
a szülőket okoltam, a meg nem adott lehetősége-
kért, a letörött szárnyakért. Hála Istennek ma már 
máshogy látom a világot.

Mégis, mi kellett ahhoz, hogy megmutatkoz-
hasson az a bizonyos bennem lakó tehetség? 

Elsősorban a felismerés. Ráébredni, hogy mi 
az én tálentumom. A coach-al való lelki munka 
visszavezetett a gyökerekhez. A könyvek voltak az 
én mentsváraim, s vágytam arra, hogy ezt a támo-
gató erőt továbbadjam, hogy immár az én szava-
im által leljenek igaz barátra az olvasók. A belső 
hívás erősen dolgozott bennem, a reszketeg ön-
bizalmam viszont ugyanakkora súllyal ellenem. A 
Változz Velünk programban megjelent írásaimnál 
éreztem először magaménak az utat, ám meg kel-
lett várnom, hogy a hívó szó mellé a külső meg-
erősítés is megérkezzen. A felismerés kevés volt, 
kellett, hogy el merjem hinni azt, hogy én ebben 
tényleg tehetséges vagyok. Saját magamat, és 
kishitűségemet kellett legyőznöm ahhoz, hogy 
ezen adottságommal embertársaim szolgálatába 
szegődhessek.

Másodsorban bátorság. Bátorság felvállalni 
azt, aki vagyok. Merni kilépni a vidéki közgaz-
dász-szerepből és egy nem szokványos életet 
választani. Félredobni a mit fognak szólni kér-
déskört, és csak magamra és a feladatomra kon-
centrálni. 
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Mindenekelőtt HIT. Igen, így nagybetűvel. 
Menni előre akkor is, amikor mindent megkér-
dőjeleznek körülöttem. Mert a nagybetűs bizony 
hangsúlyosan rákérdez a dologra: biztosan ezt 
akarod? Tűzön-vízen át, rendületlen, kitartóan, 
teljes mellszélességgel? Válaszként az elhiva-
tottság bizonyosságának melengető érzése 
áradt szét bensőmben.

Mit akarsz te már 40 éves fejjel? - szegezték 
nekem a kérdést nem is oly rég. El vagy késve. El 
lennék? Nem hiszem. A tehetségnek nincs lejárati 
ideje. Kellettek hozzá segítők, támogatók, hason-
szőrűek, akik utat mutattak, de aki nélkül mindez 
nem jött volna létre az én MAGam vagyok. A tudás 
mindig is ott volt bennem, vagyok a kincs és va-
gyok a régész is, aki mindezt felszínre hozta. Mind-
egy honnan jövünk, ami nekünk adatott, az előbb 
utóbb megmutatkozik! Játsszunk nyerésre a kapott 
lapokkal!
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Tehetség, képesség
és adottság egy asztrológus 
szemével

LINA ROEDGER

Amikor tehetségről vagy képességről beszé-
lünk, egy asztrológusnak rögtön a születési kép-
let és a horoszkóp lehetséges elemei ugranak be, 
vagyis bolygó és ház helyzetek.

Érdekes, hogy ha a tehetséget vizsgálhatjuk ál-
talánosságban a társadalmi normák és elvárások 
szintjein, vagyis a világ által elfogadott normákat 
értjük, de az asztrológia ennél mélyebbre lát. 

Vannak olyan tehetségek is, melyek a társa-
dalom szintjén nem annyira elfogadottak, vagy 
ismertek (ilyenkor például sokszor előfordul, 
hogy a szülött nem is tud a képességéről, vagy 

nem tudatosan használja azt). Például ilyen tehet-
ség vagy adottság lehet egy spirituális képesség, 
mondjuk médiumitás, vagy egy erősebb intuíciós 
képesség.

Praxisom alatt, sokszor találkoztam hasonlóval.

Amit általánosan tehetség alatt értünk,- 
vagyis a tehetséget meghatározó paraméterek:

•	 átlag	feletti	általános	képességek
•	 átlagot	meghaladó	speciális	képességek
•	 kreativitás
•	 feladat	iránti	elkötelezettség
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Miért a feladat iránti fokozott elkötelezettség? 

Sok esetben a szorgalom és az érdeklődés is 
azt eredményezheti, hogy később, gyakorlás út-
ján átlag feletti képességgé váljon. Ezért van az, 
hogy sokan azt mondják: „a szorgalom meghozza 
előbb utóbb a gyümölcsét”. 

Nem azt tapasztaltam, hogy ez feltétlenül és 
minden esetben így van.

Véleményem szerint a valódi sikerhez rendel-
kezni kell olyan mutatókkal is a születési képlet-
ben, amely ezen siker lehetőségét is előre vetíti, 
nem csak az érdeklődést mutatja egy bizonyos 
témában, sőt figyelembe kell vennünk a környe-
zeti, vagyis családi adottságokat, viszonyokat is.

Ha a tehetség szó latin eredetét vizsgáljuk, a 
„talentum” szó nem csak a „szellemi és fizikai ké-
pesség”-et jelenti, hanem „pénzegység”-et is. 

Ha megvizsgáljuk a magyar nyelvben is ezt ta-
pasztaljuk, hogy közös a gyökere a „tehetség”-nek 
és a „tehetősség” szavunknak. A „tehetség” tehát 
„eleve meglévő gazdagságot, adottságot” jelent.

A horoszkópból megtudható pl. az is, kit mi-
lyen munkatevékenység érdekel, vagy milyen 
irányba érdemes tanulmányait, fókuszát irányíta-
nia. Ezeket az információkat egy képzett asztroló-
gus a születési képlet alapján ki tudja olvasni, így 
nagy segítséget adva a kiteljesedéshez. 

Az egyéni személyes képletben tehetséget 
mutathatnak különböző bolygóállások, de amikor 
életcélról beszélünk, akkor minden esetben a 10. 
ház jegyét, bolygóit vagy urát vesszük figyelembe. 

Nyilvánvaló, hogy mindannyian a vágyaink irá-
nyába szeretnénk haladni, de abban hogy való-
ban sikeresek leszünk-e nagyban közrejátszik az 
is, hogy milyen korszakban élünk (mi az elfoga-
dott), mint tanítottak a szüleink és hogyan álltak 
hozzá a nevelésünkhöz. Vagyis elengedhetet-
lenül fontos, hogy milyen volt a környezetünk. 
Támogató-e vagy inkább erőszakosan a saját el-
képzeléseit ránk erőltető? Az asztrológia képes 
megmutatni az utat, milyen irányba mutat a kitel-
jesedés, így segíti az érzelmi felszabadulást és a 
harmónia elérését is. 

Persze az az eset is előfordulhat, amikor vala-
ki fél kibontakoztatni a saját tehetségét, ilyenkor 
érdemes a lehetséges okokra is ránézni, mert oly-
kor ez is felfedezhető a képletben, de kellő segít-
séggel és korrekcióval ez is feloldható. 

A tehetség és képességek tekintetében különösen 
fontos a jövő generáció, vagyis a gyermekek horosz-
kópjának elemzése!

Egy gyermek életében az általános és speciá-
lis képességek, a kreativitás, valamint a motiváció 
együttes kibontakoztatása szükséges ahhoz, hogy 
tehetsége ne csak szunnyadó ígéret maradjon.

“A gyermek feje nem edény, amit meg kell tölte-
ni, hanem fáklya, amit lángra kell lobbantani.” 

(Galileo Galilei)

Az asztrológiában a kettes ház az értékek 
vagy talentumok háza. Itt vizsgáljuk, hogy mik 
gazdagítják a szülöttet. Itt találjuk a fizikai és szel-
lemi tőkét, melyek a személyes függetlenség esz-
közeit gyarapíthatják. Az itt megjelenő planéták, 
illetve ha nincs planéta a házban, akkor a ház ura 
árulkodnak arról, hogy milyen eszközök segíte-
nek minket a személyes függetlenség elérése, 
értékeink kiteljesítése útján.

Támogató háttér és kellő fejlesztés nélkül, a 
legnagyobb tehetség is elkallódhat, ezért érde-
mes a szülőkkel elbeszélgetni, esetleg az ő képle-
tüket is vizsgálni, hogy képesek-e támogató csa-
ládi hátteret nyújtani a gyermek adottságainak 
kibontakoztatásához.
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 Lenyűgözően fontosnak tartom a mai világ-
ban, hogy egy támogató szülő alapvetően tisztá-
ban legyen gyermeke értékeivel és lehetősége-
ivel. Ha nem az asztrológia eszközén keresztül, 
akkor nyitott és figyelő szeretetén keresztül sza-
bad teret tudjon biztosítani a gyermek tehetsé-
gének, érdeklődésének szárnyalásához, értékei-
nek felfedezéséhez. 

Az én életem másként alakult. Gyermekkorom-
ban az édesapám álmait kellett megvalósítanom, 
hogy elfogadó szeretetben részesüljek, ezért 
tartom küldetésemnek, hogy továbbítsam ezt az 
üzenetet minden olyan szülő felé, aki elvárással 
saját elképzeléssel áll gyermeke fejlődésének út-
jában, határt szabva ezzel az önálló felfedezésre. 

„Gyermekeitek nem a ti gyermekeitek.
Ők az Élet önmaga iránti vágyakozásának fiai és 

leányai.
Általatok érkeznek, de nem belőletek.
És bár véletek vannak, nem birtokaitok.
Adhattok nekik szeretetet, de gondolataitokat 

nem adhatjátok.
Mert nekik saját gondolataik vannak.
Testüknek adhattok otthont, de lelküknek nem.
Mert az ő lelkük a holnap házában lakik, ahová ti 

nem látogathattok el, még álmaitokban sem.

Próbálhattok olyanná lenni, mint ők, de ne pró-
báljátok őket olyanná tenni, mint ti vagytok.

Mert az élet sem visszafelé nem halad, sem a 
tegnapban meg nem reked.

Ti vagytok az íj, melyről gyermekeitek eleven 
nyílként röppennek el.

Az íjász látja a célt a végtelenség útján, és ő fe-
szít meg benneteket minden erejével, hogy nyilai 
sebesen és messzire szálljanak.

Legyen az íjász kezének hajlítása a ti örömetek 
forrása;

Mert Ő egyként szereti a repülő nyilat és az íjat, 
amely mozdulatlan.”

 (Kahlil Gibran)

 
Tehetségünk kitűnő eszközül szolgálhat példá-

ul életfeladatunk megvalósítására, amely egyben 
boldogságot és kiteljesedést hozhat, de az is elő-
fordulhat, hogy inkább csak örömöt és kedvtelést 
jelent nekünk.  

Amit alapvetően tudni érdemes, hogy kitel-
jesedésünkhöz és életfeladatunkhoz minden 
tehetséggel és adottsággal rendelkezünk! 

Kérdés, hogy képesek vagyunk e élni a lehe-
tőségeinkkel? Merjük-e vállalni önmagunk?
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RÓNAI KATALIN

Tehetség, erősség,
belső forrásunk ereje

Kurtán Klára Petróczi Katalin

Érdekes kísérletre szántam el magam. Egy be-
szélgetésben két teljesen különböző területen 
tevékenykedő coach-al beszélgetek tehetségről, 
erősségről, gyengeségről, saját életük lehetősé-
geiről, és választásaikról.

A tehetség olyan, mint egy forrás, mely bármely 
területen felfakadhat, hogy aztán folytonosan zu-
bogjon, egészen addig, amíg olyan sokat iszunk 
belőle, hogy már nem vagyunk többé szomjasak.

Kurtán Klára karrier,- Petróczi Katalin párkap-
csolati tanácsadó beszélgetőpartnereim, (későb-
biekben: KK, PK.), egyaránt megerősítettek en-
gem abban, hogy a tehetség szónak energiája, 
súlya van, melyhez felelőssé szükséges válni. Ez 
a súly, sok esetben hárításra késztet, mert „nekik 
semmihez sincs tehetségük”.
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RK: Szeretném, ha beszélnétek arról, hogy saját 
területeteken, munkátokban, hogyan tudjátok kli-
enseiteket saját útjukon már meglévő, de esetleg ki 
nem aknázott erősségekre, a meglévő tehetségeikre 
ráfókuszáltatni. Befolyásolhatja-e a ki nem aknázott 
tehetség-erősség a magánéletüket, a párkapcsolatai-
kat, karrierjüket, és egyáltalán életük alakítását?

PK: Ahhoz, hogy megértsék az olvasók, milyen 
fontos szerepe van erősségeink feltárásának, tehet-
ségeink felismerésének saját példámmal szeretném 
alátámasztani. Felelős beosztású vezetőként, alap-

jában mindenem megvolt, megbecsülés, jó pénz, 
mégsem éreztem, hogy ez az enyém. Akkor egy 
kedves ismerősöm megkérdezte: „vezetőnek, vagy, 
tyúkanyónak érzed magad?” Ez a kérdés világított rá, 
hogy az én tehetségem, az erősségem, az, a „tyúka-
nyóság”! E felismerés által találtam meg a mostani 
hivatásom, melyben lubickolok. Miután magam is 
átéltem, feladatommá vált, hogy ismertetessem a 
párokkal azt a nagyon fontos definíciót, hogy közös 
életük akkor lesz konfliktusmentes, ha nem kritizálják 
egymást, – nem gyengítik az amúgy is gyenge oldalt, 
–hanem erősítik egymást, az erősségeket, a tehetsé-
get, ezáltal mindketten saját affinitásuk szerint támo-
gatják a kapcsolatukat.

KK: Tudok kapcsolódni Katihoz, ő arra fókuszál, 
hogy a párok az erősségeket, a tehetséget emeljék 
be a párkapcsolatba. Sajnos az oktatás, a család, a 
társadalom arra fókuszál, hogy ki mit rontott el, csak 
a győzelem és a piros pont számít. Gyengeségeidet 

hiányosságként verik beléd, az erősségeid, amelyek 
sok esetben látható, vagy láthatatlan tehetségalapú-
ak, pedig sokszor kiöntésre kerülnek a mosdóvízzel. 
Sokan nem látják, hogy nem kell belehalni minden-
be, de nem is kell azzal hárítani, hogy ezt én bizto-
san nem tudom megcsinálni. Tehetségünk nemcsak 
művészeti ágakban létezik, bőven lehet, hogy valaki 
éppen a számok ismeretében zseniális, vagy csodá-
latos kerteket épít, vagy számítástechnikában jeles-
kedik, vagy talán éppen feltalált egy szert, mely az 
egészségünk megóvásában segít. Én karrier tanács-
adó vagyok, de hivatásom ennél sokkal több, mint 

amit a szó szorosan jelent. Amikor a kliensekkel be-
szélgetek hihetetlen történetek, ötletek jönnek elő, 
még ők is megdöbbennek, amikor kimondatom ve-
lük, azután felfedjük az eladdig ismeretlent: „jé, hát 
ebben tényleg jó vagyok!”, vagy azt mondják, hogy 
ebben ugyan nem vagyok olyan jó, de jól tudok hall-
gatni, vagy imádok porszívózni, és ablakot pucolni!

RK: Az a bibliai történet jutott eszembe, amikor 
a három tanítványnak három, kettő és egy talentu-
mot ad a tanító azzal, hogy hasznosan éljenek vele. 
Az első befekteti, és megháromszorozza, a második 
megkétszerezi, a harmadik elássa, és várja a csodát. 
Amikor a tanító visszatér, arra a tanítványára nagyon 
mérges lesz, aki elásta a talentumot, és elveszi tőle, 
annak adja, aki jól sáfárkodott a saját talentumával. 
Így vagyunk magunk is, amikor elássuk a tehetségün-
ket valamiért, várva a csodára, akkor az elveszik, köd-
dé válik, és nem gyarapodunk sem lelki, sem anyagi 
szinten. A szülői, pedagógusi támogatás kisgyermek-



CsPM   85

kortól szükséges, és az is, hogy ne várjuk el a gyere-
kektől, hogy mindenben tehetségesek legyenek, de 
amiben igen, azt támogassuk, és ami nem megy, azt 
engedjük el.

PK: Amikor megkérdezték tőlem, hogy vezető, 
vagy tyúkanyó vagyok-e, akkor ébredtem rá, hogy 
bizony évek óta egy „démonnal küzdök”, másnak 
mutatom magam, megfelelni vágyásból.

KK: Sokszor elvárják, hogy „kockák” legyünk. 
Rendszeresen keresem a kliens életében a példákat, 
amely által meglátja az útját, így a kliens ugyanolyan 
felismerések által „megvilágosulhat”, mint amit Kati 
élt át, amikor ráébredt, hogy nem az az ő útja, amin 
jár.

RK: Volt-e a saját élethelyzetetekben valamilyen 
rejtett tehetség, melyet elnyomtatok, és esetleg mára 
már ismeritek, használjátok, tudjátok, mekkora kin-
csetek van?

KK: Mindig szerettem verset mondani. Iskolai 
rendezvényeken rendszeresen szavaltam, gondol-
kodtam a színészmesterségen, de aztán elhalt ez a 
vágyam. Három éve a közösségi oldalon találtam 
egy hirdetést. Amatőr színjátszókat kerestek, s rög-
tön éreztem, ez, ami hiányzott eddig. Manapság a 
legkedvesebb elfoglaltságom, ezzel lazítok, amatőr 
színészként rendszeresen fellépek. Ráadásul azt a 
visszajelzést kaptam többször is, hogy nagyon jól csi-
nálom, s ez örömmel tölt el.

RK: Nahát, mik derülnek ki! Mire jó egy ilyen be-
szélgetés! A karrier tanácsadóról kiderül, hogy szí-
nészi ambíciói, és tehetsége van, melyet boldogan 
gyakorol!

PK: Én is tudok egy hasonló történetet. Nekem a 
kiindulópont, hogy zenei általánosba jártam. Bözsi 
néni, a tanárom erőteljesen támogatott abban, 
hogy ismert legyek. Mivel azonban úsztam és tor-
náztam, nem sokat gyakoroltam, végül a verseny-
zongorámat is elajándékoztuk, a zongorázás ab-
bamaradt. Vártam a nyugdíjas éveket, hogy majd 
újrakezdjem, de az élet mást talált ki. Előbb egy 
egyszerűbb, majd később egy menő elektromos 
zongorát vásároltam, és eljártam a közeli zeneis-
kolába hetente egyszer feléleszteni a már megta-
nult ismereteimet. Lányom esküvőjén én voltam a 
szuper meglepetés, amikor játszottam nekik. Most 
is elérhető helyen van a zongora, közel a számító-
géphez, ha elfáradok, csak fordulok egyet, és a napi 
monotóniából kizongorázom magamat.

RK: Nekem a tanítás során az volt a tapasztala-
tom, mindenkiben ott a mag, nincs olyan gyermek, 
sőt váltig állíthatom, hogy felnőtt sem, akinek nincs 

a tehetség bugyrában valamilyen rejtett dolog. 
Amikor elengedjük a magunkkal szembeni elvárá-
sokat, ez a mag kihajt. Lehet, hogy egyik embernél 
rózsa lesz belőle, a másiknál tulipán, de mindkettő 
szebbé teszi a világunkat.

KK: Lehetséges, hogy így van, de legfontosabb, 
hogy örömét lelje benne, ne csak a szülők vágyait 
vigye tovább, ami anno a szülőnek nem sikerül-
hetett. Az általános iskolában volt egy fantasztikus 
rajztanárom, aki végletekig dicsért, támogatott, az-
tán jött egy másik, aki egyből közölte, hogy nincs 
tehetségem, és én ezt el is hittem. Hosszú időnek 
kellett eltelnie addig, hogy újra ecsetet fogtam a 
kezembe.

PK: Most értünk körbe. Amikor a tehetséget ke-
ressük, és tápláljuk, akkor el kell fogadnunk, hogy 
nem vagyunk mindentudók, de bármilyen témá-
ban tehetségesek lehetünk, határ a csillagos ég. 
Foglalkoznunk kell vele, így továbbfejleszthetjük, 
és saját, vagy mások örömére kibontakozathatjuk.

RK: Zárásként én a nyitottságot és az önisme-
retet tenném az ablakban világító gyertya mellé, 
hogy látsszon, mindkettő fejleszthető a tehetség-
gel együtt, és annak kibontakoztatása érdekében. 
Ha nem esik jól, hiába mondják, hogy tehetséges 
vagy, nem biztos, hogy az a te utad. Hallgass a 
belső hangodra, az úgyis megsúgja, mi legyen 
azzal a tehetséggel, amely benned lakozik. Addig 
viszont, ameddig ezek megtalálásában és kiakná-
zásában segítségre van szükségünk, mindig lesz 
munkátok, és találkozhattok a legszerteágazóbb 
lehetőségekkel, erősségekkel, és tehetségekkel, 
mert az ember már ilyen, végtelen, kifogyhatat-
lan, csodálatos forrással rendelkező lény. Köszö-
nöm a beszélgetést.
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SZEGHY KRISZTINA

A tehetség átka?
Versenyúszó lányokból 

babáért küzdő nők

Itt a nyár, elérkezett az iskolai szünidő a gyerekek életében. A nyári szünet célja a pihenés, 
az egész éves teljesítmény hajhászás elengedése – lenne. De nem minden gyerek „ereszthet 
le” az elkövetkező hónapokban. A versenysportoló gyerekeknek a nyári szünetben sincs meg-
állás, az edzések akkor is folytatódnak.

Amikor elkezdtem a termékenységi problémák lelki hátterével foglalkozni, érdekes vélet-
lennek tűnt, hogy a hozzám forduló hölgyek viszonylag nagy része versenyszerűen úszott 
gyermekkorában. A jelenleg családalapítási szakaszban tartó hölgyek közül sokan nyögik an-
nak az átkát, hogy akkoriban magas volt az úszósport presztízse, és sok szülő álmodott arról, 
hogy tehetséges kislányából lesz az új Egerszegi Krisztina. A hozzám járók közül végül egyből 
sem lett. De gyerekkorukat „megette” a versenysport. 
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Végighallgatva ezeket a történeteket, jól lekö-
vethető, hogy az úszósport minden áldása mel-
lett mennyi negatívumot is hozott az életükbe, 
amelyek hatásai felnőtt korukban is kísértik őket 
valamilyen formában, és akár még a gyermekvál-
lalásra is hatásuk van. 

Nézzük végig közösen (a teljesség igénye 
nélkül, hiszen kimarad belőle az edzőkkel vagy 
a szülőkkel kapcsolatos viszony, az külön cikket 
érdemelne) ezeket a negatív hatásokat ezúttal az 
egykori úszó kislányok szemén, megélésein ke-
resztül. 

„3 éves koromtól úsztam. Általánosban hajnali 
ötkor keltem, és indultam edzeni. Miután 
megvolt az edzés, iskola, majd iskola után 

újabb edzés. Aztán haza, otthon este nyolctól 
lecke írás. Hétvégén is edzés. Nyáron is. Persze 

sokszor nem volt kedvem menni, korán kelni. De 
a szüleim nem engedték, hogy abbahagyjam.”

Egy gyerek nem mini felnőtt. Másképpen mű-
ködik a szervezete, hiszen még fejlődik. Sokkal 
többet kell aludnia, pihennie, mint egy felnőttnek 
ahhoz, hogy kiegyensúlyozott legyen, és lelkileg 

is egészségesen fejlődjön. Az úszósport ezt nem 
tette lehetővé. Az úszó kislányoknak hozzá kellett 
szokniuk ahhoz, hogy megtanulják elnyomni a sa-
ját szükségleteiket, érzéseiket. 

Megszokták, hogy az életükben a teljesítmény 
a fontos, és ez a teljesítménykényszer felnőtt kor-
ra is általában megmarad. Felnőtt nőként nehe-
zen tudnak leengedni, kikapcsolódni. Mindig 
„kell valamit csinálniuk”. A munkahelyen is száz 
százalékos teljesítményre és elismerésre, meg-
felelésre törekednek, ezért lelki szinten nehezen 
hangolódnak rá a gyermekvállalásra. A munka-
helyen mindig lesz egy fontos projekt, amit még 
jó lenne befejezni, mielőtt jön a baba, így tudat 
alatt folyamatosan halogatják a tényleges (a mun-
kához képest haszontalanabb tevékenységnek 
tűnő) gyermekvállalást. 

„Sosem lehettem királylány. Mindig kilógtam 
a többi lány közül. Az úszás miatt a szüleim 

folyton rövidre vágatták a hajamat, ezt 
gyűlöltem. Kócos volt, rövid, kisfiúnak néztek. 

Volt, hogy egy másik kislány kizavart az 
iskolában a lánymosdóból emiatt.”
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Az anyaság, az anyává válás a nőiességünk 
kiteljesedése. A nővé válásunk azonban lelki ér-
telemben egy folyamat, amely már kislány ko-
runkban elkezdődik. Ovis korban indul, amikor 
minden kislány királylány szeretne lenni, hosszú 
hajjal, és fodros, rózsaszín ruhácskákban. Azok 
a nők, akik gyerekkorban bármilyen okból kire-
kesztve érezték magukat a lányok közül, azok fel-
nőttkorban sem érzik magukat egyenértékűnek a 
többi nővel, és önbizalomhiánnyal küzdhetnek. A 
kirekesztettség érzését okozhatja, ha egy kislány 
haját akár a sportkarrierje miatt, akár egyéb okok-
ból (ettől majd megerősödik, így praktikus, stb.) 
az anyukája egyfolytában rövidre nyírja. Sokszor 
ez a kirekesztés tényleges élmény szinten is meg-
jelenik, a többiek csúfolják, a lányok nem veszik 
be a közös játékokba. 

„Mivel versenyszerűen úsztam, más volt 
a testalkatom tini koromban, mint a többi 

lánynak. Még otthon is én voltam az „okos” a 
családban, a nővérem meg a „szép”. Utáltam, 
hogy izmos vagyok, kicsi a cicim a sport miatt, 

nagydarabnak éreztem magam, fiúsnak.”

Az ovis kori királylány-lét után eljön a tiné-
dzserkor, amikor a nőiességünknek a testi fej-
lődésünkben is megmutatkoznak a jelei. Ennek 
köszönhetően tudattalan verseny is indul a lá-
nyok között: ki a csinosabb, ki öltözik menőb-
ben, és kinek mekkora a mellbősége. Ebben a 

versenyben már megjelenik egy új tényező: a 
fiúk figyelme. Ami ismét egy mérce arra vonat-
kozóan, hogy ki mennyire nőies, mennyire sike-
res a többi lány között. 

A gyermek és még serdülőkorukban is úszó 
lányok általában hátrányban érzik magukat a kor-
társaik között, és itt is megjelenik a kirekesztett-
ség élménye. Bár nincs szó valós kiközösítésről, 
a serdülő lány mégis azt éli meg, hogy nem tel-
jes jogú tagja a női társadalomnak, ő „más”, nem 
elég nőies. Ez az érzés pedig általában megma-
radt felnőttkorra is. 

„Valószínűleg az úszó múltam miatt elég kicsik a 
melleim. Ez később elég sok frusztrációt okozott 

a párkapcsolataimban. Mindig nagyon féltem 
a szexuális együttlétektől, rettegtem, mikor 
le kellett vetkőznöm, hogy mit fog szólni az 

aktuális párom.”

Innen pedig már csak egy lépésre vagyunk a 
gyermekvállalástól, amelybe a babára vágyó nő 
(az úszó múltja következményeként is) sokszor 
rengeteg frusztrációval vág bele. Mi van, ha ne-
kem nehezebben jön majd össze a baba? Hiszen 
soha nem voltam elég nőies nő… Mi van, ha a 
kis melleim miatt nem fogok tudni szoptatni?! Mi 
lesz, ha kislányom lesz, és ő sem lesz nőies, és ő is 
szenvedni fog ettől? Minél több szorongás húzó-
dik meg a gyermekvállalás kérdése mögött, annál 
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több stresszt okoz, amely akár a prolaktin szintet 
is képes károsan befolyásolni, és így a gyermek-
vállalást akadályozni. 

Minden átnézett fejlődési szakaszban meg-
jelent a kirekesztettség érzete. Ez pedig mindig 
megsemmisítő erejű élmény. Aki a felnőtté válása 
során többször is kiközösítve érezte magát, az ál-
talában fokozott önváddal, bántóan viszonyul ön-
magához akkor is, amikor késik a gyermekáldás. 
A kirekesztettség élmény tudattalan stratégiává 
is alakulhat: ha már nem rekesztenek ki minket, 
mi fordulunk önmagunk ellen bántással, kritiká-
val, és hibáztatjuk magunkat, mert „biztos a mi 
hibánkból nem jön a baba”. Ilyenkor tulajdonkép-
pen a jelenben újra átéljük az egykori kirekesz-
tettség élményt a női körből. 

Nagyon fontos ilyen esetekben dolgozni azon, 
hogy a pár hölgy tagja ne érezze azt, hogy ke-
vesebb, mint a társadalom többi nőtagja, amit a 
„meddőség” bélyege már önmagában is sajnos 
elő tud idézni. Érdemes ezekben az esetekben se-
gítő foglalkozású szakember segítségét kérni, aki 
segíthet a múltban indult, és a jelenben is fennálló, 
megzavart önértékelés helyreállításában. 

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

A kávézás csökkenti 
a krónikus májbetegségek 
kialakulásának kockázatát
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A kávé fogyasztása csökkenti a krónikus májbetegségek kialakulásának koc-
kázatát - állapították meg angol kutatók, akik a BMC Public Health orvosi folyó-
iratban publikálták tanulmányukat.

A Southamptoni és az Edinburghi Egyetem szakemberei szerint bármilyen típusú 
kávé fogyasztása összefüggésbe hozható a krónikus májbetegség kialakulásának a 
májbetegséggel kapcsolatos halálozásnak a csökkent kockázatával azokhoz képest, 
akik nem fogyasztanak kávét. A kávé előnyös hatásai napi három-négy csésze fogyasz-
tása esetén a legoptimálisabbak.

A tanulmány szerzői a brit Biobankban szereplő 495 585 ember adatait vizsgálták 
meg, akiknek ismertek voltak a kávéfogyasztási szokásai. Átlagosan 10,7 éven keresztül 
követték őket nyomon, hogy megfigyeljék, kiknél alakul ki krónikus májbetegség vagy 
májjal kapcsolatos egészségügyi probléma - olvasható az eurekalert.com portálon.

Az összes résztvevő 78 százaléka (384 818 ember) fogyasztott kávét, míg 22 száza-
lékuk (109 767 ember) nem. A kutatás ideje alatt a résztvevők közül 3600 embernél 
alakult ki krónikus májbetegség és közülük 301-en hunytak el. Továbbá 5439 személy-
nél alakult ki krónikus májbetegség vagy zsírmáj (szetatózis), és 184 esetben alakult ki 
a leggyakoribb daganatos májbetegség, a hepatocelluláris carcioma.

A kávét nem fogyasztókhoz képest a kávéfogyasztóknál 21 százalékkal kevesebb 
volt a krónikus májbetegség, 20 százalékkal a krónikus vagy zsírmájbetegség és 49 
százalékkal alacsonyabb a krónikus májbetegség miatti halálozás kockázata. A legna-
gyobb előny abban a csoportban mutatkozott, amely őrölt kávét ivott. Az őrölt kávé 
nagy mennyiségben tartalmaz kahveol és a kafesztol molekulákat, amelyekről állatok-
ban kimutatták, hogy jótékonyan védenek a krónikus májbetegségek ellen. Az instant 
kávéban ugyan kevesebb kahveol és kafesztol van, de fogyasztóinál szintén megál-
lapították, hogy csökkenthette a májbetegség kialakulásának kockázatát. A kockázat 
csökkenése kisebb volt ugyan, mint az őrölt kávét fogyasztók esetében, de a kutatás 
eredményei arra utalnak, hogy esetleg a kávé más összetevői, azok potenciális kombi-
nációja is előnyös lehet a májbetegség kialakulása ellen.

A tanulmány vezető szerzője, Oliver Kennedy kiemelte, hogy a kávé széles körben 
hozzáférhető, és a tanulmányban megállapított kedvező hatása azt jelenti, hogy po-
tenciálisan felhasználható lehet a májbetegségek kialakulásának megelőzésében. Ez 
különösen a szegényebb országokban lenne értékes, ahol nehezebben férnek hozzá 
az emberek az egészségügyi ellátáshoz, és ahol sok áldozatuk van a krónikus májbe-
tegségeknek.

A kutatók ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a tanulmányban vizsgált részt-
vevők zömmel fehérek voltak, és jobb anyagi körülmények között éltek, ezért más or-
szágokra és populációkra nehéz általánosítani a kutatás megállapításait.
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CZECZON

OilBar Café – 
A tudatosság kávéháza

Nagyjából egy hónapja nyitott meg Buda egy nagyon 
csendes helyén, a Donáti utca 21-ben a lazításra és új élmé-
nyekre hívó Oilbar Cafe. Vezetőjével, a sok oldalú Balázs 
Krisztinával beszélgettünk a kávézó ötletéről, szerepéről 
a vendéglátásban, szemléletről, célokról, tervekről, közös-
ségformáló erejéről. Krisztina nagyon kényelmes, légkon-
dicionált felső kategóriás irodájában, lelátva a kávézóra, 
a nyári melegben egy mély és a kávézón túlmutató, tuda-
tosságot előtérbe helyező és társadalmi szinten a tudatos 
kritikus tömeget megcélzó és közösségformálásról szóló 
beszélgetést folytattunk.
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Ingatlanfejlesztési területen dolgozol, szer-
vezetfejlesztéssel – marketinggel foglalkozol, al-
ternatív segítői minőségben is működsz, sok te-
rületen mozogsz. Hogyan jött a vendéglátás és a 
kávézó ötlete. Mi ihletett meg?

Ez egy teljesen spontán, belülről jövő ötlet 
volt és inkább az alternatív gyógyász oldalamhoz 
kapcsolódik. 20 éve foglalkozom ezzel, több ezer 
ügyféllel és azt vettem észre, hogy ami hiányzik, 
az a hasonló gondolkodású emberek kapcsoló-
dása. Ez az elmúlt időszakban felélénkült. Én egy 
gourmet vagyok, enni is szeretek és szeretem az 
élményeket adó dolgokat. A világ elment a well-
ness irányába, bár az emberek egyre jobban fél-
nek enni-inni, de azért a kapcsolódások helye a 
szórakozóhelyek, vendéglátóhelyek, éttermek, 
kávézók maradtak. Ebből jött a gondolatom, 
hogy egy 24 üzletből álló kávézó hálózatot hozok 
létre, mely a hasonló értékrendű és gondolko-
dású embereknek kapcsolódási helyszíne lehet. 
Olyan tudatos emberek részére gondoltam, akik 
pl. foglalkoznak az egészséggel, de szélsőség-
mentesen. 

Számomra a 15 éve tanult Buddhista úton a 
középút filozófiája volt, ami legjobban megfo-
gott. Ha vendéglátásról van szó, akkor úgy kép-

zelem el, hogy nem az a hely lesz, ahol minden 
mentes mindentől, de nem is az, ahol ne tudnánk, 
hogy létezik mandulatej. 

A kávénk pl. egy elég drága, magas minőségű 
mosott kávékeverék. Tejekből sok félét tudnak 
választani a vendégek, de lattét nem készítünk, 
mert az egy véglet a maga cukorsziruposságával. 
Arra is figyeltem, hogy ne olyan termékeket kínál-
junk, amik csak azért vannak, mert divat. Mi dato-
lyával kínáljuk a kávét, ami mégis csak gyümölcs. 
Jobb, mintha fél kiló cukrot tömnél magadba, 
annál meg még inkább, mintha idegméreg éde-
sítőszert vinnél a szervezetedbe. Ez egy középút. 

A kínálatunkban lévő croasson-t fogyaszthat-
ják vajjal, lekvárral. Ebben is törekedtem arra, 
hogy magas minőségű, hazai, kézműves termé-
kek legyenek. A szörpök, dzsemek, lekvárok ter-
melőktől érkeznek.

A kávézónak az egyik funkciója a tanítás. A 
vendégek megtalálhatnak egy lefűzött tájékozta-
tót, amiben leírjuk, hogy a nálunk kínált ételek-
nek-italoknak mi a jelentősége. A kávéinkat lehet 
dúsítani CBD, MCT és kókusz olajokkal, ehhez 
természetgyógyász ismereteimet felhasználva ír-
tam ismertetőket. 
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Azt is szerettem volna elérni, hogy a hozzánk 
betérő vendégek ne siessenek. Itt tudnak lazítani, 
a hely adottságaiból fakadóan csendes, nyugodt. 
A belvárosban van, mégis kívül, mert a fő utcától 
fentebb esik. A design is ezt a nyugodtságot tük-
rözi, megjelennek Buddhista elemek, de nem túl-
zásba esve. Elkezdtük használni a „Béke szigete” 
szlogent. Mi nem követjük a vendéglátós trendet, 
nem sürgetjük a vendéget.

Aki meglátogatja a kávézót, először a speciális 
étlapot kapja meg, ami tényleg nem szokványos, 
majd az ismertetőt, segítünk a választásban is. 
Sokan a Facebook oldalunkról már ismernek pár 
dolgot a kínálatunkból, amit megkóstolnának. 
Ilyen a kurkumás latte (nem kávé készítmény).

Akkor van egy edukációs jellege is a kávézó-
nak, ahol megismerkedhetnek ezekkel az olaj ké-
szítményekkel és élettani hatásaikkal?

Igen, a honlap is készül, ahol minden részle-
tesebben is ki lesz fejtve. A kollégák is ismerik a 
hatásmechanizmusát és segítenek információval 
a vendégeknek. Így eloszlik a CBD-vel kapcso-

latos félelem. A tudatmódosításhoz semmi köze 
sincs, inkább terápiás céllal, egészségügyi oldal-
ról használjuk a CBD-t. 

Az ügyfeleim közül sokan szerettek volna CBD 
olajat használni, de a minőségi olajnak magas az 
ára. Kipróbálásra pedig valóban az, mert mi van, 
ha nem használ, nem érzek semmit – szokták gon-
dolni. Egy üvegcse 30-50 ezer forint. A magyar 

pénztárcához képest ez drága. Ezt terápiásan kell 
használni, mivel nincs benne THC, vagy maximum 
0,2%, ezért nem lesz semmilyen pszichotrop ha-
tása. Mivel hosszabb távon fejti ki a hatását és az 
adagolásnál is segítenem kell a mennyiség beál-
lításában, így azt gondoltam lehetőséget adok a 
kipróbálásra, ha a kávéban kóstolják meg.

Az egy hónap alatt, mióta nyitva vagyunk, so-
kan jöttek, féltek, de kíváncsiak voltak, mert még 
nem használtak CBD-t. Ki tudják próbálni és meg-
tapasztalhatják, hogy semmilyen negatív hatás 
nincs. Amit elsőre érezhetnek, egy kiegyensúlyo-
zottabb, nyugodtabb tudat. Aki többet szeretne 
ezekről tudni, használni szeretné, megtalálhat, 
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hisz az irodám is közel van és tudok tanácsokkal 
szolgálni. Akik eddig jöttek, törzsvendégeinkké 
is váltak. Ami szerintem nagyon fontos, mindig 
mást próbálnak ki. 

Terapeutaként is úgy ismernek, hogy a hatá-
rokat feszegetem. Mindig olyan dolgokról beszé-
lek, amiről mások nem, olyan stílusban, ahogy 

mások nem. Teszem ezt azért, hogy ne legyenek 
dolgok a szőnyeg alá seperve. Buddhista ta-
nítóm azt mondta, hogy a nyugati világ legna-
gyobb baja, hogy nincsenek hiteles tanítók. Az 
a hiteles, akinek bele lehet látni az életébe, nem 
csak beszél, de éli is azt, amit mond. Azt mondta, 
ha tényleg segíteni szeretnék az embereknek, 
közvetítve a keleti tanokat, akkor én ne egy ha-
gyományvonalat kövessek, csak éljek a dharma 
szerint és hagyjam, hogy az emberek lássák. A 
példamutatás a legjobb tanítás. Kevés beszéd 
és sok tett. Így a Facebook-ot használva több, 
mint 12 ezer ember követ a különböző oldala-
kon és 65 ezer ember olvassa az írásaimat. Sok 
visszajelzés jön naponta, hogy az oldalaim kö-
vetőinek hogyan változott meg az élete, azáltal, 
hogy néznek, hallgatnak, olvasnak. Táborokat is 
szervezek és ezekről a táborokról is informálód-
hatnak a kávézóban. Kicsit ráfonódtam az alter-
natív gyógyászat területére és 24 féle végzettsé-
get szereztem. 50 éves vagyok és még most is 
tanulok, főiskolát is végzek. 

A hitelességhez az is hozzátartozik, hogy én 
a problémáimról és azok megoldásairól is be-
szélek. Én magam is olyanoktól szeretek tanul-
ni, akik nem mutatják magukat sérthetetlennek. 
Így tanultam meg, hogy nem problémák vannak, 
hanem feladatok. A feladatnak mindig van meg-
oldása, a problémának nem biztos, hogy van. 
A kávézó ezt a teljes szemléletcsomagot fogja 

össze. Tettünk ki egy kártyacsomagot, és aki be-
jön és fogyaszt, azt megkérjük, hogy húzzon egy 
lapot. Ezzel tanítjuk őket az intuícióra, és hogy 
sokkal több láthatatlan dolog van és összefüg-
gés, mint azt érzékelnék. A napok óta őket fog-
lalkoztató dolgokra épp kihúzzák a megoldást, 
magyarázatot, ilyenkor megdöbbennek és lehet 
velük kicsit beszélgetni, hogy hogy működik a 
teremtő erőnk. 

Aki bejön hozzánk, bármit is fogyaszt, tanul is. 

Komplex élményt kapnak.

Ahogy az elején mondtam is, a hasonló típu-
sú emberek kapcsolódni szeretnek egymással. 
Sokszor látom, hogy a kerthelyiségben olyanok 
ülnek le egy asztalhoz, akik nem ismerik egymást, 
beszélgetnek. Fantasztikus dolog látni, hogy ide-
gen emberek beszélgetnek egymással, cserélnek 
elérhetőséget, mert itt nem félnek megszólítani a 
másikat. Mi arra biztatunk mindenkit, hogy kom-
munikáljanak egymással, mert a kapcsolódás na-
gyon fontos.

Tehát az egy hónap alatt komoly közösségfor-
máló ereje lett a helynek? Idegenek is kapcsolód-
tak hozzátok, nem csak az ismeretségi körödből 
érkezők alkottak törzsközönséget.

Így van, itt a környékről, a lakóink, akik a Bas-
tionban laknak, lejárnak és beszélgetnek. Nálunk 

ingyenes wifi van, vannak, akik lejárnak hozzánk 
és innen dolgoznak, akár a kerthelyiségből. Mi 
nem zavarunk el senkit. Tudom a vendéglátó-
soknak az a fontos, ha pörög az üzlet, mi ebből 
is kicsit kilógunk. Én azt mondtam a kollégáknak, 
hogy ilyenre csak akkor vetemedjenek, ha kígyó-
zó sorok állnak. 
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Jót tenne nekünk, ha a turizmus beindulna, 
hisz jó helyen vagyunk, de ahogy mondtad, a 
körém szerveződött közösségből nagyon sokan 
jönnek, ám ők sem ismerik egymást. Itt ismerked-
nek meg, vagy ismerik fel egymást profilkép alap-
ján. A külföldi vendég egyszeri, átutazó. A környé-

ken lakóknak még be kell járatni magunkat, ebbe 
még munkát kell tennünk, hogy megismerjenek 
bennünket. De vannak már baráti társaságok, akik 
nálunk foglalnak és visszajárnak. Sok minden szól 
mellettünk: nyugodtan lehet beszélgetni, csen-
des, jó levegő van, az árfekvésünk is megfelelő, 
különleges kínálatunk van, gyalog 5 percre van 
a Batthyányi tér. A kerthelyiségben paravánokkal 
tudunk privát zónákat kialakítani. Szellős, mégis 
szeparál.

Sokat utaztam és Florida fanklubos vagyok, 
sok helyet meglátogattam és azt az életérzést 
akartam idehozni. Sokan visszajeleznek, hogy ha 
bár még nem jártak Floridában, a csempékről, a 
kinézetről egy amerikás érzés árad.

Ott nincs akkora szeparáció, itthon magas ke-
rítések, paravánok mögött élünk. Amerikában le-
vegős, átlátható és maximum alacsony sövények 
vannak.

És ami nagyon fontos: elfogadás. Miamiban 
azt tapasztaltam, hogy sokkal nagyobb a toleran-
cia, senkire sem néznek furcsán. Ott a vendéglá-
tóhelyek nagy része teljesen nyitott, a negyedik 
oldal az a part. Ez egy szabadság érzést is ad, 
hogy nincsenek az emberek korlátok közé szo-
rítva. Igyekeztem, hogy ez is átjöjjön érzésben. 
Nem is akarnak gyorsan elmenni a vendégeink, 
nincsenek is presszionálva erre. Emellett a pin-
céreink megkérdezik, hogy hogy vagy, milyen a 
napod. Ezeket a klasszikus vendéglátó értékeket 

akartam visszahozni. Ez a közvetlenség inkább 
Olaszországban divat. Ott egy kávé mellé egy 
élettörténetet kapsz. Egy csomó élménnyel gaz-
dagodhatsz anélkül, hogy kérdeztél volna, vagy a 
vendéglátónak ez megterhelő kötelesség lenne. 
A kollégáimat úgy válogattam, hogy szeressenek 
beszélgetni, hisz itthon jellemző a visszahúzódás, 
elszigetelődés. Ez persze a vendégnek is egy 
komfortzóna átlépés lehet. 

Tehát itt megvan a lehetőség kapcsolatok épí-
tésére. Van több közösségünk is. Van egy belső 
kör nagyjából 400 emberrel, akikkel jótékony-
kodni, adakozni szoktunk. Segítünk bajba jutott 
embereken. Szoktam kirándulásokat szervezni 
tanításokkal. Gyakorlati tanításokkal, mert az töb-
bet ér, mint pusztán elméletekről beszélni és be-
szélgetős formában. Lehet csatlakozni táborok-
hoz, elvonulásokhoz. Ezekről lehet informálódni 
a kávézóban is. A kávézó és franchise rendszer 
is azért van, hogy összegyűjthesse a hasonszőrű 
embereket.

Miért is fontos ez? Akár, amit ti is csináltok a 
magazinnal. Kvantumfizikából tudjuk a meghatá-
rozó számú tömeg elvét, minél több pl. „békés” 
ember van, az egy idő után presszionálja a keve-
sebbet a kvantumtéren keresztül. Ergo, a többi 
ember akkor is békésebb lesz, ha nem akar. Ez 
úgy érhető el, ha közösségekbe verbuválódunk, 
keressük egymást, kapcsolódunk. 

A kávézó lehet egy tudatos közösség és ön-
fejlesztő út első állomása, bevonzza az embere-
ket az élményszerzés kapcsán és itt meg van a 
lehetőség a továbblépésre. Ne csak egy kávézás 
legyen, hanem látva mindazt, ami mögötte van, 
megvan a választási lehetősége a továbblépésre. 

Az ingatlanfejlesztéssel megvan a megélheté-
sem, így tudom a tudatos emberek közösséggé 
szervezését például ellenszolgáltatás nélkül csi-
nálni és erre használom a kávézó franchise-t is. A 
hálózat azért lesz jó, hogy Magyarországon belül 
mindenhol ott legyünk. 

Mi a terv a franchise-al? Van időterv a terjeszke-
désre? Van már másik nyíló kávézó? Helyileg hol 
lesznek? Esetleg leteszteled ennek a kávézónak a 
teljesítményét és leszűröd a tapasztalatokat? 

Partnereket keresek hozzá, akik üzemeltetni 
akarnak ilyen létesítményt. Minden rendelkezés-
re áll, szakemberek, személyzet, know-how, amit 
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megvehetnek. Fontos, hogy olyan beállítottságú 
partnereket keresek, akiknek nem a pénzszerzés 
és az anyagiak a prioritás a kávézóval, hanem 
szellemiségünkben hasonlóak legyünk. Ideális 
lenne minden nagyvárosban nyitni.

Rendezvényeket tervezel a kávézó keretein 
belül?

Kezdettől terv volt, hogy két féle irányt vi-
szünk. Az egyik az oktatási előadásokkal, a másik 
az őstermelőknek, termelőknek adna lehetősé-
get bemutatkozásra. Szeretném segíteni a ter-
melőket azzal, hogy az országban több helyen 
bemutatkozhatnak, és erre lenne kiváló helyszín a 
kávézó. Termékbemutatóval, kóstolással, vásárlá-
si lehetőséggel. Tudatos közösségekben tudnák 
a tevékenységüket, termékeiket promótálni.

A másik a tanítás. Minden, ami a tudatosság-
gal, a békességgel, a kapcsolódással összeegyez-
tethető. Összefüggés rendszereket bemutató, 
gondolatébresztő előadásokat tartanánk. Meg is 
hívnánk olyan előadókat, segítőket, akik akár már 
könyvet is írtak és közönségtalálkozó jelleggel 
beszélgethetnének vele az érdeklődők. Ez abban 
is segítene, hogy ezeket az előadókat, írókat, se-
gítőket emberközelbe hozzuk. Lennének lazább 
zenés programok is, meghívott zenészekkel. Le-
hetne ezekkel a meghívott vendégekkel jókat be-
szélgetni, ledöntenénk az elérhetetlenség tabuit. 

A lényeg, hogy az emberek jól érezzék ma-
gukat, de benne legyen a nyílt kommunikáció és 
ne egy rideg előadás jellegű rendezvény men-
jen le. A közvetlen kommunikáció ledöntheti az 
ikonokat.

www.balazskrisztina.hu

www.spiritual-life.hu

http://balazskrisztina.hu/
https://spiritual-life.hu/
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KOVÁCS BRIGITTA EFI

Ismered a csend hangját? Hallgattad már valaha figyelmesen?

Nem kell hozzá semmi, bárki képes meghallani, nem nagy kunszt. 
Viszont amikor meghallod, azt mondod majd, hogy ez a legszebb 
dallam, amit életedben hallottál.

Csak ülj le az erdőben, a mezőn, a tóparton, vagy egy parkban! 
Hunyd le a szemed, és figyelj!

Először meghallod a háttérben a precízen megkomponált zenét, 
az egyszerre csivitelő madárkórust. Mind ismeri a saját szerepét, 
tudja az énekét, így kerül harmóniába a tökéletesen megszerkesz-
tett mű.

Majd hirtelen, a semmiből bukkannak fel virtuóz szólóikkal a lel-
kes improvizátorok. Föntről, lentről, jobbról, balról minden irányból 
bele-belecsivitelnek az egységes kórusműbe.

Így sohasem válik egyhangúvá a csend. A legváratlanabb for-
mában és időpontban hangzik fel egy-egy trilla, hogy varázslatos 
egyediségével újabb színfolt legyen a dalnokok palettáján.

De nem csak a madarak alkotják ám a csend hangját!

Szorgos méhecskék döngicsélnek virágról virágra, sebesen züm-
mögő rovarok keresztezik egymás útját a levegőben. Ehhez társul 
egy, a magasban zúgó repülőgép, mely biztonságos távolba helye-
zi a világ zaját.

A csendet egy óriási csobbanás, majd az azt követő elégedett 
hápogás szakítja meg.

A csend hangja
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Egy csésze napfény - versgyűjtemény

https://undergroundbolt.hu/termek/egy-csesze-napfeny-ekonyv/
https://ronaikatalin.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     2.

DIANA MERAL YAMAK
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Sokszor menekülünk, elnyomunk lelki dolgo-
kat, nem vesszük figyelembe, nem figyelünk a 
jelekre. Aztán egyszer csak betegek leszünk. Ge-
nerációs beakadás, múltból cipelt dolgok. Ami-
ket meg kell oldani. Sokszor a betegségek által a 
test figyelmeztet, mert nem hallottad meg eddig, 
a kis halk nádszál vékony hangját. Ezért már testi 
tüneteket produkál, hogy: Héééjj, figyelj mááár 
ide, hahóóó!

Erre legtöbbször elmegyünk az orvoshoz, 
ahol tüneti kezelést kapunk, meg gyógyszere-
ket, és részünkről le van rendezve. De ez nem 
elég. Senkinek nem mondom, hogy ne menjen 
orvoshoz, csak azt, hogy nyissa ki a szemét, a fü-
lét és higgye el, hogy a megérzései nagyon jók. 
Bízzon a testében, abban, hogy amit súg, amer-
re vezet, ami vagy aki eszünkbe jut hirtelen, az 
nem véletlen. Arra vezet az út az ok feltárásához 
és meggyógyításához.

Legtöbbször lelki eredete van egy problémá-
nak. Nem az elutasítás meg a testünk szidalma-
zása a megoldás, hanem hogy belemegyünk a 
lelki eredetbe.

Van-e elég vér a pucánkba szembenézni 
azzal, amit eddig elfojtottunk?

Amit ott találunk?
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Kellett-e valaha könyökölnöd előre? Átgázolni 
másokon, ami nem fér bele lelkileg. Kimondat-
lanul. De a tévképzeted az, hogy az erősebb ku-
tya b….k és vagy ő, vagy én. Muszáj megtenned, 
vagy veled teszik meg, ha megteszed, akkor nem 
taposnak el. Muszáj menned. Nem mutathatod 
magad gyengének, ezt várják tőled, ha nem te-
szed meg te, megteszi más és akkor már inkább 
te. Elkezd zsibbadni, fájni a könyököd, mert kö-
nyökölsz előre. A tested pedig jelzi, hogy ez 
nem jó neked. Lelkileg tönkretesz, akkor is, ha az 
agyad elhitette veled, hogy ezt kell tenned.

Másik példa: Mennyi mindent vállalunk ma-
gunkra? Mások felelősségét, mások terheit ci-
peljük a hátunkon, amitől gerincsérvet kapunk. 
Begörcsöl a lapockánk között, vagy éppen be van 
állva a nyakunk és a vállunk. Milyen kifejező a ma-
gyar nyelv, nem? Vállalsz.

Szoktál-e félrelépni? Akkor valószínűleg nem 
jó fele mész, ugye? Nem jó úton jársz.

Annyi mindent tud jelezni nekünk ez a drága 
test, hogy mikor állj le, mikor pihenj. És a fejünk-
kel felülírjuk. Én ugye edző vagyok. Borzasztó 
volt megtapasztalni, hogy nem én irányítok. Hogy 
nem vagyok sebezhetetlen, hogy fájdalmam van, 
tehetetlen vagyok, kiszipolyoztam a testem. Miért 

lett gerincsérvem? Mert összeroppant a terhek 
alatt, amit cipeltem.

Amióta figyelek ezekre és nem hajszolom túl 
magam, illetve a balanszra törekszem, azóta sok-
kal jobb minden. Ha elveszek tőle, akkor ígérek 
neki. Most ezt ki kell bírni, de cserébe este für-
dünk, pihenünk, töltődünk, vagy masszírozásra 
megyünk, vagy önszerelem táncot lejtünk. Kinek 
mi az, ami tölti a kis testét, amitől a test azt érzi, fi-
gyelsz rá és vissza is adsz, nem csak elveszel tőle.

Ha beteg, akkor ne gyűlöljük, bántsuk, hanem 
hallgassuk meg és figyeljünk rá. Szeretettel for-
duljunk felé, mint egy kis beteg gyerekhez. Ápol-
juk, puszilgassuk. Kérdezzük meg, mire van szük-
sége, hogyan támogathatnánk a gyógyulásban? 

Nem bántom és büntetem a testem és önma-
gamat. Pl. úgy, hogy ragaszkodok emberekhez, 
akik nem ragaszkodnak hozzám. Ez a saját szipo-
lyozós példám a Covid első felvonásának idősza-
kából. Létrehoztam egy online csoportot, ahova 
bepakoltam az én agyam szerinti legjobb 70 em-
bert, akiket akartam, hogy a csapatom legyenek. 
Aztán ott volt az edzéseimen 3 ember a 70-ből. Én 
ragaszkodtam, de nem kérdeztem. Nem mertem, 
mert féltem az elutasítástól. Ezért ingyen dolgoz-
tam, és ott volt 3 ember a 70-ből az edzésen és 
senki nem küldött nekem egy ezrest sem, ami-
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től dühös voltam és megszégyenült. Éhes, mert 
a hűtöm üres volt, miközben ott ugráltam és szi-
polyoztam a testem heti háromszor felkészülten. 
Csakhogy az illúziót fenntartsam, hogy 70 ember 
van a csoportban és talán utalnak majd, hogy ne 
haljak éhen. Szerettem magam abba az illúzióba 
ringatni, hogy ragaszkodnak hozzám és féltem 
bevallani, hogy nem. Mert akkor megsemmisü-

lök, akkor az rólam árul el valamit. Minősítettem 
magam, hogy akkor az én személyem nem sze-
rethető. Rosszul éreztem magam, összementem 
egyre kisebbre és nem éreztem a megbecsülést 
és az értékességet.

Sokáig dolgoztam így ingyen, mire rájöttem, 
hogy saját magamat bántom ezzel és a testem 
ellen követek el merényletet. A fontosság illúzió-
jával bántottam magam.

Ki tette ezt magával? Ők? A 70 ember? Nem! 
Én! Félelemből. Majd utána őszintén kimondtam 
nekik.

Maradtak 7-en a csoportban, de az a 7 fizetett, 
az a 7 megbecsült és végre tiszta volt nekem a 
kép, elmúlt a szorongás és a bizonytalanság. El 

tudtam engedni a személyeskedést, és hogy sze-
mélyem elleninek vegyek minden NEM-et. Abba-
hagytam a testem bántalmazását.

Mentél-e már el olyan találkozóra, utazásra, 
ami ellen ellenkezett a tested?

Akár már hányással, hasmenéssel is? Hazudtál-e 
megbetegedést azért, hogy ne kelljen elmenned 
valahova és ne bántódjanak meg, mert egyszerű-
en nem akartad, hogy ezt meg azt gondoljanak 
rólad? Hogy linknek, meg szava szegőnek higy-
gyenek azért, mert önmagad akarsz lenni. Azért, 
mert önhűen akarsz cselekedni az érzéseidnek 
megfelelően, akkor is, ha ez megmagyarázhatat-
lan. Aztán meg bűntudatod van meg szégyenled 
a hazugságot. Mersz-e nemet mondani másoknak 
akkor is, ha megítélnek azért cserébe, hogy te jól 
érezd magad és Önmagadhoz hű legyél?

Mered-e magadat választani akkor is, ha azt 
mások Önzőnek fogják titulálni? Az, aki önmagát 
tiszteli, nem tesz olyat, ami neki nem jó. Ez az em-
ber nem Önző, hanem egészséges Önbecslése 
van és Önszeretete, akkor is, ha a társadalomban 
ez eltorzultan Önzésnek van mondva.

Minek állsz ellen? Miért jó neked a laktóz be-
tegség? A glutén érzékenység? A PCOS? A pajzs-
mirigy?

Hol nem tudod felvállalni magad? Hol akarsz 
mások elvárásainak megfelelni? Hol működsz alul 
az életedben? Vagy épp pörögsz túl? Hol hitted 
el, hogy neked ez meg az nem jár? Csak ha ilyen 
meg olyan leszel, de közben szabotálod magad 
állandóan, mert nem tartod magad érdemesnek? 
Hol árultad el saját magadat és nem mersz saját 
magad lenni? Hol roppantál össze azalatt, hogy el-
árultad saját magadat? Pedig hidd el, ha saját ma-
gad mernél lenni, szárnyalni tudnál egészségesen.

Be tudod-e a fogadni a dicséretet? Elismerést? 
Vagy elutasítod?

„Annyira jól áll ez a ruha neked! Micsoda, de-
hogyis, vak vagy? Fuj, nézd már meg milyen gusz-
tustalan a belem, és a narancsbőröm. Szégyen-
letes formában vagyok!” Észreveszed-e, hogy így 
reagálsz, vagy ha nem is mondod ki, ilyeneket 
gondolsz magadban magadról?

Mitől lennél akkor jó formában, elárulnád? Ha 
ezt kívánod, akkor ezt kapod.
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Hányszor árultad el saját magadat? 

Itt az idő, hogy a tested mellé állj, mint egy hű 
katona mellé, mert a tested melletted áll.

Jóban, rosszban. Megbocsájt mindent, meggyó-
gyít, ha beteg vagy, küzd azért, hogy egészséges 
legyél, optimalizál, hogy életben maradj. 

Megköszönted már valaha a testednek, hogy 
melletted volt, amikor hulla fáradt voltál és túl vál-
laltad magad, melletted volt, amikor szültél, vagy 
épp műtöttek és regenerált, összeforrasztotta 
a sebeket. Melletted volt, amikor 50 kilométert 
kellett lefutni és melletted volt a felkészülés alatt 
is végig. Elvitt, amikor nem volt kedved, elvitt hi-
degben, jégben, fagyban, kánikulában. Meggyó-
gyította a leégett bőrödet, jelezte fájdalommal a 
romlott fogadat. Minden hülyeségben, amit csak 
kitaláltál hű társad, mindent megtehetsz vele.

Melletted volt a sérüléskor, amikor gyógyítani 
kellett téged, melletted van, hogy a lehető leg-
boldogabb legyél minden nap benne és ki tudd 
használni az adottságait. Melletted volt, amikor 
keményen kellett küzdeni valamiért, meg ak-
kor is amikor elesett és védtelen voltál. Mindig 
támogat téged és veled van. Minden agyatlan 
korszakodban számíthatsz rá, akár az egészségká-
rosító szokásaidban is kompenzál, átirányít, segít 
a feldolgozásba, hogy téged életben tartson. Ha 
fázol, melegen tartja a létfontosságú szerveidet. 
Próbálja táplálni a testedet, és ha azt érzi nincs elég 
tápanyag, akkor elraktároz neked, hogy ne szenvedj 
hiányt. Próbál megvédeni a mérgektől, lebontani, 
ami nem kell, óvni és öngyógyítani téged.

Tiszteletet érdemel és mélyből, a megértés és 
átérzés mélyéből jövő hálát.

A testünk egy hű szolga, aki újra és újra bízik 
bennünk és feltétel nélkül támogat, hogy büsz-
kék legyünk rá és ehelyett a legtöbbször csak 
bántjuk.

Hol tudsz ezen a szereteten ezen a kedvessé-
gen és megbecsülésen fejleszteni?

Mire vágyik a tested? Mit mond a tested? 
Hajlandó vagy-e meghallani? Milyen ruhát sze-
retne viselni? Milyen anyagú ruha jó vagy nem 
jó neki? Milyen helyen szeretne élni? Hova akar 
utazni? Mi esne neki jól? Milyen ékszert szeretne 
viselni? Hova akar menni? Milyen ételek tesznek 
neki jót? Választod-e azt, ami könnyedség érzést 

hoz neked, vagy a „küzdeni kell keményen, csak 
az áldozatos, lemondásokkal teli, fájdalmas ön-
sanyargató munka ér valamit” felfogásba vagy 
beleragadva?

Fel mered-e adni az ítéleteket és kemény el-
várásokat Önmagaddal kapcsolatban? „Hülye va-
gyok, áh, én ehhez béna vagyok… túl dagadt va-
gyok… ez illetlen… szégyen…”A feladás az nem 

egyenlő azzal, hogy megalkuszol és lemondasz 
arról, hogy fejleszted magad, csak lemondasz a 
kínzásról és az önbántalmazásról. Lemondasz az 
eddigi nehéz és korlátolt hitrendszereidről.

Érzed azt, hogy korlátoz a tested? Vagy te kor-
látozod őt?

Mihez ragaszkodsz a testeddel kapcsolatban? 
Ha azt elengednéd, mi más lenne lehetséges?

Mi a jó neked abban a betegségben, allergiá-
ban, amiben vagy? (Igen tudom, hogy provokál-
lak, de direkt csinálom!)

Tiéd egyáltalán ez a betegség, vagy csak hálá-
ból/félreértésből/szimpátiából/vezeklésből/hű-
ségből/együttérzésből cipeled és választottad? 
Vissza tudnád-e adni annak, akihez tartozik?
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Meg tudnál-e bocsájtani magadnak? 
Másoknak? 
Mi a jó neked abban, hogy évek óta halogatsz? 

Mi a jó neked abban, hogy nem éred el a vágyott 
alakot? Célt? Magabiztosságot?

Mit kellene választanod ahhoz, hogy elérd azt 
az álom testet/személyiséget, amire vágysz?

Mi mindenre képes a tested, amit eddig blok-
koltál te vagy blokkolt más hitrendszere benned? 
Mi mindenre képes a tested, amit eddig el sem 
tudtál képzelni?

Miben hozol ítéletet saját magad felett? Mi-
lyen nézőpontod van saját magadról? A tested-
ről? Azok biztos igazak? Tieid? Kié az a gondolat? 
Hol és hány évesen, kitől hallottad?

Mi minden változna meg, ha megváltozna a 
tested? 

Hogyan tudnád jobban szeretni Önmagad? A 
tested? Mi kellene ahhoz, hogy jobban érezd ma-
gad a bőrödben?

Hogyan teremthetitek meg ezt együtt? 
Hogyan támogathatnád őt a teremtésben? 

Vagy támogathatna ő téged a teremtésben?
Szeretettel áldod-e a tested? Mitől éreznéd 

jobban magad a bőrödben? Hogyan mozog az a 
test, amiben csodálatosan érzed magad? Hogyan 
beszél? Miket próbál ki? Hogyan gondolkozik?

Éber vagy-e a teremtéseidre? Miért lehetsz há-
lás a testednek, amit eddig semmiségnek tekin-
tettél? Hányféle dolog van, amit túlélt? Amit má-
sok képtelenségnek vagy lehetetlennek tituláltak, 
de te meg megcsináltad? Mondott-e le rólad or-
vos betegség miatt, vagy mondták-e hogy med-
dő vagy és sosem lesz gyereked, aztán hoppá 
élsz és virulsz, köszönöd szépen és még ráadásul 
ikreid vannak.

Rajtad és a felfogásodon múlik minden. Mi az, 
ami máshoz tartozik? Ami az ő blokkja és korlátja 
te meg elhitted, hogy ez az igazság?

Hol választhatod jobban saját magadat?

Hagyok nektek itt két feladatot, amit én 
szeretek:

1, Önszerelem tánc, amikor ölelgeted, szeret-
geted és eltáncolod a viszonyod önmagaddal.

2, Érinted saját magad, megcsókolgatod a 
tested Önmasszázs. Simogasd meg a térdedet 
például és köszönd meg neki, hogy visz téged 
jobbra-balra. Kezd el megengedni magadnak az 
érzést, hogy új felfedezéseket élj meg a tested-
del, ismerkedjetek meg jobban.

https://www.facebook.com/kalandorkiralyno
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KARÁSZI ALEXANDRA

„Nincsenek követelmények és 
szabályok. A jóga mindenkié!” 

– interjú Gottschall Eszterrel
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Valljuk be, minden ember életében eljön az a 
pont, amikor úgy dönt itt az idő, hogy végre kicsit 
önmagával foglalkozzon, hogy pihenjen, hogy 
feltöltődjön, csináljon valami mást, kipróbáljon új 
dolgokat. Ez a pont az én életemben is eljött né-
hány évvel ezelőtt. Ex sportolóként adta magát, 
hogy valami új mozgásformát sajátítsak el, felfe-
dezzek új lehetőségeket a kondim megtartására. 

Mint ahogyan sokan mások, adtam egy esélyt 
én is a jógának. Személyes véleményem az, 
hogy nem mindegy, hogy kivel kezdi el az em-
ber. Engem az unokatestvérem vitt bele ebbe a 
világba, általa ismertem meg Gottschall Esztert, 
akinek először Youtube csatornájára iratkoztam 
fel, majd később tudatosan épített Instagram 
oldalának is a követője lettem. Az első benyo-
másom Eszti videói kapcsán, az a biztonság. Jó 
helyen, jó kezekben vagyok. Mivel a pandémia 
alatt csúcsosodott ki a jóga iránti vonzalmam, 
így ez a szempont különösen fontos volt. Esz-
tivel a jógáról, a külföldi életről, a kitartásról és a 
megoldandó feladatokról beszélgettem. 

Szép hosszú szőke haj, égig érő combok, több, 
mint 180 centis magasság, kissé nagyképű lenne 
azt állítanom, hogy ezekkel a tulajdonságokkal én 
is rendelkezem, de valljuk be, mind a ketten a ma-
gas és sportos lányok csoportját erősítjük. Neked 
az életben volt valaha problémád a nőiességed 
megélésével? 

Úgy gondolom, hogy igenis meg lehet találni 
azokat a dolgokat önmagunkban, melyektől be-
lülről fakad egy természetes nőiesség. Az évek 
alatt nekem is volt már extrém rövid hajam, ki-
próbáltam, de az még inkább kihozta az atletikus 
alkatom. Akkor ott jól éreztem magam a bőröm-
ben, de ma már a hosszú hajamra is egyfajta női-
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es szimbólumként tekintek. Illetve igenis fel kell 
venni olyan ruhákat, melyeket lehet, hogy az ala-
csony lányok megirigyelnének, de rajtunk pedig 
jól áll. Minden nézőpont kérdése, sokan magasak 
szeretnének lenni és ha már választhatnék inkább 
maradnék magas, mint pár centivel alacsonyabb. 

Összeségében megvannak a maga vicces hát-
rányai, de nagyon sok magas nőt ismerek korom-
bélit, középkorút is és semmi bajuk nincs a nőies-
ségük megélésével, sőt imádják a magasságukat 

és sugároznak általa. Ő belőlük én is sokat me-
rítek, másrészről teljesen elfogadtam önmagam! 

Igazi ízig vérig nő vagy számomra, akiből árad 
a tudatosság. Ha rád gondolok nekem az első, 
ami eszembe jut veled kapcsolatban az a kitartás. 
Olvastam a blogodon a „rólam” részben a sport 
múltadat, amivel szintén tudtam azonosulni, mert 
magam esetében a kitartásomat, úgy vélem tel-
jes mértékben a sportnak köszönhetem. Nálad is 
a sport volt ennyire meghatározó ebben a témá-
ban? Illetve tehetünk-e egyenlőségjelet közéd és 
a kitartás közé? 

Igen, azt gondolom, akinek bármilyen sport 
múltja van a tinédzser éveitől kezdve, az elég 
nagy eséllyel lesz kitartó. Ha szerencsés az adott 
illető és ehhez párosul egy nagyon jó edző is, ak-
kor végképp megalapozott egy életre a kitartás. 
A sport elég jelentősen befolyásolta nálam is ezt 
a személyiségjegyet. Személy szerint nagyon sze-
retem azt a szót, hogy kitartás: jön egy akadály, 
leküzdöm, felállok és megyek tovább. 

Viszont, ebben a szóban nekem van egy szi-
gorú hanglejtés is, így én, amit sokkal inkább 
használok a mindennapokban, az a következe-
tesség. Mert egyszerűen az van, hogy azt semmi, 
de semmi nem fogja felülírni. Teljesen mindegy 
honnan indul valaki, legyen az jóga, tanulás, 
sport, bármi, ez nem azt határozza meg, hogy 
hova érhetsz el. Azaz, ha most a jógára leszű-
kítem, ha négy öt éven keresztül, folyamatosan 
gyakorol valaki, akkor a testnek nincs más vá-
lasztása fejlődni fog! 

Személyes példa, nekem a párom séf és kér-
deztem, hogy tudja ennyire profin összevágni a 
zöldségeket, hogy tudja másodpercre ponto-
san, hogy az ételbe mikor milyen fűszer kerül-
jön bele. Erre az volt a válasza, hogy ez ugyan 
az, amikor én nézlek téged jóga gyakorlás köz-
ben, akkor én azt gondolom, hogy ezt semmi-
képp nem tudnám megcsinálni. De tudja, hogy 
én sem így születtem, hanem következetesen 
gyakoroltam. Innentől kezdve nincs más út, az 
eredmény az lesz, hogy jobb és jobb leszel. Ha 
emellé még jön az a fajta kitartás, hogy nem állsz 
meg az első akadály után, akkor tényleg csak azt 
tudom mondani, hogy határ a csillagos ég, és 
mindent, amit kitűztél el tudod érni, csak követ-
kezetesen gyakorolni kell. 

Tehát akkor, ha jól értem, a következetesség 
és a kitartás összege vagy tulajdonképpen, ez 
jelenik meg benned, a kommunikációdban és 
a jóga életmódban. Szokták mondani, hogy 
amúgy sem a cél elérése a legjobb, hanem 
megélni az odavezető utat, a következetesség 
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pedig akár lehet ennek az útnak egy formá-
ja. Ezt szeretnéd közvetíteni a személyes már-
káddal? 

Van egy bolgár edző, aki kissé old school, 
a nyolcvanas években a Kelet-Európai torná-
szokat edzette, ő mondta azt, ha nem élvezed 
az odavezető utat, akkor az egészet megette a 
fene. Hiszen maga a cél maximum 1%, de egy 
olimpikon is edz 15-20 éveket is akár, mire felér 
a csúcsra. 

Igen ezt szeretném közvetíteni, viszont a jó-
gában az a nagyszerű, hogy nem kell nekem el-
hinni, hogy amit mondok az igaz. Mert mindenki 
saját maga meg fogja tapasztalni. A jógában egy 
nagy arcon csapás, hogy ott meg kell tanuljuk, 
hogyan engedjünk el. Egy-egy jóga póz fogja 
megmutatni, hogy minél inkább fogat összeszo-
rítva próbálja valaki teljesíteni, annál kevésbé 
fog menni. Egy jóga pózban egyszerre van feszí-
tés, lazítás, elengedés, és eközben az egyensúlyt 
kell megtalálni. A görcsösség a jógában nem 
működik, megtanít az elengedésre, a megadó 
energiák használatára. 

Felmerült már sokszor, sok baráti beszélgetés 
során, hogy vajon a spiritualitás és a jóga ezer 
százalékban összefonódik-e és nincs meg egyik 
a másik nélkül. Azaz, ez alapján azt feltételezhet-
né az ember, hogy jógázni csak olyanok fognak, 
akik spirituális beállítottságúak. Pedig Te is in-
kább ahogy tapasztalom nem elsődlegesen er-
ről az oldaláról közelíted meg a jógát. Erről mit 
gondolsz? 

Vannak olyan jóga guruk, akiknek ezt a részét 
meghagyom, ők már több évtizede gyakorolják a 
jógát ebben a formában. Nincsenek követelmé-
nyek és szabályok. A jóga mindenkié! Az, hogy 
miért kezdi el valaki, az irreleváns. Viszont, ha va-
laki minden nap gyakorol, és befelé figyel, előbb 
utóbb érik felismerések. 

A jóga semmit nem kér, hogy higgy valami-
ben. Annyit kér, hogy ülj le és tapasztalj. Mindig 
mindenre belül fogod megtalálni a választ. Ülj le 

a fenekedre és tedd fel magadnak a kérdést, mi-
ért hiszed azt, hogy egyáltalán valamiben hinned 
kell? Ha valaki ezek után sem képes elvonatkoz-
tatni és annyira racionális, hogy köti a jógát a spi-
ritualitáshoz, akkor csak amiatt próbálja ki, mert 
gondoskodik saját magáról. Egy mozgásforma, 
amit kipróbál. 

A legracionálisabb emberben is az élete során 
fel fog merülni a kérdés, hogy ki vagyok én? Ez 
lehet, hogy egy jóga póz közben, egy séta köz-
ben, egy olvasás, bármi közben éri, de felmerül 
benne, hogy csak többek vagyunk ennél? Azaz 
persze kaptunk egy fizikai testet, melynek a leg-
nagyobb százaléka víz, de biztos vagyok benne, 
hogy mindenkiben megfordul a kérdés, hogy kik 
vagyunk mi? És ennyi már elég, mert innen indul 
el mindenki a maga útján. Ez annyira személyes 
és mindenkinek a sajátja. Így tehát, a jóga min-
denkié! 

Kissé elkanyarodva a jógától, fel szeretném 
tenni neked a kérdést, amit biztos vagyok benne, 
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hogy sokak megkérdeztek már tőled, hogy ragad-
tál kint külföldön, hogy jött a kinti élet? 

Érettségi után egyetemre mentem, nagyon 
szerettem, amit tanultam, le is diplomáztam, majd 
elkerültem az első munkahelyemre, amit szintén 
szerettem. Egy probléma volt: ott ültem 22 évesen, 
két nyelven beszéltem folyékonyan és excel táblá-
kat nyomogattam. Ekkor azt mondtam magamnak, 
erre ráérek. Olyan szinten bennem volt emiatt egy 
mehetnék, vizualizáltam mi lenne, ha maradnék, és 
ezáltal úgy döntöttem, hogy én választok, elindulok!

23 évesen jöttem ki karácsony után a tél köze-
pén Chicagoba bébiszitternek, megfagytam. Azt 
hittem nagyon jól beszélek angolul, de rájöttem, 
hogy anyanyelvi környezetben azért kissé más a 
történet. Eredetileg egy évre terveztem, amiből 
másfél lett. Közben szerelmes lettem, ami ide kö-
tött és általa itt ragadtam. Azóta sok víz lefolyt a 
Dunán, de soha nem terveztem, így alakult az éle-
tem és egy másodpercét sem bánom! 

Jelenleg Floridában élek, a legélhetőbbnek tar-
tom magam számára, hazautazás szempontjából 
is a legjobb. Az a rész, ahol mi élünk ma már nagy 
kedvencem. Eleinte szkeptikus voltam, mert na-
gyon sok az idős a környéken, és konkrétan keresni 
kellett a korombelieket. De mára már kialakult egy 
nagyon jó baráti társaság, megtaláltam a helyem és 
a környékben is látok potenciált a jövőre nézve. 

Ha jól tudom egyszerre több mindennel is fog-
lalkozol. Ugye építed a jóga életmód csatornát és 
brandet, angol órákat tartasz online és mellette 
elkezdtél egy étteremben felszolgálni. Zárásként 
meséld el kérlek, hogy van időd mindre, hogy te-
lik egy napod? 

Elég következetesek mégis változatosak a 
napjaim. Az angol órák a fixek az életemben, 
aköré építek mindent. Persze onnan indul, hogy 
otthonról dolgozom, így megspóroltam nagyon 
sok időt az utazgatással. Mint minden földi ha-
landó, reggelente felkelek, általában jógázom, 
ha nincs időm, akkor ezt kora délután pótolom. 
A teendőimmel olyan délután 3-4 magasságá-
ban végzem, a szabadidőmben pedig főként a 
jóga életmóddal foglalkozom. 

A „magadnak dolgozol” életstílus nagyon 
jó, de azt éreztem, hogy 2020 után antiszoci-
ális lettem. Hiányoznak az emberek, nincs egy 
kollégám évek óta, és most leírhatatlanul jó 
kapcsolódni másokkal. Emiatt tértem vissza a 
vendéglátásba, és nagyon jól döntöttem. Az, 
hogy a jövőben mi lesz, még kérdés. Haladok 
biztosan a céljaim felé és közben engedem, 
hogy megtörténjen velem az, aminek meg kell. 
Szeretem azt, ahol vagyok, azt, akikkel vagyok, 
szeretem a munkám, amit csinálok, és azt, aho-
gyan élünk.

www.jogaeletmod.com

https://jogaeletmod.com/
https://ujegyenloseg.hu/category/podcast/zold-egyenloseg/
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( („A nevetés Istenből fakad. Mikor nevetsz,
nagyon közel vagy hozzá.”

                                                                                        Czeczon István: Kávészünet az elmének



Különböző állapotok, 
folyamatok a letisztulás felé 
vezető úton

FÉNYHALMI BEATRIX

1, szabad akarat, sors,

fenti (hozott)karma, lenti karma és más ...
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Ez egy nagyon átfogó témakör, amelynek legelején szeretném leszögezni, hogy nem minden-
kinek feladata ebben az életében spiritualitással foglalkoznia, ezért aki nem nyitott rá, ne eről-
tessük, ne beszéljünk előtte ilyen témákról, ne javasoljunk se olvasnivalót, se előadást. Az ilyen 
embert hagyjuk békén, mert csak haragot, agressziót, nagyfokú ellenállást és vitát szítunk vele. 
Miért nincs ezzel mindenkinek dolga, kérdezheti a kedves olvasó, hiszen már jó ideje a megnyí-
lás korszakában vagyunk? Ennek megértése miatt egy kicsit bele kell nyúlni a karma formáiba, 
amikről sokan nem írtak, viszont több kérdésre is választ fogunk kapni. Engem mindig foglalkoz-
tatott a szabad akarat, sors és végzet kérdése. Hiszen, ha van sorsunk és végzetszerű állomás az 
életünkben, akkor miként lehetne szabad akaratunk?

Egyik nem zárja ki a másikat. Mindegyik a fej-
lődésünk, testet öltésünk célját szolgálja. Néhány 
éve ezt írtam, melyet az oldalamon is közzé tettem:

„Szabad Akarat

Van és Nincs. Miért? Leginkább a hagyma 
példájával lehet szemléltetni. Te vagy a közép-
pontja, a belseje. Meddig látsz el? Mennyire vagy 
tiszta tudatú? Minél nehezebb a karma a tudat-
lanságból, éretlenségből kifolyólag, annál keve-
sebb réteg érzékelhető. Aki csak a 2. rétegig lát, 
annak szabad akarata csak ezen belül tud helyet 
kapni, ami nagyon lekorlátozott. Mindjárt több 
mozgástere van annak, aki a 4. rétegig lát. Ez is 
korlátozott, de mivel a tudatosság nagyobb, több 
valóságréteget lát át. Aki az utolsó héjnak is tu-
datában van, ott a szabad akarat kinyilvánítható, 
szinte szabad a mozgástér, de mivel ez is valami 
nála nagyobban tartózkodik, még mindig kor-
látozott. Így tehát teljesen szabad akarattal csak 

a felébredettek rendelkeznek, kik egyek azzal a 
térrel, ahol a hagyma is megjelenik. De minden 
tudatszint megjelenik valami nála nagyobban, te-
hát ennek kiterjedése határtalan.”

Ezen meglátásom majdnem teljesen jónak bi-
zonyult, leszámítva, hogy nem feltétlenül a tudat-
lanság határozza meg a szabad akarat terét. Azó-
ta én is fejlődtem és kaptam választ több ehhez 
hasonló kérdésre.

Nem újdonság, hogy mindenkinek van karmá-
ja, ezek mellett családi karma, kollektív karma és 
nemzet karma is színesíti mindennapjainkat kb. 
2000 éve. Előtte többnyire csak kollektív karma 
volt. Ez megint nagy kitérő lenne hogyan és mi-
ért. De elég, ha ránézünk a magyar nemzet kar-
májára. Amióta a „pogány”, természettel harmó-
niában élő népre ráerőltették a kereszténységet, 
elveszítve önmagát, önnön természetét, sajnos 
mélyzuhanásba kerültünk. Ezt a karmalevest ka-
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nalazzuk. Itt természetesen nem a színtiszta Krisz-
tustudatról van szó, tehát nem a kereszténységet 
piszkálom, hanem a dogmákról, szektaszerű agy-
mosásról, erőszakról, ráerőltetésről és háborúk-
ról beszélek, a sokféleséget, a fekete vagy fehér 
két pólusra cserélve. Egy Krisztustudatú soha 
nem tett volna ilyet. Erről ajánlom az olvasónak 
figyelmébe:

A magyarok beavatása című könyvet, ami a va-
lódi származásunkról és a karmánk tisztításáról ír 
sok-sok ősi gyakorlattal.

Visszakanyarodva az első gondolatmenethez. 
A hozott, vagyis fenti karma egy fix karma. Lehet 
nem is tudunk róla vagy rendelkezünk erről né-
hány információval és igyekszünk tenni ellene, 
megváltoztatni. Ez a puttony, amit zsigeri szinten 
érezhetünk, hogy nyomja lelkünket. Sok évembe 
telt, míg felismertem ez nagyon nehéz, majdnem 
mozdíthatatlan. Ezt más nagy spirituális tanítók 
is megerősítették. Elfogadni lehet, együtt kell 
élni vele, a teljes elfogadással kezd oldódni és 
mesteri segítséggel. Amit idelent teszünk jelen 
életünkben, az a lenti karma. Ez is nagyon sok 
rétegből áll, amint ráláttunk egy rétegre azon-
nal jön az újabb. Matrjoska baba példázza ezt a 
legjobban. Itt termelhetünk pozitívet, negatívat, 
de a teljes elfogadáson kívül semmivel nem tu-

dunk hatni a hozott, Legtisztább Felsőénünk által 
kapott karmára. Tehát a fenti karma által hozott 
program végzetszerű, elkerülhetetlen. Az, hogy 
azért tegyünk jó dolgokat és legyünk kedvesek, 
mert ezzel pozitív karmát, nyereséget szeretnénk 
kovácsolni magunknak, inkább visszájára sülhet 
el, mivel nem valódi tiszta szándék vezérli, hanem 
önös érdekek. A folyamatos önmunka, tiszta tu-
dat elérésének belső szándéka képes formálni 
ezt az anyagot. Az olvasás, tanfolyamok, regresz-
sziók sorozata nem hoz eredményt kitartó, éle-
ten át tartó belső munka nélkül. Mivel az elménk 
folyamatosan címkéz, eltorzítja a valóságot, így 
a megszerzett információt, tapasztalatot is köny-
nyen félreértelmezheti, ebbe beleragadva pedig 
újabb karmát termel. Ezért történhet meg, hogy 
azt gondoljuk, mennyi mindent tudunk, milyen 
tudatosan élünk, „király csávók” vagyunk, több év 
után pedig rájövünk, hogy nem így van, valami 
félrement. Viszont aki elindul ezen az önismere-
ti úton, elkerülhetetlenül félre fog csúszni né-
hányszor, amik a letisztulás felé vezető állapotok, 
avagy spirituális úton lévő buktatók. Itt is vagy rá-
látunk és kijavítva hibánkat tovább lépünk, vagy 
beleragadva megakadunk, akár zuhanórepülést 
is végezhetünk, amiből nem mindenkinek sikerül 
felállni, mert nincs tudatában saját állapotának, 
hiszen ahhoz nagyon őszintén szembe kell nézni 
magunkkal.
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Általában a legelső megtévesztés, ami me-
netközben többször visszatérhet, a spirituális 
egónak azon folyamata, mikor mindenkinél min-
dent jobban tud. Ő mindent tud, és ezt hirdeti, 
kirakatba teszi, fényezi magát, avagy tudását má-
sok előtt, sokszor ráerőltetve véleményét és aka-
ratát másokra. Kommentelget, kijavít másokat, 
okoskodik bármilyen ezo-spiri-tudatos témában. 
Ugyanakkor csak a pozitív érzéseket és élménye-

ket hajkurássza. Ha valami negatív, kellemetlen 
vagy ellenállásba ütközik, azonnali tagadásba 
és támadásba lendül. Kerüli az ilyen helyzeteket, 
embereket és ráfogja, hogy lehúzza, alacsony a 
rezgésszint. Ezt a 2 utóbbit szerencsére nem ta-
pasztaltam meg, mert hamarabb felismertem a 
folyamatot. A kedvencem az azonnali vetítés és 
hárítás. Pl. egy ismerősöm folyton csak a hibát ke-
reste bennem, állandóan zaklatott, tanfolyamok-
ra akart elrángatni. Hiába mondtam neki, hogy 
ezeken már rég túl vagyok, beértek a dolgok és 
már másképp gondolom, mint ő. Olyan agresszív 
kirohanással kezelte ezeket, hogy indulatkezelést 
javasoltam neki. Mire visszatámadott azzal, hogy 
spiri egóm van, ha azt hiszem, ezen túl 
vagyok. De a megfázásban is azon-
nal kereste a spiri okokat, hogy mi 
a baj velem. Mivel folyton csak a 
problémát kereste bennem, meg 
is találta, csak nem vette észre, 
hogy saját magáról beszél, 
rám tükrözött mindent. Nem 
tartott sokáig az ismeretség. 
Ez a spiri egó nagyon radikális ol-
dala, amiből majdnem lehetet-
len kijönni, hiszen neki lehet 
csak igaza. Ez semmiben 
nem különb egy átlagem-
bertől, aki még sötétségben 

tapogatózik, csupán a spirituális vagyok arc ma-
gabiztosságot, energiát ad, kitölti az önbizalom-
hiány által létrejött űrt. Ennél fogva nem ismerek 
olyan embert, aki ideig-óráig ne tapasztalta volna 
meg. Sajnos a szomorú tény, hogy sokan évekig, 
évtizedekig beleragadnak, újabb nemkívánatos 
karmát termelve. Hiszen a pokolba vezető út is 
jó szándékkal van kikövezve. Ebben az állomás-
ban a mottó „Segíteni akarok. Az igazságot min-
denkivel meg fogom osztani. Rád ontom fénye-
met, ha megvakulsz is.” Régen a reiki mesterem 
azt mondta rám még tizenéves koromban, hogy 
bunkósbottal akarok alvajárót ébreszteni. Jót 
mulattunk rajta, de az üzenet átjött. 

Adyashanti spirituális függőségnek nevezi 
ezt. Egy spiri függő pedig pont megegyezik az 
általam felvázoltakkal is. Szavaival:

„Épp úgy működik, mint a morfium. És hama-
rosan olyan állapotba kerülsz, amely nem sokban 
különbözik egy egyszerű alkoholistáétól- azzal a 
különbséggel, hogy ő legalább tisztában van a 
problémájával, hiszen az alkoholizmus kulturáli-
san nem elfogadott. A spirituális függőségben 
szenvedő azonban meg van győződve arról, 
hogy neki nincs problémája, mivel az ő részegsé-
ge különbözik minden egyéb részegségtől. Sőt 
úgy gondolja, az élet értelme épp az, hogy az 
ember folyamatosan ebben a spirituális részeg-
ségben leleddzen.”

Folytatjuk a következő lapszámban.



https://illatkor.hu/


https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
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Te mire vagy képes?

HARGITAI ANDREA

- Vajon tudod-e, hogy mire vagy képes?
- Mi kellene ahhoz, hogy a képességeidet
  nagyobb mértékben kihasználd?

A hétköznapokban a legtöbb ember a meg-
szokotthoz, a biztonságoshoz ragaszkodik. Ez 
csodás dolog, hiszen nyugalmat biztosít. Van 
azonban egy nagy hátránya. Bent tart a kom-
fortzónádban, és emiatt csak a megszokott tu-
lajdonságaidat, képességeidet használod.

Néha persze elgondolkozhatsz azon, milyen jó 
lenne bátornak és spontánnak lenni. A gondola-
tot azonban többnyire nem kíséri cselekvés. De 
vajon miért nem?

Ahhoz, hogy cselekedj, és kimozdulj a megszo-
kottból, erős motivációra van szükséged. Egy vágy, 
egy kívánság ehhez nem elég erős. Gondolj csak 

az újévi fogadalmaidra. Hányszor döntötted el pél-
dául, hogy na, most aztán leadsz néhány kilót?

Egy-két hétig még erős is voltál, de aztán a 
lelkesedés alábbhagyott és a hétköznapok súlya 
mázsaként nehezedett a vállaidra. Nem volt már 
erőd ahhoz, hogy a megszokott tevékenységei-
det másokra cseréld, mert a bejáratott dolgok 
már könnyedén mentek, mintegy gépiesen, akár 
gondolkodás nélkül is.

Ahhoz, hogy a megszokott cselekvéseidet 
másra cseréld, nem kevés bátorságra van szüksé-
ged. Ez azonban nem olyan tulajdonság, amivel 
sokan rendelkeznek. Legtöbbünknek ezt kemény 
munkával kell elsajátítani. Sajnos a bátorságot 
többnyire csak a félelmek szembenézésével tu-
dod megszerezni, ami azért valljuk be, nem köny-
nyű feladat. Ugyanis ha nem lenne félelem, ami-



vel szembe kell nézned, akkor a bátorságra sem 
lenne szükséged.

A másik, ami segít, ha bízol abban, hogy egy 
váratlan helyzetet kezelni tudsz majd. Talán ez 
még a bátorságnál is nehezebb téma. Hiszen 
honnan is tudhatnád, ha eddig nem próbáltad. 

Valójában azonban ezt tudod gyakorolni az-
zal, hogy kevésbé tét nélküli helyzetekben, új 
dolgokat próbálsz ki. Ilyenkor minden egyes 
helyzet megoldásával egy picit erősíted a ma-
gadba vetett hitet, és ezzel az önbizalmadat is. 
Idővel pedig már elhiszed, hogy meg tudod ol-
dani a problémákat, hisz gyakorlatban is van hoz-
zá tapasztalatod. Ehhez fontos még, hogy bízz a 
megérzéseidben és merj rájuk támaszkodni. Ez 
egy biztos alapot fog adni, ha váratlan helyzetek-
be kerülsz.

A harmadik dolog, ami képessége-
idet segít előhozni, ha bele-
mész a spontán helyze-
tekbe. Ez azt jelenti, 
hogy nem terve-
zel meg mindent 
alaposan, hanem 
néha hagysz 

helyet olyan dolgokra is, ami felbukkan, vagy 
esetleg más szervezi a számodra. Ez persze olyan 
helyzetekbe sodorhat, amit nem tudsz feltétlenül 
kontrollálni. Viszont garantáltan új oldalaidat is-
merheted meg ezáltal.

A váratlan, spontán helyzetek, a félelmekkel 
való szembenézés mind olyan helyzetek, 
ahol bizonyos képességeidet hasz-
nálatba kell venned, akkor is, ha 
ezekről, akkor még nem is 
tudsz. Ilyenkor muszáj 
néhány olyan tu- l a j -
donságodat is használ-
nod, amit akár nem is 

h a s z n á l t á l 
azelőtt. Itt tudod 

meg azt, hogy való-
jában mire vagy képes.

Tudom ez talán most 
ijesztőnek tűnhet így leírva, de 

hidd el érdemes kipróbálni ma-
gad. Amit ugyanis nyersz ezzel, az 

minden képzeletet felülmúl. Ráébredsz, 
hogy milyen kitartó tudsz lenni, ha egy 

különleges célt akarsz elérni. Felébredhet 
benned a motiváció arra, hogy új dolgokba vágj 

bele, és közben rálelhetsz a boldogság kék ma-
darára is.

Szóval, mit mondasz?
Megkeresed, hogy mire vagy képes?
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KOVÁCS BRIGITTA EFI

Álmosan matatott a dobozban a szivacs után. A tubusból rózsaszín kígyó 
kanyargott elő. Apró mozdulatokkal vitte fel arcára a folyékony krémet. Jutott 
a nyakára és a dekoltázsára is bőven. Majd egy tégelyből finom port hintett a 
gondosan bevont rétegre.

– Így ni! Pattanások, ráncok, isten veletek! - gondolta, és elégedetten tekin-
tett a tükörbe.

Fogta a feketén kunkorodó szempillákat, és gyors mozdulatokkal a szem-
héjára ragasztotta.

Majd szénszín ceruzával pajkosan cicás tekintetet rajzolt. Következett a ró-
zsaszín tubus, melyből sűrű, fekete sörtét húzott elő, s az íves szempillákat 
finoman végigszántotta vele. Szemhéját csillámos krémmel fedte be.

Elégedett pillarebegtetéssel látott hozzá a legjelentősebb művelethez, a sze-
möldök megfestéséhez. Folyékony, fekete tussal, kacskaringós vonalat húzott.

– Ez az! A szemöldök adja meg az arc karakterét - nyugtázta elégedetten, és 
egyre magabiztosabban, amint a borvörös, puha ceruzához nyúlt, hogy vadí-
tóan telt ajkakat rajzoljon. Egy arra hivatott ecsettel pedig kifestette a körülha-
tárolt részt, gondosan ügyelve, nehogy kimenjen a vonalból.

Már csak az utolsó simítások voltak hátra. Orcájára finom pírt hintett, hogy 
pirospozsgásan tündököljön.

A reggeli rutin befejeztével elégedetten csücsörített a tükörbe.
Gyönyörű, napsütéses idő volt, így gyalog indult munkába. Kisvártatva 

azonban, ki tudja honnan, szemerkélni kezdett az eső. Megszaporázta lépteit, 
mert nem volt nála ernyő. Azonban az eső is egyre jobban nekilódult. Meleg 
cseppekben folyt végig az arcán.

S ekkor valami rendkívül bosszantó dolog történt: nem csak a frizuráját, 
hanem a teljesen vízálló sminkjét is elmosta. Fekete-vörös, csillámos patakok 
csorogtak le a homlokától egészen az álláig.

- Ez nem lehet igaz! Képtelenség! Nem hiszem el! - kavarogtak a kétségbe-
esés gondolatai fejében.

Odament a parkban lévő tóhoz. Elővett egy zsebkendőt, meg még egyet, 
meg még egyet, és dühösen mosta le szétfolyt sminkje pacáit. Mérge lassan el-
szállt, s ahogy a tó tükrébe nézett, egy régi ismerős tekintett vissza rá. Alaposan 
szemügyre vette az arcot redőről, redőre. Minden egyes ránc emlékeket idézett 
föl benne. Önkéntelenül elmosolyodott, ahogy a kihívásokkal teli időszakokra 
gondolt, és legfőképp arra, hogy mindannyiszor erősebben állt föl belőlük.

Olyannyira alámerült az emlékek tengerébe, hogy a mellette álló négy 
éves forma kisfiút is csak akkor vette észre, mikor az szoknyájába kapaszkodva 
a következőket mondta:

– Néni kérem, nagyon szép vagy!
Majd szégyenlősen visszafutott az apukájához.
Így még sose gondolt magára: hogy ő szép volna. Egész nap a kisfiú szavai 

csengtek a fülében.
Másnap reggel a tükör előtt állva, hosszas tépelődés után elhatározásra 

jutott: ma nem fest magának arcot.
Önnön vakmerőségétől - mert ekképp gondolt tettére - szinte megtálto-

sodott. Széles vigyorral, energikusan robogott be a munkahelyére. Életében 
nem kapott még ennyi bókot, mint akkor. Mindenki azt kérdezte, fodrásznál 
járt-e, vagy csak kipihente magát, mert sugárzóan néz ki.

Hazaérve fogta a sminkes asztalát, és tartalmát egy laza mozdulattal a ku-
kába söpörte.

Így vált meg festett maszkjától. Nem volt már rá szüksége. Többé már nem.

Szép vagy
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Itt a nyár, végre kiszabadultunk a „fogságból”, 
szóval jogos, mindenki menni akar a szabadba, 
fürdőzni, fénybe. Rögtön kezdenék pár fontos in-
formációval ezzel kapcsolatban.

Néhány tanácsot adnék, amit érdemes meg-
fontolni a napfényben való fürdőzés esetén.

1. Ha nincs szoktatva a bőr a napozáshoz, vé-
letlenül se terheljük le hirtelen több órás napfür-
dőzéssel. Ugyanis a nagy dózisú sugarakat nem 
fogja tolerálni a bőr és nem a napégésre gondo-
lok. Tehát fokozatosan, és egyszerre 20 percnél 
több időt napon nem igazán kellene tölteni. 

2. De ha már töltünk, akkor lehet naper-
nyőnk, ha például strandon vagyunk. Kalap, ba-
seball sapka. Ahogy a gyerekeknél is ezt meg-
teszik a szülők. Fényvédő, arcra testre. Fürdőzés 
után újra kenni. Bár a héten teszteltem az egyik 
natúr kozmetikai márka gyermek fényvédőjét, 
és a benne lévő cink oxid mennyisége annyira 
fehérre meszelte a testem, hogy a tusfürdő sem 
szedte le, nemhogy a sima víz.

3. Ha minden áron D vitamint akarunk szin-
tetizálni, ahhoz egész testes 20 perces napozás 
szükséges, szigorúan égés nélkül!!! Reggel 9 

előtt szerintem. 10-kor már nagyon erős az UV su-
gárzás. De gondolom ezt mindenki érzi a bőrén. 
És 5 után mennék ki legközelebb (én fehér bőrű 
vagyok, és égek – aztán bebarnulok)

Bőrünk egészségének
nyomában

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

MAYER PETRA

Nyárra Hangolva
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4. Délben és 
egész sokáig nem 

ajánlott a tűző na-
pon való tartóz-
kodás! Fényvédő 

használata erősen 
ajánlott és minő-
ségi abból is! Ne 

essünk az olcsó is jó 
csapdájába. Olvassunk 
utána és döntsünk 

egy jó mi- nőségű krém mellett, mert nem 
pluszban szeretnénk terhelni a bőrünket. 

5. Ha már megtörtént a 
baj, akkor kókuszolajban old-
junk fel 5 csepp orvosi leven-
dulát és hűtsük – azaz kenjük 
be az égett felületet vele és 
borogassuk hideg vízzel. A le-
vendula kiválóan csillapítja a 
másodfokú égési sérülést is. 

6. Anyajegyek szűrését 
végezzük évente.

7. Nyáron nem használunk erős sava-
kat, retinolt végképp ne!!! Nyá-
ron hidratálunk, nyugtatunk!

A barnulás bőrünk véde-
kezési mechanizmusa. Miért 
barnul valaki jobban, mások 
kevésbé? Az, hogy milyen tí-
pusú a bőrünk, kódolt, azaz 
genetikailag meghatározott. 
Nem véletlen, ha a családban 
előfordult rosacea vagy acne, 
akkor a gyermek örökli azt a szü-
lőtől. Viszont ezek kifejlődése ellen 
tudunk tenni. Megfelelő arcápoló 
készítményekkel, egészséges táp-
lálkozással, jobb mentális állapot 
megteremtésével stb.

Senkit nem terhelnék a barnulás fo-
lyamatával, akit érdekel, könnyen utána 
olvashat interneten a lejátszódó kémiai 
folyamatnak.

Korábban már írtam a Fizpatrik skáláról. 
Ez a besorolás abban segít nekünk szakem-
bereknek, hogy tudjuk, melyik hatóanyagot 
alkalmazzuk gyulladások esetén például. Ez 

a skála – sokak nem is tudják -, nagyon jól jön 
lézeres szőrtelenítés esetén, ugyanis a gépi be-
állításnál fontos, hogy milyen intenzitással kap 
az adott szőrszál (és bőr). Kár, hogy a kozmeti-
kai iskolában ezt nem tanítják. Na de hála ég-
nek tudunk róla. Tehát mutatja, mire hajlamos 
a bőrünk napozás idején, ég, esetleg könnyen 
barnul. Ez bőrápolás szempontjából fontosabb, 
mint gondolnánk.

A fehér bőr érzékeny, azaz ég, mégis bizonyos 
hatóanyagokat jobban bír, mint a barnább árnya-
latú. A barnább bőr pigmentáció szempontjából 

érzékenyebb. Tehát legyen 
szó gyulladásról, vagy akár 
napozásról, bizony égni is tud 
és ha gyullad, akkor általában 
pigmentációval gyógyul. 

Tehát, a fehér bőr ég. A 
barnásabb bőr hiperpigmen-
tálódik. Fehér bőrűeknél for-
dul elő a rosacea leginkább! 
Nekik kötelező a nyugtatás, 
antioxidánsok, és a fényvéde-

lem. Barna bőrűeknél illetve már meglévő pig-
menteseknél fontos, hogy nem simán fe-
hérítünk, de blokkoljuk az enzimet, ami 
a festékanyag termeléséhez szükséges. 

Következő cik-
kekben bőveb-
ben írok a ha-
tóanyagokról. 
Csodás nyarat 
addig is min-
denkinek!

Nyáron nem hasz-
nálunk erős savakat, 
retinolt végképp ne!!! 
Nyáron hidratálunk, 
nyugtatunk!
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Kávészünet az elmének
„A helyesen feltett kérdés többet ér bármilyen 

válasznál. Egy válasz nem biztos, hogy kielégítő 
tud lenni vagy helyes. Csak annyira, amennyire a 
kérdés helyesen volt megfogalmazva és feltéve. 
Egy helyesen megfogalmazott kérdés meg tudja 
változtatni az életed. Mindent kérdések által tu-
dunk elérni és nem kijelentésekkel. A helyes kér-
dés mindent le tud rombolni és bármit fel képes 
építeni. Megmutatja ki vagy.”

***

„A válaszod ugyanonnan érkezik, ahonnan a kér-
désed. Ugyanott születik.”

***

„Mikor érzelmeid nem befolyásolnak, döntéseid 
tiszták. Az elméd, az egód, az érzelmeid beleka-
paszkodhatnak számodra szükségtelen dolgokba 
a régi minták, megszokások, tapasztalatok miatt. 

Ám lecsendesített érzelmekkel kitisztul a tér, látá-
sod széles horizontokat elér, felismered mi fontos 
és mi nem. Meghozott döntéseid valóban téged 
szolgálnak majd, s erre a belőled kivetült világ 
azonnal reagál.”

***

„Olyan nincs, hogy nem vagy a jelen pillanatban, 
a Most-ban. Senki sincs, aki ne lenne jelen. A kérdés 
az, hogy miként vagy jelen, mivel azonosulva? Annak 
függvényében tapasztalod és annak arányában a 
Most-ot. Intellektus, elme, ego, személyiség, test, ér-
zelem, gondolat, szó, tett? Mi vagy éppen? Figyelem, 
tér, tudat? Egyik sem? Mind?”

***

„Gondolataid, tetteid, szavaid mindig legyenek 
egységben. Ettől leszel hiteles, elfogadható, elen-
gedhető, Igaz.”
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UDVAR MELINDA

Réthy Fashion – 
a tehetség kivirul minden nehézség ellenére

Újrahasznosított divatcégnek indultunk, de aho-
gyan telt az idő jöttek a különböző ötletek, és túllép-
tük a klasszikus divatcég kereteit. 

126   CsPM



Mit jelent az, hogy valaki tehetséges? Kit tar-
tunk tehetségesnek? Aki megfest egy (vagy több) 
különleges festményt, amelyet mindenki meg-
csodál és aukción licitálnak emberek, hogy birto-
kolhassák, és megcsodálhassák? Vagy aki szinte a 
semmiből létrehoz egy meghatározó céget, cég-
birodalmat, mint Steve Jobs, Elon Musk? 

Ahány ember, annyi válasz.

Számomra a tehetség olyan energia, tűz, amely 
aranyfonalként vezeti azt az embert, aki ajándék-
ba kapta: az embernek van tehetsége, azonban 
maga az ember a tehetség foglya.

A tehetséges ember kiemelkedik a tudásával a 
többiek közül, csinál valamit sokkal gyorsabban, 
felrúgva tradíciókat, megkérdőjelezve koráb-
bi betonbiztos alapokat. Mer új utakra lépni, és 
azon végigmenni, hisz abban, amit csinál. És ha 
a környezet, vagy a többiek, a társadalom általi 
elfogadottsága nem kedvező, vagy éppen eluta-
sító, akkor is hiszi, hogy neki ezt kell csinálni, ez a 
sorsa. Megy előre rendíthetetlenül.

A tehetséges ember sokszor csak úgy zsiger-
ből, ösztönből csinálja, próbálkozik minden le-
hetséges módon, hogy elérje a célját. 

Ismerünk híres történeteket tehetséges em-
berekről, akik alkottak több évszázada létező 
művészeti-építészeti alkotásokat, vannak köztük 
olyanok, akik még életükben elismertek lettek, és 
vannak, akik csak haláluk után váltak ismertté és 
elismertté.

A tehetség azonban a mindennapokban is 
jelen van, sokszor észre sem vesszük, vagy csak 
annyit észlelünk belőle, hogy valaki mást csinál, 
vagy amit csinál, azt máshogyan csinálja, mint a 
megszokott. És igen, erre sokan sokféleképpen 
reagálnak. Ritkán van az út elején ováció és taps-
vihar, helyette inkább fanyalgás, közömbösség…

Pedig tehetséges emberekre talán manapság 
jobban szüksége van a világunknak, mint valaha, 
reményeim szerint a tehetséges emberek segíte-
nek megoldást találni a civilizáció által létrehozott 
problémákra is, amelyek árnya fenyegeti a Föld 
jövőjét.

Rengeteg tehetséges embert ismerek, akikre 
nap, mint nap rácsodálkozom, elképedve állok 
egy –egy bátor és számomra nem hétköznapi 
döntésük előtt. Mert - bevallom – nehéz sokszor 
érteni, hogy tudnak emberek annyi időt ráfordíta-
ni egy új elképzelésre, egy álomra, ami a kezde-
tekben csak kér és nyeli az energiát, ők azonban 
töretlenül hisznek abban, hogy jó úton járnak.

Van egy hölgy, akinek évek óta szurkolok, 
hogy azt a sok kreatív energiát, amellyel rendel-
kezik, meg tudja mutatni az embereknek, egy 
régi barátnőm, aki a gyermekkori álmát valósítot-
ta meg úgy, hogy közben nap, mint nap felhívja 
a figyelmet a környezettudatos életmódra, illetve 
kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a cége társa-
dalmi szerepvállalásban is részt vegyen:

Íme, ő Réti Évi, a Réthy Fashion
megálmodója!
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Kedves Évi, kérlek mesélj magadról és a kez-
detekről, mi inspirált? 

Az első emlékem az volt, hogy a babámnak 
készítettem ruhákat. Még ovis voltam, mikor 
anyukámtól kértem anyagot és a divatkönyvét, 
amelyben szabásminta rajzok voltak. Akkoriban 
a szabásminták, nem egy az egyben voltak leraj-
zolna, hanem négyzetrácsos felületen voltak, és 
először rajzolni kellett egy méretarányos négy-
zethálót és arra kellett arányhelyesen rárajzolni a 
mintát. 

Arra már nem emlékszem, hogy mekkora 
szélességű rácsokat rajzoltam, hogy jó legyen a 
babámra, de arra igen, hogy sikerült elkészíteni 
a ruhákat, így az én babám lett a környék legdiva-
tosabb babája.

Mikor 7 éves lettem akkor elköltöztünk a szüleim-
mel egy másik faluba, és én egy teljesen új környe-
zetben kezdtem az általános iskolát. Körösszegapáti-

ban – mindenki mindenkit ismer, rólunk azonban az 
emberek nem tudtak semmit. Így kerültem ebbe a 
zárt közösségbe, egy kislány, aki ráadásul nagyon 
dadog. A dadogás miatt nem sok eséllyel indultam 
a népszerűségi versenyben, de szerencsére nem 
emlékszem kellemetlen szituációkra.

Arra viszont jól emlékszem, hogy az egyik ta-
nár felvetette, hogy szeretne találkozni a szüle-
immel, és ekkor mondott egy mondatot, amire 
azóta is emlékszem: azt kérdezte, hogy tudják-e 
a szüleim, hogy milyen okos vagyok. Ez egy meg-
határozó pillanat volt akkor, hiszen nem a dado-
gás volt a lényeg, nem a dadogó kislányt látta 
meg bennem.

Amikor megalapítottam a Réthy Fashiont, jöt-
tek az interjúk, majd később előadások, így meg 
kellett tanulnom kezelni ezt is, nem bújhattam el 
a kihívás elől. Megtanultam, hogy kell a közönsé-
get magam felé fordítani akkor is, ha dadogok. 
Megtanultam, hogy mit kell mondani, és hogyan, 
hogy arra figyeljenek, amit mondok, és ne vigye 
el a figyelmüket a dadogás, hanem a mondandó 
lényegére tudjanak koncentrálni. 

Az iskolai éveim fantasztikusan teltek, amit az 
élet az egyik kezével elvett a másikkal adott sok-
szorosan. Nem tudtam szépen beszélni, ezért ek-
kor még semmi olyan programban nem vettem 
részt, ami a beszéddel kapcsolatos (nevet).

Az iskolában, amikor néha felszólított a ta-
nár, hogy mondjak el egy verset, látni kellett az 
osztálytársaim arcát: hú, ez most nagyon gáz 
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lesz! Mivel azonban mindig nagyon jó közös-
ségbe kerültem, együtt tudtam velük nevetni a 
hibáimon.

Később építészmérnöknek tanultam és dol-
goztam a szakmában évekig. A szabás-varrás 
megmaradt hobbinak, próbáltam – ha időm en-
gedte – egyedi ruhákat készíteni magamnak és 
szeretteimnek.

Az álmaim központjában mindig az önálló-
ság állt, célként egy vállalkozás megteremtése 
lebegett előttem, amely a szépséggel, a divat-
tal foglalkozik. Munka mellett elvégeztem a Bu-
dapesti Divatiskolát, valamint folyamatosan ké-
peztem magam. Emlékszem, volt egy füzetem, 
amibe beírtam minden apró részletet, amiket 
szükségesnek gondoltam egy divatcég elindí-
tásához. 

Hogyan jött a környezettudatos divatcég gon-
dolata?

Mindig is odafigyeltem a környezetemre, a 
vásárlási szokásaimra, és ez akkoriban egyre na-
gyobb hangsúlyt kapott, egyre többet lehetett 

olvasni arról, hogy magánemberként mit tehe-
tünk azért, hogy a bolygónk élhető maradjon, és 
megőrizzük a következő generációk számára. A 

cégalapítással kapcsolatos elgondolásom azon 
alapult, hogy addig nem szerettem volna elkez-
deni, míg nem tudom pontosan az irányt. És ek-
kor – nagyjából a 2009-es válság idején – meg-
született az ötlet: nem csak egy divatcéget akarok 
létrehozni, hanem ezt környezettudatos módon, 
ha szükséges lépésről lépésre akarom megvaló-
sítani. A divatcégen keresztül megmutatni, hogy 
tudunk olyan termékeket is létrehozni kidobott 
anyagokból, melynek a minősége akár jobb is le-
het, mint az eredeti anyag.

2012-ben ez az elképzelés még újdonság 
volt, a társadalom nem volt felkészülve egy ilyen 
szemlélettel rendelkező divatcégre. A környezet-
védelemre a divatban csak egy nagyon kis réteg 
figyelt oda. Magyarországon 2017-től tapasztal-
tam azt, hogy az emberek elkezdenek ebben is 
tudatosan gondolkodni, ekkor már érezhető a 
fenntartható divat felé fordulás. De ekkor is még 
többnyire „a vásároljunk kevesebbet” szlogen 
volt túlnyomórészt jellemző. 
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A Réthy Fashion alap gondolata a farmer újra-
hasznosítás: készíteni lyukas, kidobott farmerok-
ból hétköznapi és alkalmi ruhákat. Ez kezdetben 
egy őrült ötletnek tűnt, ma már folyamatosan van-
nak események, amelyekre az emberek – vagy 
inkább a hölgyek - úgy szeretnének új ruhát ma-
guknak, hogy az nem feltétlenül új. Kicsit olyan 
ez, mint a Hamupipőkében a tündér keresztanya 
varázslata: egy halom régi holmiból egyedi, sze-
mélyhez illő ruhát próbálunk varázsolni. Az alapöt-
letünk: a legrosszabból, amit már kidobtak a leg-
jobbat kihozni.

Hiszek abban, hogy ezt a gondolkodásmódot, 
ha az élet bármely területén alkalmaznánk, akkor 
jobb lenne a világ, és nagyobb eséllyel tudnánk 
megőrizni állat – és növényfajokat unokáinknak 
és az őket követő generációknak.

2012. óta minden nap ezen dolgozom, és örü-
lök, hogy egyre többen állnak mellénk, felismer-
ve azt, hogy más módon alkotva is lehetsz kör-
nyezetedre figyelmes. 

A honlapon látható, hogy folyamatosan hív-
nak interjúkra, jelennek meg újságcikkek Rólad 
és a cégről. Nehéz volt az ismeretlenségből ki-
törni?

2012. elején kezdtem el a ruhákat tervezni, 
novemberben már felfigyeltek ránk és megje-
lent egy cikk rólunk. Emlékszem nagyon boldog 
voltam, hiszen amikor elkezdtem a vállalkozást, 
nem ismertem senkit, sem a média, sem a di-
vat világában. Kezdetben el sem tudtam kép-
zelni, hogy lesz divatbemutatónk, vagy, hogy 
akár megismernek bennünket. Lépésről lépésre 
mentünk előre: elkészítettük az első divatfotó-

kat, barátok segítségével: a modellek, a fotós, a 
sminkes mindenki szívességből és elhivatottság-
ból tette a dolgát. 

Bárkivel találkoztam, mindenkinek elmesél-
tem, hogy mi a hobbim, mivel foglalkozom a főál-
lású munkám után. Ekkor még egy cégnél dol-
goztam, mint építész, így estéket és hétvégéket 
tudtam a Réthy Fashionra szánni.

Az első divatbemutatónkra is egy ismerősünk 
hívott meg, úgy emlékszem rá, hogy egy uniós 
projekt záró rendezvényét szervezték és szerettek 
volna egy divatbemutatót tartani alacsony költség-
vetéssel (nevet). A modelleket ők biztosították, így 
nekem csak a ruhákra kellett koncentrálni. Eredeti-
leg az volt a kikötés, hogy én nem mehetek fel a 
kifutóra csak a ruhák, mert nem működhet reklám 
céllal a bemutató. Beleegyeztem, én így is nagyon 
boldog voltam, hiszen először láttam egy divatbe-
mutatót közelről is. (mosolyog). A ruhák viszont any-
nyira tetszettek a közönségnek, hogy egyszer csak 
szóltak a szervezők, hogy az utolsó körben a lányok-
kal menjek ki, mert meg szeretnének ismerni. 

Apró lépésekben haladtunk, hogy ahova egy-
szer elhívtak, utána folyamatosan számítottak 
ránk, ezért évek alatt számtalan bemutatón, ren-
dezvényen vettünk részt és egyre többen megis-
mertek bennünket.

Voltak érdekes és egyben elgondolkodtató 
történetek is. Például: hogyan készülnek a ma is 
divatos farmer sortok? A nyár közeledtével el-
árasztják a boltokat a farmer rövidnadrágok, de 
ki gondolná: ilyen terméket sehol sem gyártanak. 
A korábban legyártott és el nem adott farmerok 
szárait vágják le és ezeket adják el a nyár köze-
ledtével. A levágott farmerszárakat hulladékként 
kezelik, azonban egy vásáron egy ismeretlen férfi 
több mázsa farmerszárat ajándékozott nekünk, 
amelyből később rengeteg mindent készítettünk.

Később eljutottál iskolákba is, és különböző 
környezettudatos programokat találtál ki gyere-
kek, iskolai közösségek számára.

Újrahasznosított divatcégnek indultunk, de 
ahogyan telt az idő jöttek a különböző ötletek, 
és túlléptük a klasszikus divatcég kereteit. A hasz-
nált farmer gyűjtés az elején nem ment olyan 
könnyen, nem ismertek még bennünket, azon-
ban ahhoz, hogy szép dolgokat és jó minőség-
ben tudjunk készíteni, nagyon sok anyagra van 
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szükség. Ekkor jött az ötlet: szervezzünk iskolai 
farmergyűjtést, és ha van rá igény, akkor progra-
mokat is kapcsolunk hozzá, ami természetesen az 
újrahasznosításról szól.

A célunk az volt, hogy ezeknek az ökorendez-
vényeknek a végén a gyerekek és a tanárok is 
pozitív élményeket szerezzenek, mert így a kör-
nyezettudatos gondolkodás jobban érvényesül 
később, és tettünk egy apró lépést a legfogéko-
nyabb korcsoportok felé.

Az évek alatt több, mint 30 iskolában voltunk, 
és kialakult egy programsorozat, amely segítsé-
gével sok-sok információ került átadásra.

A környezettudatosságra nevelő előadások 
mellett összeállítottunk egy kiállítást „Farmermá-
nia” címmel. Ezt általában az iskolák aulájában le-
hetett megnézni, így ezt a szülők is láthatták. Volt 
a kiállításnak egy szöveges része, amely a farmer 
történetéről és a farmer előállításával kapcso-
latos környezetszennyezésről szólt, és voltak az 
újrahasznosított farmertárgyak, amelyeket bárki 
kézbe tudott venni, illetve láthatták, hogy miket 
lehet elkészíteni használt farmerból. 

Tartottam workshopokat is, amikor farmerből 
készítettünk tarisznyákat, neszesszereket, vagy 
kávékapszulából ékszereket.

Az ökonap csúcspontja mindig egy divatbe-
mutató volt, melyen modellként a gyerekek és a 
tanárok léptek fel. Ez a része a programsorozat-
nak, mindig fergetegesre sikerült, hiszen a gyere-
kek előtt az újrahasznosított farmerruhában felvo-
nult modellek a barátaik, tanáraik vagy az iskola 
gondnoka volt. 

A környezetvédelem tanításán túl még az is 
fontos volt, hogy a gyerekeket az iskolában ösz-
szehozta ez a program, közösségformáló ereje 
volt. A tanárok visszajelzései nagyon pozitívak 
voltak, mesélték, hogy a rendezvény után a kicsik 
a nagyokkal együtt beszélgettek a szünetekben.

Ismert emberek is felfigyeltek a munkádra? 

Jókai Anna írónő meglátogatta Józsa Judit 
kerámia művészt egyszer a galériájában, ahol 
volt pár ruhánk kiállítva és ott beleszeretett a tu-
lipános farmerkabátunkba. Judit odaajándékozta 
neki a kabátot. Az írónő – aki ismerte, tudja - na-
gyon különleges egyéniség volt, korát megha-
zudtolóan élte az élettét, fergeteges humorral. 

Történt egyszer, hogy anyukám felhívott egy este, 
hogy kapcsoljam be a tévét, mert Jókai Anna 
egy műsorban a tulipános farmerkabátban jelent 

meg. Mikor megláttam, kicsordult a könny a sze-
memből: a nyolcadik X-en túl laza eleganciával 
viselte az általam megálmodott és elkészített far-
merkabátot. 

A farmer tényleg kortalan, bárki viselheti, na-
gyon sok formája van annak, hogyan hordjuk. 

Vannak olyan szervezetek, cégek, akikkel 
együttműködtök, segítitek egymást?

Több szervezettel tartjuk a kapcsolatot, jelen 
vagyunk a Kocsonya fesztiválon és a Muzsikál az 
erdő rendezvénysorozattal már több éve együtt-
működünk, mi készítjük újrahasznosított anya-
gokból a promóciós termékeiket.

Az Erste Bankkal is voltak közös programjaink, 
remélem, hogy ezek a jövőben tovább fognak 
élni. A Corvinus Egyetem diákjaival is sok projekt-
ben dolgoztunk együtt, több szakdolgozat elké-
szítésében nyújtottam segítséget.

Külföldön mennyire ismernek Benneteket? 

Egy Finnországban élő barátnőmmel Helsin-
kiben szerveztünk egy Re-Jeans kiállítást régeb-
ben, annak nagyon jó fogadtatása volt mind a 
finnek, mind a kint élő magyarok körében. 

Voltunk már Németországban és Ausztriában 
különböző vásárokon, mindenhol nagyon jól fo-
gadtak, mondhatnám: szerettek minket. Érdekes 
volt látni, hogy az újrahasznosítással kapcsolatos 
gondolkodás, tenni akarás ezekben az országok-
ban sokkal előrébb tart, mint nálunk, és mégis 
a mi kreatív megoldásainkat nagyon értékelték, 
felfigyeltek rá. 

CsPM   131



2020. márciusában a Covid helyzet minden-
ki számára egy új helyzetet teremtett, rengeteg 
ember volt kénytelen új életet kezdeni, elhagyni a 
szakmáját, hivatását, hogy megélhetését biztosít-
sa. Milyen problémákkal szembesültél és milyen 
változások történtek a Réthy Fashion-nél? 

Sajnos valóban nehéz időszakon vagyunk túl: 
tavaly megszűntek vásárok, az iskolai programok, 
a fizetőképes kereslet szinte eltűnt.

A vállalkozásunk építése során, törekedtem 
arra, hogy több lábon álljunk. Jártunk rendez-
vényekre, fesztiválokra, vásárokba, több online 
felületen voltunk jelen és előadásokat tartottunk 
iskolában, zöld rendezvényeken, egyetemeken.

Arra gondoltam, hogy ha bármelyik láb eset-
leg kiesik, még mindig ott van a többi, ami a be-
vételeinket kiegészíti.

2020. márciusától nagyon sokan elkezdtek 
maszkokat gyártani, mi is így tettünk. Az első 500 
db maszkot két kórházba szállítottuk karitatív jel-
leggel. Amikor ennek híre ment, akkor jöttek a 
megrendelések. A maszkoknál is próbáltam egy 
kis színt belevinni, készítettem egyedi, romanti-
kus maszkokat, mert úgy gondoltam, ha már úgy 
is hordani kell, legalább érezzük magunkat jól, 
amikor viseljük őket.

Későbbiekben már maszkot sem igényelt sen-
ki, illetve jöttek a korlátozások. Sajnos volt egy 

pont, mikor már a vállalkozás egyik lába sem mű-
ködött, teljesen leállt az élet körülöttünk. Talán 
még az online felület működött volna, de mivel 
mindenki ott próbálta megmutatni magát, ott is 
visszaesett a forgalmunk.

Kitaláltam újabbnál újabb termékeket, írtam 
az újszerű posztokat a közösségi médiában, me-
lyekre a reagálás nagyon pozitív volt, de meg-
rendeléseink nem lettek. Mindenkitől csak azt 
hallottuk, hogy kitartás, de mégis azt vettem 
észre magamon, hogy nem szeretek reggelente 
felkelni, nem szeretek a barátaimmal beszélni. 
Tényleg úgy éreztem, hogy minden összeomlott 
körülöttem a vállalkozással kapcsolatban. Na-
gyon nehéz időszakot éltem meg, gyakorlatilag 

újra kellett gondolnom az eddigieket, és meg-
szívni magam, keresni a megváltozott helyzet-
ben a kitörési pontokat.

Hála a körülöttem lévő embereknek, sze-
retteimnek sokkal pozitívabb vagyok, bízom 
benne, hogy visszatér az élet, új kollekciókat 
készítek, van egy pár új elgondolás, projekt a 
fejemben, bizakodva tekintek a jövőbe, hiszen 
mi egy innovatív rendszert találtunk ki, és a 
pandémia ugyan kicsit elhomályosította a kör-
nyezettudatos szemléletet, annak fontosságát, 
de a saját érdekünk, hogy a környezet fontos-
ságát napirenden tartsuk.
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„egy megfelelő 
szabásvonal 
csodás feneket 
varázsolhat”



Mi nők abban biztosan egyetértünk, hogy a fenekünk az egyik legérzékenyebb téma, amivel 
meg lehet minket találni… Kevés olyan feneket érintő bók van, amit egy nő egyből kétségkívül 
pozitívnak tud értékelni. Mindemellett hihetetlenül felszabadító tud lenni az öltözködésünkben, 
ha biztosak lehetünk abban, hogy jó fenekünk van az adott szettben! Ám a „jó fenék” fogalma 
– szerencsére – annyira tág, hogy ahány nő, annyi jó fenék létezhet! Egy megfelelő szabásvonal 
csodás feneket varázsolhat akkor is, ha étkezéssel, edzéssel nem tudunk olyan alakot formálni, 
amiről álmodunk. 

Nagynak látod a feneked? Rendszeresen gondot okoz, hogyan is öltözködj úgy nyáron, hogy 
ez ne okozzon gátlásokat benned? Bár egyre nagyobb divat a nagy fenék, ha Téged mégis fruszt-
rál a hátsód mérete és/vagy formája, érdemes okosan öltöztetned ezt a testrészed. Szerencsére 
a divattervezők bőven szolgáltatnak olyan trükköket, amelyekkel kisebbnek láttathatod a fe-
neked - sőt, még formálhatsz is rajta némi tudatos fazon-, szín-, és mintahasználattal. Nem kell 
tehát nagy, bő felsőrészekkel eltakarnod ezentúl a hátsó részed, nyugodtan mutasd meg a most 
következő megoldásokkal!

HOGYAN TEREMTS
STÍLUSOS RUHATÁRAT?
XVI.

BOTYÁNSZKY SZILVIA

Fenékformáló nyári stílustippek

Hosszanti csíkos A-vonalú szoknya

Azt még nagyanyáinktól tudjuk, hogy 
a hosszanti csíkozás karcsúsít. Természe-
tesen ez a fenék területén is ugyanúgy 
igaz! A szoknya legyen A-vonalú, vagy 
egyenes szabású, így biztosan jól fogod 
érezni magad benne.
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Egyenes fazonú, bővebb szárú 
nadrágok, akár magasabb 

derékkal

Ha a vádlidra nem feszül rá a 
nadrág, hanem szép egyenes, bő 
vonalban követi azt, miközben a 
csípődön, fenekeden szűkebb, sok-
kal karcsúbbá teheted az egész csí-
pő-fenék zónát.

Jól elhelyezett farzsebek

Valószínűleg már az is feltűnt, hogy 
nem mindegy, miképp állnak a farzsebek 
a nadrágodon. Ahhoz, hogy ne tűnjön for-
mátlannak és túl méretesnek a feneked, a 
nagyobb farzsebes nadrágokat válaszd. Az 
is fontos, hogy a zsebek ne legyenek távol 
egymástól, valamint ne helyezkedjenek el 
nagyon fent, hanem valahol középtájon.

Átlós csíkozással készült ruha

A csíkok csodát tudnak tenni, ezt 
már biztosan tapasztaltad. De nem 
kell feltétlenül hosszanti irányban 
futniuk, az átlós csíkozás is gyönyö-
rűen formálja a szélesebb részed. 
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Csípőn sötétebb ruhák/szoknyák

Ha nagynak látod a feneked, válassz olyan 
szoknyákat vagy ruhákat, amelyek pont ott a 
legsötétebbek, ahol a feneked és csípőd a 
legszélesebb. Inkább a combod közepétől 
lefelé kezdődjenek a színek és a minták. A 
sötétebb rész lehetőleg ne a csípőd legszé-
lesebb pontján kezdődjön!

Empír vonalú nyári ruha

Ha fenékkisebbítésről van szó, az 
egyik legjobb választás lehet a mell 
alatt karcsúsított, onnan lefelé lágyan 
bővülő ruhafazon. Ez a szabásvonal 
úgy varázsol nőiesen ívelt formákat, 
hogy közben karcsúsítja a kritikus te-
rületet. Arra vigyázz, hogy ne hirtelen 
bővüljön ki a mell alatti rész, mert így 
könnyen kismamaruha látszatát kelthe-
ti a fazon.
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PÁLI PATRÍCIA

A kátránnyal leöntött rózsaszín 
csillámos unikornis esete

Mert nincs annál rémisztőbb dolog, mint ami-
kor hirtelen ott terem, élő és birtokolható valóság 
lesz mindaz a cukros rózsaszín testbe álmodott 
vágy, ami után eddig csak sóvárogtunk, amire 
úgy gondoltunk, mint egy a csak nagyon kivált-
ságosok számára járó nem is e földi csodára, ami 
megvalósulásának pillanatában hangos és vakító 
szirénát kapcsol, rivallva bele a messzeségbe az 
egyszerű intelmet: „Menekülj!”

Mert ami elromolhat, az el is romlik, s a vesz-
teség fájdalma - a megtapasztalt elérhetetlenség 
megízlelt valósága - nagyobb és fájdalmasabb 
lesz, mintha csak fikció maradt volna.

Az elérhetetlenhez való vonzódás be nem tel-
jesülő volta biztonságos távolba helyezi a fájdal-
mat, kihelyezett tagozata ez a szívfájdalomnak, 
ami minimál fájdalomérzet, szemben a tapintható 
valóság közvetlen - közelről, részemmé váló ele-
ven, húsbavágó pulzálóan szívbemarkoló fájdal-
mától.

Menekülj, mert ha megérinted, valósággá vá-
lik és fájni fog elmúlását végignézni, erőteljes, 
kiteljesedett létének passzív szemlélőként való 
végigasszisztálását a megsemmisülés egyirányú 
útján.
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Mert ami elromolhat, az el is romlik. Mert a tün-
döklés útja a romlásba vezet, a megsemmisülés fájó 
űrt hagyó kínzó múltba húzó emlékébe. Most, hogy 
még így, hogy éppen csak megjelent a rózsaszín 
csillámos unikornis még nem köt hozzá sok emlék. 
Az érzelmi kötelékek laza szálai még nem kötnek 
össze, nem képeznek valós hidat közte és köztem. 
Még csak, mint csábító lehetőség lebegnek csá-
bítva, hogy az elköteleződés mámorosan terhes 

béklyójába hajtsam fejem, s magamra 
kössem a kapcsolatunkat, az egymás-
hoz tartozásunkat szentesítő kö-
telékeket. Ott van a lehetőség, 
hogy ebben a tisztán töké-
letes pillanatban adjam 
át, örökítsem meg ezt az 
érintetlen valószínűtlen 
valóságot.

Mert el fogom veszíte-
ni. Mert fájni fog. Mert ott fogok 
állni tehetetlenül. Ott fogom végig-
nézni, ott fogom esendő esz-
köztelenséggel végigasz-

szisztálni, ahogy a mulandóság enyészetéé lesz a 
rózsaszín csillámos unikornisom. Nézni fogom, és 
nem fogok tudni tenni semmit, ahogy fényehagyot-
tá válik a rózsaszín csillámos unikornisom, ahogy 
halad a léttelen romlás visszafordíthatatlan útján.

Mert el fogom veszíteni. Mert fájni fog. Mert 
csak fájdalmas lehet a végkimenetel. Mint végte-
lenített szalagon futnak ezek a gondolatok, a két-
ségbeesett menekülés ütőerén tartva a konstans 
nyomást, a veszteség előre vizionált nyomasztó 
gondolatát, mi azonnali és végleges lépésre kény-
szerít a fájdalom minimalizálás jegyében. Mert lép-
ni kell, mert azt kell, hogy érezzem, hogy a döntés 
az én kezemben van, hogy aktív szereplője - s nem 
pusztán passzív elszenvedője vagyok a rózsaszín 
csillámos unikornisom és az én közös történetem-
nek. Mert tennem kell valamit a biztos romlás ih-
lette jövő perspektíva uralta gondolatok közepet-
te. Nekem kell formálni a közös jövőnket, azt kell, 
hogy érezzem, hogy az én kezemben van az irányí-
tás. S még most, mielőtt kibontakozna közös törté-
netünk, gyorsan pontot kell, hogy tegyek a végére. 
A kezdet s a vég egy szűk keresztmetszetű körbe 
bele kell, hogy férjen, egy tünékeny délibábszerű 
ábránddá kell, hogy tegyem, hogy kipukkasszam, 
mint könnyű testű buborékot, melynek felcsillanó 
szivárványfényét magamba zárhatom mielőtt sem-
mivé lesz, szétpattanva elterül kezemben.

Egy pillanatra megcsodálhatom a rózsaszín csil-
lámos unikornisomat, szívembe zárhatom, mielőtt 

az örökkévalóságnak átadom. Csillogását 
sötétbe burkolom, hogy lénye, létének 

ténye, elmúló tény maradjon. Van, volt 
és lesz, így zsugorodik bele egy apró 

térbe, a pillanat fájdalmasan 
könnyed léttelen létébe.

Mert nincs annál ré-
misztőbb, mint amikor 

hirtelen ott terem, élő és 
birtokolható valóság lesz 

mindaz a cukros rózsaszín 
testbe álmodott vágy, ami után 

eddig csak sóvárogtunk, 
miközben tudván tud-
juk a fejünkben élő 

megmásíthatatlan-
nak hitt valóságot, 
hogy a biztos vesz-
teségbe fut ki en-

nek a történetnek a 
zárófejezete.
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Újgenerációs fogászati 
implantátum-rendszer fejlesztés

Jelentősen növelheti a beültetett fogászati implantátumok élettartalmát, ezáltal javulhat a pá-
ciensek életminősége annak az új eljárásnak köszönhetően, melyet a Szegedi Tudományegye-
tem (SZTE) és a Denti System Kft. munkatársai fejlesztettek ki - tájékoztat a felsőoktatási intéz-
mény közkapcsolati igazgatósága 23-án.

CZECZON
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A közlemény szerint az uniós támogatással, 
több mint 440 millió forintból megvalósított 
projekt fő célja olyan újgenerációs fogászati 
implantátumrendszer kifejlesztése volt, amely 
csökkenti a beültetés körül kialakuló bakteri-
ális eredetű gyulladások lehetőségét. Ez akár 
többszörösére is növelheti a beültetett imp-
lantátumok élettartamát, ezáltal javítva a páci-
ensek életminőségét.

Az interdiszciplináris kutatás eredménye-
képp kifejlesztett újgenerációs implantátu-
mok - a projekt kezdetén kitűzött céloknak 
megfelelően - teljes mértékben megfelelnek 
a modern fogászati implantológiai követelmé-
nyeknek - közölte a projekt szakmai vezetője, 
az SZTE tudományos főmunkatársa, Tóth Zsolt.

Az implantátumrendszer különlegessé-
ge, hogy a fogágy anatómiai adottságait fi-
gyelembe véve tervezhető és kivitelezhető 
a beavatkozás kezelt fogágybetegek részére 
is. Az implantátum geometriai kialakításának 
köszönhetően az implantátumrendszer bizto-
sítja azt, hogy a fogágybetegségre jellemző 
változatos csontminőségnek megfelelően al-
kalmazható legyen, és a beültetés után meg-
felelő mennyiségű lágyszövet képződhessen.

A projekt résztvevői olyan sebészeti eszköz-
parkot fejlesztettek ki, amellyel a beavatkozás 
során kíméli a szájüreg szöveteit, a gyógyu-
lást gyorsabbá és eredményesebbé teszi. Az 
egyetem a fejlesztés teljes vertikumában részt 
vett, a tesztminták bevizsgálásától kezdve a kí-
sérleteken keresztül a klinikai ellenőrzésig.

Tóth Zsolt kitért arra is, hogy a későbbiek-
ben a fogorvostan-hallgatók is profitálhatnak 
a megvalósult projektből. Az implantológiai 
témájú előadásokon a projektben részt vevő 
fogorvos oktatók első kézből adhatják át a 
hallgatóknak azokat az elméleti és gyakorlati 
ismereteket, amelyeket az újgenerációs imp-
lantátumok fejlesztése során nyert kutatási ta-
pasztalatok biztosítanak.
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