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Havi rendszerességgel megjelenő digi-
tális kiadvány, pdf formátumban. A Csak 
Pozitívan Média Kft. fenntart minden, a 
lap bármely részének bármilyen mód-
szerrel, technikával történő másolásával 
és terjesztésével kapcsolatos jogot. A 
laphoz tartozó oldalak tartalmát és ki-
alakítását nemzetközi és magyar törvé-
nyek védik. A Csak Pozitívan Média Kft.  
pontos és hiteles információk közlésére 
törekszik, de a tájékoztatásból fakadó 
esetleges károkért felelősséget nem vál-
lal. A cikkek és hirdetések tartalmáért a 
szerzők vállalják a felelősséget.

Üdvözlet az olvasónak!
Köszöntöm Kedves Olvasó! Dübörög a nyár, aki teheti, igyekszik az új 
körülmények között is kihasználni a nyarat a pihenésre.

Mi pedig a nyaraláshoz összeállítottunk egy jó kis magazint, amivel ki 
lehet feküdni a partra, vagy el lehet vonulni egy árnyat adó fa alá egy 
nyugágyra, és olvasni, lazulni, pihenni, kikapcsolódni. Ám mindezt úgy, 
hogy hasznos információkkal lesz tele az olvasással töltött idő.
Hamarosan pénzügyi edukációs anyagokkal is jelentkezünk, hogy a ha-
zánkban tapasztalt alacsony szintű pénzügyi tudatosságot emeljük. Tesz-
szük mindezt könyvelési, banki és biztosítási  szakemberek segítségével.

*****
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. 
Ne feledjék, magazinunkban a tartalom, a linkek és a hirdetések kattint-
hatóak. Vegyék fel a kapcsolatot bátran a lapunkban publikáló szakér-
tőkkel, ők Önökért dolgoznak a hétköznapokban is.
Várjuk felületeinken! A tudatos emberek minket választanak!

*****
E havi lapszámunkban a teremtés kérdését járjuk körbe igen alapo-
san és folytatjuk mindezt a következő hónapokban is
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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15 ezer tonnányi csomagolási  műanyagot 
kell kiváltani  >>> 9.
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kibocsátással járnak  >>> 14.
Évente 2,5 milliárd tonna élelmiszer 
kerül a szemétbe  >>> 16.
Több szén-dioxidot bocsátanak ki az Amazonas erdei, 
mint amennyit elnyelnek  >>> 19.
Eredményesen zárultak a fejlesztések  >>> 21.
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A Z generáció egyharmada dolgozik teljes 
munkaidőben  >>> 48.

19

22

7

26



CsPM    5
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ÉletMese Újrakeretező - 7.   >>> 59.
Teremtés a hétköznapokban - Hogy került 
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elmélete  >>> 101.
Csend, kiüresedés  >>> 106.
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Netflix&chill nyári kiadásban  >>> 119.
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Mit vegyél fel, ha nyári esküvőre 
hívtak meg?  >>> 127.
Veszélyben az északi simabálnák   >>> 132.
Az ausztráliai bozóttüzek voltak a legnagyobb 
hatással a klímaváltozásra 2020-ban  >>> 134.
Ritka betegségeket vizsgáló kutatás 
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Richard Branson angol milliárdos július 11-én 
a Virgin Galactic fedélzetén járt a világűr pere-
mén, űrhajójuk nagyjából 86 kilométeres ma-
gasságba ért el. Jeff Bezos, az Amazon alapítója 
hasonló útra készül kedden. Mindkét üzletember 
az űrutazások jelentős kiterjesztésében remény-
kedik, űripari vállalataik mindennapossá akarják 
tenni az űrturizmust.

Az új magán űrhajók indítása azonban hatal-
mas környezeti költségekkel járhat Eloise Marais, 
a londoni University College kutatója szerint, aki 
az üzemanyagok és az iparág légkörre gyakorolt 
hatását vizsgálja.

A milliárdosok űrversenye a légszennyezés 
növekedését hozhatja: egy rakétaindítás akár 
300 tonna szén-dioxid kibocsátásával jár az 
atmoszféra felső részébe, ahol évekig meg-
marad.

A milliárdosok űrversenye 
a légszennyezés 
növekedését hozhatja

CZECZON

Az űrhajók indításához óriási mennyiségű 
üzemanyag szükséges. A SpaceX vállalkozás 
Falcon 9 rakétája kerozint, az amerikai űrkutatá-
si hivatal folyékony hidrogént használ az indítási 
rendszereikhez. Ezek az üzemanyagok jelentős 
mennyiségű szén-dioxidot, vizet, klórt és más ve-
gyi anyagot bocsátanak a légkörbe.

A rakéták szén-kibocsátása a repülőgépekhez 
képest kicsi, de évente mintegy 5,6 százalékkal 
nő - mondta Marais, aki már egy évtizede végez 
szimulációkat.

„Egy hosszú távú repülőúton a szén-dioxid-ki-
bocsátás egy-három tonna. Egy rakéta felbocsá-
tásé 200-300 tonna” - hangsúlyozta.
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Jelenleg azonban a rakéták indítása igen ritka, 
2020-ban például 14 rakétakísérlet volt a világon 
a NASA adatai szerint. Ezzel szemben a légifor-
galomban naponta átlagosan több mint százezer 
járat repült.

A rakétákból a kibocsátás azonban közvetle-
nül a felső légkörbe kerül, ami azt jelenti, hogy 
hosszú ideig - két-három évig - megmarad ott. 
A kibocsátott víz a légkör felső részében - ahol 
felhőkké alakul - melegítő hatású lehet. „Még az 
olyan ártalmatlan anyagnak, mint a víznek is lehet 
hatása” - tette hozzá. 

Közelebb a földhöz minden üzemanyag hatal-
mas hőt bocsát ki, ami ózont juttathat a troposzfé-
rába, ahol az üvegházhatású gázként működik és 
feltartóztatja a meleget. A szén-dioxid mellett, a 
kerozin és metán típusú üzemanyagok kormot is 
termelnek, és a légkör felső részében az ózonré-
teg megsemmisülhet az égő üzemanyagok ösz-
szetevőinek kombinációjával. 

Egy új piaci jelentés úgy becsülte, hogy a glo-
bális szuborbitális közlekedés és az űrturizmus 
2031-re 2,8 milliárd dollárra nő, azaz évi 17 száza-
lékkal a következő évtizedben. 

Marais szerint az új űrfejlesztések körül mindig 
nagy az izgalom, de lehet felelősségteljesnek len-

ni, amikor valami izgalmasra vállalkozunk. Óva-
tosságra int az űrturizmus iparág növekedésével 
kapcsolatban, és felhívta a figyelmet arra, hogy 
jelenleg nincsenek nemzetközi szabályok az álta-
luk használt üzemanyagokról és azok környezetre 
gyakorolt hatásáról. „Nincsenek szabályok a ra-
kéták kibocsátását illetően. Cselekedni kell, amíg 
a milliárdosok még csak vásárolják rakétajegyei-
ket” - hangoztatta.
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Két éve, amikor biztossá vált, hogy idén Ma-
gyarországnak is át kell ültetnie jogrendszerébe 
egyes egyszer használatos műanyagok uniós 
tilalmát, az érintett termékek volumene még 
évi 10 ezer tonna alatt volt a szövetség adatai 
szerint. Ez tavaly emelkedett 15 ezer tonnára az 
elviteles ételdobozok, italpoharak és hordtasa-
koknak a koronavírus-járvány következtében je-
lentősen bővülő mennyisége miatt - mutatott rá 
a CSAOSZ.

A csomagolószakma érdekképviselete piaci 
forrásból úgy tudja, a megfelelő alternatívák 
megtalálása már zajlik, olyanok is a műanya-
got helyettesítő termékek gyártásába kezdtek, 
akik korábban egészen mással foglalkoztak. 

Nagy Miklós, a CSAOSZ főtitkára a közle-
mény szerint úgy fogalmazott: bár a rende-
let még most is szül némi bizonytalanságot az 
iparágban, a statisztikák azt jelzik, hogy az átál-
lás már tavaly megkezdődött. A korábban éves 
szinten mintegy 15 százalékkal növekvő hazai 
műanyag csomagolóanyag-felhasználás értéke 
(ebbe nem csak a tiltás alá eső termékek számí-
tanak bele) 2020-ban 288 milliárd forintról 268 
milliárdra, azaz 7 százalékkal csökkent. 

A főtitkár szerint egyelőre átmeneti időszak 
figyelhető meg az érintett szektorokban - 
gyorsétkezdék, étel-házhozszállítás, catering, 
italautomaták -, júliusig ugyanis sokan legalább 
egy évre elegendő készletet halmoztak fel a 
rendeletben szereplő műanyag termékekből. 

15 ezer tonnányi csomagolási  
műanyagot kell kiváltani 

Évi 15 ezer tonnányi egyszer használatos műanyagot - ételtartó dobozok, italpoharak, zacs-
kók - kell kiváltani más, környezetbarátabb termékkel Magyarországon a július 1-től hatályos 
kormányrendelet alapján. 

CZECZON
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A kormány tavaly februárban hirdette meg a 
Klíma- és természetvédelmi akciótervet, amely 
idén július elsejétől tiltja az egyszer használatos 
műanyagok forgalomba hozatalát. A hónap ele-
jétől tilos egyebek mellett műanyag fültisztító 
pálcikát, evőeszközt (villa, kés, kanál, evőpálci-
ka), tányért, szívószálat, italkeverő pálcikát for-
galomba hozni. A korábban felhalmozott kész-
leteket a rendelet szerint azok kimerüléséig fel 
lehet használni.

A tiltásokkal azt a célt szeretnék elősegíteni, 
hogy Magyarországon egyre inkább a környe-
zetbarát, többször hasznosítható termékeket 
vegyék a fogyasztók igénybe.

A kormány a tilalommal érintett egyszer 
használatos műanyag termékeket gyártó cégek 
technológiaváltásához 10 milliárd forint támo-
gatást biztosított 2020-ban. A következő uniós 
ciklusban is terveznek bevezetni további támo-
gatásokat erre a célra.



CsPM   11

https://www.myforest.hu/
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Lekerült a veszélyben lévő világörökségi
helyszínek listájáról a Salonga Nemzeti Park 

Lekerült a veszélyben lévő világörökségi helyszí-
nek listájáról a Kongói Demokratikus Köztársaság-
ban lévő Salonga Nemzeti Park a megóvására tett 
erőfeszítéseknek köszönhetően.

Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Oktatási 
Szervezetének (UNESCO) jelenleg online ülésező vi-
lágörökségi bizottsága hétfőn hozta meg döntését a 
Kongó-medencében fekvő területtel kapcsolatban - ol-
vasható az UNESCO honlapján.

A bizottság üdvözölte, hogy a területet érintő olaj-
kutatási engedélyeket érvénytelenítették, és a jövőben 
ezekre a régiókra vonatkozóan nem is fognak újabb en-
gedélyeket értékesíteni. Emellett a park igazgatásában 
is jelentős változások történtek, különös tekintettel az 
orvvadászat elleni intézkedésekre.

A helyi vadvilág rendszeres monitorozása azt mutat-
ja, hogy a bonobók populációi stabilak és az erdei ele-
fántok populációja is lassú növekedésnek indult.

A Salonga Nemzeti Park 1984-ben került fel az UNES-
CO Világörökség Listájára és 1999-ben sorolták be a ve-
szélyben lévő helyszínek közé. Ez a nemzeti park Afrika 
legnagyobb trópu-
si esőerdő borította 
természetvédelmi 
területe. Számos 
őshonos veszélyez-
tetett faj, köztük a 
bonobó, a kongói 
páva, az erdei ele-
fánt és a páncélos 
krokodil élőhelye.

RÖVID HÍREK  I  RÖVID HÍREK  I  RÖVID HÍREK
Folytathatja tudományos működését

a Hubble űrteleszkóp

Folytathatja normál tudományos mű-
ködését a Hubble űrteleszkóp, miután 
az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) 
szakembereinek a múlt héten sikerült 
távolról orvosolniuk a fedélzeti számí-
tógép problémáját.

A Hubble fedélzeti számítógépe június 
13-án állt le, ekkor valamennyi csillagászati 
megfigyelést leállították. A tudományos mű-
szerek biztonsági módra váltottak, amely-
ben a nem létfontosságú rendszerek leáll-
nak - írja a BBC hírportálja.

A szakemberek kezdetben azt gyanítot-
ták, hogy a probléma forrása egy 1980-as 
években készült számítógép. De mivel a 
backup számítógép is leállt, a marylandi 
Goddard Űrközpont repülésirányítói utób-
bira és egy áramszabályozó egységre (PCU) 
irányították figyelmüket.

Múlt hét csütörtökön sikerült átállni a biz-
tonsági hardverekre, majd a szakemberek 
megkezdték a biztonsági üzemmódból való 
átállás folyamatát. Hétvégén pedig már a tu-
dományos műszerek is újra üzemeltek. 

A kimaradt csillagászati megfigyelések 
többségét a későbbiekben pótolják.

Az 1990-ben fellőtt Hubble több mint 1,5 
millió megfigyelést tett, amelyekről mintegy 
18 ezer tanulmány számolt be. Az űrtelesz-
kóp egyre gyakrabban mutatja az öregedés 
jeleit annak ellenére, hogy a múltban több 
űrséta során végeztek rajta javításokat és fel-
újításokat.

Az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) a 
tervek szerint novemberben indítja útnak a 
Hubble utódját, a James Webb űrteleszkó-
pot. A szakemberek reményei szerint a két 
műszer, hacsak rövid ideig is, de fog tudni 
párhuzamosan működni.
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Energiahivatal: nőtt az áram - és 
gázfelhasználás áprilisban

A földgáz belföldi felhasználása 33,002 peta-
joule (PJ) volt Magyarországon idén áprilisban, 
37 százalékkal több, mint egy éve, a villamose-
nergia-felhasználás pedig 13,6 százalékkal 3851 
gigawattórára (GWh) nőtt tavaly áprilishoz képest.

A közlemény szerint az áprilisi 3031 GWh brut-
tó villamosenergia-termelés 48 százaléka volt nuk-
leáris eredetű, 22 százalékát biztosította földgáz, 
8 százalékát szén- és széntermékek, 21 százalé-
kát megújuló energia, egyéb forrásból kevesebb, 
mint 1 százaléka származott.

A megújuló energiaforrásból termelt áram 53 
százalékát nap, 26 százalékát biomassza, 12 száza-
lékát szél, 4 százalékát biogáz, 3 százalékát víz, 2 
százalékát a kommunális hulladék megújuló része 
és 1 százalékát geotermikus energia biztosította. 
Az előző év azonos időszakához képest a szél- és 
a napenergiából, valamint a biomasszából termelt 
áram mennyisége emelkedett, a biogázból, a víz-
ből és a geotermikus forrásokból termelté csök-
kent, a kommunális hulladék megújuló része nem 
változott.

Az elsődleges megújuló energiahordozók ter-
melése 0,81 PJ-lal nőtt, míg a nukleáris energiater-
melés 0,02 PJ-lal csökkent tavaly áprilishoz képest.

Az országos primer felhasználás 92,32 PJ volt, 
ami 12,75 PJ-lal magasabb az előző év azonos 
időszakához képest. A primer felhasználáson belül 
0,63 PJ-lal csökkent a szén és széntermékek fel-
használása. A kőolaj és kőolajtermékek felhaszná-
lása 3,1 PJ-lal, a földgázé 8,84 PJ-lal, a megújuló 
energiaforrásoké pedig 0,81 PJ-lal emelkedett.

RÖVID HÍREK  I  RÖVID HÍREK  I  RÖVID HÍREK
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A kutatók Svédországban élő egyedülálló férfi-
ak és nők kiadásait vetették össze. Megállapították, 
hogy mindkét nemnél az ennivaló és a nyaralás te-
szi ki az összkibocsátás több mint felét. Ezen belül 
is a nyaralás számlájára írható az emisszió nagyjá-
ból egyharmada a férfiaknál és a nőknél egyaránt.

A szakemberek szerint a hús- és tejtermékek 
lecserélése növény alapú ételekre, valamint a re-
pülős és autós helyett a vonatos nyaralásokra való 
átállás 40 százalékkal csökkenti az emberek éghaj-
latkárosító kibocsátását.

„Úgy gondoljuk, hogy fontos számításba venni 
a férfiak és a nők közötti különbségeket az irányel-
vek meghatározásakor” - mondta Annika Carlsson 
Kanyama, a svédországi Ecoloop kutatóvállalat 
munkatársa, aki a tanulmány vezetője volt.

Hozzátette: „a férfiak és a nők kiadásai nagyon 
sablonosak: utóbbiak többet költenek lakásdeko-
rációra, egészségre és ruhákra, míg a férfiak töb-
bet költenek autóüzemanyagra, étteremre, alko-
holra és dohánytermékekre”.

A Journal for Industrial Ecology című folyóirat-
ban publikált tanulmány nem vette számításba a 
munkához használt autókba, például taxikba töl-
tött üzemanyagot.

A férfiak kiadásai 16 százalékkal több ég-
hajlatkárosító kibocsátással járnak együtt, 
mint a nőké, annak ellenére, hogy a két nem 
csaknem ugyanannyit költ - derült ki egy svéd 
tanulmányból. A szakemberek szerint a klíma-
károsító emisszió tekintetében eddig csupán 
kevés tanulmány foglalkozott a nemek közötti 
különbségekkel, noha ezeket számításba kel-
lene venni az éghajlatváltozás elleni.

Korábbi kutatások azt mutatták, hogy az egya-
utós családokban a férfiak jóval gyakrabban hasz-
nálják munkába járáshoz az autót, míg a nők na-
gyobb valószínűséggel tömegközlekednek.

A kutatók szerint a személyes kibocsátás csök-
kentését szolgáló étrend- és nyaralásbeli változta-
tások nem járnak együtt többletkiadásokkal, pél-
dául nem kell elektromos autót vásárolni. „Ezek 
természetesen jelentős változtatások, de az em-
bernek legalább nem kell új munkát találnia, vagy 
kölcsönt felvennie a bankban. Tehát ezek itt és 
most megvalósítható dolgok. Ugyanannyi pénz-
ből gazdálkodik az ember, csak más dolgokat vá-
sárol belőle” - magyarázta Kanyama.

A férfiak kiadásai több
éghajlatkárosító 
kibocsátással járnak
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Egy 2017-es tanulmány szerint egyéni szinten 
azzal járulhatnak hozzá az emberek a legjobban az 
éghajlatváltozás elleni harchoz, nem használnak 
autót és kerülik a repülést.

A mostani tanulmányban felhasznált adatok 
ugyan 2012-ből származnak - ezek az utolsó leg-
frissebb elérhető adatok -, Kanyama szerint azon-
ban nem valószínű, hogy mostanra annyira meg-
változtak volna a mutatók, hogy az befolyásolná az 
elemzésük konklúzióját.

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

https://csak-pozitivan-magazin.hu
https://www.facebook.com/csakpozitivanmagazin
https://www.instagram.com/csak_pozitivan_magazin
www.linkedin.com/company/CSAK-POZITIVAN-MAGAZIN
www.hu.pinterest.com/csakpozitivanmagazin
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Évente 2,5 milliárd tonna
élelmiszer kerül a szemétbe

Egy új globális jelentés szerint évente 2,5 milliárd tonna élelmi-
szer kerül a szemétbe a mezőgazdaságban, körülbelül 1,2 milliárd 
tonnával több, mint a korábban becsült 1,3 milliárd tonna. Az ösz-
szes megtermelt élelmiszer körülbelül 40 százaléka megy kárba 
a korábban becsült 33 százalékkal szemben - olvasható a Driven 
to Waste: Global Food Loss on Farms című jelentésben, amelyet a 
Természetvédelmi Világalap (WWF) és a Tesco rendelt meg.

CZECZON



CsPM   17

A jelentés a mezőgazdasági üzemekben, a betaka-
rítással és a vágással kapcsolatos élelmiszer-vesztesé-
gekre összpontosít. 2011 óta ez az első számszerűsített 
adat a gazdaságok teljes élelmiszerveszteségéről. 

Az ellátási láncok veszteségére, valamint a kiskeres-
kedelemben és a fogyasztás során keletkező pazarlásra 
vonatkozó frissített adatokkal kombinálva világosabb a 
kép az élelmiszerveszteség és -pazarlás mértékéről a 
gazdaságtól a fogyasztóig. Ez is azt jelzi, hogy mennyire 
fontos az élelmiszerveszteség és -pazarlás felére csök-
kentése a teljes ellátási láncban, és nem csak a kiske-
reskedelemben és a fogyasztásban -  emelték ki a wwf.
panda.org honlapon közzétett jelentés szerzői.

Az élelmiszertermeléshez rengeteg földet, vizet és 
energiát használnak, ezért az élelmiszerhulladék jelen-
tős hatással van az éghajlatváltozásra: korábbi becs-
lések szerint az üvegházhatású gázok 8 százalékáért 
felelős. Az új jelentés adatai szerint a számok még en-
nél is magasabbak, és az összes károsanyagkibocsátás 
mintegy 10 százaléka köthető élelmiszerhulladékhoz. 
Ez az Egyesült Államokban és Európában egy év alatt 
közlekedő összes autó által okozott  karbonkibocsátás 
mintegy kétszeresének felel meg.

Világszerte 4,4 millió négyzetkilométer mezőgazda-
sági területet és 760 millió köbméter vizet használtak 
fel annak a korábban becsült 1,2 milliárd tonna élelmi-
szernek az előállításához, amely a betakarítás előtt, alatt 
és után elvész, vagy más célokra, például állati takar-
mányként és bioüzemanyagként kerül felhasználásra. 
Ez az indiai szubkontinensnél nagyobb földterülettel 
és 304 millió olimpiai úszómedencének megfelelő víz-
mennyiséggel egyenértékű - és ebben még nincsenek 
benne az élelmiszer előállításához felhasznált további 
erőforrások, amelyek az ellátási lánc más szakaszaiban 
vesznek kárba.

A jelentés cáfolja azt a régóta uralkodó nézetet, hogy 
a gazdaságokban az élelmiszerveszteség kizárólag a 
kevésbé jómódú, alacsonyabb iparosodottsági fokú ré-
giókban jelent problémát. Sőt kiderül belőle, hogy az 
egy főre jutó veszteség a mezőgazdasági üzemekben 
általában magasabb az iparosodott régiókban. A glo-
bális terményhulladék 58 százaléka a magas és köze-
pes jövedelmű országokban keletkezik.
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Több szén-dioxidot bocsátanak ki 
az Amazonas erdei,
mint amennyit elnyelnek

Több szén-dioxidot bocsátanak ki 
az Amazonas erdei, mint amennyit 
elnyelnek - ezt első alkalommal álla-
pították meg szakértők.

A Nature tudományos lapban megjelent tanul-
mány szerint évente mintegy 1,5 milliárd tonná-
nyi szén-dioxid termelődik, miközben a növekvő 
erdő csupán 0,5 milliárd tonnányit nyel el. A ha-
talmas erdő korábban szénelnyelőként magába 
zárta a klímakrízist fokozó káros anyagot, most 
azonban hozzájárul a folyamat felerősítéséhez.

Az emisszió nagy részét a tüzek okozzák, ame-
lyek közül sokat szándékosan gyújtanak, hogy így 
alakítsanak ki területeket a marhatenyésztés és 
szójatermelés számára. A tüzeken kívül azonban a 
magasabb hőmérsékletek és az Amazonas délke-
leti részét sújtó szárazságok is jelentősen hozzá-
járulnak ahhoz, hogy az erdőség szén-dioxid-for-
rássá váljon - írja a The Guardian.

A növekvő fák és egyéb növények felvették 
a fosszilis üzemanyagok kibocsátásának nagyjá-
ból egynegyedét az 1960 évek óta zajló mérések 
szerint, az Amazonas-vidék kiemelkedő szere-
pet játszott a legnagyobb trópusi esőerdőként. 
Minden eddiginél sürgetőbbé teszi az emisszió 

mérséklését, hogy az Amazonas-vidék elveszíti 
szén-dioxid-felvevő erejét. 

A tudósok kisrepülők segítségével mérték a 
szén-dioxid-szintet 4500 méterrel az erdők felett 
az elmúlt egy évtizedben. A vizsgálatok is jól mu-
tatják, hogy az egész Amazonas változik.

Különösen aggasztó a tudósok szerint annak a 
felfedezése, hogy az Amazonas-vidék egy része 
még erdőtüzek nélkül is szén-dioxidot bocsát ki. 
Úgy vélik, ez nagy valószínűséggel a fakitermelés-
nek és a szomszédos területeket is érzékenyebbé 
tevő erdőtüzeknek köszönhető. A fák idézik elő 
a régió esőinek nagy részét, így a kevesebb eső 
súlyosabb szárazságot és hőhullámot jelent, ami 
még több fa halálához és tüzekhez vezet.

A Jair Bolsonaro vezette brazil kormányt heves 
kritikák érik, mivel támogatja az erdőirtást, amely 
12 éve nem tapasztalt mértéket ért el, miközben 
az erdőtüzek száma is a 2007 óta tapasztalt leg-
magasabb volt júniusban. 

CZECZON
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A kutatást vezető Luciana Gatti, az 
esőerdők megfigyeléséért felelős brazil 
űrkutatási intézet (INPE) munkatársa sze-
rint „az egyik nagyon rossz hír, hogy az 
erdők égése nagyjából háromszor több 
szén-dioxidot termel, mint amennyit az 
élő erdő elnyel. A második rossz hír, hogy 
ahol a fakitermelés mértéke 30 százalék 
vagy annál több, ott a szén-dioxid-kibo-
csátás 10-szer annyi, mint ahol a fakiter-
melés mértéke 20 százaléknál alacso-
nyabb”.

A kevesebb fa kevesebb esőt és maga-
sabb hőmérsékletet jelent, ami még sú-
lyosabbá teszi a száraz időszakot a meg-
maradt erdőkben. Globális egyezségre 
van szükségünk az Amazon megmentésé-
re - figyelmeztetett a szakértő.

Az Amazóniából kitermelt fát, marhát 
és szóját jórészt exportálják Brazíliából. 
Bizonyos európai országok ígérete szerint 
blokkolni fogják a Brazíliával és más or-
szágokkal való kereskedelmet, amennyi-
ben nem lépnek fel az amazóniai erdők 
pusztítása ellen.
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Eredményesen zárultak
a fejlesztések

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) ked-
di közleménye szerint a több mint 564 millió fo-
rintból megvalósuló VEKOP-projekt eredményei 
az energiaellátás biztonsága, a nagyobb hatásfo-
kú megújuló energiatermelő és -tároló egységek 
létrehozása, valamint a környezeti hatásvizsgála-
tok területén hasznosíthatók.

A közelmúltban befejezett stratégiai kutatási 
program elsődleges célja a napenergiát haszno-
sító úgynevezett fotovillamos energiatermelés, 
energiatárolás és egyéb környezeti hatások kuta-
tása volt. 

A programban az EK és a Wigner FK anyag-
tudományra és méréstechnológiára specializált 
csoportjai vettek részt.

A szakemberek fejlesztéseinek köszönhetően 
egyebek mellett a jövőben nagyobb hatásfokú, 
új típusú napelemek készülhetnek. Emellett olyan 
energia- és anyagtakarékos megoldást kísérletez-
tek ki a gyakorlatban is alkalmazható katalizátor-
bevonatok fenntartására, amelyek a korábbiaknál 
hatékonyabban alkalmazhatók majd a víz (foto)

elektrolízises bontása, így a tiszta hidrogéngáz 
fejlesztése során. 

A Széchenyi 2020 program keretében megva-
lósuló VEKOP-projektben a kutatók új mintavételi 
eljárást és méréstechnikai rendszert fejlesztettek 
ki a levegőben szálló porban lévő ultrafinom ré-
szecskék fizikai és kémiai paramétereinek moni-
torozására. Emellett a szakemberek kidolgozták 
egy égboltkamera által rögzített felhőképek fel-
dolgozására épülő, nagy pontosságú napener-
giatermelés-előrejelző rendszer alapjait is. Ennek 
segítségével következtetni lehet az elosztóhálózat 
feszültségminőségére. A projekt során a kutatók 
kifejlesztettek egy lézeres energiatovábbításra 
szolgáló rendszert, amellyel nagyobb távolság-
ra lehet vezeték nélküli módszerrel elektromos 
energiát továbbítani.

Mint a közleményben írják, a fejlesztések 
eredményeként hatékonyabb energiatermelésre 
és -továbbításra, valamint pontosabb környezet-
védelmi és energia-elosztási előrejelzésekre van 
lehetőség.

kép: ELKH

CZECZON

Eredményesen zárult az ELKH Energiatudomá-
nyi Kutatóközpont (EK) és az ELKH Wigner Fizi-
kai Kutatóközpont (Wigner FK) munkatársainak a 
környezetvédelemre és a megújulóenergia-hasz-
nosításra irányuló négyéves kutatási projektje.
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Első lépésben egy kérdőív kitöltésére kérik a 
saját kerti tóval rendelkező lakosságot. Azt sze-
retnék megtudni, hogy milyen sűrűségben talál-
hatók ilyen élőhelyek Magyarországon és mik a 
legalapvetőbb jellemzőik. Hasonló felméréseken 
az Egyesült Királyságban korábban kiderült, hogy 
minden tizedik kertes ház kertjében található 
egy-egy kistó, amelyek számos őshonos élőlény-
nek biztosítanak élőhelyet.

A kistavak azonban nemcsak a helyi biodiver-
zitást növelik, hanem a kerttulajdonosok számára 
számos egyéb előnnyel is szolgálnak. Így példá-
ul jelentősen csökkenteni tudják az úgynevezett 
városi hősziget-hatást, amikor a hő megreked a 
sűrűn beépített területeken. Ilyen helyeken egy 
kistó bizonyítottan akár több fokkal is képes csök-
kenteni a közvetlen környezete hőmérsékletét.

Ugyanakkor nemcsak Magyarországon, ha-
nem a környező régióban sem volt még koráb-
ban hasonló felmérés, így a kutatók csak találgat-
ni tudnak, hogy mekkora lehet a hasonló hazai 
élőhelyek száma és a biodiverzitás megőrzésé-
ben betöltött szerepük. 

A magyarországi kerti kistavak helyi bio-
diverzitásra gyakorolt hatását vizsgálják a la-
kosság bevonásával az Eötvös Loránd Kutatási 
Hálózat Ökológiai Kutatóközpontjának mun-
katársai. A My Pond - Az én tavam elnevezésű 
projektben a lakosság  bevonásával, többek 
között DNS-alapú módszerekkel tervezik fel-
mérni a kerti kistavakat.

A kerti kistavak helyi 
biodiverzitásra gyakorolt 
hatását vizsgálják

CZECZON
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A kutatók jövő évi célja, hogy a lakosság 
segítségével felmérjék ezeknek az élőhe-
lyeknek a biodiverzitását, többek között a 
legmodernebb DNS-alapú módszerek se-
gítségével és összefüggéseket keressenek 
az élőhelyek kezelése, sűrűsége, valamint a 
biodiverzitás megőrzésében betöltött szere-
pük között.

A kérdőív https://mypond.hu/kerdoiv 
oldalon érhető el. Segítségükért cserébe a 
tótulajdonosok kézhez kapják a saját kerti ta-
vaikban élő fajok teljes listáját és a vízkémiai 
változók - tápanyagok, szennyező anyagok 
- adatait is, így ők is jobban megismerhetik 
tavaikat. 

A kapott eredmények alapján a kutatók 
kidolgoznak egy sor egyszerű javaslatot, 
amelyekből egy „bevált gyakorlat” csoma-
got is összeállítanak azon kerttulajdonosok 
számára, akik a lehető leghatékonyabban 
szeretnének hozzájárulni a vízi élővilág meg-
őrzéséhez.

https://mypond.hu/kerdoiv
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( („A jelen pillanat bármilyen lehet, ettől izgalmas. 
Engedd, hogy bármilyen lehessen.”

                                                                                        Czeczon István: Kávészünet az elmének



26   CsPM

KARÁSZI ALEXANDRA

Eger, a bor és a történelem 
városa

Eger számomra egyenlő azzal, hogy bor, önfeledt nevetés, kikap-
csolódás és élmények. A város, ahol mindig történik valami, ahol nyá-
ron izzik a levegő, koncertek, fesztiválok, kiállítások, kertmozi, csalá-
dosoknak gyerekprogramok, és még sorolhatnám mennyi lehetőség 
várja az ide látogatókat. Nem utolsó sorban pedig a közel 800 éves 
vár, mely történelmünk meghatározó emléke, a bátorság jelképe. 

Eger számomra az a hely, ahol egészen egyszerűen csak jó lenni, 
kizökkent a mindennapi mókuskerékből és feltölt. A Heves megyei 
megyeszékhelyen tett látogatásunk alkalmával a Hotel Korona tulaj-
donosával, Micski Mariannával beszélgettem a városról, a szállodáról 
és a saját maguk által kialakított bormúzeumról. 



Kicsi a világ, ugyanis Mariann azon az egye-
temen oktatsz, ahol én turisztikai szakon diplo-
máztam, mégis, sajnos én nem voltam a diákod. 
Mindemellett protokoll szakértő vagy, de közben 
a családi vállalkozás, a Hotel Korona is szerves 
része a mindennapjaidnak. Az első kérdés, ami 
rögtön felmerült bennem a hotel kapcsán, hogy 
mi a szállodátok üzenete, ugyanis az első benyo-
más számomra nagyon pozitív volt. 

Ahhoz, hogy erre a kérdésedre válaszolni tud-
jak, 3 évtizeddel ezelőttre kell visszamennünk az 
időben. A szálloda 1990-ben 20 szobával és egy 
melegkonyhával nyitotta meg kapuit, viszont az 
évtizedek alatt, ahogy fejlődtünk, ahogy kiala-
kultak a szolgáltatásaink, ahogy megtaláltuk az 
irányt amerre menni szeretnénk, úgy változtak 
vele együtt a célcsoportjaink és a kommunikáci-
ónk. Ennek eredményeképpen 2017-ben szüksé-
gesnek láttam egy újrapozícionálást, mellyel úgy 
gondolom sikerült egy reális képet kapni a lehe-
tőségeinkről és a jövőbeni irányról. 
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Eger egyik első szállodájaként és első magán-
szállodájaként az elmúlt évtizedekben meg kell 
mondjam, hogy sok mindennek tanúi lehettünk. 
Fel kellett vennünk a versenyt az újonnan épülő 
szállodákkal, a változó elvárásokkal, a technikai 
vívmányokkal, egy új generációval, mely egyrészt 
a vendég piacra, másrészt a munkaerő piacra lé-
pett. Minden téren szükség volt a megújulásra. 

Viszont valami nem változott. A kérdésedre vá-
laszolva a szállodánk üzenete, víziója az elmúlt 3 
évtizedben nem változott. Az üzenetünket a leg-
inkább a szlogenünk írja jól le: „Legyen a család 
vendége.” Mi valóban egy nagy család vagyunk. 
Azon túl, hogy ez egy több generációs családi 
vállalkozás, a munkatársakat családtagoknak, a 
hozzánk érkezőket pedig ehhez a családhoz ér-
kező vendégeknek tekintjük. Anno a nagyszüle-

im kezdtek el a vendéglátásban tevékenykedni, 
mára pedig már a lányom is csatlakozott a csapa-
tunkhoz, képviselve a negyedik generációt, amire 
én mérhetetlenül büszke vagyok. 

A kezdeti célunk az volt, hogy amikor a vendég 
minket választ pihenésének helyszínéül, érezze 
úgy, mintha hazaérkezett volna. Legyen meg az a 
családias környezet, ahol igazán elengedheti és 
jól érezheti magát. Ez a célunk az újrapozícionálás 
alkalmával sem változott, viszont most már tisztáb-

ban látjuk, hogy mik az erősségeink, mik a gyen-
geségeink, mire kell nagyobb hangsúlyt fektetni 
és mit tartsunk meg az eddig jól bevált elemekből.

Nem titok, hogy az újrapozícionálás némi kül-
ső változást is eredményezett. Bővültetek és ki-
alakítottatok egy olyan szárnyat, ami kifejezetten 
a bor tematika köré épül. Lévén, hogy Egerben 
vagyunk, ez véleményem szerint egy plusz él-
mény az idelátogatónak. De valójában mi volt a 
célotok ennek a szárnynak a kialakításával? 

2013 évig, 3 és 4 csillagos szállodaként üze-
meltünk. Amikor az újrapozícionálás alkalmával el 
kellett dönteni, hogy merre tovább, fejlesztésbe 
fogtunk. Elhatároztuk, hogy egységesítjük a szál-
loda besorolást, és ha már fejlesztünk és felújí-
tunk, akkor azt tegyük valami koncepció alapján. 

A fejlesztések során szerettem volna valami iga-
zán egyedit létrehozni, valami olyat, ami a mi ven-
dégkörünknek megfelelő, a szálloda küldetésé-
vel összhangban van és a város értékeit is emeli. 

A vendégkörünk sok szegmensből tevődik 
össze. Szeptembertől májusig a konferenciák, 
csoportos rendezvények, vállalati események 
dominálnak, hétvégente a wellnessezni, kikap-
csolódni vágyók, nyáron főként, a kultúra és a vá-
roslátogatás miatt választanak minket. A szálloda 
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belvárosi elhelyezkedése minden célcsoportunk 
számára tökéletes kiegészítés. Szobáinkat úgy 
próbáltuk kialakítani, hogy mindenki megtalálja a 
számára megfelelő szoba kategóriát és szobatí-
pust. A klasszikusabb szobatípusok mellett, luxus 
lakosztályok, családi apartmanok, vintage-borte-
matikus szobák és superior (prémium minőségi) 
szobatípusok is megtalálhatóak. 

A vintage-bortematikus szobák átgondolt kon-
cepció alapján épültek. A témaválasztás nem volt 
nehéz, hiszen Egerben a borturizmus az egyik 
legnagyobb vonzerő, másrészt a szállodánk épü-
lete alatt húzódik, szerintem a legszebb pince-
rendszer Egerben. Az István pince és Nemzeti 
Bormúzeum, mely a hiedelmekkel ellentétben 
nem Szent Istvánról, hanem nagyapámról, Micski 
Istvánról lett elnevezve, aki már az 1900-as évek-
ben egri borok forgalmazásával foglalkozott. 

Az előzőekben említettek mellett szerettünk 
volna a város kínálati elemeihez ilyen módon 
csatlakozni. A bortematikus szobába olyan búto-
rokat választottunk, amik tükrözik ezt a hangula-

tot, környezetet, atmoszférát. Tovább növelve az 
élményt azzal, hogy a szobák a vörös és fehérbor 
színvilágában pompáznak. A kezdeti félelmek 
alaptalanok voltak, mert mind a belföldi, mind a 
külföldi vendégeink szeretik ezeket a tematikus 
szobákat, és mivel egyedinek tartják szívesen is 
választják. Aki valami különlegesre, egyedi han-
gulatra vágyik, és nem elégítik ki a sematikus szál-
lodai szobák, azoknak mindenképpen ajánlom a 
kipróbálását. 

Ma a vendégek a szállodákban is élmény-
re vágynak. Egyre kevésbé hiszek abban, hogy 
sablonos, tucat dolgokat sikeresen lehet érté-
kesíteni. Az élményszerzés felértékelődött. Mi 
a szállodánkban nemcsak szobáinkkal, de szol-
gáltatásainkkal, a személyzetünkkel, az elhelyez-
kedéssel és a 30 év tapasztalatával élményt sze-
retnénk adni a hozzánk érkezőknek. A gondolat, 
ami már rég foglalkoztatott, hogy mivel tud a 
Hotel Korona más lenni, mint a többi szálloda, 
ebben a koncepcióban megoldásra lelt. Kitisz-
tult a kép, egyértelmű volt az irány, és az eredeti 
vízió és küldetés új értelmet kapott. A családhoz 
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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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érkező vendégeket nemcsak „kiszolgáljuk”, ha-
nem élményt nyújtunk nekik, amíg a fedelünk 
alatt tartózkodnak. 

Ha már így a borra, illetve a bormúzeumra te-
relődött a szó, akkor kérlek, mesélj erről egy ki-
csit bővebben. 

A bormúzeum kialakítása szintén évtizedekkel 
ezelőttre nyúlik vissza. 1995-ben indult a renová-
lása, ami hosszú ideig tartott. Ez Eger legnagyobb 
összefüggő pincéje, pincerendszere, mely láto-
gatható a nagyközönség számára. Ahhoz, hogy 
a pince látogatható legyen, sok feladatot kellett 
elvégezni. Ezek főképpen műszaki, technikai és 
takarítási feladatok voltak a szálloda épülete alatt 
18 méter mélyen. A pinceágakban kialakításra 
került a Nemzeti Bormúzeum, egy borszentély ág 
és az éttermi ágak. 

Számos program közül választhatnak a vendé-
gek. Az alap borkóstolás mellett, borbemutató-

kat, borkóstolásokkal egybekötött vacsorákat, va-
csora esteket kínálunk, akár cigányzenével, akár 
táncos programokkal. A bormúzeum nem csak 

szállóvendégeink számára elérhető, hanem bárki 
látogathatja. Ez az egyedi és exclusive szolgálta-
tása a szállodának nagy vonzerőt jelent a konfe-
rencia vendégeknek, a csapatépítő programokra 
érkezők számára is, nem beszélve a hozzánk ér-
kező pároknak, baráti társaságoknak és minda-
zoknak, akiket érdekel az igényes, kulturált és mi-
nőségi borfogyasztás, valamint az azt körülölelő 
borgasztronómia.

Mi már sajnos nem foglalkozunk saját bor ter-
melésével, viszont a Nemzeti Bormúzeumban a 
vendégek mind a 22 magyar borvidék bemuta-
tását és legkarakterisztikusabb borait megtekint-
hetik. A borpince fénykorában több, mint 500 
fajta és több, mint 13 ezer palack bornak adott 
otthont. A borvidékek bemutatása mellett borá-
szattechnikai eszközökkel is ismerkedhetnek a lá-
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togatók. A legidősebb palack borunk egy 1936-
ból származó Tokaji Aszú. 

Illetve, ha már múzeum, akkor ejtsünk szót 
a szálloda másik múzeumáról is, az Egri Road - 
Beatles Múzeumról. 6 évvel ezelőtt csatlakozott 
kínálatunkhoz ez az első hallásra furcsa attrakció. 
Az elmúlt években 85 országból érkeztek hoz-
zánk vendégek, amivel a leglátogatottabb attrak-
cióvá váltunk a Tripadvisor szerint, megelőzve ez-
zel az Egri Várat. Erre nagyon büszkék vagyunk! 

A liverpooli Beatles Múzeum igazgatója szerint, 
még az ő eredeti múzeumukat is túlszárnyalja a 
miénk. Úgy gondolom ettől nagyobb elismerés 
és visszajelzés nem jöhet, hogy ezt (is) jól meg-
csináltuk. 

Személyes tapasztalatból mondhatom, hogy 
fergeteges élmény volt a borkóstoló a múzeum-
ban. Két órát töltöttünk a pincében, minden kér-
désünkre választ kaptunk, sokat tanultunk és per-
sze nagyon finom borokat kóstoltunk. Köszönjük 
az élményt! 

Biztos vagyok benne, hogy mivel ilyen egyedi 
dolgokat sikerült kialakítani a szálloda alap kíná-
lata mellett, akkor bizonyára számos elismerés-
ben is részesültetek. 

Milyen díjakat nyert el a Hotel Korona Eger? 

Igen, nehéz választani, hogy melyikkel kezd-
jem. A legbüszkébb talán arra vagyok, hogy egy 
nemzetközi „stáb” a legtisztább szállodának vá-
lasztott minket. Büszke vagyok egy magyar szál-

lásközvetítő vendégvéleményén alapuló kitűnő 
szálláshely címre is. De, ami szintén a szívem 
csücske, hogy több évben megtisztelő helyezé-
seket értünk el a legvirágosabb szálloda verseny-
ben, ami azért is fontos számunkra, mert egy ki-
csit a korunkat megelőzve, már a 90-es évektől 
nagy hangsúlyt fektettünk a fenntarthatóságra, 

és minél zöldebb, környezettudatosabb szállodai 
működésre. De borgasztronómiai díjaink is szép 
számmal vannak. És bár ezek a visszajelzések és 
díjak nagyon fontosak és szükség is van rájuk, de 
a legnagyobb elismerés mindig az lesz, ha a ven-
dégeink elégedetten távoznak tőlünk. 

Az interjút követően felfedeztük Eger utcáit, 
bejártuk a várost, és folytattuk a gasztronómiai 
utunkat. Nagyon sokszor jártam már Egerben, 
de most voltam először turistaként. Bevallom, 
minden várakozásomat felülmúlta. A Hotel Ko-
rona számunkra a legjobb választás volt, ugyan-
is minden sétatávolságra van, még a Szépasz-
szony-völgy is. 

Családosoknak, pároknak, baráti társaságok-
nak kortól függetlenül tökéletes hétvégi prog-
ram. Kedvcsinálónak többek között, amit minden-
képp látni kell Egerben az a Dobó tér, az Egri vár, 
a bazilika, az Egri Érseki Palota, a Minaret, a Török 
fürdő és természetesen a Szépasszony-völgy.
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RÓNAI KATALIN

Révfülöp, ahol az álmok 
Valóra válnak

Beszélgetőpartnerem Bollok Zsuzsanna, 
a Kolos Villa Vendégház egyik tulajdonosa.

30 évet éltél külföldön. Éltél Amerikában, je-
lenleg Svédország az otthonod. Vendégházad-
ban eltöltve három napot, azt gondolom, valami 
fantasztikus született. Az elkészült szobákon, és 
a kertrendezésen túl még rengeteg csodálatos 
álmod vár megvalósulásra, megvalósításra. Aki 
mer álmodni, az tud teremteni. Neked hogyan 
alakult ez a folyamat?

Az utóbbi években végzett munkám ugyan 
rendelkezett kihívásokkal, mégis volt bennem 
egy erőteljes késztetés, hogy valami újban, va-

lami másban találjam meg önmagam. Jött egy 
vízió, egy álom. Megjelent előttem egy filmrész-
let, amely után megfogalmazódott egy vágy, 
erős érzelmi töltéssel arra, hogy alakítsak ki egy 
olyan teret, ahol az emberek megtalálhatják az 
örömet, pihenhetnek, töltődhetnek, új barátsá-
gok, új közösségek születhetnek, vagy régi ba-
rátságok újraformálódhatnak.

Hova álmodtad ezt a helyet? Svédországba, 
vagy Magyarországra?

A helyszín nagyon fontos volt, egy olyan he-
lyet vizualizáltam, amely a kellemes emlékei-
met hozza elő, erre rezonált egy érzelem, ehhez 
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kapcsolódott szinte rögtön Révfülöp, mely gyer-
mekkorom kedves helye, ahol a gimis éveimet 
töltöttem. Egy olyan tér, ahol sokat buliztunk, 
nevettünk, sírtunk, boldogok voltunk. Volt osz-
tálytársaimmal nem szakadt meg soha a kapcso-
latunk. Egyikük a városi élet után leköltözött ide 
Révfülöpre. Az ő kiegyensúlyozottságát, boldog-
ságát látva éreztem meg, hogy nekem is követ-
nem kell ezt az utat.

Mi volt a következő lépés? Már tudtad, hogy 
menni, tenni, változtatni, építeni akarsz? Honnan 
jött a következő inspiráció?

Barátnőmnek, – akivel szintén egy gimibe 
jártunk – említettem ezt a tervemet, melyre ő 
azonnal úgy reagált, hogy jön „csendestársnak”! 
Elkezdtünk telkeket nézegetni. Nekem volt egy 
lakásom, amelyet eladtam, de be kellett látnunk, 
hogy kettőnknek sem elég az anyagi fedezete 
ahhoz, hogy egy igazán ígéretes telket, vagy 
nagyobb házat vásároljunk, ezért a párom lett 
a harmadik, aki bekapcsolódott az üzletbe. Te-
lekről-telekre jártunk, és már majdnem meg is 
vásároltunk egyet, amikor egy hirdetésben meg-
láttuk ezt az ingatlant.

Mivel fogott meg téged ez a ház?

Ennek a háznak és a körülötte lévő térnek vará-
zsa van. Ezt éreztük meg, és beleszerettünk. Már 
szinte akkor láttuk, milyen lesz, pedig még közel 
sem volt látható semmi abból, amilyenné vará-

zsolni vágytuk, de egyre erősödött bennünk az a 
kép, hogy a Kolos Villa Vendégház olyan hellyé 
válik, ahol vendégeink töltődhetnek, pihenhet-
nek, úgy, hogy ez az élmény sokáig velük marad.

Mesélj valamit a ház történetéről! Tudom, 
hogy kutattatok utána.

Régen itt hatalmas szőlős volt. A ház és a pin-
ce az egyik legrégebbiek közé tartozik. A ház 
történetét az 1800-as évekre vezettük vissza, de 
még kutatásban vagyunk. Az utcánk neve Ka-
csajtósi, régen ez a Kacsajtósi dűlő volt. A neve 
onnan eredt, hogy a Kolos ház pincéjének ajtaját 
benőtte a kacs. Büszkék vagyunk rá, hogy há-
zunkról nevezték el az utcánkat. Ezért is vettük 
vissza a régi nevet, meg azért, mert ez más nyel-
ven is könnyen kimondható. Az a vágyunk, hogy 
a régi panzióból egy igazi vendégház legyen.

Mi a különbség a panzió és a vendégház 
között? 

A Kolos Villa három, különböző kulturális hát-
térrel rendelkező barát tulajdonában van. Ven-
dégszeretetünk a saját utazási tapasztalatainkon 
és egyéniségünkön alapszik. Azt szeretnénk, 
hogy akik minket választanak, vendégként ér-
kezzenek és barátként távozzanak. A vendége-
ket én fogadom. Később, ha már berendezked-
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tek, és nem zavarok, szeretek a vendégeimmel 
beszélgetni, egy kávé vagy egy pohár bor mel-
lett, és közösen megérezni a ház lelkét. A házon, 
és a kertben is még sok munka van. Büszkén 
mondhatom, visszatérő vendégeink vannak, 

akik boldogan jönnek idén is a tavalyi nyár után. 
Most majd a szezon végén megnézzük, mit kell 
még csinosítani, átépíteni a még jobb működés-
hez, és aszerint lépünk ősszel tovább. A vendég-
házunk tökéletes helyszín csoportoknak, baráti 
társaságoknak közös élményeik megélésére.

Milyen különlegességeket tervezel még?

A kert hatalmas, épül a medence és lassan 
kész a stúdió, ahova majd az utcáról is be le-
het jönni. Hobbifestő vagyok, szeretnék a ven-
dégeinknek is lehetőséget adni, hogy velem 
fessenek, vagy ha még sosem próbálták, akkor 
megteremtjük a lehetőségét annak, hogy kipró-
bálhassák. Kiállításokat is tervezünk, work sho-
pokat, ahol közösen alkotunk. A kert és a ház is 
elég teret ad különböző csoportos foglalkozá-
sokhoz, ugyanakkor van bőven hely, ha valaki el 
akar szigetelődni, kényeztetni szeretné magát, 
például, kifeküdni egy jó könyvvel. Lehetőség 
van szabadtéri sütögetésre, esetleg elvonulásra 
a kert egy-egy részébe, – a vendégek egymást 
nem zavarják, ha csendre vágynak, – viszont, ha 

együtt közösen töltődnének, beszélgetnének, 
sütögetnének, arra itt van ez a hosszú asztal, me-
lyet körbe lehet ülni.

Mit üzensz azoknak, akik kedvet éreznek arra, 
hogy a Kolos Vendégházban, a vendégszeretete-
teket élvezve, ebben a tiszta levegőben, ezen a 
varázslatos helyen eltöltsenek, pár napot, vagy, 
akár egy hetet?

Aki kedvet kapott ahhoz, hogy megismerje a 
Vendégházunkat és minket, azt szeretettel vá-
rom, egy kávé vagy egy pohár bor melletti be-
szélgetésre, s ha tetszünk, akkor szeretettel vár-
juk, hogy eltöltsön itt egy pár napot, vagy akár 
egy hetet is.

A Kolos Villa Vendégház tényleg egy varázsos 
hely! Kipróbáltam! Feltöltődve, boldogan érkez-
tem haza Budapestre. Köszönöm a lehetőséget, 
hogy megismerhettem, és neked Zsuzsa a be-
szélgetést!
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KARÁSZI ALEXANDRA

Családias kikapcsolódásra vágysz? 
Irány Balatonfenyves!
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Jó érzés belecsöppeni ebbe a közegbe, a csa-
ládias környezetbe, amit kialakítottatok. Ahogy 
megérkeztünk az volt az első érzésem, hogy itt 
biztonságban leszek, ki tudok kapcsolódni és fel 
tudok töltődni. A Balatonhoz gyerekkori emlékek 
fűznek, így mindig szívesen térek vissza ide. Ti 
miért pont ezt a részét választottátok a magyar 
tengernek, miért pont Balatonfenyvesen kezdte-
tek el vállalkozni? 

Ami mellett nem mehetünk el és rögtön Feny-
ves mellett szól, az az, hogy itt van a Balaton leg-
nagyobb szabadstrandja. Itt mindenki megtalálja, 
ami neki fontos. Arra is van lehetőség, hogy pri-
vát stégeken elvonuljon, ha valaki csak a családjá-
val szeretne lenni. Az apartman mellett lesétálva 
rögtön a saját stégünkre érkezik a vendég, így, ha 
magányt szeretne, azt is tudjuk biztosítani. 

Mindemellett, a vízisport szerelmesei is itt tud-
nak igazán kiteljesedni. Persze sok esetben ez az 
időjáráson is múlik, de itt van lehetőség supozni, 
szörfözni, mindenféle sportot kipróbálni vagy űzni. 
Ismerek olyan vendéget, aki kifejezetten ide jött a 
fenyvesi szabadstrandra Szlovéniából, mert hallot-
ta, hogy itt milyen jók az időjárási körülmények ah-
hoz, hogy a szenvedélyének hódolhasson. 

„Nekem a Balaton a Riviéra, napozni ott sze-
retek, a homokon!”

Biztos vagyok benne, hogy mindenki éne-
kelve olvasta ki ezeket a sorokat, hiszen a ma-
gyar tenger számunkra az igazi Riviéra. 

Nem telhet el úgy nyár, hogy legalább egy-
szer ne fürödjünk a Balatonban. Szerintem ez-
zel rajtam kívül még nagyon sokan vannak így. 

Idén Balatonfenyvesre esett a választásunk, 
ahol a TópART tulajdonosai szívélyes és csalá-
dias vendégszeretetét élvezhettük. Dr. Biró 
Gyula és kedves felesége Dr. Biróné Boza Eri-
ka azon túl, hogy vendégül láttak bennünket, 
örömmel válaszoltak kérdéseimre is. Beszél-
gettünk az igazi balatoni nyárról, arról, hogy 
milyen a tó mellett vállalkozni és arról, mivel 
hívogat bennünket Balatonfenyves, mint tu-
risztikai célpont. 
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A történethez az is hozzátartozik, hogy nem ez 
volt az első apartmanunk. Volt egy kisebb, amit ta-
valy eladtunk és helyette ma már a TópARTba tesz-
szük bele szívünket-lelkünket. Szeretjük, hogy sze-
zonális, mellette lehet mással is foglalkozni, mégis 
a gyerekeink a nyarat a Balaton mellett töltik. 

Az első percben átjön, hogy imádjátok, amivel 
foglalkoztok, szeretitek az embereket, szerettek 
új kapcsolatokat kialakítani. Mindig is bennetek 
volt ez a vendéglátós véna?

Valóban, nagyon szeretjük az embereket, emi-
att is az egyik legfontosabb szempont a családias 
hangulat kialakítása volt. Izgalmas más embere-

ket megismerni, kapcsolódni, új ismeretségekre 
szert tenni. 

Az apartman régen egy étterem volt, felül foga-
dó, így szerettük volna ezt a szellemet is megőriz-
ni. Mikor megvettük rengeteg munka volt vele, 
le volt pukkanva, fel kellett újítani az egészet. Mi 
is imádunk utazni, állandóan úton vagyunk a vi-
lágban több felé is éltünk már, így az fontos volt, 
hogy egy olyan helyet alakítsunk ki, ahol szülők, 
gyerekek, nagyszülők megtalálják önmagukat és 
ki tudnak kapcsolódni. Minőségi játékokat vásá-
roltunk, és a lehető legjobban gyerekbaráttá ala-
kítottuk a helyet. A medence mellé még egy ho-
mokozó is került, hogy tényleg mindenki jól tudja 
érezni magát. 

Van sup, amit a vendégek tudnak használni, 
elektromos bicikli, és ami még nagyon fontos, 
imádjuk az állatokat. Így az apartmanok kisállattal 
is bérelhetők, hogy kedvenceik is velük tudjanak 
nyaralni. Egy kedves idős házaspár kutyusára, 
például amíg ők a gyógyfürdőkben pihentek, mi 
vigyáztunk. 

Miért szeretnek idejárni hozzátok az emberek? 

Bizton állíthatom, hogy mindenki érzi rajtunk, 
mennyire nyitottak vagyunk. Őszintén kíváncsiak 
vagyunk a vendégeinkre, és a legnagyobb szere-
tettel látjuk őket itt nálunk. 

Ezt leszámítva nagyon jó helyen vagyunk, a 
vonatállomás gyalog 5 perc, mégis csendes és 
nyugodt a környék. A berendezésre is nagyon 
odafigyeltünk, hogy az is a családias hangulathoz 
hozzátegyen. Ha valaki biciklivel jön, nálunk van he-
lye annak is a biciklitárolóban. Az se okoz gondot, 
ha valaki éjjel érkezik, akkor is szívesen fogadjuk. 

Nagyon sok olyan pozitív visszajelzést kaptunk, 
hogy nálunk tényleg minden úgy néz ki, mint a 
képeken. Nincs csalódás, nincs zsábamacska, itt 
mindenki azt kapja, amire számít. 

Mindenképp olyan helyet szerettünk volna 
kialakítani, ahol az emberek jókedvűen találkoz-
nak akár egymással is, boldogok, mert abban hi-
szünk, hogy ez a kulcs a nyaralásnál, ekkor lesz 
igazán felejthetetlen az élmény. 

Személyes tapasztalat most már nekem, hogy 
a tervetek megvalósult, sikerült olyan barátságos 
környezetet kialakítani, amilyet valójában meg-
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álmodtatok. Ha a technikai részére térünk rá a 
szálláshelynek, milyen paraméterekkel várjátok 
az ide látogatókat? 

A hozzánk látogatók 9 apartman közül tudnak 
foglalni maguknak. Gondolva a nagy családosok-
ra is, akik nagyszülőkkel jönnek nyaralni, van két 
több generációs apartman, két külön bejárattal, 
két fürdővel és két konyhával, hogy a pihenés 
tényleg zavartalan legyen mindenki számára. 
Ezen felül van három négyágyas és négy két-
ágyas apartman is. 

Ugyan a vírushelyzetre nem készültünk elő-
re, de az apartmanok kialakítása teret ad annak, 
hogy ha valaki fél a jelenlegi helyzetben mások-
kal érintkezni, akkor itt biztonságban tudhatja 
magát, mert az épület olyan, mint egy társasház, 
az esetek nagy százalékában nem is találkoznak 
egymással a vendégek.

Fűthető medencénk van, így már a szezon első 
napsugaraiban fürödve kiélvezhetjük a jó időt. Ki-

fejezetten készültünk a felnőtteknek is szórakozá-
si lehetőséggel, vannak kártyáink és felnőtteknek 
szóló társasjátékaink. 

A vendégek hol érhetnek el benneteket, ha 
foglalni szeretnének? 

Megtalálhatóak vagyunk a booking.com-on, 
ahová a TópART-ot beírva azonnal velünk talál-
koznak. Természetesen weboldalunk is van, a 
www.biroingatlan.com illetve szívesen fogadjuk 
az emaileket a topartudulohaz@gmail.com-on. 

Az ott töltött két éjszaka alatt bejártuk a kör-
nyéket, fürödtünk a Balatonban, még éjszaka is, 
mert a szállás a parttól mindössze két perc sétára 
van, így ezt a felejthetetlen nyári élményt semmi-
képp nem akartuk kihagyni. A környék éttermei-
ben isteni magyaros vacsorákat ettünk, helyi bo-
rokat ittunk és összességében nagyon jól éreztük 
magunkat. Mi biztosan visszatérünk.

www.biroingatlan.com
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SZEGHY KRISZTINA

„Szerintem a gyereknek kell 
alkalmazkodnia a családhoz, 
ahová születik”
Szeghy Karolina meseíró és családja
kalandozásai kisgyerekkel, lakóautóval

Dédanyáink, nagyanyáink életében az anyaság még nem egy választható opció volt, hanem 
egy természetszerűleg bekövetkező lépcsőfok a nők életében. A „mikor” sem volt kérdés, 
mert mindennek „megvolt az ideje”. Mindenki tudta, mikor „illik” férjhez menni, gyereket 
szülni. A hagyományoknak, a közösségnek való megfelelés kora volt ez, amelynek megvoltak 
a maga hátrányai, de az előnyei is. 

Az egyik előnye, hogy mivel sokkal természetesebb folyamat volt a gyermekvállalás, nem 
kellett gondolkodni rajta, időzíteni a baba-projektet, ezért sokkal kevesebb szorongás tapadt 
hozzá, és lényegesen könnyebben érkeztek a babák. Az anyaság nem egy félelmet keltő, le-
mondásokkal teli állapotként jelent meg a nők számára, hanem a párkapcsolat házasság utáni 
következő állomásaként. 
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Manapság nagyon sok hozzám forduló fo-

galmazza meg ugyanazt a félelmet: lehet, hogy 
tönkremegy az életem, ha gyermeket vállalok?! 
A kérdést jobban kibontva kiderül, hogy ilyen-
kor általában a hétköznapi, megszokott rutinjaik 
elvesztésétől félnek, amelyek a megnyugvás, ki-
kapcsolódás érzését nyújtják nekik. Az egyik ilyen 
tevékenység az életünkben a nyaralás, amiről 
manapság már senki sem szívesen mondana le. 

„A gyerekes ismerősök folyton riogatnak, hogy 
innentől vége lesz az utazgatásainknak. A babá-
nak napirend kell, otthon kell aludnia a kiságy-
ban, megviseli az utazás. Természetesen elen-
gedjük ezeket pár évig, ha kell, de nem hiszem 

el, hogy ezt nem lehet másképpen csinálni.” 

De lehet. Erre a legjobb példa a húgom és a 
párja, akik a gyerekek egészen pici korától kezd-
ve lakóautóval járják nyaranta Európát. Rendha-
gyó módon kicsit könnyedebb nyári témaként, 
de mégis a termékenységi problémák egy „mé-
regfogát kihúzva” ezúttal őket szeretném bemu-
tatni: így IS lehet akár csinálni.

Sokaknak hajmeresztő ötletnek tűnhet lakó-
kocsival elindulni Korzikára, vagy Szardíniára, két 
pici gyerekkel. Néhányan még a klasszikus, szál-
lodás nyaralási formát is inkább az országhatá-
ron belülre időzítik, amíg pici a gyerek. 

Lehet, hogy sokan nem értenek majd egyet 
velem, de szerintem a gyereknek kell alkalmaz-
kodnia a családhoz, ahova születik. Egy percig 
sem merült fel bennünk, hogy azért, mert gyer-
meket vállalunk, nem megyünk majd nyaralni. 
Csenge még nem volt egy éves, mikor közöltem 
a védőnővel, hogy elmegyünk Korzikára lakóau-
tóval egy hónapra. Hát nem szépítem a dolgot: 
picit elkerekedett a szeme. 

Hogyan készültetek az utazásra a picivel?

Ugyanúgy, mint máskor. A nagyobbik lányunk-
kal is rendszeresen utaztunk. Akkor még nem 
volt lakóautónk, csupán egy ágyazható Transpor-
terünk. Ezzel is óriási szabadságot és számtalan 
kalandot éltünk meg, de tény, hogy a lakóautó 
komfortosabb. 
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Egy anyatejes babánál a legfontosabb kellék 
maga az anyuka, ezt kipipáltuk. A másik fontos 
kellék a pelenka, későbbiekben a bili. A töb-
bi dolog másodlagos. Hamar rájöttem, hogy 
tengerparti nyaraláshoz a bepakolt ruhák felé-
re nincs szükség, így ezek száma is évről-évre 
csökken. 

Általában az anyák rettegnek attól, hogy egy 
idegen országban lesz beteg a gyerek, hogyan 
oldják meg majd az orvosi ellátást. Bennetek 
nem volt félelem? 

Csenge fulladós gyerek. Bronchitises kicsi 
kora óta, ezért már megtanultuk, hogy hogyan 
kell őt kezelni. Azt is tudjuk, hogy amennyiben 
nem boldogulunk, gyorsan orvosi segítségre van 
szüksége. Szardínián sajnos ebbe bele is futot-
tunk. Egészséges volt, amikor elindultunk, de a 
nyaralás közben köhögni kezdett. Bevittük őt a 
kórházba, ahol a nyelvi nehézségek ellenére is 
sikerült megoldani a problémát. Szerintem telje-
sen mindegy, hogy hol lesz valaki beteg. Európán 
belül mindenhol megkaphatjuk a megfelelő ellá-
tást. Fontos ugyanakkor, hogy az egészségügyi 
ellátáshoz legyen Európa kártyája a család min-
den tagjának. Tény, hogy az alapgyógyszereket 
mindig visszük magunkkal. 

Mi a történt a gyerekek napirendjével a nyara-
lás során?

Ugyanúgy ment minden, mint itthon. A napi 
kétszeri alvást is megoldottuk. Ha kellett, sátrat 
építettünk botokból és pólókból, soha semmi-
lyen nehézséget nem okozott a napirend betar-
tása. Szerintem ez csak szoktatás és szülői hoz-
záállás kérdése. Az én gyerekeim mellett sosem 

jártunk lábujjhegyen alvás közben, így ha énekel-
tem nekik és ringattam őket, ugyanúgy elaludtak 
a tengerparti zsivajban is. 

Az első hosszú nyaralásunkkor még én is 
stresszeltem indulás előtt. Féltem, hogy mi marad 
itthon, amire esetleg a későbbiekben szükségünk 
lehetne, mi lesz, ha a gyerekek esetleg betegek 
lesznek. Attól is tartottam, hogyan viseljük majd, 
ha egy autóban hosszú időre összezsúfolódik a 
család. Később rájöttem, hogy minden félelmem 
alaptalan volt. A legfontosabb tapasztalat, hogy 
minél kisebb a gyerek, annál többször meg kell 
vele állni utazás közben. Ha picit megállunk és 
sétálunk egyet, például bemegyünk egy bevá-
sárlóközpontba, vagy fagyizunk egyet a város-
ban, akkor elfáradnak, és nyugodtan folytathatjuk 
tovább az utazást. 

Sokan arra hivatkozva kritizálják a szülőket, 
akik külföldre viszik nyaralni a kisebb gyerekeket, 
hogy felesleges kínlódás, mert a gyerek úgysem 
fog rá emlékezni. 

Semmi szenvedés nincs benne, egyikünk 
számára sem. A gyerek a szüleivel érzi magát a 

legjobban, és szülőként állítom, hogy ez fordít-
va is igaz. Soha nem merült fel bennem, hogy a 
gyerekeim nélkül menjek nyaralni. Nem az a kö-
zös nyaralás célja, hogy emlékeket gyártsunk a 
gyereknek. Hanem anya is, apa is leenged kicsit 
a hétköznapokból, teljes mértékben egymásra 
koncentrálunk, és a gyerek azt kapja meg, ami a 
legfontosabb neki: mindkét szülő teljes figyelmét 
és szeretetét. Igen, ezt akár itthon is meg lehet-
ne tenni. De szülőként mi nem szeretnénk le-
mondani a más országok, kultúrák megismerése 
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iránti szenvedélyünkről, és úgy látjuk, hogy ezt a 
gyerekek is teljes mértékben élvezik. A lakóautós 
nyaralás nagy előnye, hogy ha a gyerekek elunják 
magukat, akkor tovább állunk egy új helyszínre, 
ahol újabb érdekes felfedezni valók várnak ránk. 

„A nyaralásban az a legjobb, hogy élményeket 
szerzünk, látunk új helyeket. Apa és anya ilyen-
kor mókásak, nincs fegyelmezés, csak felhőtlen 
szórakozás. A lakókocsi pozitívuma, hogy van 

benne WC. Reggel a tengerparton ébredve cro-
issant-t eszünk, és élvezzük a napfelkeltét. Apa 
közben úszik az idős bácsikkal a frissítő tenger-
ben. Látunk egy csomó állatot, amit itthon nem. 

Kagylót, csigát, tengeri csillagot. 
Imádunk új ételeket megkóstolni. 

Nagyon szeretjük már az illatukat is.”
Jázmin

„A lakókocsiban aludni jó móka. Esténként 
lezuhanyozunk a lakókocsiban, TV-t nézünk, 

olvasunk. Minden olyan, mint itthon, csak jobb. 
Grillezni is szoktunk.”

Csenge

A lakóautós nyaralás mennyire terheli meg a 
családi kasszát?

Egy lakóautós nyaralás töredéke egy szállodás 
vagy akár apartmanos nyaralásnak. Tény, hogy ha 
bérelni kell az autót, akkor ez már nem igaz. De 
abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 
van saját lakóautónk. Nem kell előre lefoglalni 
a szállást, csak bemegyünk egy kempingbe, ha 
éppen megtetszik, ahol járunk. Egyedül a saját 
szabadságunkkal kell kalkulálnunk, ha valamelyik 
gyerek beteg lesz váratlanul, nem kell elbuknunk 
egy befizetett nyaralás árát. 

Mit csinálnak a gyerekek az utazás hosszú 
órái alatt?

Mesét néznek, tableteznek, karkötőt fonnak, 
társasjátékoznak, kártyáznak vagy alszanak. Min-
dig találnak valami elfoglaltságot maguknak. Míg 
kisebbek voltak, az utazások alatt többet aludtak. 
Szeretjük az esti indulásokat, mert akkor a fele út 
megtehető úgy, hogy a gyerekek alszanak. 

Mit nyer a család ezekkel a lakóautós nyaralá-
sokkal?

Mivel össze vagyunk zárva, így a gyerekek 
megkapják a legfontosabb dolgot, amire szüksé-
gük van, a szüleik szeretetét és figyelmét. Meg-
tapasztalják a szabadság élményét, a szabad 
döntés lehetőségét. Nagyon kiegyensúlyozottak. 
Egy ilyen nyaralás közelebb hozza egymáshoz a 
családot és hosszú távon is feltölt minket a hét-
köznapokra.

Egy baba érkezésével mindig három új ember 
születik: a baba, az anya és az apa. A megvál-
tozott szerepkörök mellett egy új életformát is 
elkezdünk teremteni: családként kezdünk funkci-
onálni. Fontos, hogy a családban ne csak a baba, 
hanem az anya és az apa is jól tudja érezni ma-
gát. Olyan valóságot teremtsünk a magunk szá-
mára, amelyben amellett, hogy kielégítjük a baba 
igényeit, mindannyian jól tudunk működni. Nem 
szabad túlgondolkodni a szülőséget, nem kell tö-
kéletes szülőknek lennünk, nem tökéletes gyer-
mekkort kell teremtenünk. Hanem meg kell taní-
tanunk a gyermekeinket is arra, hogy tudjanak és 
akarjanak boldognak lenni. A gyermekeink úgy 
működnek, mint egy szivacs, mindent maguk-
ba szívnak, amelyet a saját életünkkel példaként 
mutatunk nekik. Szülőként és szakemberként is 
hiszem: a boldog gyerekkor kulcsa a kiegyensú-
lyozott, boldog szülő. 
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http://www.szeghykrisztina.hu/babahivogatoprogram.html
http://www.szeghykrisztina.hu/konyvek.html


Csatlakozz 
közösségünkhöz!

Itt olyan lehetőségeid lesznek,
amelyeket máshol nem kapsz meg!

“Csak Pozitívan - A tudatos ember magazinja” csoport

Biztonságban 
a komfortzónán túl is!

https://www.facebook.com/groups/273584193762189
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CZECZON

Az összegzés szerint a World Intellectual Proper-
ty Organization (WIPO) adatai alapján 2000-ben a 
nemzetközi szabadalmi bejelentések 9 százalékát 
lehetett női feltalálóhoz kötni, míg 2020-ra ez az 
arány 16,5 százalékra növekedett.

A nők szabadalmi részvételét vizsgálva egyér-
telmű, hogy bizonyos területekre specializálód-
nak. A WIPO adatai szerint az öt szakterület, ahol 
a legmagasabb a női feltalálók aránya a Szaba-
dalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti 
szabadalmi bejelentésekben a biotechnológia (30 
százalék), a gyógyszeripar (29 százalék), az élelmi-
szerkémia (29 százalék), a biológiai anyagok elem-
zése (26 százalék) és a szerves kémia (25 százalék). 
Ugyanakkor a munkáltató típusa is számít, a WIPO 
kutatása szerint az akadémiai szektorban benyúj-
tott összes PCT-bejelentés 51 százalékában szere-
peltek női feltalálók, míg az üzleti szektorban ez az 
arány csak 30 százalék - tartalmazza a közlemény.

„A magyarországi adatok sok hasonlóságot mu-
tatnak a nemzetközivel. Az SZTNH 2017-ben vizs-
gálta meg a nemzeti bejelentéseket, amiből kide-
rült, hogy a 2000-2015 időszakban a női feltalálók 
aránya 13,3 százalékot tett ki” - idézi a közlemény 
Pomázi Gyulát, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hiva-
talának elnökét. Hozzátette, hogy a magyar ere-
detű bejelentésekben ennél kicsit nagyobb volt a 
nők aránya (14,3 százalék). A magyar feltaláló nők 
körében a szakterületek közül a mikrostrukturális 
és nanotechnológia (31 százalék), a biotechnoló-
gia (29 százalék) és a szerves kémia (28 százalék) 
voltak a legnépszerűbbek.

A hivatal kezdeményezésére létrehozott, ki-
emelkedő feltalálói tevékenységet elismerő Jedlik 

Egyre több a női feltalálóhoz 
köthető szabadalom

Nemzetközileg csökken a nemek közötti 
szakadék a szabadalmi bejelentések arányá-
ban, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
(SZTNH) adatai szerint pedig a hazai eredmé-
nyek is jövőbemutatók.

Ányos-díjat idén két kutatónő, Karikó Katalin kuta-
tóbiológus és Fekete Andrea gyermekgyógyász is 
megkapta. 

Az amerikai National Center for Women and 
Information Technology megállapította: a vegyes 
nemű kutatócsoportok kimutathatóan sikeresebb 
szabadalmakat hoztak létre, ráadásul azt is bebi-
zonyították, hogy a kisebbségek, az alacsony jöve-
delmű családok és a nők lehetőségeinek javítása a 
gazdasági növekedést is gyorsítja.

Az SZNTH tájékoztatója arra is felhívja a figyel-
met, hogy a növekvő arány ellenére Európa nem 
áll az elsők között: Latin-Amerikában és a Ka-
rib-térségben 19 százalékkal a legmagasabb a női 
feltalálók aránya, Észak-Amerika és Ázsia 17 száza-
léka után következik csak Európa, ahol 14 százalék 
ez az arány. 

Pomázi Gyula szerint fontos, hogy minél töb-
bet beszéljünk a szellemitulajdon-jogok értékéről 
vagy a szellemitulajdon-védelmi rendszer műkö-
déséről és ösztönözni kell, hogy több nő tanuljon 
természettudományi, technológiai, mérnöki és 
matematikai területeken.
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A Z generáció egyharmada 
dolgozik teljes munkaidőben

A közép-kelet-európai 18-24 évesek 32 százaléka teljes munkaidőben dolgozik, 19 százalékuk 
részmunkaidőben, minden harmadik válaszadó (30 százalék) számára pedig szülei támogatása 
jelenti a fő bevételi forrást - derül ki a Mastercardnak a legfiatalabb fogyasztói csoport, a Z gene-
ráció („Gen Z”) attitűdjeiről és viselkedéséről szóló új, közép-kelet-európai felméréséből.

A 11 országban vizsgált 18-24 évesek a lakos-
ság 7,2 százalékát (mintegy 11,5 millió ember) 
teszik ki, és szerepük a gazdaságban egyre jelen-
tősebb. 

A felmérés alapján a magyar fiatalok 40 száza-
léka teljes állásból szerzi jövedelmét, 22 százalék a 
szüleit jelölte meg, mint bevételei elsődleges for-
rását, 16 százalékuk pedig főleg részmunkából él.

A közép-kelet-európai Z generáció képvise-
lőinek átlagos havi jövedelme 450 euró, és pri-
oritás számukra, hogy a közeljövőben már ne 
függjenek a szüleiktől, fő céljuk ezért az, hogy 
befejezzék tanulmányaikat és megszerezzék első 
szakmai tapasztalataikat. A jövőben 2000-3000 
eurót szeretnének keresni; ez elég ahhoz, hogy 
eltartsák a családjukat, valamint hogy lakásra és 
időnként nyaralásra vagy utazásra gyűjthessenek 
- áll a közleményben.

Bár a pénz fontos számunkra, de a többi em-
berrel való kapcsolatokat értékelik a legtöbbre. A 
felmérésben arra a kérdésre, hogy melyek a szá-
mukra legfontosabb értékek, a családot 67 szá-
zalék, az egészséget 60 százalék, a barátokat 45 

százalék, a szerelmi életet 43 százalék említette. 
A közleményben megjegyzik: a közkeletű véleke-
déssel ellentétben a fiatalok szerint semmi sem 
helyettesítheti a személyes beszélgetéseket, és 
64 százalékuk szívesen tölti szabadidejét mások-
kal, különösen a barátaival.

A társadalmi és környezeti kérdések iránti el-
kötelezettségüket jelzi, hogy csaknem felük (45 
százalék) azt mondta, adakozik különböző alapít-
ványoknak és civil szervezeteknek, 34 százalékuk 
pedig önkéntes munkát vállal. Amikor a jövőre 
gondolnak, a bolygó állapota az egyik leggyako-
ribb aggodalmuk (40 százalék), de a többséget 
(52 százalék) a megélhetés nyugtalanítja. Utóbbi 
problémát a magyar válaszadók 61 százaléka je-
lölte meg.

Az internet széles körű elterjedésének idején 
született első generáció elválaszthatatlanul kö-
tődik a digitális világhoz, a felmérésében részt 
vevők 70 százaléka elsődleges információ- és 
inspirációs forrásként használja a közösségi mé-
diát. A technológia iránt fogékony, mindig online 
generáció számára az e-kereskedelem természe-
tes környezet - 76 százalékuk havonta legalább 
egyszer vásárol online. Ebben a magyar adat 
egyezik a közép-európai átlaggal, főként ruházati 
(60 százalék), élelmiszer (45 százalék) vagy szép-
ségápolási termékeket (41 százalék) vásárolnak a 
webáruházakban. Ugyanakkor ártudatos vásár-
lók: 74 százalék mindig utánanéz a különböző 
kereskedők ajánlatainak a fizetés előtt, 77 szá-
zalékuk pedig ellenőrzi, hogy a termék máshol 
elérhető-e akcióban.

CZECZON
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Gánti Bence - az Integrál Akadémia 
és az Integrál Európai Konferencia 
teremtő megálmodója

Az Integrál szemlélet ma már a pszichológia új irányzata. 
A ’70-es évektől lett egyre népszerűbb Amerikában. 
Ken Wilber az integrál szemlélet elindítója, aki egyben e szemlélet egyik alkalmazott terüle-

tének, az integrál pszichológiának a szülőatyja is. Wilber 1949-ben született Oklahoma Cityben. 
Orvostudományi és biokémiai tanulmányait nem fejezte be, mert a tudományos szemlélet egy-
oldalú anyagközpontúságát nem tudta elfogadni. Így önálló szellemi útra lépett. Élvezettel ha-
sonlította össze a nyugati és keleti tudományos filozófiai és pszichológiai irányzatokat. Kb. 3000 
könyvet elolvasott, melyekből sajátos szűréseket és szintéziseket hozott létre. Sokat utazott és 
spirituális gurukkal, mesterekkel találkozott. Ő maga is spirituális gyakorlóvá vált.

Beszélgetés Gánti Bencével 
az integrál szemléletről

Az integrál szemlélet, noha a ’70-es évektől jött 
létre, de 2000. óta lett belőle nemzetközi mozga-
lom. Addigra értek meg sokan, sok kontinensen 
olyan „integrálosok”, akik aztán elkezdtek szer-
vezkedni és létrehozni kurzusokat, köröket, kon-
ferenciákat, képzéseket. Ahhoz hogy valami moz-
galommá váljon, nem csak az kell, hogy az alapító 
megírjon egy könyvet, hanem hogy az aztán az 
emberekben talajra találjon és motiválja őket a 
munkára. Ez a szemlélet ötvözi a nyugati pszicho-
lógia ismereteit a spirituális tanok ismereteivel. Ez 
az egyik lényege; a másik lényeges dolog pedig, 
hogy ezen integrációból leszűri, leírja az emberi 
fejlődésnek az általános szintjeit. A tudatfejlődési 
szintekbe beintegrálódik a Kelet-Nyugat, ősi-mo-
dern spirituális és pszichológiai.

Ezt már Gánti Bence mondja az integrál szem-
lélet magyarországi képviselője, aki egy egész is-
kolát hozott létre ebben a szemléletben, másrészt 
pedig egy nemzetközi konferencia sorozatot, 
mely immár 2012-óta töretlenül megrendezésre 

kerül. Magam is elvégeztem a képzést 2015-ben, 
aminek sokat köszönhetek, mert alapvetően az 
életem részévé vált és azóta is ezt képviselem. 
Bence személyisége, lelkesedése és teremtő ere-
je igazán inspiráló. Bár általában meglehetősen 
elfoglalt, de szívesen állt a rendelkezésemre egy 
interjú erejéig. A továbbiakban ezt olvashatjátok:

Hogyan és mikor találkoztál ezzel a szemlélet-
tel és hogyan hoztad magaddal Magyarországra? 

A ’90-es években találkoztam ezzel a személet-
tel Amerikában. Nagyon megérintett a mélysége 
és az igazsága, komplexitása. 1996-2006-ig én 
magam is marinálódtam mindenféle önismereti 
élményekben és a meditációban. A saját folya-
mataimon mentem át, plusz pszichológia szakos 
voltam az ELTE-n, vagyis effektíve szakmabeli vol-
tam és ezért, amikor elkezdtem 2000 körül klien-
sekkel foglalkozni, egyéni terápiázni, elkezdtem 
önismereti csoportokat is tartani. Kialakítottam 
a „Terápiás kommunikáció tréninget”. Ez is egy 

LINA ROEDGER



... ha meditáció, 
akkor azt 
komolyan kell 
venni ...

„
„

külön álló dolog volt először. Aztán egyszer csak 
elkezdtek felkérni, hogy adjak elő itt, adjak elő ott. 
Elkezdtek érdeklődni az integrál pszichológiáról 
és egyszer csak Kenéz Tünde felkért, hogy az ő 
magániskolájában csináljak egy két éves képzést. 
Előtte a Transzperszonális légzésintézetben tar-
tottam képzést, 2-3 napot egy évben. Szóval így 
szépen felépült, egyre hosszabb dolgokat tartot-
tam és jött a Tünde féle felkérés. Beszélgettünk 
erről és aztán kisütöttük, hogy inkább legyen 3 év. 
Tehát igazából ez a 3 éves képzés ott, akkor meg 
is született. Annyira jól bevált, hogy azóta sem volt 
szükség fejlesztésre. Nagyon jól működik.

Összeépítettem bele azokat, amiket előtte 
csináltam én is gyakorlatilag. A csoportozást, a 
terápiás kommunikációs kiképzést és előírtam a 
spirituális gyakorlás, elvonulás szükségességét is.

Az elvonulást nem mi szervezzük, hanem vá-
lasztani lehet kinek-kinek meggyőződése vagy 
elköteleződése szerint komoly szervezett elvonu-
lásra. 

Akkoriban 2003 és 2006 között én Burmába 
járkáltam elvonulásokra GoenkaJi-vel. Voltam 
zarándoklaton és Indiában is, szóval teljesen 
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egyértelművé vált számomra, hogy ha meditáció, 
akkor azt komolyan kell venni, nem csak egy ilyen 
„hirtelen csináljunk valamit agyból” típusú dolog. 
Ahogy látható az iskola organikusan fejlődött és 
az évek alatt szépen kinőtte magát.

Kezdetektől ugyanaz a célod az iskolával, vagy 
ez változott az évek folyamán?

Az volt a célom, hogy az emberek személyisé-
gét áttranszformáljuk a Wilberi 5-ös szintről a 6-os 
szintre. Menet közben hozzájött a W7-es, és elő-
jött a W6-os szintnek még két szintje is. Az átala-
kulás a többséggel megtörténik, de azokkal nem, 
akik személyiségzavarosak, vagy akik olyan nagy 
traumával érkeznek, aminek a feldolgozása telje-
sen leköti és meggátolja őket a kinyílásban. Mar-
ginálisan ők is élvezik a képzést, de nem történik 
meg az igazi átalakulás, kinyílás és hiteles meg-
osztás, mint a többieknél. Ez az első beavatás. A 
második beavatás késői W6 vagy más néven Teal 
szint. Ezt sokkal kevesebben érik el, gyakran a 3. 
év végére kezdődik el az a folyamat, ami még kb. 
plusz 2-3 év. Ahhoz mélyebb terápiás munka kell 
és csak így lehet szerintem átjutni. 

Úgyhogy ezeket az elején még nem tudtam, 
hanem úgy voltam vele, hogy csináljuk és akkor 
majd mindenki transzformálódik; és aztán me-
net közben, ahogy több mint ezer ember átment 
ezen 15 vagy 16 év alatt; ennyi emberből eny-
nyiszer megismételve, most már pontos tapasz-
talataink vannak. Pontosan tudom, hogy milyen 
dinamikákat várhatok kb. elsőben másodikban, 
harmadikban. Az emberek hány százaléka kb. 
hova fog eljutni, hogy tudom megsegíteni. Azóta 
kialakítottam járulékos plusz kurzusokat is, hogy 
megsegítsem a folyamatot, élménytereket. Ilyen 
például az Integrál tábor, amit kb. 2012 óta szer-
vezünk. 

Ezek nagyon erős élményterek és egyre nép-
szerűbbek. Általában túljelentkezés van.

Tartok ezen kívül még TK (terápiás kommuni-
káció) gyakorlócsoportokat, itt terápiás techniká-
kat tanulunk.

Milyen végzettséget, képzettséget ad az iskola?

Ahogy említettem elsődleges a tanulók átala-
kulása és az, hogy aztán ők is „change-agentek” 
változást segítő szakemberek legyenek a világ-
ban, akik tovább viszik ezt a szemléletet és a saját 
területükön tudják alkalmazni. Csoportozzanak, 
de van, aki az üzleti életben tudja alkalmazni ezt a 
szemléletet, vagy az oktatásban.

Bár egyéni tanácsadókat képzünk, de nem 
csak az a cél, hogy mindenki egyéni tanácsadóvá 
váljon. Az által, hogy átalakult a személyiségük, 
megfejlődött és elsajátították ezt a látásmódot, 
ők is mást árasztanak magukból. Barátságosab-
bak, erőszak mentesebbek, empatikusabbak és 
kifinomultabbak lesznek. Valójában egy szakem-
ber képzés zajlik, de annál jóval több. Integrál 
tanácsadókat képzünk, akik képesek emberekkel 
foglalkozni, illetve csoportvezető képzés is van 
már több szinten.
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Szeptemberben kezdődik a következő képzés, 
de úgy látjuk, hogy már most túljelentkezés van. 
Szokott lenni nálunk szeptemberben egy nyílt 
nap, ahol meg lehet tapasztalni az iskola műkö-
dését és be is lehet iratkozni, de lehetséges, hogy 
addigra már be is telnek a helyek a jövő évi kép-
zésre.

Biztosan nehéz volt számotokra is ez az év. 
Hogy érintette a Covid-19 helyzet az Akadémiát? 
Hozott ez változásokat?

Nálunk fordítva hatott. Nőtt az emberek rész-
vétele, nem csökkent. Többen maradtak bent 
a képzésben az online órák miatt, így kevesebb 

lett a lemorzsolódás, illetve azt vettük észre, hogy 
többen is jelentkeztek.

Valószínű, hogy ez a nagyobb online jelen-
létnek köszönhetően történt így. Azt gondolom, 
hogy az emberek most még inkább keresik a lelki 
fejlődést és még jobban keresik a társaságot.

Hogy zajlott a tanítás a vírus alatt?

Nem volt leállás. Ahogy nem volt még teljes 
zárlat, kis létszámmal folytak a képzések. Ahogy 
zárlat lett, teljesen online folytattuk az előadá-

sokat. A csoportokat, amelyek élményt nyújtó 
csoportok, eltoltuk május-júniusra. Remélhető-
en nem lesz már több zárlat, de ha ez újra meg-
történik, akkor újra átállunk az online-ra. Ettől 
függetlenül a sajátélmény csoportokat nem le-
het kihagyni, vagyis, ha újabb zárlat lesz, ezeket 
be kell majd pótolni. Szükséges a személyes 
részvétel!

Igen észrevehető, hogy egyre nagyobb teret 
hódít az internet. De beszéljünk egy kicsit az in-
tegrál szemlélet nemzetközi részvételéről is! Sze-
rintem fontos tudni, hogy a nagy nemzetközi ta-
lálkozók is általában Magyarországon zajlanak és 
ennek a megálmodója is te vagy.

2012-ben összeültünk európai integrálosok 
egy németországi integrál konferencián, ahol 
főleg németek voltak, de voltak vendégek más 
európai országokból is. És ott felmerült a kérdés, 
hogy miért nem csinálunk egy európai platfor-
mot ennek. Miért csak német van Németország-
ban vagy magyar Magyarországon vagy spanyol 
Spanyolországban stb. … Mi lenne, ha mi euró-
paiak összeállnánk és csinálnánk egy európai 
platformot?! Azt még nem tudtuk, hogy mit hogy, 
csak hogy európaiak fogjunk össze és elneveztük 
ezt Integrál Europe körnek. Érett az a helyzet. 25 
ember volt akkor ott és ebből mi 5-en álltunk fel, 
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hogy vállaljuk ennek a szervezését. Én voltam az 
egyik fő lelkes. Dennis Witroch barátom a másik 
fő lelkes, akinek az ötlete volt ez az egész. Rajtunk 
kívül volt egy Francia egy Holland és egy Spanyol. 
Így indult az Integral Europe kör. Elkezdtünk Zoom 
meetingelni havi egyszer, mert mindenki más or-
szágban lakott. Nagyon inspiratív volt, úgy monda-
nám angolul think-tank, arról beszéltünk, hogy mit 
csináljunk, hogy lenne jó stb. És végül én álltam 
elő azzal az ötlettel, hogy csináljunk egy konferen-
ciát. Ha itt vagyunk, akkor Európaiak, jöjjünk ösz-
sze. Egyébként a conferentia szó szerint azt jelenti 
latinul, hogy összehozni embereket. Tehát annyit 
jelent a konferencia, hogy embereket összehoz-
ni. Azt mondtam, akkor találkozzunk mi integrál 
európaiak. Akkor még nem tudtam mit vállaltam 
ezzel. Rengeteg munkával jár, most már tudom. 
Mindennel együtt egy konferenciát megszervezni 
egy éven át tart. Így pillanatok alatt az 5 alapítóból 
három el is tűnt. Végül ketten Maradtunk Dennis-el 
és kettőnk közül nekem volt infrastruktúrám és cé-
gem, amire az egészet tudtuk építeni. 

Én vállaltam a rizikót anyagilag, ami óriási koc-
kázat egyébként, teljesen lutri volt, főleg az első, 
hogy eljönnek-e az emberek vagy sem. Úgyhogy 
azóta létezik az IEC vagyis Integral European 

Conference, ami azóta is minden második évben 
Magyarországon zajlik. Később kapcsolódtak 
többen is szervezni, és két év után Dennis kiszállt 
ennek a szervezéséből. 

Megmondom őszintén hogy 75%-ban az én 
ötletem van benne. Az Integrál akadémiát letük-
rözve, van benne elmélet és gyakorlat, jobb és 

bal agyfélteke „W6 kentaur”, de természetesen a 
többiek is hozzájárultak. 

Úgyhogy személyesen úgy érzem, hogy ez a 
második gyermekem.

A konferencián tematikailag az integrál pszi-
chológia jelenik meg, és az van lefordítva, alkal-
mazva számos területre. Erősen képviselt pl. a 
coaching a leadership és a szervezetfejlesztés, 
vagyis a cégek és a munka világa integrál szem-
lélettel átitatva. Szemben az autoriter, multikato-
nák világával, már három szinttel előrébb jár az 
evolúció. De megjelennek az integrál politikai 
megoldások, az integrál orvostudomány, oktatás, 
párkapcsolatok stb. … A sokféle terület képvise-
lői eljönnek és előadnak, vagy saját élményű gya-
korlatokban mély élményeket adnak, amiktől az 
emberek még inkább fejlődni képesek vagy akár 
transzformálódnak is.

A másik oldala, hogy akik ebben a szemlélet-
ben élnek vagy szimpatizálnak vele, vágynak arra, 
hogy hasonló társasággal találkozzanak. Ilyen for-
mában ez egy szociális öröm is egyben és kap-
csolatépítés.

Én magam is voltam szervezője, de részt is 
vettem az eddigi konferenciákon és meglepődve 
tapasztaltam, hogy a vírushelyzet nem hogy nem 
tudta tönkretenni, de gyakorlatilag még jobban 
megerősítette a konferencia sikerét.
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Kezdetben nagyon nehéz volt, amikor tapasz-
taltuk, hogy nem fogunk tudni személyesen talál-
kozni. Ekkor már félig le volt szervezve a konferen-
cia, de szerencsére sikerült időben adaptálódni 
a helyzethez és mindent áttenni az online térbe. 
Végül nem hogy meg tudtuk rendezni az össze-
jövetelt, de többen is vettek részt, mint akikre 
számítottunk. 2020-ban 1000 résztvevőnk volt 56 
országból.

Gondolom nagy a készülődés a következő 
évre, hiszen minden remény szerint személyesen 
is találkozhatunk végre?! Úgy tudom, 2022-ben a 
Balaton partjára szervezitek újra a programot?

Igen, már meg is vannak az előadók nagy 
részben. 700 regisztrált résztvevőnk van eddig 
50 országból, ebből 200 előadó. Nagyon várjuk 
már mindannyian a személyes találkozást. Várunk 
minden érdeklődőt szeretettel!
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Te mit szeretnél teremteni?

HARGITAI ANDREA

Mi a teremtés egyáltalán?

A Teremtés az, amikor pozitív lelki beállítódás-
sal lehetőséget teremtesz arra, hogy a vágyaid 
megvalósuljanak. A vágyad lehet egy izgalmas 
munka vagy egy csodálatos partner, de lehet ez 
akár egy utazási célpont is. 

Hogyan teremtenéd meg például azt, hogy el-
utazhass a Kanári szigetekre, ha épp ez az egyik 
vágyad? Mit gondolsz, hogy milyen lépéseket 
kellene megtenned hozzá? Erről olvashatsz a to-
vábbiakban.

Teremtő energiája mindenkinek van. Sajnos 
azonban a legtöbb ember mégsem éri el a vá-
gyait. Mi lehet ennek az oka? Pedig mennyi erőt, 
és energiát fektetsz bele a vágyaidba, még időt is 
bőven töltesz velük, igaz? Akkor miért nem sike-
rül mégsem elérni azt?

Azért, mert amilyenek az uralkodó gondola-
taid, olyan irányú lesz a figyelmed. Ahol pedig a 
figyelmed van, oda áramlik az energiád. Tehát, ha 
például sokat foglalkozol a félelmeiddel vagy egy 
negatív jövőkép előrevetítésével, akkor ezek lesz-
nek a hangsúlyosabb gondolataid. Naponta akár 
több órát is elidőzöl ebben a negatív elképzelés-
ben. Az energiád pedig erre indul el, ezt kezded 
el megteremteni. Emiatt a világban a fenyegető 
dolgokat látod meg, és egy idő után ezekkel a 
negatív energiákkal kerülsz egy hullámhosszra. 
Ezért fordulhat elő az, hogy amikor félsz az egye-
dülléttől, mégis mindig magadra maradsz. A 
gondolataidban ugyanis az egyedüllét sötét ké-
peit vetíted ki naponta, akár heteken, hónapokon 
keresztül. Így a teremtésed eredményeképp ezt 
fogod létrehozni. Amitől féltél az megvalósul. 
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Nézzük négy pontban összegyűjtve, hogy mi 
segíthet a teremtés pozitív eredményeit elérni.

1.    Vágyak
Ez az, amit valójában el szeretnél érni, ezekből 

születnek a céljaid. Vágyakozhatsz arra, hogy a 
férfi, aki tetszik neked, végre észrevegyen. Emiatt 
lehet, hogy diétába kezdesz, de új ruhákat bizto-
san fogsz vásárolni. Mindennap megvárod azt az 
időpontot, amikor biztosan összefuthatsz vele fel-
tűnés nélkül, és izgatottan, hevesen dobogó szív-
vel nézed majd őt a távolból. Valójában persze 
a vágyad mögött egyéb vágyak is ott lapulnak, 
mint a boldog párkapcsolat, sőt akár egy család 
képe is felvetődhet majd benned. 

Ha ilyenkor nem az akadályokra fókuszálsz, 
akkor nagyobb az esélyed. Tehát ne az jusson 
eszedbe, hogy te úgyse vagy elég szép vagy elég 
vékony. Ha a nehézségekre gondolsz, akkor azzal 
a félelemnek nyitsz ajtót. 

A tiszta vággyal kapcsolatosan fontos, hogy jó 
érzéseid legyenek, amikor rá gondolsz. Ha a fé-
lelemnek vagy aggodalomnak csak a szikráját is 
felfedezed, akkor nem a jó úton jársz. Emlékszel 
még, hogy milyen volt az, amikor gyerekkorod-
ban a kedvenc babádra vártál a karácsony regge-
lén, amit a szüleid ígértek neked? Vajon ott lesz a 
fa alatt? Milyen érzések voltak akkor benned? Iz-
gatottság, öröm, várakozás. Ezek azok az érzések, 
amelyek erős széllel dagasztják majd a vitorládat. 
Ezeket figyeld!

Itt fontos megjegyezni, hogy saját vágyakat fo-
galmazz meg. Ha ugyanis a megfelelés vezet, ak-
kor az úgynevezett elkerülő vágyak jönnek a fel-
színre. Ilyenkor a félelem irányít, hiszen valakitől 
vagy valamitől tartasz. Emiatt fogalmazod meg az 
adott vágyad.

Például: 
Vágysz egy új munkára. Ha ilyenkor arra fóku-

szálsz, hogy mennyire rosszul érzed magad a je-
lenlegi munkahelyeden, akkor negatív érzéseket 
dédelgetsz. Mindennap az lebeg a szemed előtt, 
hogy mennyire rosszul érzed itt magad. Nem a 
cél, amit szeretnél elérni, hanem mindaz, amit 
már nem akarsz, amitől a jelenben rosszul érzed 
magad.

2.    A múlt lezárása
Gyakran időzöl a múltban? 

Sajnos a legtöbb ember többször gondol a 
múltra, éli át azt újra képzeletben, minthogy a je-
lenben lenne. Ez azért van, mert vagy a szép em-
lékekre gondolsz vagy egy régi fájdalom kopog-
tat újra és újra elméd ablakán.

A meggyőződéseidet, hitrendszereid alapját 
is a múlt adja meg. Emiatt fordulhat elő, hogy 
valamiben hiszel, pedig annak már nincs semmi 
alapja. Ezért hiszed el, hogy valami nem megy, 
mert még emlékszel, amikor az nehéz volt. Az én-
képed még a múlt alapján van felépítve, és nem 
frissítetted ezt a belső képet önmagadról. Pedig 
a legtöbb dolog, ami az elején nehéz volt, az bi-
zony ma már könnyedén megy neked. Gondold 
csak végig!

Milyen volt a munkahelyed első hete? Ugye 
nem mentek olyan könnyen a dolgok, mint most? 
Észre sem vetted, hogy mennyit fejlődtél, szinte 
belenőttél a feladatokba.

Ha szeretnél új dolgokat, másfajta esemé-
nyeket megteremteni, akkor a múlt gondolatai, 
érzései, tapasztalatai hatni fognak az elképzelé-
seidre. Ha más jövőt akarsz, akkor ezen érdemes 
változtatni. Szűrd le a múlt negatív eseményéből 



58  CsPM

a tanulnivalót, a szép emlékeket pedig gyűjtsd 
csokorba. Ez majd segít egy másfajta jövő meg-
teremtésében.

3.    Erőforrások számbavétele
Az erőforrás az, amely katalizátorként repít 

majd a célod felé. Több dolog is lehet számodra 
erőforrás. 

- Lehet egy képesség, ami ott rejlik benned 
már a születésed óta. Lehet, hogy sok benned 
szunnyadó képességet még fel sem fedeztél?

- Lehet egy elképzelés is erőforrás, hiszen 
minden, amit el tudsz képzelni, azt meg is tudod 
valósítani. Már maga az, hogy képed van róla, a 
teremtés első lépcsője.

- Támaszkodhatsz a tapasztalataidra is, hiszen 
ezek már kézzel foghatóan jelen vannak az éle-
tedben. Miért ne használhatnád ezt is erőforrás-
ként fel?

- A megszerzett tudásod is remek erőforrás, 
mivel sok energiát áldoztál rá. Gondold csak vé-
gig hány évet tanultál iskolában, mennyi tanfolya-
mon vettél részt vagy hány szakkönyvet olvastál 
végig. Ugye sokat?

- Külső támogatást is használhatsz.

Ezek lehetnek anyagi dolgok, amelyeket igény-
be vehetsz. Fontos azonban, hogy érzelmi táma-
szokra is számíts. Jó érzés, ha valaki melletted áll 
és buzdít, amikor arra szükséged van. Ne mondj le 
erről, csupán azért, mert félsz a kötelezettségektől. 
Vannak emberek, akik szívesen adnak és az elfo-
gadást úgyis érdemes időről időre gyakorolnod.

Ide tartozik még a szellemi támogatás is. Ez 
egy olyan ember lehet számodra, aki megérti a 
gondolataidat és inspirál. Ezzel segít majd egyen-
súlyba kerülni, mert van, amikor az ember bele-
gabalyodik a saját gondolataiba. Ilyenkor egy 
segítő kibogozhatja ezeket a csomókat. 

4.    Cselekvés
Ezt se hagyjuk ki a teremtéshez vezető út lép-

csőiből, mert bizony az első lépést nem tudod 
megspórolni. Sok teremtés pont ennek a hiányá-
ban bukik el.

Mi legyen ez az első lépés?

Valami, ami jelzi a tudatalattidnak, hogy az 
adott célt szeretnéd elérni. Ne nagy dologra gon-
dolj. Elég egy pici dolog, egy apró tett, ami majd 
erőt ad az úthoz. Amikor megveszed a sportesz-
közt a diétád mellé, vagy egy könyvet, amely az 
önismereti utadon segít. Beiratkozol egy tanfo-
lyamra, mert azt gondolod, ez az út téged előre 
visz. Bármilyen apró tett már elég ahhoz, hogy 
erőt adjon neked. Akár az is lehet egy első lépés, 
hogy leírod a vágyott célt. Ugyanis minden, amit 
leírsz, az sokkal nagyobb erővel tud megvalósulni. 

Amint látod a teremtés, a létrehozás egy izgal-
mas utazás. Érdemes tehát belefognod és meg-
tapasztalnod a csodálatos kreatív oldaladat.

Jó utat kívánok hozzá!
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1995-et írunk mikor számomra „Indul a mandula”, vagyis a Nagybetűs Élet a szakközepes 
érettségi után. Nyár, Balaton, könnyen jött munkalehetőség, életem első kapcsolata – mi egyebet 
kívánhat még egy magamfajta frissen végzett vendéglátós leányzó?

Bizony ám, büszkén jelentem: több, mint 25 éve teremtek lazán és könnyedén!
Az esetek többségében persze még véletlenül sem azt, amiről úgy gondolom, hogy igazán 

akarom…

ÉletMese Újrakeretező - 7.
„Neked könnyű lehet, de azért nekem se 
rossz – arra gondolok, amire akarok.”

BLOGI
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Hiszen a tudatosság hiánya meglévő hitrend-
szereimet illetően folyamatosan olyan mértékű 
elcsúszásokhoz vezet vágyak és valóság között, 
ami az életem valamennyi területére évtizedekig 
rányomja a bélyegét és néha még az élettől is el-
veszi a kedvemet.

De sebaj, vannak mindenféle haszontalan 
fájdalomcsillapítók, melyek rendszeres alkalma-
zásával a kellemetlen érzések ideig-óráig min-
dig elnyomhatók. Lehet napi rendszerességgel 
a Balcsi-parton inni és bulizni hajnalig, szórni a 
napközben megkeresett pénzt… Se Veled, se 
Nélküled kapcsolatból kifelé kacsintgatva újabb 
és újabb sebeket osztani és szerezni… Az ez által 
keltett bűntudatot még több alkohollal orvosol-
ni… egyre inkább belepörögve egy lefelé vivő 
spirálba, míg végül már csak azt érzem – el innen, 
de baromi gyorsan és piszok messzire.

Mert ott majd biztos szebb, jobb és élhetőbb 
lesz minden. Hiszen a határon túl még a kerítés is 
kolbászból van, a fizetés sokszorosa az itthoninak, 
a gondok bizonyára határon belül maradnak, és ha 
több száz kilométerrel arrébb költözöm – ha csak 
akár pár hónapra is – bizonyára varázsütésre meg-
oldódik életem problémáinak legnagyobb része.

Na persze, ahogy azt Móricka elképzeli…
Mert mi történik végül?

A korábbi hazai metódust tovább fejlesztve, 
már-már professzionális szintre emelve azt, pár 
évvel később és több száz kilométerrel arrébb, 
osztrák kisvárosok apres ski bárjaiban folytatom 
nagyjából ugyanazon életet. Hab a tortán, hogy 
már faramuci ideológiát is gyártok magamnak 
mindehhez azon meggyőződéstől vezérelve, 
hogy megérdemlem a kikapcsolódást, hisz oly 
keményen dolgozom, hogy fel tudjak mutatni 
végre valami kézzelfoghatót korábbi elfecsérelt 
éveimért kárpótlandó magamat.

S mindeközben ráadásul már évek óta abban 
az illúzióban IS ringatom az egómat, hogy ha Agy-
kontroll tanfolyamot végzek, Sikerkód tréningre 
járok, havonta megrendelek X darab önfejlesztő 
könyvet és motivációs Youtube videókat hallgatok 
kevés munkán kívüli józan pillanatomban, akkor 
aztán már végre igazán teszek valamit annak érde-
kében, hogy az életem pozitív irányba változzon.

Holott valójában mást sem csinálok jóformán, 
mint újra rendezem az előítéleteimet, saját ma-

gamat, de még inkább a környezetemet illetően. 
Esélyt sem adva arra, hogy valódi Szívemnek ked-
ves változást tapasztalhassak akár a szakmai éle-
temben, akár az emberi kapcsolataimban.

És aztán egyszer csak történik valami.

Nem egyik napról a másikra, nem megvilágo-
sodás szerűen erre ébredve egy reggel. Hanem 
lassan de biztosan körvonalazódva és megfo-
galmazódva a Lelkem mélyén. Halvány hangon 
cincogva, eleinte tudatosan elnyomva, de napról 
napra kevésbé képesnek lenni nem foglalkozni 
vele, hogy eljött az ideje végre másképp csinál-
nom valamit. 

Tönkrement házassággal a hátam mögött, fél 
éves betonkemény nyári szezont végig dolgozva, 
testileg-lelkileg-szellemileg egyaránt kimerül-
ten ki merem végre mondani magamnak: vége. 
Nincs tovább. Nem vagyok képes ezután is úgy 
élni, mintha az lenne az életem értelme, hogy 
nagyképű bécsiekre és sapkarészeg hollandokra 
mosolyogva keressem meg a kenyérre valót.

Az élet ennél több, szebb és jobb kell, hogy 
legyen és én, ha addig élek is kiderítem, mi egye-
bet tartogat számomra!
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Van azonban egy kis csavar a történetben, hi-
szen attól, hogy elhatározunk valamit, attól az még 
nem történik meg automatikusan, tenni is kell ám 
érte napról napra. S az eredmény ilyenkor még 
nemhogy nem látványos, de ránézésre pont olyan, 
mintha az eddigi élet folytatódna továbbra is.

Tehát ahhoz, hogy a B-oldal elkezdődhessen, 
még el kell telnie majd’ két és fél évnek. Amikor 
is aztán végül a 40. születésnapomon, húsvét hét-
főn letudva az utolsó munkanapomat osztrák szí-
nekben eljön a hazatérés pillanata.

S megkezdődik egy évekig tartó újabb és egy-
re keményebb fejezetekkel tarkított önismereti 
ámokfutás immáron újra a határ hazai oldalán, 
bőven túl azonban a saját komfortzónámon. Ahol 
aztán egy ideig „megy a levesbe minden”, amit 
korábban néha szinte vért izzadva, kőkemény 
melóval megteremtettem: működőképesnek 
gondolt párkapcsolat, hosszú évek megtakarítá-
sai, anyagi biztonság és stabilitás, de legfőkép-
pen rétegről rétegre lehántott ego…

Aminek köszönhetően egyre inkább körvona-
lazódik egy olyan élet, ahol valóban lazán, játéko-
san és könnyedén válok képessé teremteni: ezút-
tal egyre inkább tudatosan, alázattal és a szívem 
által vezérelve. Megérezve, hogy nem mindig kell 
feltétlenül mindent érteni, elég, ha átélem, meg-

tapasztalom, és aztán engedem hadd menjen, 
mikor azt érzem „most múlik pontosan”…

Mert a laza, könnyed, örömteli teremtés nem 
biztos, hogy mindig feltétlenül abban nyilvánul 
meg, hogy bohókás tündérként legyintgetve a va-
rázspálcámmal sorra-rendre hozom létre és enge-
dem megjelenni az életemben egymás után a ne-
kem megfelelő új munkahelyet, csodával határos 
módon felbukkanó, az Ég által számomra rendelt 
Férfit és lehetőségek tömkelegét a kreatív önkife-
jezésre – a jó(l)lét megannyi látványos eredményét.

Az esetek többségében nem többről van szó, 
mint egy kis vékony hangról a nap végén, ami azt 
cincogja bennem, hogy van tovább és meg tu-
dom csinálni. Mert miután kialszom magam és az 
aznapi agymenéseimet, másnap tiszta fejjel újra 
képessé válok arra, hogy nekifutok és megint egy 
fokkal jobban csinálom. Tudatosabban, hatéko-
nyabban s ezáltal egyre rutinosabban, lazábban 
és könnyedébben teremtve. Újabb és újabb Élet-
Meséket keretezve újra. Megmutatva, hogy amit 
én el tudtam érni, arra bárki más is képes lehet.

Igen, valóban ilyen egyszerű. Persze ez nem 
jelenti azt, hogy egyúttal könnyű is. De egy biz-
tos: MEGÉRI!
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CZECZON

Teremtés a hétköznapokban
Hogy került Attila a Jóbarátok sorozatba?
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Rajongói hozzáállással milyen érzés beteljesül-
ni látni, érezni, tapasztalni a megvalósulást? Eny-
nyire közel kerülni a rajongás tárgyához, ami ugye 
jelen esetben a filmsorozat. Ez nem olyan, mint a 
kedvenc együttesem koncertjére elmenni. 

Nekem már az óriási élmény volt, hogy kap-
csolatba léptek velem tavaly nyáron. Ez egy olyan 
napon volt, mikor boldognak és felszabadultnak 
éreztem magam. Sétáltam a Lupa tó homokos 
partján és néztem a vizet, mikor megérkezett az 
üzenetük, hogy bizonyára tudom, hogy van ez a 
film és keresnek rajongókat a világ minden részé-
ről. Látták, hogy én Szlovákiából vagyok és szeret-
nének kapcsolatba lépni velem. Először azt hittem 
kamu, vagy más van a háttérben. Azután lenyo-

moztam a nevet és láttam, hogy a hölgy a Warner 
Bros-nak dolgozik, fel is hívott, készítettünk videó 
beszélgetéseket ott a parton és hatalmas élmény 
volt a castingossal beszélgetni. Arra voltak kíván-
csiak, hogy mennyire szeretem a sorozatot, kik a 
kedvenc színészeim, melyek a kedvenc jelenete-
im. Óriási megtiszteltetés volt számomra és hatal-
mas öröm. Már ez is hihetetlen volt.

Azt nem lehetett tudni, hogy ez bekerül-e va-
lamilyen adásba, egyszerűen csak kíváncsiak vol-
tak a rajongókra és ki akartak választani néhány 
igazi rajongót a világ minden tájáról. A hölgy azt 
mondta, hogy nem tudja, ez mire kell majd, mű-
sor vagy weboldal lesz-e. Igazán nem vártam tőle 
semmit, egy játék volt az egész.

„Nagyon érdekes volt az a hét, 
mikor ez az egész elkezdődött. 
Akkor jöttek a felismerések, hogy 
ez egyáltalán nem volt véletlen.”
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Azután újra kapcsolatba léptek velem, mert 
tetszett az első beszélgetés. Mivel a covid hely-
zet miatt nem lehetett utazni, ezért úgy döntöttek, 
hogy kiválasztanak néhány rajongót, akik elkészít-
hetnek egy saját kis videót. Engem kiválasztottak 
erre és azt kérték, hogy a háttérben olyan hely-
szín legyen, amiről felismerhető, hogy honnan 
vagyok. Elkezdtem gondolkodni, hogy Budapest 
legyen, Lánc-híd, vár, vagy a pozsonyi vár, a Tátra, 
de a szívemre hallgattam és az a hely lett, ahová 
nagyon sokat jártam elcsendesedni. Léván szü-
lettem, ott nőttem fel, ott kezdtem a Jóbarátokat 
nézni, így a Lévai vár képét elküldtem nekik. Arra 
gondoltam, hogy majd valaki olyat választanak, 
aki szebb helyről fog videózni. Majd a producer 
írt nekem, hogy: „Woww, ez tényleg ott van, ahol 
laksz? Ez nekünk nagyon tetszik! Szeretnénk, ha 
te lennél az egyik, aki felveszi nekünk ezt a kis vi-
deót.” Illetve, hogy majd kapcsolatba lépnek ve-
lem, hogy mi szerepeljen a videón.

Idáig nagyjából mennyi idő telt el az első meg-
kereséstől?

Kb. 2 hónap. Nagy élmény volt, hogy Dave 
Pendiak jelezte felém, hogy ha bármilyen kér-
désem lenne a műszaki, technikai beállításokkal, 
nyugodtan írjak neki, akár fel is hív. Még ekkor 
sem tudtam, hogy ez a videó mire kell, csak egy 
nagyon jó élmény volt. Nem is beszéltem róla 
senkivel. Aláírtunk egy szerződést, egy titoktartá-
sit, megköszönték és ennyiben maradtunk. A saj-
tóból később értesültem, hogy tolódik a forgatás, 
lehet, hogy nem is lesz belőle semmi. Egészen 
május 27-ig gyakorlatilag semmit nem tudtam, 
annyit láttam oldalakon, hogy a film elkészült és 

lesz a premier. Sokáig úgy volt, hogy a HBO MAX 
fogja vetíteni, ami Európában nincs is és nem is 
vártam, hogy ez meg fog jelenni. Azt gondoltam, 
ha lesz a filmből valami, jelezni fognak, de nem 
jeleztek semmit. 

Tehát nem jelezték, hogy felhasználták-e a fel-
vételt?

Semmit. Május 27-én reggel utaztam dolgoz-
ni, ami másfél óra, elég rázós-stresszes napnak 
néztem elébe. Ebédidőben mentem ki az ét-
terem teraszára és láttam, hogy a telefonomon 
elég sok minden történik. Jött tőlük egy levél, 
amiben megköszönték, hogy részt vettem ebben 
a projektben és szeretnének tájékoztatni, hogy 
egy rövid részlet a videómból fel lett használva 
a filmben és nagyon örülnek és a film része let-
tem. Illetve, hogy míg a premier nem megy le, ne 
osszam meg a közösségi hálómon. Ekkor esett le 

az egész, hogy mi történt. Megnéztem az Instá-
mat és egy kínai rajongó barátom küldött a kínai 
tv-ből egy screeshotot rólam, kínai írásjelekkel és 
írta, hogy nem hiszi el, hogy ez most hogy történt. 
Akkor kezdtem rádöbbenni, hogy Úristen, ez a vi-
lágon már mindenhol megy.

Ekkor olyan érzések jöttek fel, amit sosem 
éreztem. Nagyon ijesztő és idegen volt számom-
ra, mert olyan volt, mint egy sok éven át elfojtott 
érzés - csalódás, vágyakozás, szeretet, félelem 
egyszerre. Nem tudtam vele mit kezdeni, elkezd-
tem remegni és azt éreztem, hogy erre nem va-
gyok kész. Non-duális szempontból nézve semmi 

Ez a kép, amit 
Kínából kaptam, 
Ross Zhang 
barátomtól 
(szintén nagy 
Jóbarátok 
rajongó).
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sem hatalmasabb nálad, mégis azt vettem észre, 
hogy az játszódik le bennem, hogy összezárom a 
szívem és nem engedem, hogy feljöjjenek ezek 
az érzések. 

Azon kaptam magam, hogy megyek vissza a 
munkahelyemre, a stresszbe és próbálok ezzel 
nem foglalkozni. Ekkor ment a jégkorong világ-
bajnokság - Szlovákiában ez fontos dolog -, pró-
báltam arra figyelni, az aznapi mérkőzésekre, de 
nem tudtam. Közben egy hazai Facebook cso-
portban felraktak rólam posztot, hogy láttak a 
filmben és más országokból is alá kommenteltek, 
hogy ismernek, felismertek, elkezdett rengeteg 
ismerősöm írni nekem. A két leghallgatottabb 

szlovák rádiótól írtak posztot, hogy keresik ezt az 
embert, aki ismeri, telefonáljon be. Hihetetlen, 
felfoghatatlan volt. De ekkor még nem mertem 
megnézni magam a filmben. Este aztán megnéz-
tem a film egy részét, benne magam is. Örültem, 
hogy ilyen rövid részlet volt, mert ha hosszabb, 
akkor azt nem élem túl (nevet). Elképzelhetetlen 
volt, hogy a Jóbarátok film, amiben ott vannak 
a szereplők, meg Lady Gaga, David Beckham, 
Justin Bieber, abban ott vagyok én is. Jöttek fel 
az érzések és úgy döntöttem hagyom, legyen, 
aminek lennie kell. 

Volt korábban is egy hasonló eset, mikor hagy-
tam, hogy legyen, aminek lennie kell és jöttek fel 
hasonló, ismeretlen érzések, de nem tudtam fel-

fogni, hogy ez mi, korábban sem értettem. Egy 
szabadság érzés töltött el, hogy szabadon meg-
élhetek mindent, és ha ezt is át tudom élni, akkor 
bármit. 

Jött a sajtó. Pénteken felhívott a legolvasot-
tabb bulvárlap, hogy szeretnének velem interjút 
és mindjárt ott is vannak nálam. Ez ijesztő volt. A 
legnagyobb webportál szeretett volna minden-
képp elsőként lehozni rólam anyagot. Nem tud-
tam, hogyan kell a sajtóval viselkedni. Barátságos, 
együttműködő voltam, ők is, összetegeződtünk, 
élveztem az egészet. Ott volt bennem egy csomó 
minden, ami kikívánkozott belőlem, amiről nem 
tudtam beszélni nekik, mert magam sem tudtam, 

hogy ez mi. De nem is voltak rá vevők, csak meg 
akarták mutatni a szlovákiai srácot, aki benne van 
a filmben. Később készült egy mélyebb interjú is, 
de az is a filmmel való kapcsolatomról, kedvenc 
színészemről, hányszor voltam New York-ban és 
hasonló témákban íródott. De az, hogy a lévai 
várhoz jártam meditálni, spirituális kereső voltam 
és ez hogy kapcsolódik az új Jóbarátok filmhez, 
az nem érdekelte őket.

Nagyobbat durrant náluk a Jóbarátok, mint 
márka.

Igen. Nagyon sok egybeesés történt. Egy ma-
gyarországi barátomat felhívtam június elsején a 
születésnapján, aki szintén a sorozat rajongója és 

Ez az az épület  
New Yorkban, 
ahol a sorozat 
szerint a történet 
játszódik, ide 
vezetett az első 
New York-i utam.



66   CsPM

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://kaveszunet-az-elmenek.webnode.hu/kapcsolat/
https://www.webnode.hu/


CsPM   67

emlékeztettem rá, hogy mikor vége lett a soro-
zatnak, azt mondta, hogy sajnálja, hogy befejező-
dött. Ekkor én azt írtam neki válaszban, hogy még 
lehet, hogy nem. Az egész előtt egy héttel meg-
talált engem Facebookon az a lány, akivel annak 
idején együtt kezdtük el nézni a sorozatot. Nem 
sokkal korábban egy siófoki kávézóban voltunk, 
ahol egy hosszú hajú lány gitározott, aki nagyon 
hasonlított Phoebe-re a sorozatból. Egy nappal 
előtte egy kolléganőmmel álmodtam, akit szintén 
Phoebe-nek hívok, mert hasonlít a karakterre.

Az első részt anno a családdal néztem, de ne-
kik annyira nem tetszett, így tovább a barátaim-
mal néztem. Az volt bennem, hogy nem is ismerik 
a sorozatot. Mutattam nekik az újságot, hogy ez 
történt, benne vagyok a filmben. Erre apám azt 
mondta, hogy ő azért titokban meg szokta nézni 
és van is benne kedvenc szereplője.

Vasárnap jelent meg velem egy nagy inter-
jú egy web-portálon, de azt éreztem, hogy a 
lényegről nem is beszélhettem még senkinek, 
majd hétfőn az autópályán volt egy pillanat, ami-
kor éreztem, hogy elmúlt, kijöttek belőlem ezek 
az érzések. Beállt egy nagyon mély nyugalom 
és csend. Amikor annak idején felismertem a 
valóságot – ha mondhatom így –, akkor még na-
gyon sok olyan időszakom volt, hogy akár jelen 
vagyok, akár nem, a világban vagyok, de nem a 
világért – ahogy Jézus is mondta. Nincs senki, aki 
ne az Egy lenne, és abban a pillanatban az au-
tópályán elcsendesedett az elmém és beállt egy 

jelenlét. Felismertem, hogyan használhatjuk a 
teremtő erőnket, hisz itt kell élnünk ebben a vi-
lágban, illetve van lehetőségünk úgy alakítani a 
dolgokat, ahogy szeretnénk. Felismertem, hogy a 
legmagasabb teremtő erő, ha elfogadom a jelent 
úgy, ahogy van, hiszen ilyenkor nem érzek sem-
mi mást, csak a hálát. Nincs ott az elme. Onnantól 
kezdve a világ ahhoz igazodik, abból tükröz visz-
sza még többet az élet minden területén. 

Nincs ott az akarás.

Így van. Ez kulcs fontosságú dolog. A sorozatot 
is akarás nélkül néztem, rendszeresen, minden 
este. Korábban voltak szorongásaim, pánikoltam. 
2007 decemberétől kezdtem foglalkozni spirituá-
lis dolgokkal, meditációval, Buddhizmussal. 2008 
januárjától számítottam magam keresőnek, akkor 
találkoztam Eckhart Tolle könyveivel is. Terape-

utához jártam, mert szenvedtem az életemben. 
Megvolt minden, vállalkozás, cég, de ürességet 
éreztem. Aztán a keresés vált a legfontosabb 
dologgá, de annál jobban szenvedtem. Sokszor 
annyira depressziós voltam, hogy sem a mun-
kára nem tudtam figyelni, sem az élet értelmét 
nem láttam, csak abban, hogy este megnézem a 
Jóbarátokat. Én is szeretem a kávét, ők is a so-
rozatban kávézgattak, lazák voltak, nevetgéltek, 
boldogok voltak, a gondjaikat meg tudták be-
szélni. Azt reméltem, hogy egyszer én is így fogok 
élni. Többször elképzeltem, hogy benne vagyok 
a sorozatban, sőt azt is, hogy az én városomban 

A Lucille Lortel 
színház, ahol  
Joey kezdte 
a színészkedést.
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játszódik. Nem úgy képzeltem el, hogy akarom, 
hogy megtörténjen, hisz ez lehetetlen dolog volt 
akkor, csak játékosan, hogy milyen jó érzés. Sem-
mi konkrét szándékkal. Az autópályán és pár nap 
múlva a sorozatot nézve döbbentem rá, hogy én 
megteremtettem azt, hogy benne legyek azál-
tal, hogy folyamatosan arra gondoltam, hogy én 
benne vagyok, és a városomban játszódik.

Ha visszatekintesz oda, hogy elkezdted nézni, 
ebben a teremtésben mennyi volt csak a vágy és 
az érzelmek és mennyi az aktív cselekvés? Hisz 
aktív tagja lettél Facebook csoportoknak, amik 
a sorozat indulásakor még nem is léteztek. Illet-
ve találkoztál más rajongókkal, elmentél ikonikus 
helyszínekre. Azt mondjuk teremtés, a te belső 
utad, a sorozat iránt táplált érzelmeid, gondola-
taid és az, hogy cselekvéssé is vált, ezek milyen 
arányokat mutatnak? A cselekvések miatt figyeltek 
fel rád a sorozat készítői.

2013-ban, munkám szüneteiben rendszerint 
megnéztem egy részt és akkor már volt Face-
book, rajongói oldalak, csoportok. Elkezdtem 
kommentelgetni, likeolni, de ez nem tűnt konkrét 
cselekvésnek, mindössze kikapcsolódásnak. Ez 
a szokás azóta is megmaradt, esténként átpör-
getem a csoportokat. Nagyon sokszor volt, hogy 
benne voltam az első ötben, aki a legtöbb likeot 
kapta a kommentjére. Nyilván felfigyeltek erre. Ez 
nem cselekvésnek tűnt, inkább flow élmény. 

Akkor mondható az, hogy nagyjából ugyan-
annyit bele kell vinnünk cselekvésként a terem-
tésbe?

Ehhez annyit mondanék még, hogy mikor elő-
ször kimentem New Yorkba, 2012 volt. Kifejezet-
ten a Jóbarátok miatt mentem ki, persze ott volt, 
hogy gyerekkori álom, meg látni akarom. Ahogy 
leszálltam a JFK-n, át Brooklynon, felszálltam a 
piros metróra és a Jóbarátok házához mentem. 
Az első volt, amit meg akartam nézni. Ott tényleg 
olyan volt az élmény, hogy benne vagyok a soro-
zatban, találkoztam a világ minden tájáról rajon-
gókkal. Megnéztem alatta a Kis Bagoly éttermet, 
amiről mindenki azt hiszi, hogy a filmbéli kávézó, 
a szemben lévő utcát, ahol Ross lakott. Elmentem 
a Lucille Lortel színházhoz, ahol Joey kezdte a szí-
nészkedést, azután a Washington Squerre, mert 
ott van a New Yorki egyetem. Ott van egy bácsi, 
aki minden nap ott ül és galambokat etet. Van 

egy jelenet a filmben, hogy a Ross kijön az egye-
temről és kiabál, hogy: „Az én szendvicsem!” Erre 
a galambok mind felrepülnek. Amikor én odaér-
tem és lejátszódott a fejemben a jelenet, a galam-
bok ugyanúgy megijedtek és felrepültek, pedig 
semmi olyan nem történt, ami indokolta volna. Ez-
után úgy voltam, hogy láttam mindent, most már 
menjünk el az Empire State Buildinghez, mint egy 
átlagos turista. Elértem a Union Squer-re, leültem, 
hogy iszok egy kávét és onnan már lehetett lát-
ni a tornyot. Ekkor odajött hozzám egy macska, 
nyávogott és felvettem. Eszembe jutott, hogy a 

A macska az Union Square-nél, 
talán Ő a sorozatban a “büdös 
macska”, amelyről Phoebe 
énekel.
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sorozatban Phoebe, aki a büdös macskát énekli, 
az a Union Squer-en élt. Tehát még egy jelként te-
kintettem rá. Olyan érzés volt, hogy minden ösz-
szefügg mindennel. Csak később jöttem rá, hogy 
milyen fontos fejben eljátszani ezekkel a dolgok-
kal, mintha megvalósultak volna, nem csak vágy 
szinten kezelni. Ez nagyon fontos a teremtésben.

Említetted, hogy kijártál a lévai várhoz meditál-
ni. Oda csak elcsendesedni jártál vagy ott is fog-
lalkoztál teremtő gondolatokkal? 

Abban az időszakban, amikor nem éreztem 
magam jól és folyamatosan Mooji, Papaji, Adyas-
hanti, Tolle, Jeff Foster videókat néztem a Youtu-
be-on, elmentem a vár mellé, mert ott volt kor-
látlan wifi. Idegesített, hogy nem értem ezeket a 
tanításokat, mást mondanak, összezavarnak, és 
egyre rosszabbul éreztem magam. Ezért felmen-
tem a várba és ott érdekes energiákat éreztem, 
abban el tudtam csendesedni pár perc után. Ez 
azért is furcsa, mert annak a várnak van két kísér-
tete (Zách Felicián lánya és az érsekújvári várkapi-
tány). A várban mindig elmúlt a keresés és a nyu-
galom jött elő. A hétköznapokban persze mindig 
felbukkant, hogy van egy célom, megtalálni a 
megvilágosodást és ez egy mókuskerék lett. 
2016-ra már pánikoltam, akkoriban nagyapámat 
ápoltam, nem dolgoztam és semmi nem volt, ami 

elterelje a figyelmem a jelen szomorúságáról, a 
szenvedésről. 2015-ben egy negatív spirálba ke-
rültem, a végén már nem mertem egyedül lenni. 
Karácsonykor a szüleimmel töltöttem az időt, de 
éjszakánként sokszor felriadtam, rémálmaim vol-
tak. Szilveszterkor már úgy néztem a tűzijátékot, 
hogy életem utolsó tűzijátéka és csak pár napom 
van hátra. Sírtam, hogy nem tudok gyönyörköd-
ni a tűzijáték látványában, mert meg fogok hal-
ni. Szüleimnek nem mondtam semmit, mert nem 
tudtak volna vele mit kezdeni. 

Eljött 2016 első munkanapja, elmentem nagy-
apámhoz, lefeküdtem az ágyba és azt mondtam: 
Legyen meg a te akaratod, vigyél el, nem küzdök 
tovább, nem állok ellen, legyen, aminek lennie 
kell. Átadtam magam ennek az egésznek, amitől 
féltem. Elkezdtem zuhanni, majd „semmi élmény”, 
ami nem is élmény igazából, nem tudom meny-
nyit voltam benne, örökkévalónak tűnt, de lehet, 
hogy egy pillanat volt. Bele is aludtam, majd mi-
kor visszajöttem, láttam a tévét, de nem értettem 
mit mondanak, csak tapasztaltam, hogy minden 
Egy. Nem voltak gondolataim, meg értelmezés, 
csak azt láttam, hogy minden békés, nyugalom 
van. Elmentem sétálni a parkba és jött egy felis-
merésem, hogy minden Isten és azt akarja mutat-
ni, hogy amiben hiszek, azt megteremti nekem. 
Azt akarta ezzel megmutatni, hogy bízzam rá ma-

https://epitoguruk.hu/
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gam, ő sokkal hatalmasabb és megoldja a gond-
jaimat. Megmutatta, hogy ha mindig a saját fejem 
után megyek, akkor pofára esek és adjam át ezt 
az egészet és bízzam rá magam arra, ami éppen 
van. Óriási boldogság volt. Hirtelen megoldódott 
minden, családi békülések, lett munkám. Utána 
a sikerekkel újra jött az azonosulás és jött az is, 
hogy keresek. 

Ezután több mindenkivel találkoztam, akik újra 
összezavartak, majd 2019-ben, egyik nap csak 
úgy feküdtem a Duna parton és ez az egész taní-
tás elment magától, hagytam, elengedtem. Rájöt-
tem, hogy mindig kerestem, de nem kell keresni 
semmit, mert minden AZ. Nincs semmi, ami nem 
AZ lenne. Ezek után abbahagytam a tanítók vi-
deóinak nézését, nem nekem szóltak. 2020-ban 
már az jelent meg bennem, hogy nincs különálló 
„én”. Azóta nagyon boldog vagyok, és jól érzem 
magam, mert nincs bennem ellenállás, nincs az a 
kontroll, hisz Te vagy a minden, minden csak tü-
kör, annak, amit hiszel. Jól érzem magam, járom 
az utam. És egyszer csak megcsörrent ez a tele-
fon üzenet.

Ha ránézel az életedre, várhatsz még hasonló 
volumenű élmények beteljesülésére?

Lehetséges, de nem tudom. Világ életemben, 
amit terveztem, abból sosem lett semmi, ami jött, 
az meg váratlan meglepetés volt. Ezekről utólag 
derült ki, hogy mégiscsak közük volt valamihez. 

A Jóbarátok sorozat mellett a Maffiózókat néz-
tem még, 6-7-szer láttam, elmentem New Jer-
sy-be is. De ez másfajta rajongás, mint a Jóba-
rátok féle. Ami nagy rajongás 5 éves korom óta, 
az a Budapest Honvéd futballcsapat. Nem ultra 
vagyok, aki minden hétvégén megy a meccsek-
re. Ami érdekes, hogy a csapat 2017-ben, május 
27-én lett bajnok és a Jóbarátok film dátuma is 
idén május 27. A meccseken ki tudtam kapcsolni, 
amit az elmém anno a tanításokból megragadott 
és azzal foglalkozott, a meccseken ki tudott ürül-
ni, nem kapaszkodott egy-egy mondatba, hogy 
azzal több legyen. Talán a csapattal kapcsolat-
ban jöhet még valamilyen élmény a jövőben. A 
csapatot tudnám a Jóbarátokhoz hasonlítani, ’84 
óta vagyok szurkoló, figyelem őket, a rajongás is 
megvan.

Mondhatjuk, hogy a Jóbarátok kört megkoro-
názta és lezárta ez az élmény? Jöhet még valami 
plussz, valami több?

Az is igaz, hogy lezárt valamit és az életemben 
egy életszakaszom ér véget. Kapcsolatban va-
gyok a producerekkel és azt mondták, hogy min-
denkinek tetszettem, a mindenki alatt a színésze-
ket értem, Marta Kaufmann írót is. Szeptemberre 
van repülőjegyem Amerikába. Találkozni fogok 
velük, de nem akarom vagy eldöntöttem, hanem 
egyszerűen érzem, hogy be fog következni. Nem 
egy hűha érzés, hanem természetes, egy belső 
bizonyosság. 
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Teremtés. Hogyan?

Csak a Teremtő teremtett, vagy mi is képesek vagyunk a teremtésre? Van, aki feltétel nélkül 
hisz benne, de többen vannak azok, akik lehetetlennek tartják. Vajon miért? Mert nincs rá ma-
gyarázat. A newtoni fizika szerint valóban nincs. De elérkezett az idő a paradigmaváltásra, lépni 
kell egy új nézőpont, új fizika felé, hisz a teremtés ténye megkérdőjelezhetetlen. 

Az ember maga teremti például az egészsé-
get, a betegséget és a gyógyulást is. A placebo, 
nocebo hatását senki sem kérdőjelezi meg. Sváj-
ci kutatások egyértelműen bizonyították, hogy a 
gyógyulást a hit hozta el súlyos betegek számára. 
Azok, akik hittek abban, hogy az orvos meg tudja 
őket gyógyítani, valóban meggyógyultak. Terem-
tettek maguknak egészséget. 

VENDÉG SZERZŐ

De hogyan teremtünk? 

Ehhez Dr Ulrich Warnke, a természettudomá-
nyok doktora lesz segítségünkre. Bármi, amit lét-
rehoztunk, alkottunk, azt megelőzte valami, ez a 
valami pedig a gondolat. Ezzel senki sem foglal-
kozott mindezidáig és ez nagy hiba. Ne csak az 
okozatot elemezzük! Annak létrehozója, a gon-
dolat sokkal fontosabb. A kvantumfilozófia tehát 
visszább lépett a forrás irányába. A gondolatot 
vizsgálja. 
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Semmik vagyunk és minden.

Nagyítsunk fel egy vízatomot. Tegyük fel, ha az 
atommag focilabda nagyságú, akkor az elektronok 
10 km távolságra rezegnek, forognak az atom-
mag körül. De mi van köztük? Vákuum. Vegyünk 
megint egy számunkra elképzelhető példát. Az 
ember legyen 300 méter magas, mint az Eiffel-to-
rony. „Kiszippantják” a vákuumot, akkor az ember 
három milliméteresre zsugorodik.

Mi nekünk ebben használható tudás?

Az elektronok rezgését képesek vagyunk irá-
nyítani. Jó érzésekkel magasabb rezgéshullámo-
kat érhetünk el. Rosszakkal, mint düh, féltékeny-
ség, irigység, negatív irányba tartunk. Honnan 
jönnek az érzések? A gondolat szüli meg őket. 
Így már érthető, hogy az életed irányítója te ma-
gad vagy. A társadalom, amiben élünk, együttes 
alkotásunk. A nagy semmi, az üres tered átmegy 
az univerzumba, a kozmoszba, a végtelen lehető-
ségek tárházába. 

Megint a kvantumfizika az, ami talált valami 
használhatót. Műszerekkel meg akarták vizsgálni 
a vákuumot. Amikor elkezdték figyelni, azonnal 

részecskévé vált, realizálódott. Ki vagy mi realizál-
ta? Az ember, aki a műszert fókuszba irányította.

Mit jelent ez nekünk? 

A végtelen, a végtelen lehetőségek tárháza. 
Az fog realizálódni, amire fókuszálsz. Ám nem 
mindegy, azt hogyan teszed! Három dolog kell 
hozzá. Gondolat + érzelem + hit, másképpen fo-
galmazva ész + szív + hit. Ha mustármagnyi két-
séged van abban, hogy nem sikerül, akkor való-
ban nem sikerül. Apropó, ezt is bizonyították már 
kísérletekkel. 

Emlékezz vissza életed eddigi történéseire. 
Amire azt mondod így utólag, hogy sikerült, az 
pontosan így sikerült. Hol rontják el legtöbben? 
Az akaromra fókuszálnak. Az akarom pedig a hi-
ányt jelenti. Vagyis pont az ellenkezőjét teremtik 
meg, mint ami a cél. Teremts jól! Ésszel, szívvel, 
hittel és onnantól kezdve viselkedj úgy, hogy az 
már materializálódott valóság. Hogy ez mikor és 
hogyan valósul meg, az már nem a te dolgod. 

Tercsi Weitz
A jobb agyféltekés tanulás

& nyelvtanulás szakértője, tréner
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Sokadik napja úton voltak, már nem is számolták. A narancssárga korong az égen kora hajnaltól 
elemi erővel tűzött. A füllesztő forróságot az erdő hűvöse sem volt képes ellensúlyozni. A nő kövér 
verejtékcseppeket törölt le homlokáról, amint kócosan, fényképezőjével a kezében előbújt.

A férfi lebontotta a sátrat, kevés holmijukat hangtalanul összecsomagolták, és vártak.
Beletelt néhány órába, mire megpillantották. Épp csak megmutatta fehéren fénylő homlokát a leve-

lek közt, majd elillant. Nyomát csupán a finoman mozgó faágak, bokrok sejttették.
“Meg kell tanulnia az embernek a természet nyelvét, ha részévé akar válni” – gondolta a nő, és arra 

vették az irányt, amerre az állat tartott.

Már oly sokszor, oly közel volt hozzá. Annyiszor elképzelte, ahogy óvatos mozdulatokkal előveszi a 
fényképezőgépét. Érezni vélte a kimerevített pillanatot, ahogy megáll a szarvas, majd körülötte a leve-
gő, ő pedig megalkotja élete képét, az izmos, energikus, fényes szőrű gímről. Különleges volt számára 
az állat, és nem csak a csillag formájú fehér folt miatt, mely homlokát ékesítette. Egyszerűen más volt, 
mint a többi szarvas. Olyan érzése volt vele kapcsolatban, mintha már régóta ismernék egymást. Sok-
szor csak egy hajszálon múlott, de az utolsó pillanatban mindig kicsúszott a kezéből. Valami megma-
gyarázhatatlan belső vágy űzte felé. Nem volt képes másra gondolni. Teljesen a szarvas megszállottja 
lett. A férfi pedig társa volt a hajszában.

Sebesen, szótlanul vitte őket lábuk az állat nyomában. Olykor, mint ahogyan most is, semmi egyéb 
támpontjuk nem volt, mint a nő megérzése. Ő pedig mindig tudta, mikor járnak a közelében. Ilyenkor 
egy csiklandós érzés fogta el a mellkasa tájékán. Álló nap csak mentek, mentek, egyenesen előre, míg 
rájuk nem esteledett. Ekkor tábort vertek, szótlanul megvacsoráztak, és nyugovóra tértek.

Másnap összeszedelőzködtek és a nő az előttük tornyosuló hegynek vette az irányt. A férfi követte.
A forróság még elviselhetetlenebbé vált az erdőből kiérve. Bár ezúttal sem volt semmi árulkodó 

jel, mégis rendületlenül folytatták útjukat, mígnem egy a nedves földben hátrahagyott lábnyom azt 
üzente: jó irányba haladnak.

Hamarosan egy gázlóhoz értek, ahol megpillantották őt teljes valójában. A sekély vízben állva hű-
sítette kiszáradt torkát. Amint észrevette az emberi neszezést, méltóságteljes szökkenésekkel tovaállt, 
anélkül, hogy a nő lencsevégre kaphatta volna.

De ezúttal nem hagyta annyiban. Ennyire közel még soha nem jártak. Tudta, ha most elszalasztja 
az alkalmat, akkor örökre nyomát veszti. Ezért eszeveszetten loholni kezdett. A férfi utána. Ez egyszer 
végig szemmel tudta tartani. Felszökellt a hegyre üldözőivel nyomában.

Bár az elmúlt napok erőfeszítései megedzették a párost, a hegyre való felfutás igen kemény próba-
tételnek bizonyult. Gyönyörű prédájuk kíméletlen tempót diktált. Üldözői azonban rendkívül szívósak 
voltak. Csak futottak, futottak, ahogyan a lábuk bírta, mígnem azon kapták magukat, hogy a hegytető-
re értek. Hirtelen azonban szem elől tévesztették az állatot. De a látvány, mely szemük elé tárult, bő-
ven kárpótolta őket. Egy pillanatra még arról is megfeledkeztek, miért is vannak itt. Meseszép helyre 
bukkantak, melyet egy tiszta vizű patak szelt ketté. Virágtenger borította a völgyet, a zöldellő fák üdítő 
oxigént leheltek a tájra.

Amint a káprázatos látványban gyönyörködtek, megpillantották a szarvast. Békésen legelészett a 
hegyoldalon. Úgy tűnt, esze ágában sincs innen sehová menni. Mint aki megérkezett.

A nő óvatosan elővette a fényképezőjét, ráirányította az állatra, azon keresztül figyelte pár másod-
percig, majd letette. Itt volt a várva várt lehetőség, a vágyott pillanat. És ő nem akarta megörökíteni. 
Többé már nem. Egyszerűen csak leült a fűbe, és figyelt. Figyelte, ahogy megcsillan a napfény a szőrén, 
ahogy a mellkasa békésen fel-le mozog. Örökre övé lett a pillanat. Csakis az övé és a szarvasé. Tudta, 
hogy mindig emlékezni fog rá.

Amint felocsúdott kábulatából és jobban szemügyre vette a tájat, hatalmába kerítette az az érzés, 
hogy hazaérkezett. Mindketten megérkeztek.

A szarvas elvezette őket oda, ahová mindig is vágytak, bár maguk sem tudtak róla.

A szarvas

KOVÁCS BRIGITTA EFI

Fotó Ron Niebrugge
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TEREMTÉS – MI VÉGRE?

„Indulunk itt az idő
Kimondani nincs lehetetlen
Megüzente a teremtő 
A világ a kezünkben.” 

(ROAD)
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Egyre erősebben érzem én is: most van itt az idő lépni, kérni, választani. A szívteremtések idejét 
éljük. A nagy ÉN-t, belső világunkat kivetíteni a fizikaiba - most mindennél erősebb hívó szó. Sze-
relem kell! Az igazi, amitől hevesebben ver a szíved, tiszta vágy, mit lélekláng táplál. Hagyd, hogy 
elragadjanak érzelmeid! Egekbe nyilalló vágy legyen álmod rebbenése - a földről az égbe szállj, 
majd ismét szállj le a földre - képeid hullámzó élménymozaikját sóhajtsd át e földre.

Nincs csodálatosabb, mint áradni a történé-
sek végtelen óceánjával. Morajlásában alámerül-
ni, mélyében átfordulni, hogy felszíni csillanásá-
ban megláthasd magadat a mindenség tükrében 
ragyogni. Állandó ár-apály lelked hullámzása: 
mindaz, amire vágysz, folyamatosan áramlik fe-
léd. Nyisd fel kemény páncélodat, s feltárulnak 
lélekvilágod igazgyöngyei. Mit felszabadítottál 
magadban, ékességeddé válik, büszkén viseld 
bizonyítékát.

Kimondhatatlan bőségben élsz: képzeleted 
patrónusa alatt a nulla kongó ürességéből égi 
muzsikaszót fakasztani gigászi hatalom. Ráébred-
ni saját erődre ajándék. Magadat adni a világnak 
bátorság. Életedet a magad kozmoszából irányí-
tani a létező legnagyobb kaland. Belső varázspál-
cád fénye mutatja az utat. Nem kell aggódnod a 
miképpen miatt, hisz te magad vagy a „hogyan”, a 
változó tényező egy állandónak hitt világban.

Teremtünk – de mi végre? Miért adatott az 
emberiségnek az igézet eme formája?

Nem adhatsz mást csak mi valójában vagy, s 
örökül is csak azt hagyhatod, mi megérintette lel-
kedet. Az előttünk élt földi vándorok tapasztalásai 
soha el nem múlnak, láthatatlan ködként ülnek 
meg vállunkon. A régmúlt piócaként tapad rá je-
lenünkre, bekapcsolva minket az idő körfogásába. 

Hídként feszülünk múlt és jövő között, irányunk az 
örök emlék, forrásunk a kollektív tudatalatti. Sajátos 
leképző-rendszerünk megszűri a beáramló infor-
máció-felhőt, filterén fennakad minden oda nem 
illő, egyedidegen. Elillan mi elhanyagolható, elvá-
lik a becses a hitványtól, a páratlan elixír cseppen-
ként születik a kohó tüzének nyomása alatt. Ami 
kiárad, s belőlünk az éterbe párolog, az a mi örök-
ségünk, energialenyomatunk, ebből fog táplálkoz-
ni az utánunk jövő generáció. Feladatunk átmen-
teni mindent, mit a jövendőbe a múltból átvinni 
érdemes. Minden dolog nagyobb és értékesebb 
lesz, ha hozzáadunk valamit. Nagyot álmodni épp 
ezért az első lépést jelenti ahhoz, hogy nagyobbat 
teremtsünk most, és a jövő generációja számára. 
Azt vedd át a múltból, ami egy szebb jövő épülé-
sét szolgálja. Óriási felelősség van rajtunk. Varázs-
pálcát kaptunk kezünkbe, szabadon dönthetünk 
arról, mire fordítjuk mágikus erejét. Azt kívánom, 
addig maradjak e földön, míg nem lesz az emlék 
gyönyörű szép, mit magam után hagyok. 

Nem sietek. A vágyaim megvalósulásának 
útján járni - ez adja az életem igazi értelmét. A 
megtapasztalás csodája visz előre a képzelet és 
a valóság mezsgyéjén. Taposom az utat. Ösvényt 
adok az utánam jövőnek, amin átgyalogolhat a 
létezés egy csodálatosabb verziójába. Végső vá-
gyam, hogy az út legvégén, teremtéseim halma 
fölött állva elmondhassam: érdemes voltam rá.
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BLOGI

Lehet másképp 7.

„Légy türelmes, minden nehéz, mielőtt könnyűvé válik.” – jött ve-
lem szembe többször is az elmúlt hetek során, én pedig mindany-
nyiszor a fejemet csóválva mosolyogtam, hogy ’hát még mindig’? 
Meddig kell még emlékeztessen vajon rá az Élet, hogy mi az egyik 
legnagyobb tanulnivalóm? És amikor rájöttem, hogy valószínűleg 
mindörökké, ugyanakkor csak és kizárólag saját jól felfogott érde-
kemben, egyből mindjárt könnyebb lett a szívem.

Vettem hát egy nagy levegőt és leültem összeszedni a gondola-
taimat azzal kapcsolatban, mit sikerült könnyedén megteremtenem 
az elmúlt évek, hónapok, hetek során, amiről eleinte azt hittem, ne-
kem aztán úgysem menne…
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S ha már ezen Magazin hasábjain osztom meg 
tapasztalataimat és igyekszem ezzel bátorítani és 
inspirálni másokat is, mi lehetne jobb példa az it-
teni jelenlétemnél? 

Amióta írni-olvasni tudok, a betűk szerelmese 
vagyok. Sosem hittem volna azonban, hogy lehe-
tőséget kapok valaha is egy olyan jellegű megje-
lenésre a médiában, amivel olvasók ezreit érhe-
tem el és adhatok számukra értéket, reményt és 
hitet arra vonatkozóan, hogy Ők maguk is megta-
nulhatnak könnyedén, játékosan teremteni a ma-
guk életében. Legyen szó egy új munkahelyről, 
kreatív önmegvalósításról, avagy egy harmoni-
kus, szeretetteli párkapcsolatról. 

Sokáig nem gondoltam volna, hogy sikerül – 
aztán valahogy mégis megcsináltam. Rendhagyó 
módon, másképp, mint tanítják az „okosok”. Mert 
kaptam hozzá egy igen egyedi kincskereső tér-
képet, melyet sokáig fejjel lefelé tartva olvasgat-
tam. S bár azt hittem értem a lényeget, mégsem 
úgy haladtam, ahogy elvártam volna magamtól. 
Naná, hisz nem éreztem át és éltem meg mindazt, 
amiről tanultam évekig.

Mert mit hallunk-olvasunk folyton azzal kapcso-
latban, hogyan lehetünk sikeresek és boldogok? 

1. Tűzzünk ki célokat!
2. Rendeljünk hozzájuk határidőt!
3. Készítsünk pontos lépésekre bontott tervet 
        az elérésükhöz!
4. Majd kitartóan, napról napra haladjunk 
        előre a megvalósítás útján!

Nos, ez mind szép és jó és részben valóban 
igaz is. Faramuci módon azonban sokszor még-
sem állja meg a helyét a megvalósítás során. 

Mégpedig mindazok esetében, akiknél a fentie-
ket nem előzi meg nulladik, sőt mínusz 1. lépés-
ként két dolog:

- Felismerni miben és hogyan érdemes vál-
toz(tat)ni, mielőtt nekiállunk célokat kitűzni, majd 
megkeresni hozzá azokat, akik inspirálni, utat mu-
tatni, támogatni tudnak minket utunk során.

- Szokássá tenni, hogy napi szinten barát-
kozunk magunkkal választott segítőink instrukciói 
szerint. Tanulva elfogadni és szívből megszeretni 
azt, akik vagyunk és ahogy működünk.

Hosszú éveimbe telt eljutni odáig, hogy egy-
szer csak azt vegyem észre: jé, tudok könnyedén 
és játékosan teremteni. Élvezve az utat az ered-
ményig, lazán teljesítve a feladatokat. Rácsodál-
kozva mi lakik bennem és hogyan tudok a szí-
vemre hallgatva haladni mindazon céljaim felé, 
melyekre a lelkem vágyik. S amiket nem logiku-
san felépített agytornával tudok megvalósítani, 
hanem elengedve korábbi kontroll kényszeremet 
megtapasztalni, micsoda kreatív teremtő ener-
giák képesek belőlem kiszabadulva szárnyukra 
kapni engem, mihelyst engedem történni a jó 
dolgokat.

Pár hónapja például kaptam valaki olyat az éle-
tembe, akivel kapcsolatban az első benyomásom 
az volt: hú itt aztán nehéz lesz ám megfelelni… 

Pontosan éreztem, mennyire kell ez ne-
kem, ráadásul már nem úgy, ahogy korábban 
kényszerként megéltem a kötelező előírások 
teljesítését. Tiszta szívemből mondtam igent 
a feladatra, mert tudtam, eljött az idő, hogy a 
szellemi tanulmányok és a lelki karbantartás 
után megértsem és átéljem, hogy a fizikai való-
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ságban megnyilvánuló testemre is ugyanolyan 
fontos időt és energiát szentelni.

Mindegy milyen változ(tat)ás szükséges eh-
hez, mindegy mit érzek azzal kapcsolatban, akitől 
az instrukciókat kapom… Hisz, Ő csak azt teszi, 
amiben a legjobb, és amiben a leginkább tud se-
gíteni a hozzá fordulóknak: megmutatja, mi zaj-
lik bennünk sejtszinten, rávilágít ennek okaira és 
elmeséli, mi mindent tehetünk annak érdekében, 
hogy szervezetünk jelen helyzetét mielőbb az op-
timálishoz legközelebbi állapotba tereljük.

Én pedig vettem egy nagy levegőt, elhatároz-
tam, hogy kitartok bármi is történjen, s végig csiná-
lom az étrendre vonatkozó javasolt változtatásokat.

Legnagyobb meglepetésemre könnyebben 
ment, mint gondoltam. Hiszen folyamatosan ta-
pasztaltam a pozitív változásokat: energikusabb 
lettem, jobban aludtam, kevésbé voltam fáradé-
kony és még sorolhatnám. S néhány hónappal 

később, 16 kg-val könnyebben, két ruhaméretnyi 
fogyás után szívből hálás vagyok érte Dr. Bagi 
Gabriellának, hogy lehetőséget adott rá, hogy 
egy számomra korábban nehéz feladatra is más-
képp tudjak már tekinteni.

S tudjam azt mondani: ha tudom miért csiná-
lom, bármi lehet könnyű. Hisz amikor tudatosul 
bennem, hogy nem lemondok valamiről, ami 
kedves számomra, hanem megismerem mindazt, 
ami jót tesz nekem, már át is léptem az árnyékos-
ról a napos oldalra. Ahol bármit elérhetek, amire 
a lelkem vágyik: legyen az egy mértékadó, érték 
teremtő csapat tagjaként való kreatív alkotás, 
avagy életmódváltás és súlycsökkenés. A lényeg, 
ami közös bennük: a könnyed, játékos teremtés.

Nagy szeretettel ajánlom figyelmükbe ezen 
témához kapcsolódóan a következő oldalokon 
Dr. Bagi Gabriella írását csakúgy, mint a Magazi-
nunk előző számában beharangozott Weitz Ter-
csi féle cikket.



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


80   CsPM

KOVÁCS KATALIN

Vágyból valóságba

Második osztályos voltam és szégyenlő-
sen szerelmes. Tisztes távolból, a nyolcévesek 
esetlen sóvárgásával csodáltam kiszemelte-
met. Nem vágytam nagy horderejű történé-
sekre, sem szívbéli tűzijátékra, az áhítathoz és 
a lebegő létállapot eléréséhez elég volt annyi, 
hogy színes-szélesvásznú álmomba belehe-
lyezhettem őt. 

„ „amit elkép-
zeltél, az már 
kész van
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Robi a Kingába van belezúgva, és ő lesz a csa-
ja, nem te! – hozták tudomásomra jóakaró osztály-
társak egy nap. Ez a kijelentés pont az ellenkező 
reakciót váltotta ki belőlem, mint amit normál 
esetben várnánk: elkeseredés helyett megköny-
nyebbültem. Nem zakatolt tovább bennem a kér-
dés, vajon én is tetszem-e neki, hogy lesz-e ebből 
az egészből valami. Ám esténként továbbra is 
azzal a képpel aludtam el, hogy egymás mellett 
üldögélünk a templomhoz vezető végeláthatat-
lan lépcsősoron. Minden áldott nap, ezt szó sze-
rint értsétek. Izgatottan vártam a villanyoltást, 
mert minden álom egy újabb találkozás örömét 
hordozta magában. Mosolyogva vártam pilláim 
elnehezedését, mert tudtam, hogy percek múlva 
ott leszek abban a könnyed, megengedő térben, 
ahol minden úgy történik, ahogy nekem szép, 
ahogyan azt az én szívem vágyja.

Lassan eljött a tanév vége, s vele a várva-várt 
klubdélután. A fal mellé toltuk a padokat, a padok 
elé sorakoztattuk a székeket, hogy táncparketté 
léphessen elő a fülledt kis osztályterem. Konszo-
lidáltan majszoltuk a süteményt és szemérmesen 
kortyolgattuk a kólát, de azért közben „igéző” pil-

lantásokkal bombáztuk az ellenkező nem tagjait. 
Ennek a mára divatjamúlt rendezvénynek ugyan-
is egy lényegi momentuma volt: melyik fiú kit, és 
milyen zeneszámra kér majd fel. A kis női ketye-
gők izgatottabban dübörögtek, mint a magnó-
ból szóló Szerelmes szívek című Szandi-szám. Az 
első bátortalan bálozók már épp felvették a zene 
ritmusát, amikor Robi megállt előttem. Elsőként 
hívott táncba és utána sem eresztett: csak vele 
pöröghettem, talán kicsit bele is szédültem.

Sok év elteltével, felnőttfejjel tudatosult ben-
nem, hogy én már gyerekként is teremtettem 
álomképeim megalkotásával és átélésével. Nem 
a mai tudatos, racionális gondolatvilágommal, 
hanem szívből jövően, ösztönösen. Célja nem 
az anyagba öntés volt, paradox módon mégis 
pontosan ez az éjjelente átélt álom-élmény volt 
az, ami a felfokozott érzelmi állapot okán a fizikai 
valóságban is életre hívta a hőn áhított esemé-
nyeket. Kitartó voltam és következetes, vágyam 
tárgyától senki és semmi el nem téríthetett, sőt 
minél elérhetetlenebbnek tűnt a dolog, annál 
izgalmasabb volt számomra a játék. Hogyan lett 
mégis vágyból valóság?
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KÉPTELENSÉG – nem más, mint neonfénnyel vil-
lódzó nagybetűs lehetetlen. Nonszensz-érzet szíved 
tájékán. Dermesztő tehetetlensége addig zár ma-
gába, amíg még fel nem építed plasztikus kép-tára-
dat. Lelki szemed legyen a mozivászon, szívből jövő 
vágyad forgatókönyved, az események már rendezik 
magukat. Ám míg nem skicceled fel elmédben e szí-
nes-szagos-szerethető világot, ne várd az Oscart.

HISZEM, HA LÁTOM – amit elképzeltél, az már 
kész van. Elméd megtörténtként azonosítja, mielőtt 
valójában bekövetkezne. Ami gondolati síkon testet 
ölt, az hihetővé válik, eljövetelét magad determiná-
lod. S mert hited tégláiból építkeztél, jutalmad való-
sággá lesz. 

BELEÉLNI MAGAM – érzelmi bortúra. Pillanatnyi 
tájkép: tekinteted a jövőbe réved, a pohár karimá-
ján köröző ujjaid nyomán felcsendülő szirén-ének 
megigéz. Sejtjeid kategorikus átitatása alkohol-má-
morral napi szeánsz. Addig töltsd újra, míg véreddé 
nem válik. Kortyonként bódulsz bele a boldogságba. 

MEGENGEDEM – kiengedem a palackból. Pezs-
gősdugó röppen, a szereplők már próbálnak a szín-
falak mögött. A nagy karmester csodás összjátékba 
tereli a keszekuszának tűnő cselekmény-szálakat. Be-
indul a Mátrix ikonikus, függőlegesen aláhulló zöld-fe-
hér karakter-zuhataga, mint egy végtelen Niagara.

Akarni – kierőszakolt gondolataid mázsás súlyával 
nyomni a húzni feliratú ajtót – ez az egy mit messze 
kerülj el. Élvezd, hogy e mesés történet főszereplő-
je vagy. Táncolj az álmoddal, álmodj a vágyaddal. A 
mai napig így alszom el: csukódó pilláim alatt már 
villannak is az első képkockák… 



https://illatkor.hu/
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SIVÁK ENIKŐ ASHA

A csodák birodalmában én vagyok a Kikelet fénylénye. Mindig 
is vágytam a télből a nyárba. Dermesztően hat rám a megfagyott 
világ, a megfagyott érzelmek, mert ettől megreked az ember, 
nincs menekvés, leáll az élet. Elmegy mellettem az életem.

NEM AKAROK ÉLETTELEN, BOLDOGTALAN LENNI! Kell a vál-
tozás!

Elindulok, csak elindulok… vagy mégsem?
Először gondolatban... nézegetem a képeket ahol süt a nap és 

ahol pezseg az élet. Vajon lehetne nekem is ilyen életem?
...aztán felfigyelek a virágok illatára, az élet ízére, észre veszem, 

hogy az emberek mosolyognak. Csodás az, amikor mosolyognak 
az emberek. Megérint a változás fuvallata, elkezd a jég olvadni.

Az érzelmek fájdalmasan törnek elő, de nem aggódom, mert 
tudom, minden rendben van.

A fájdalom és a félelem után kinyílik egy ablak és végre megé-
rezhetem az élet illatát. Csodás ez az érzés.

Valami más történik, mint eddig. Fagyos létem kabátja immá-
ron lekívánkozik rólam, nem lehet örökkön-örökké bundában to-
porogni az élet bejárata előtt. KITÁROM a SZÍVEM a napsütötte 
élet boldogsága felé.

Amikor engem látsz magad előtt…
Amikor rám hangolódsz.
Tudd, hogy vége a télnek!

                                                           
ITT A KIKELET!

Dobd le hát fagyos köntösöd, és emeld fel a tekinteted a ragyo-
gó napsütötte, virágillattal teli életbe.

KIKELET
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CZECZON

A túlzott kávéfogyasztás 
csökkentheti az agytérfogatot 
és növelheti a demencia 
kockázatát!
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A túlzott kávéfogyasztást az agytérfogat csökkenésével és az időskori elbu-
tulás (demencia) kockázatának növekedésével hozta összefüggésbe a témában 
készített eddigi legnagyobb tanulmány.

A Dél-Ausztráliai Egyetem szakemberei a brit biobank adatait felhasználva vizsgálták 
a kávéfogyasztás hatásait az agyra. Több mint 17 700, 37 és 73 éves kor közötti ember 
adatait elemezve megállapították, hogy azoknál, akik naponta több mint hat csésze 
kávét ittak, 53 százalékkal magasabb volt a demencia kockázata - olvasható a Medi-
calxpress orvostudományi hírportálon.

„A kávé az egyik legnépszerűbb ital a világon. Mivel éves szinten világszerte több 
mint kilenc milliárd kilogrammot fogyasztanak el belőle, alapvető fontosságú, hogy 
megismerjük az egészségünkre esetlegesen gyakorolt hatásait” - mondta Kitty Pham, a 
tanulmány vezető kutatója.

Hozzátette: „az összes változó tényezőt figyelembe véve arra a megállapításra ju-
tottunk, hogy a túlzott kávéfogyasztás jelentős összefüggésben van a csökkent agytér-
fogattal - lényegében napi több mint hat csésze kávé ivása növelheti az agyat érintő 
betegségek, úgy mint a demencia és az agyi érkatasztrófa kockázatát”.

Elina Hyppönen, az egyetem professzora szerint akárcsak sok más dologban, úgy a 
kávéfogyasztásban is a mértékletességre kell törekedni.

A túlzott kávéfogyasztásnak az agy egészségére gyakorolt negatív hatásával kap-
csolatban a szakember elmondta, hogy bár a pontos mechanizmus nem ismert, azt az 
egyszerű dolgot érdemes betartani, hogy „hidratáltak maradunk és nem felejtünk el 
egy kis vizet inni a kávénk mellé”.

„Az átlagos napi kávéfogyasztás egy-két csésze körül mozog. Természetesen a mér-
tékek eltérőek, de napi néhány csészével semmi gond sincsen. Ha azonban valaki azon 
kapja magát, hogy naponta több mint hat csészével iszik, akkor érdemes elgondolkod-
nia” - jegyezte meg Hyppönen.

A demencia az emlékezőképességet, a gondolkodást, a viselkedést és a hétköznapi 
tevékenységek elvégzésének képességét befolyásoló degeneratív agyi állapot. Nagy-
jából 50 millió embert érint világszerte. Ausztráliában a demencia a második vezető 
halálok. Az országban naponta körülbelül 250 embernél diagnosztizálják a betegséget.

Az agyi érkatasztrófa az agy - oxigéndús vérrel való ellátásának lelassulásából ere-
dő - működészavara. Világszerte minden negyedik 25 éven felüli ember átesik rajta az 
élete során. Az adatok szerint idén 13,7 millió embernek lesz sztrókja és közülük 5,5 
millióan fognak belehalni.



88   CsPM

KOVÁCS BRIGITTA EFI

Jó érzés, ahogy kezd kikristályosodni, hogy miért vagyunk itt, mi értelme földi létünk-
nek. Azt eddig is tudtam, hogy tanulunk. Most már tudom, hogy ez valójában emlékezés. 
Tapasztalni jöttünk ide.

Izgatott, kíváncsi, makulátlan, fényes lelkekként kapcsolódunk. Kapcsolódunk, hogy 
tapasztalhassunk. Hogy megismerhessünk mindent. Mert mindent tudni akarunk. Tudni 
akarjuk milyen a szeretet, tudni akarjuk milyen a fájdalom, a szenvedély, a szenvedés. 
Érezni akarjuk. Ezért teremtünk helyzeteket, melyekben szerethetünk, és viszont szeret-
nek. Melyben fájdalmat élünk meg, melyben megszakad a szívünk, melyben bátornak 
kell lennünk, vagy éppen önzetlennek. Melyben elveszítünk valakit, aki életünk része 
volt, hogy megéljük az űrt, amit lénye távoztával hátrahagy. Hogy megéljük a színfoltot, 
amit a jelenlétével fest. Megélünk küzdelmeket, hogy értékeljük sikereinket, és próbára 
tegyük erőnk. Megéljük az idő végességét annak tudatával, hogy földi létünk egyszer 
véget ér. Megéljük a végtelenségét egy hosszúra nyújtott pillanatban.

Oly sokszínű a világ! Oly sok a találkozás, az élmény, az esemény! Az íz, a hang, az 
illat, az érintés, a szín!

Ha úgy tekintenénk önmagunkra, mint lelkekre, melyek a világ és önnön belsejük 
felfedezéséért jöttek a Földre, nem ajándék lenne-e minden pillanat, ami hozzátesz a 
puzzle-höz a tapasztalat kirakósban? Rácsodálkoznánk minden érzésre, mint különleges 
adományra.

Mik ezek a pillangók a hasamban? Ez a szerelem? Mi ez a feszítés a mellkasomban? 
A düh. Mi ez a csiklandós, borzongató érzés az alhasamban? A vágy. Mi ez a remegés 
a gyomromban? A félelem. Mi ez a finom, meleg érzés a mellkasom környékén, ami 
átjárja az egész testemet? A szeretet.

Fel se fogjuk micsoda ajándék az életünk, ha éberen élünk meg minden pillanatot. 
Ez különböztet meg minket a gépektől.

Emlékeztetni fogom magam erre minden egyes nap.

Tapasztalás
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Egy csésze napfény - versgyűjtemény

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

Egy csepp Csoda - Belőled!
Sok-sok évvel ezelőtt ismerkedtem meg az Élő vércseppanalízissel, mely akko-

riban, kb. 15 éve csak nekem volt újdonság, ám ezt a jellegű „vizsgálatot” már 
a világháború idején is használták, annak megállapítására, hogy a harcba küldött 
katonák egészségügyi állapota mennyire megfelelő.

Enderlein német szövettanász orvos volt, aki felismerte, hogy a vér egyetlen 
cseppjében számtalan olyan információ van, amelyet a standard orvosi vizsgála-
tokban egyáltalán nem értékelnek, de amelyből informálódhatunk pH-ról, vérben 
levő baktériumokról, salaklerakódásokról, öregedési folyamatokról, antioxidán-
sokról. Mindezt úgy tehetjük, hogy a vérminta még élő, benne a sejtek, baktéri-
umok mozognak, valóban hű képét adja a szervezetünkben zajló folyamatoknak. 
A módszer alkalmas az állapot nyomon követésére, egy-egy terápiás intézkedés 
eredményességének megítélésére. Az állapotfelmérés a leggyakrabban alkalma-
zott kiegészítő vizsgálómódszer, melyet a páciens nyomon követésére használok.
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Az Enderlein-féle vércseppanalízis különleges 
lehetőséget jelent a preklinikai (betegségtünetek 
megjelenése előtti) diagnosztikában. A sötétlátó-
teres mikroszkóppal közvetlenül és kézzelfogha-
tóan felismerhetővé válhatnak a modern kor be-
tegségeinek előjelei.

Például:
•	 a	szervezetben	történő	jelentős	
 salakanyag-felhalmozódás
•	 a	pH	eltolódása
•	 emésztőszervek	csökkent	működése,	
 az enzimhiány
•	 a	fehérjék	túlzott	fogyasztása
•	 csökkent	vese-és	májműködés
•	 oxigén-	és	vitamin-	v.	ásványi	anyagok	
 hiánya
•	 felborult	baktériumflóra
•	 gombásodási	hajlam
•	 a	szabadgyökök	miatti	idő	előtti	
	 elöregedés
•	 a	fehérvérsejtek	aktivitása
•	 gyulladásra	való	hajlam
•	 krónikus	betegségekre,	daganatra	való	
 hajlam

A vérvizsgálatok a kialakult betegségek felis-
merésében központi jelentőségűek. A vér össze-
tétele követi a sejtekben és a sejt közötti térben 
zajló kóros folyamatokat. Ezért a benne látható 
elváltozások jóval a klinikai tünetek megjelenése 
előtt is jelzik a megbetegedési hajlamot. Ám a 
szokásos rutin laboratóriumi vizsgálatok többsé-
ge csak a már kóros eltéréseket mutatja.

Az Enderlein-mikroszkóp fénye oldalról speci-
álisan vetődik a vérmintára, így sötét háttér előtt 
jobban láthatóvá válnak a vérsejtek szerkezeti 
tulajdonságai, a vérben található mikroorganiz-
musok, feleslegben felhalmozott fehérjeszálak, 
stb. Megállapítható a fehérvérsejtek és vörösvér-
sejtek életképessége, az immunsejtek száma és 
aktivitása.

Mikor érdemes elvégezni?
•	 természetes	gyógymódok	alkalmazása	
	 előtt	és	után
•	 túlzott	salakanyag	felhalmozódás	gyanúja	
	 esetén,	salaktalanító	kúra	előtt	és	után
•	 csökkent	immunaktivitásra	utaló	tünetek	
	 esetén
•	 daganatra	való	hajlam	(pl.	családi	
	 előfordulása,	fokozott	rizikó)	esetén
•	 rossz	emésztés,	felfúvódás	esetén
•	 bélflórazavar	és	gombásodás	gyanúja	
	 esetén
•	 krónikus	fáradtság	esetén
•	 tisztázatlan	eredetű	panaszok	esetén
•	 krónikus	betegségek	esetén

 Milyen betegség esetén nyújthat segítséget 
a sikeresebb kezeléshez?

•	 magas	vérnyomás,	szív-	és	érrendszeri	
	 betegségek
•	 emésztőrendszeri	betegségek
•	 ételintoleranciák
•	 allergiás	megbetegedések
•	 krónikus	gyulladások
•	 ízületi	megbetegedések
•	 hormonális	elcsúszások
•	 idegrendszeri	problémák

Mióta ezzel a módszerrel is dolgozom, renge-
teg ember fordult meg a kezeim között, nagyon 
sok esetben preventíven tudtunk segíteni, illetve 
megfelelő irányba tudtuk állítani a szervezetet, 
így nem alakult ki komolyabb betegség.
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Ám, már a kialakult komolyabb betegségeknél 
is nagyon sok esetben tudunk segíteni. Hiszem, 
ha helyreállítjuk a szervezet megfelelő egyensú-
lyát, akkor elindul a szervezet öngyógyító mecha-
nizmusa, melynek során, regenerálódik a szerve-
zet, és megszűnnek a panaszok.

Integratív és funkcionális táplálkozási szakér-
tőként, a vércseppanalízis mellett a legnagyobb 
szerelmem még a funkcionális orvoslás.

A funkcionális „orvoslás” mátrix

A funkcionális orvoslást gyakorlók különböző 
eszközöket használnak az információk rendszere-
zésére, elemzésére, és a kezelési döntések meg-
hozatalára, miközben továbbra is lehetővé teszik 
a rugalmasságot és a személyre szabott ellátást. 
Jellemzően olyan rendszereket és modelleket 
választanak, amelyek lehetővé teszik számukra, 
hogy a páciens egyedi klinikai képére összpon-
tosítsanak, ahelyett, hogy általános formulákat, 
vagy sablonokat alkalmaznának. Mindezekhez 
kapcsolódik a funkcionális orvoslás mátrix.

A mátrix alapvetően arra emlékezteti a szak-
embereket, hogy nyomozói szemszögből tekint-
senek a problémára, és a páciens diszfunkcióinak 
minden egyes potenciális okát vegyék figyelem-
be. Így olyan táplálkozási tanácsokat adhatnak, 
melyek a kiváltó okokat kezelik. A mátrixot úgy 
tervezték, hogy az orvosok használják, de diete-
tikusok és táplálkozási szakemberek számára is 
hasznos.

1. szakasz: A 7 alapvető egyensúlyhiány

A funkcionális orvoslás mátrixának középpont-
jában egy doboz van, amely a szakembert arra 
vezeti rá, hogy az IFM-szerinti 7 alapvető egyen-
súlyhiány alapján szervezze meg a páciens klini-
kai kezelését. Ez a 7 alapvető egyensúlyhiány áll-
hat bármilyen betegség hátterében. [9] Ezek:

•	 Asszimiláció:	magában	foglalja	az	
	 emésztést,	a	felszívódást,	a	légzést,	
	 és	a	bél	mikrobiomját
•	 Védelem	&	helyreállítás:	ez	az	immunitásra,	
	 gyulladásokra,	és	fertőzésekre	utal.
•	 Energia:	az	energiaszabályozással	és	
	 mitokondriális	funkcióval	áll	kapcsolatban.
•	 Biotranszformáció	&	elimináció:	Toxicitással	
	 és	a	méregtelenítéssel	foglalkozik.
•	 Szállítás:	A	szív-és	érrendszer,	valamint	a	
	 nyirokrendszerrel	kapcsolatos	egyensúly
 hiányokat vizsgálja.
•	 Kommunikáció:	A	neurotranszmiterekkel,	
	 endokrin-,	és	immunhírvivőkkel	áll	
	 kapcsolatban.
•	 Szerkezeti	integritás:	A	szubcelluláris	
 membránoktól a mozgásszervi 
	 struktúrákig	terjed.

Egy teljesen más szemlélettel kell néznünk az 
emberi szervezetre, és a valódi kiváltó okokat kell 
megszüntetni, ahhoz, hogy a szervezet megfele-
lően tudjon regenerálódni.

Ilyenkor sok esetben óriási változtatásokra van 
szükség, teljes életmód váltásra, étkezési szoká-
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saink megváltoztatására, mert a nem megfelelő 
étkezés, az emésztőrendszer működésének fel-
borulása, óriási problémákat okozhat.

Az immunrendszer 70_80 %-a a bélrendszer-
ben található, ha a bélmikrobiom felborul, gyulla-
dások, hormonális és akár neurológiai problémák 
is kialakulhatnak, melyek hosszútávon, komoly 
problémákat tudnak okozni?

•	 Pajzsmirigy	probléma
•	 Cukorbetegség
•	 IR	–	inzulinrezisztencia
•	 Meddőség
•	 Depresszió	és	pánik	jellegű	tünetek,	
	 belső	feszültség
•	 Hízás
•	 Alvási	problémák

Személyes véleményem, hogy az egészség 
minden embernek jár. Igenis, FONTOS, hogy 
mind testileg mind pedig lelkileg jól legyünk.

Az emberi szervezet minimum 100 évre van 
kitalálva, mégis az átlag életkor jelenleg Magyar-
országon ehhez mérten mégis nagyon alacsony, 
sajnos az állandó testi lelki stressz sem kedvez en-
nek a számnak.

Viszont, van segítség és van megoldás!

Gyógyítás a klasszikus értelemben azonban 
nincsen, mert minden ember önmagát gyógyít-
ja meg, azzal, hogy gyökeresen megváltoztatja a 
körülményeit, gondolkodás módját, étkezését!

Ehhez adok én minden hozzám érkező ember 
számára személyre szabott tanácsadást, hiszen 
minden ember más, így nem használható minden 
emberre ugyanaz a protokoll!

Ha változtatni szeretnének,
várom Önöket szeretettel.

Dr Bagi Gabriella - integratív és funkcionális 
táplálkozási tanácsadó, 

holisztikus táplálkozási tanácsadó
Egy Csepp Csoda Egészségközpont

https://www.facebook.com/kalandorkiralyno
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Szuperhősök 
a valóságban

Kékes Réka - 
Készen állsz 
arra, hogy 
felszabadítsd 
a szexualitásod?
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KOVÁCS BRIGITTA EFI

Összefoglalnád néhány mondatban, 
mivel foglalkozik egy szomato-szexuális 
fejlesztő? Hogyan kell ezt elképzelni?

Ez egy születőben lévő szakma, ami 
abban különleges és újszerű, hogy ta-
pasztalati útvonalakat mutat és támoga-
tást ad azoknak, akik igénybe veszik. Ma-
gyarországon, mint sok más országban, 
a szexualitás tabuként kezelt terület. Akik 
ennek ellenére az ehhez kapcsolódó 
témákkal foglalkoznak, azok leginkább 
mentális-pszichés vagy érzelmi szinten 
közelítik meg az ebből fakadó problémá-
kat, konfliktusokat, és szexuális terápiák-
ra szakosodtak. Viszont nagyon kevés az 
a szakértő, aki nem a szexuális sérülések-
kel és betegségekkel foglalkozik, hanem 
azokkal a hiányokkal, amit a szexuális 
edukáció és oktatás nem megfelelő, szé-
gyenre, tabukra épülő hozzáállása oko-
zott, és a szexuális fejlesztés hiányából 
fakadó téves hitrendszerek, dogmák el-
terjedéséhez vezetett. Jelenleg kevesen 
vannak azok, akik szakemberként felöle-
lik, népszerűsítik azon nézeteket, melyek 

valódi és hiteles információhoz juttatják 
az embereket, ill. akik valóban gyakorlati 
és testi szinten is dolgoznak a klienseik-
kel. Akik szomato-szexuális fejlesztőként 
hisznek abban, hogy nem minden prob-
léma megoldása a terápia, sokkal inkább 
az edukáció hiányának a megszüntetése, 
ami tanulással és a készségek fejleszté-
sével elsajátítható, fejleszthető, korrigál-
ható, és általa a konfliktus megszüntet-
hető.

Ugyanúgy, mint ahogy megtanu-
lunk járni, beszélni, olvasni, táncolni, a 
szexualitás is fejleszthető, tanítható. De 
azáltal, hogy tabusítottuk, a szégyen és 
titok terébe helyeztük ezeket az alapve-
tő készségeinket, nemcsak hogy nem 
használtuk, hanem egyenesen visszafej-
lesztettük. 

Ha szexualitásról beszélünk, akkor 
mindannyian a szexre, pinára, farokra, 
a nemi szervekre gondolunk. Pedig a 
szexualitás egy teljes testi és energe-
tikai folyamat. Annyira lekondicionál-

Ha valakit vagy valamit kivétele-
sen szépnek tartunk, arra azt mond-
juk, gyönyörű. Mégis, a gyönyör 
társadalmi megítélése mintha még 
mindig a kevésbé magasztos dolgok 
között lenne számon tartva, ill. gyak-
ran félreértelmezett. Hogyan lehet-
séges ez?

Kékes Réka, szomato-szexuális 
fejlesztő számomra azért hiteles, 
mert az eszkort világát túlnőve, ön-
maga megismerésén keresztül jutott 
el az egészen mély rétegeket érintő 
tapasztalatokig, melyek segítségé-
vel támogatja a hozzá fordulókat.

A szexuális energia az az életener-
gia, ami sugárzik, vagy adott esetben 
nem sugárzik az illetőből. Meglátá-
som szerint gyakran tűnik a koránál 
sokkal idősebbnek az, akiben ez el 
van temetve. Talán nem véletlenül.
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ták a testünket a szüleink, tanáraink, valamint a 
társadalom, hogy az nem is jut eszünkbe, hogy 
a váll simogatásával, a fül érintésével is lehetne 
gyönyört, orgazmust megélni. Már születésünktől 
fogva folyamatosan kontroll alatt tartanak minket 
tudattalanul és jó szándékból, morális megfonto-
lásból. Így létrejött egyfajta sérült megközelítés és 
hitrendszer, amelyen keresztül elkezdték levágni 
rólunk az erotikus megnyilvánulásainkat, vágyain-
kat, felszabadult önkifejezésünket.

Viszont attól a pillanattól kezdve, amikor fel 
mered hatalmazni magad, és engedélyt tudsz 
adni a saját életenergiádra, mint kreatív, terem-
tő életenergiára, a teljes testedben felszabadult, 
életteli, orgazmikus jelenlétre, veszélyessé válsz 
azok számára, akik ehhez nem tudnak hozzáférni. 
Ily módon kívülálló leszel, mert a társadalomnak 
az a célja, hogy olyan embereket “gyártson le”, 
akik irányíthatóak. Mint ahogy a bezárt és kon-
díciók, szokások közé szorult szülők is elég ne-
hezen tudják “elviselni” a mozgó, járó, önmaguk 
tudatát megélő gyerekeket, hiszen azok kevésbé 
szabályozhatóak.

A szexuális fejlesztés alapja, hogy újratanul-
juk azokat a dolgokat, amiket lehasítottunk ma-
gunkról, megtagadtunk, elfelejtettünk. Megadja 
azokat az eszközöket és kereteket, melyeken ke-
resztül újra hozzá tudunk férni szexuális potenciá-
lunkhoz. Ez persze egy folyamat, hiszen évtizedek 
rossz beidegződéseit nem lehet egy pillanat alatt 
eltüntetni és semmissé tenni. A korlátaink felis-
merése, tudatosítása és annak megváltoztatására 
való hajlandóságunk visz minket tovább abban, 
hogy a jövőre nézve felszabadultakká, szégyen-
telenekké váljunk.

Csecsemőként még természetes módon él-
vezzük a testünkben lévő jelenlétet, annak min-
den megnyilvánulásával. Miért változik ez meg 
felnőttkorra?

Azt is mondhatnám, hogy ez a természetes ki-
bontakozás nemcsak gyerekként, hanem már a 
magzati fejlődéskor is elakadhat, hiszen a gyer-
mek az anyuka hasában abban az energetikai 
és érzelmi „felhőben” él, amit a szülő átél. Ha az 
édesanya félelemmel, szégyennel telített, akkor 
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lehet, hogy ilyen jellegű energiatestet fog a gyer-
mek is felépíteni, és ezt fogja természetesnek 
tartani, annak ellenére, hogy nem érzi magát jól 
benne. Már a születés előtt is nagyon sok infor-
mációt átvehetünk, melyeket később kezdünk el 
működtetni. Sokszor ezért is nehéz feltárni a sé-
rült, traumatikus részeket, mert nem tudunk hoz-
záférni, nem tudjuk őket beazonosítani, hiszen 
nem a mieink.

Lehetséges, hogy a petesejten keresztül ez 
akár a nagymamáig is visszanyúlhat?

A kvantumfizika arról beszél, hogy megannyi 
tudati vagy információs mező létezik, amibe úgy-
mond bekötjük magunkat, és ilyenkor ez táplál 
minket. Milliónyi olyan hatás ér bennünket, ami-
nek nem vagyunk tudatában. Ugyanez történik a 
gyermekkel is, aki egyszerűen csak részese en-
nek, lemásolja, amit érzékel. Igen, hatással lehet 
rá a nagyszülő, vagy egy kollektív információ is, 
például, hogy milyen a magyar szexuális viselke-
dés, melyet tudattalanul beépítünk, énképpé és 
viselkedéssé alakítunk.

Milyen a magyar szexuális viselkedés?

Nem készítettem statisztikákat. (nevet) Arról 
tudok beszámolni, amit magánemberként és 
szexuális fejlesztőként tapasztaltam. Persze ez 
egy szűk szelet, mivel azokkal találkozom, akik 
már tudatosították magukban, hogy elakadtak, ez 
zavarja őket, és szeretnének a végére járni, vala-
mint fejleszteni magukat. Nem tudok azokról be-
szélni, akiknek rendben van a szexualitása, vagy 
nincs rendben, de még nem jutottak el oda, hogy 
ezt felismerjék. Hiszen gyakran nem is tudnak 
róla, mert társadalmilag olyan elképzelések van-
nak a szexualitásról, ami nem feltétlenül támoga-
tó a párkapcsolatokra nézve.

Sokszor már a gyökerek szintjén egyfajta za-
var áll fenn, mivel a társadalom megköveteli és 
támogatja a monogám kapcsolati viselkedésmin-
tát, közben meg mindaz, amit elvárnak a párok 
szexualitásától, miszerint az örökéletű és termé-
keny legyen, az nem kivitelezhető egy merev és 
elvárásokra épülő kapcsolati sémában. Így nem 
csoda, hogy a házasságok nagy része megreked 
egy ponton és megszokássá válik. Ha csak meg-
nézzük, hogy ma Magyarországon minden 10. 
párnak nem lehet gyereke, akkor ez már azt mu-
tatja, hogy valami félrement.

Amit a legerőteljesebben tapasztalok, az az, 
hogy nagyon nagy elvárás helyeződik mind a 
nők, mind pedig a férfiak részéről a párkapcsola-
tokra, s ez leginkább abban nyilvánul meg, hogy 
mereven, kontrollból akarnak szeretkezni, illetve 
megfigyelhető az orgazmusorientáltság negatív, 
feszítő jelensége is. Ami azt jelenti, hogy a párok 
nem a jelenlétre, a gyönyörre, az együttlét köny-
nyedségére építenek, hanem sokkal inkább arra, 
hogy eljussanak a csúcspontra, és ezzel bizonyít-
sák szexualitásuk hitelességét egymás felé. Ha 
van előjáték vagy egy hosszabb szeretkezés, az 

is inkább az elme elhatározásából indul ki, hogy 
ki kell elégítenem a partnerem, és nem vágyból, 
valódi kapcsolódási igényből, intimitásból. Pe-
dig lehet, hogy valamikor jól esne egy rövidebb, 
könnyen elmélyülő szex, máskor meg egy érin-
téssel teli, 3-4 órán keresztül tartó ölelés. Sajnos 
gyakran sémákra építjük a szexünket, amellyel 
meg tudjuk erősíteni, hogy igen, a mi kapcsola-
tunk működik, mert működik a szexünk, még ha 
emögött nincs is energia és valós vágy.

Mi a különbség aközött, hogy valaki fejből 
szexel vagy szomatikus szinten éli át a gyönyört?

Számomra a fejből szexelés fogalma azt jelenti, 
hogy vannak elképzeléseink arról, hogyan kelle-
ne ezt jól csinálni, mik azok a támpontok, melyek 
alapján be tudjuk bizonyítani, hogy jól szexelünk. 
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Ilyen például az orgazmusaink száma, a farkunk 
mérete, az időmennyiség - hogy nagyon sok időt 
szentelünk rá, vagy pont hogy nagyon keveset, 
mert akkor vagyunk nagyon potenciálisak, ha 
két perc alatt meg tudjuk dugni a partnerünket. 
Milliónyi formája van önmagunk és a partnerünk 
átverésének.

Az is lehet, hogy képzeletből építjük fel a 
szexünket, a szexuális magabiztosságunkat és 
megéléseinket. Például elképzelünk olyan dol-
gokat, amiket soha nem tennénk meg testi szin-
ten, de azáltal, hogy fantáziálunk róla, azt hisszük, 
hogy engedélyezzük a vágyainkat, melyek meg is 
valósulnak. Pedig dehogy! Hiszen a valóság szint-
jén nem is mernénk egy olyan szituációba kerül-
ni, mert nem tudnánk hogyan kezeljük a fellépő 
félelmünket, hogyan szabályozzuk az ebből ránk 
ömlő stresszhelyzetet. Mondjuk vágyunk három 
pasira, a való életben azonban nem mernénk 
ebbe beleengedni magunkat, mert úgy érez-
nénk, hogy nem tudjuk kezelni a szituációt.

Fejből szexelés mindaz, amikor azon gondol-
kodunk, hogy valamit kellene, szabad-e, valamint 
az is, amikor a belső vágyunkat elkezdjük kina-
gyítani, különlegessé tenni. Vagy amikor ellenke-
zőleg viselkedünk, és elkezdjük azokat összezsu-
gorítani, semmissé tenni. Ilyenkor kitalációink és 
nem az átérzés, az átélés minősége jelenik meg 
és határoz meg minket.

Ezzel szemben, amikor a testünkből szexelünk, 
akkor azt valóban az érzékelésünk által éljük meg. 
Érezzük a másik illatát, érezzük a bőrét, a testünk-
ben megszülető, érzékelhető gyönyört, és azt, 
ahogy a másik jelen van abban a szituációban.

Ettől lesz ez egy sokkal mélyebb folyamat, egy 
nagyon mély összehangolódás, összekapcsoló-
dás két ember között. 

Én a figyelemmel dolgozom. Hiszen a kvan-
tumelméletek és saját tapasztalataim is azt erősí-
tik meg számomra, hogy ahol a figyelem, ott az 
energia. Az orgazmus gyönyörenergia, sok apró 
testi gyönyörállapot összegződése a figyelem és 
a tudatosan átélt jelenlét által. A gyönyör általi in-
tenzitás megszületése.

Tehát ahhoz, hogy gyönyör jöjjön létre a tes-
tünkben, ellazult és kiterjedt figyelemre van szük-
ség. Itt nem arra a figyelemre gondolok, amikor 
az elme racionálisan összegyűjti az adatokat, ha-
nem amikor az információ valódi átérzéssé alakul 
bennünk. Nem csak felfogjuk, hogy valaki meg-

érint minket, hanem át tudjuk élni annak hatását, 
és valóban fel tudjuk használni a gyönyörünk ki-
bontakozásának eszközéül.

Mindig is könnyű volt számodra megélni a 
benned lévő szexuális energiát és szomatikus 
szinten kapcsolódni?

Nem. (nevet) Azért lettem szexuális fejlesztő, 
mert a szüleim nagyon messziről jönnek, mint 
ahogy általában a felettünk lévő generáció. Há-
borút éltek meg, egy teljesen más rendszerben 
éltek, ahol az egyéniség, egyediség, vágyminő-
ségek nem jelenhettek meg, hanem mindenkit 
beleraktak egy egyendobozba, melynek célja a 
láthatatlanság és túlélés volt. A párkapcsolatu-

kat sokszor nem a vonzalomra építették, hanem 
a biztonságra, stabilitásra. Ebből fakadóan a mi 
generációnknak nem igazán van mintázata, ami 
rámutatna arra, hogy mit jelent vágyból, vonza-
lomból kapcsolódni, valójában jelen lenni valaki-
vel, felszabadultságból.

Én is nagyon messziről jövök. A sötétben szex-
ből, a szégyennel teli szexből, mint sokan. Szé-
gyelljük a testünket, a felszabadultságunkat, a 
vágyainkat, és egyre kisebb őrlángon próbáljuk 
működtetni az életünket. Ebből fakadóan élette-
lenné vagy feszültséggel telivé válnak a kapcso-
lataink, szokásból, elvárásból működünk bennük, 
gyakran frusztráltak vagyunk, mivel nincsen ener-
gia, csak elfojtás, hiány és éhség. A szándékaink 
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mögött sokszor ez a meghúzódó motiváció. Ez 
sajnos ugyanúgy kihat a munkánkra és egyéb 
más területekre is, hiszen ha nem tudjuk táplálni 
magunkat az intimitásunkban, akkor nem tudunk 
energiát beletenni más életterületbe sem. Csak 
amikor teljesen leáll a rendszer, akkor válunk 
éberré arra, hogy elkezdjünk keresni, és a problé-
máinkra megoldást találni.

Én anno a spirituális úton indultam el, de 13 év 
után rájöttem, hogy bár rengeteget tudok az élet-
ről fejben, milliónyi könyvet elolvastam, képes va-
gyok összefüggéseket, kontextusokat értelmezni, 
rendszereket átlátni, de nem tudom, hogy hogyan 
lehetne mindezt megvalósítani a mindennapok 
és a valóság szintjén. Akkor szembesültem azzal, 
hogy amíg ezt fejben tudom, de az életben nem, 
addig egy hatalmas szakadék tátong a testem és a 
fejem közt. Tudom, hogy hogyan lenne jó, hogyan 
működne, de nem tudom azt megvalósítani. Így 
indultam el a szomatikus úton a szabadtánccal, és 
onnan mentem tovább a különböző szomatikus 
technikák felé. Minél jobban felszabadítottam a 
testemet, minél jobban megengedtem a termé-

szetes, önazonos működését, annál erotikusabbá 
és tudatosabbá vált. Felismertem, hogyha szoma-
tikusan, a testérzeteim szintjén tudok kapcsolód-
ni ellazult önmagammal, akkor nagyon szépen 
bele tudok nyílni azokba az állapotokba is, ame-
lyek természetes módon a feltöltődésen keresz-
tül erotikus és izgalmi állapotokba váltanak át.

Szerinted volt olyan korszak az emberiség éle-
tében, amikor jól működött a szex, és nem volt 
ennyire leszabályozva?

Igen, és szerintem még most is vannak kultú-
rák, amelyek érintetlenebbek ilyen szempont-
ból. Azt tudjuk, hogy a viktoriánus korszak, ill. a 
keresztény egyház hatása eléggé meghatározza 
és démonizálja a nyugat-európai szexualitást. Bár 
nem vagyok történész, etológus, de biztos va-
gyok abban, hogy a világnak vannak olyan érin-
tetlenebb részei, ahol ez sokkal természetesebb 
módon működik ma is. Egyes helyeken korláto-
zóbban, máshol kevésbé. 

Kékes Réka weboldala

https://www.kekesreka.hu/
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www.balazskrisztina.hu

www.spiritual-life.hu

http://balazskrisztina.hu/
https://spiritual-life.hu/
https://ujegyenloseg.hu/category/podcast/zold-egyenloseg/
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Dare to be the best! 
Építsd tudatosan önmagadat!
Építsd tudatosan pályafutásodat! 
– a siker két pilléres elmélete

PÁLI PATRÍCIA

Hollandiában Mr Domino vezetésével pontosan egy cél által vezérelve gyűltek össze a szor-
galmas dominó építők évről - évre, hogy csúcsot döntsenek - a szó konkrét és átvitt értelmében 
egyaránt.

Látványosabbnál látványosabb dominó építményeket emeltek és ahhoz, hogy minél inkább 
garantálni tudják a sikert, hogy a cél, a csúcsdöntés megvalósulhasson, hogy a befektetett ener-
gia, szorgalmas és alázatos munka rekorddá változhasson egy nagyon egyszerű építési tematikát 
választottak.
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A nagy látványos építmények mellett mindig 
futott egy szürke kis mentő vonal, ami garantálta, 
hogy ha a nagy és látványos vonalon valami baj 
adódna, megállna a dominók dőlésének a sora, 
akkor ott a háttérben tovább futhasson, ami re-
ményt adott, ami biztonságot nyújtott, hogy egy 
rossz lépés, egy pici hiba nem fogja a nagy cél, 
a csúcsdöntés reményét megakadályozni. A sok 
befektetett, szorgalommal és alázattal elvégzett 
munkát semmissé tenni.

A nagy, látványos felszín mögött ott volt, mint 
egy szürke eminenciás a folytonosságot és tá-
maszt adó vonal, ami csendben tette a dolgát 
és kísérte a szemkápráztató folyamatokat - mikor 
rendben ment minden - s csendben beavatko-
zott, mikor krízishelyzet állt fenn.

Így épült fel a grandiózus terv.

Dare to be the best! A naggyá válás története, 
amihez egy két pilléren álló hátteret építettem fel.

Építsd tudatosan önmagadat! Építsd tudato-
san pályafutásodat! - szól a jól csengő szlogen, 
a siker kétpilléres elmélete, amit ha el szeretnék 
mesélni, hogy miként működik, miként épül fel 
nem is tudnék jobb és szemléletesebb példát 
hozni, mint a Domino Day, a csúcsdöntés látvá-
nyos show műsorának forgatókönyvét.

Így had építsem fel erre a példára, hogy ho-
gyan épül fel az én mentor programom, az én si-
kerről szóló elméletem folyamata.

Hogy miért szeretem ezt a példát hozni?

Mert pici elemekből épül fel valami hatalmas, 
mert egyszerű elemek kreatív újragondolása, az 
elme és inspiráció találkozásának látványos ki-
bontakozása ölt testet ebben a projektben, a Do-
mino Dayben, akár csak a saját naggyá válásunk 
megvalósult történetében.

Egyszerű elemekből épül fel a nagyság és 
amilyen grandiózus annyira törékeny is egyben, 
amennyire sok és alázatos munka van benne, any-
nyira tünékenyen esendő, a pillanat által megsem-
misíthető. Amilyen sok elemből építkezik, annyira 
hihetetlen, hogy egy elem is romba döntheti. 

És ami ennyire esendő és grandiózus egyben, 
ami ennyire egyszerű és végtelenül variálható 
egy időben ott a legfontosabb a stabilitás minde-
nek felett álló létének tudatos építése.

Ezért fogalmaztam meg a naggyá válás, a siker 
kétpilléres elméletét a következőképpen: „Építsd 
tudatosan önmagadat! Építsd tudatosan pályafu-
tásodat”, ahol ugyanazon pont dupla biztonsági 
és tudatos építkezési folyamaton nyugszik, így te-
remtve erőt, stabilitást és biztonságot az esendő-
ség és instabilitás közepette. Így teremtődik meg 
egy rendszeren belüli rugalmasság és dinamika 

– ha az egyik pillér meg is remeg stabil párja el-
lentartva megtartja és megóvja a teljes összeom-
lástól. Probléma, krízis vagy egy újonnan jövő ki-
hívás esetén, ha az egyik pillér meg is gyengül, 
szerepét át tudja venni a másik, stabilitást tud 
fenntartani, míg a másik pillér visszaszilárdul.

Önmagunk tudatos építése egy a mélyben 
zajló, láthatatlan folyamat, ami, mint egy háttér 
ország áll a felszínen látható és megnyilatkozó 
viselkedéseink, megnyilvánulásaink mögött. Egy 
olyan gerincoszlop, ami köré építeni lehet rugal-
masságot, de egyben egységet is ad, ami ha elég 
stabilan felépített egyben tart és megóv a nehéz-
ségek és krízisek, de nagy látványos sikerek köze-
pette is az összeomlástól. Folytonosságot biztosít 
a legkülönbözőbb élethelyzetek között.

Önmagunk építése a Domino Day példájára 
visszalépve a láthatatlan kis mentőér, ami ott fut 
párhuzamosan a látványos elemek mellett.



CsPM   103

Míg az „Építsd tudatosan pályafutásodat” pillér 
a nagy látványos dominó építmény maga – azaz, 
az az építmény, ami által a nagy célt, a csúcsdön-
tést el szeretnék érni, amin a fő fókusz van.

Így épül a siker lépésről – lépésre, így lesz 
egy gondolatból csúcsdöntő, látványos dominó 
komplexum, így épül a siker két pillére és kapasz-
kodnak egybe ugyanabban a részterületben.

Ezen főbb csomópontokon keresztül épülnek 
a pillérek, ezzel a háttértartalommal telítve.

Kell egy ember, aki meglátja a lehetőséget
A tehetséget – általában – a környezet veszi ész-

re. Ők látják meg a potenciált, ami egy tehetséges 
emberben benne rejlik, ők kezdik el bátorítani és 
orientálni a tehetséget, hogy induljon el ezen az 
úton, kezdje el önmagát ezen az adott területen 
felépíteni, lépjen erre a professzionális útra.

Lelkesedésük, mint egy gyújtóláng lobbantja 
fel a tüzet, ami égni kezd és táplálja a tehetséget, 
hogy kezdjen kibontakozni.

Ami mellett a tehetséges embernek el kell 
köteleződni

A külső orientációt a tehetséges embernek 
belsővé kell tennie, el kell kezdenie helyet terem-
teni és helyet találni, énjén belül definiálni, hogy 
milyen szerepet is játszik a tehetség a saját életé-
ben, hogy miként tudja magát ezzel az úttal azo-
nosítani, hogy mennyi erőforrást tud, akar ezen 
célért átcsoportosítani, befektetni.

Kell egy vízió, egy cél, ami mellett el lehet 
köteleződni

Motiváció és cél szimbiózisáról beszélhetünk itt.
A cél adja az irányt, az utat, ahova el szeret-

nénk jutni és ehhez biztosítja a motiváció azt az 
energiát, lendületet, ami eljuttat odáig.

A cél egy olyan forma, ami megmutatja, hogy 
mennyi energiára, motivációra van szükség ah-
hoz, hogy be tudjon teljesülni. Egy zárt önmagát 
fenntartó rendszer ez, ahol a cél és a motiváció fo-
lyamatos egymásra hatása tartja fenn a haladást.

Amihez fel kell mérni a rendelkezésre álló 
erőforrásokat

A motiváció az az energia, ami céljaink eléré-
sét támogatja.

A motiváció mindig valamihez kapcsolódva 
létezik, mindig valamit táplálva ölt valós formát.

A motiváció a célokban nyer kiteljesedést és 
ameddig a cél tisztán látható és élő valóság, addig 
a motiváció energiával és lendülettel fogja feltöl-
teni azt, így fenntartva egy jól működő rendszert.

Kell egy csapat, akivel együtt lehet dolgoz-
ni a nagy terv kivitelezésében

Egyedül kell mindenben a legjobbnak lenni, 
vagy egyedül csak abban kell jónak lenni, hogy 
éles szemmel megtaláld a céljaidhoz illeszkedő 
legmegfelelőbb embereket?

A polihisztorok kora lejárt!
Legyél egy dologban a jó, de abban igazán 

jó és tudd, hogy milyen szakembereket gyűjtesz 
magad köré, akik melletted állnak és támogatnak 
a fejlődésben.
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Minden veled, a tehetséggel kezdődik, de egy 
tudatosan felépített teammel végződik!

Ahol tudni kell hogy kinek mi a feladata, 
kire milyen feladatot lehet rábízni

Amihez kell egy határozott személyiség, aki 
határokat tud húzni, aki határozottan ki tud állni 
önmaga legjobb érdekei mellett.

Önmagunk belső építésének ez az egyik kulcs-
fontosságú eleme, hogy miként tudunk olyan 
stabil énképet felépíteni, amiben meg van az az 
erő és határozottság, ami segít nyílt és egyenes 
kommunikáció formájában kinyilatkoztatást nyer-
ni a többi ember felé, a csapat tagjai felé, hogy ők 
tényleg jól támogassanak és dolgozzanak adott 
területen a nagy, egész cél felépítése közben.

Kell egy terv, ami mentén lehet haladni, se-
gít a fókuszt tartani

Egy jó terv, jól látható egységekre bontja fel a 
nagy egészet, ezáltal egy sokkal kezelhetőbb és 
átláthatóbb struktúrát teremtve.

Egy jó terv pontosan megmutatja és körvo-
nalazza az egyes részfeladatokat, amihez ponto-
san hozzá lehet rendelni azokat az erőforrásokat, 
amik egyes egységek abszolválásához elenged-
hetetlen.

Egy jó tervben ott van a saját tempóra szabott 
etapok egymás utáni sora. Egy jó tervben ott van 
az a személyre szabott struktúra, az az időterve-
zés, amivel jó ütemben, képességink optimális 
kihasználása mellett fejlődni és épülni lehet.

És amiben látszanak a főbb csomópontok-
hoz tartozó feladatok és a hozzá rendelt sze-
mélyes képességek sora

Minden egyes részfeladat más és más képes-
séget, készséget követel meg. A jól felépített és 
kidolgozott terv minden egyes részéhez ponto-
san hozzá lehet rendelni azokat a képességeket, 
személyes erőforrásokat, melyeket az adott rész 
megkövetel. Ezáltal lesz még pontosabban kivi-
telezhető az adott terv. Mert minél pontosabban 

és részletesebben megfogalmazott egy feladat, 
annál pontosabban rendelhetőek hozzá a szemé-
lyes erőforrások, soft skillek és hard skillek. Mert 
minél részletesebben kidolgozott egy terv, minél 
jobban láthatóak a lépések, annál tisztábban le-
het látni, hogy mennyi időt és energiát fog egy 
– egy részfeladat megkövetelni. Ezáltal tervezhe-
tővé téve az egyes részekhez kapcsolódó és tel-
jes energia-befektetésből ráfordítandó érzelmi, 
mentális energia igényeket.

Fel kell készülni a nehézségekre és a hibákra 
Tervezés, tervezés, tervezés és stratégiai gon-

dolkodás, ahol, mint egy eshetőséggel számolni 
kel a nehézségekkel.

A hiba természetes része minden folyamatnak 
így ezzel a természetességgel kell kezelni.

És tudni kell, hogy mi fog segíteni túllen-
dülni a felmerülő hibákon, nehézségeken

Ez az, amit én érzelmi előtakarékosságnak 
hívok.

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.

Az érzelmi előtakarékosság egy olyan öngon-
doskodás, ahol tudatos fókuszt helyezünk énünk 
hosszú távú stabil építésére.

Egy védőháló, ami megóv a semmibe való zu-
hanástól tehetségünkben megélt krízisek, nehéz-
ségek esetén.

Lépésről lépésre épül az út a nagy terv be-
teljesítéséhez

A tudatos építés, a célul kitűzött terv betelje-
sítése ez, ahol a valóságban validálódik, hogy 
mennyire reális tervet állított össze, mennyire 
tudta aktuális állapotához szabni, mennyire tud 
fejlődést indukálni.

Ami mellet egy stabil elköteleződés áll, ami 
fókuszban tartja és a nehézségek, hullámvöl-
gyek ellenére is a kitartásra sarkallja az embert

A célig vezető út érzelmileg és mentálisan 
nem egy lineáris folyamat, hanem egy érzelmi 
hullámvasút, ahol vannak előre láthatóan nehéz 
szakaszok és vannak a vártalan eseményekből, 
nem várt akadályokból keletkező nehéz perió-
dusok. Amire külön figyelmet érdemes szentelni, 
amire tudatosan fel kell készülni.
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Jó önismerettel látni és tudni, hogy mely pon-
tok lesznek könnyebbek és melyek nehezebbek 
érzelmileg, mentálisan. Hol vannak azok a pon-
tok, ahol már jártas az ember, s hol, ahol fejlődnie 
kell, ahol az erősségei vannak, ahol a gyengesé-
gei lakoznak.

Eljön a mindent eldöntő pillanat, amikor út-
jára indul és megmérettetik az addigi befek-
tetett munka

Ahol egy érzés kell, hogy domináljon: „Meg-
tettem minden tőlem telhetőt”.

Ahol már csak méltósággal, mint külső 
szemlélő lehet nézni az események sodrását 
azzal a tudattal, hogy “a lehető legjobbat ki-
hozva magamból nézem és várom, hogy mi-
lyen végkifejlet bontakozik ki

És bármi is lesz a végkimenetel, annak követ-
kezményével meg tudok birkózni, hiszen az épí-
tési folyamat alatt felépítettem azt az érzelmi elő-
takarékosságot, amire most támaszkodni lehet, 
amit fel lehet használni.

Figyelni fogja sok érdeklődő szempár a nagy 
terv megvalósulásának sorsdöntő pillanatát

„Mit fognak szólni az emberek?” – az egyik leg-
nagyobb félelem, amivel az emberek többsége 
küzd. 

Megküzdeni és felnőni a figyelem súlyához, 
az azáltal az emberre rakott súlyhoz, megküzdeni 
a félelmekkel - félelem a megítéléstől, félelem a 
negatív kommentektől, meg nem értéstől, hogy 
általában miként fogja a világ megítélni és fogad-
ni az általuk létrehozott dolgokat, alkotásokat.

Ahol menni kell előre akár nehézség, akár 
akadály jön, örülni a veled együtt szurkolók-
kal és nem megijedni és feladni az ellendruk-
kerek hangját hallva

Félelem saját magunk felvállalásától, az álta-
lunk képviselt értékek megmutatásától.

A magabiztos határozottság - hogy büszkén 
tudom vállalni a nagy művemet, hogy jól tudom 
fogadni a pozitív visszajelzéseket és helyén tu-
dom kezelni a negatív megjegyzéseket - a leg-
főbb elem.

A nyitottság és rugalmasság, hogy az arra mél-
tó emberektől kapott építő kritika, fejlesztésre és 
átgondolásra érdemes pontok mentén elkezdje a 
tehetség újraépíteni képességeit, gazdagítani én-
képét, újrastrukturálni tehetséggel való kapcsolatát.

 Mert ami építkezés elindul annak lesz egy 
vége és célba fogunk érni - vagy így vagy úgy

De célba érkezés nem a vég, csak egy sza-
kasz egy hosszú út mentén

Cél – terv – kivitelezés – visszaellenőrzés – új-
ratervezés – kivitelezés – visszaellenőrzés – fenn-
tartás.

Ez a folyamatos körforgás tartja fenn a fej-
lődést, ebben a folyamatban lehet újra és újra 
megújulni, tudni elindítani, folyamatos visszael-
lenőrzés által fejleszteni és optimalizálni minden 
folyamatot és kialakítani egy fenntartható rend-
szert, benne a megújulás rugalmasságának tuda-
tos építésével.

Mert együtt fut a két szál, néha egymást ke-
resztezve, néha csak párhuzamosan egymás mel-
lett, néha egymást kisegítve, de mindig egymást 
támogatva.

Egyszerű elemek kreatív és egyedi újraértel-
mezésén, saját arcunkra formázott építkezésén 
keresztül visz az út a naggyá váláshoz.

Látványos, testet öltött, grandiózus, de ugyan-
akkor törékenyen esendő építmény a nagyság 
által emelt építmény, ezért kell a két pillér, hogy 
biztonságot adjunk, hogy egy pici hiba, egy rossz 
mozdulat, egy becsúszó nem várt probléma ne 
döntsön mindent romba, hogy esélyt adjunk a si-
ker teljes kibontakozásának.

Két pillér egy célért, a naggyá válás beteljesí-
téséért.

Dare to be the best! 
Építsd tudatosan önmagadat! Építsd tudato-

san pályafutásodat két pilléren, de egy cél által 
vezérelve.

Szerintem ez a siker, a naggyá válás receptje, a 
Dare to be the best! szemlélet lényege.
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Különböző állapotok, 
folyamatok a letisztulás felé 
vezető úton

FÉNYHALMI BEATRIX

2, csend, kiüresedés
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Az előző lapszámban írtam a karmák típusairól és a spirituális egóról, spirituális függőségről, 
melyet mindenki megtapasztal valamilyen formában, aki elkezd önismerettel foglalkozni. Aki 
elindul leásni befelé, legelőször a csend, kiüresedés fogalmával találkozik mindenhol. Kivétel 
nélkül mindenhol ez az Alappillér, ami megfelelő tájékoztatás vagy belső útmutató nélkül rögtön 
az első Buktató is, amit több év gyakorlás után sem biztos, hogy észrevehetünk. 

Légy Csendben, Üresedj ki! A legtöbb medi-
tációs ülés, gyakorlat a gondolatok leállításáról, 
kiiktatásáról, belső folyamataink elnyomásáról 
szól, emiatt sokan úgy hiszik, az ego maga a fő-
ellenség, amit el kell pusztítani. Én is így hittem. 
Nagyon sokat tartózkodtam mesterséges, ön-
magam által manipulált csendben, amiből ha 
kiszakítottak- legalábbis így éltem meg -, nagy 
ellenállást és dühöt éreztem. A saját gondolata-
imat igyekeztem likvidálni. Egy ideig jól ment, de 
később váratlanul törte rám az ajtót. „Nem igaz, 
hogy meditálni se lehet, mindig kell valaki vagy 
valami zaj, ami megzavar.” Fortyogtam. Egyedül 
és a természetben éreztem magam komfortosan, 
mert már a másik emberrel lévő kommunikáció, 
akárcsak jelenléte is konfliktust okozott bennem. 
A belső konfliktus, megfelelési inger abban a pil-
lanatban megjelenik, amint belép a képbe egy 
másik ember, akár egy telefonhívással. Tudtam, 

hogy valamit nem jól csinálok, hiszen a meditá-
ciónak éppen az lenne a lényege, hogy a belső 
csendet, harmóniát kívülre is átültessem a gya-
korlatba. Úgy éreztem minden beszennyez, lehúz, 
ami épp a csendemen kívül esik vagy a spirituális 
tapasztalásaimon. 

Tehát elkezd ragaszkodni a halott csendhez, 
a halott ürességhez, ahol Ő senki és semmi, ezt 
magáévá téve próbál a hétköznapokban létezni. 
A másik véglet, amibe szintén bele lehet ragadni, 
a spirituális illúzió, ahol a felsőbb szférák energiái 
foglalják le a tudatot, elmenekülve, akár kiszakít-
va magát az anyagi világból, hétköznapi létből. 
Mindkét esetben a realitás talaja teljesen elveszik, 
a valóságról alkotott kép még nagyobb torzulá-
son megy keresztül, mint előtte volt. Erre rálátni 
és felismerni nagyon fájdalmas volt számomra. 
Akkoriban olvastam el Csögyal Namkhai Norbu 
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– tól A tükör című könyvet. Milliószor összeomlot-
tam már előtte, de ez letarolt, túlzás nélkül állítom, 
minden képességemmel kapcsolatos tapaszta-
latot úgy letört bennem, hogy onnantól minden 
tapasztalatot, még a különféle érzékeléseket is 
illúziónak tekintettem. Nem éppen pozitív for-
mában. Mindent, ami kicsi önbizalmat, magabiz-
tosságot is adott összetört bennem. Na, ezek az 
időszakok voltak aztán, amik levittek önmagamba 
teljesen a gyökérig. Bátorság, figyelem és önrom-
bolás. Mivel túl maximalista vagyok, jól sikerült a 
művelet. Amikor már semmiben nem hiszel, csak 
elfogadod, hogy van, de már lövésed sincs sem-
miről, egy ilyen vákuumszerű állapotban tényleg 
nem maradt semmid, már reményed se, hiszen 
mindent megtettél, sokat dolgoztál magadon és 
kifetrengted magad az önsajnálatban, Ott képes 
az Igaz előjönni, ami valóban épít, új megvilágí-
tásba helyezi az illúzió fogalmát is, a szélsőségek 
között inkább lágyan hagyja magát besodródni 
egy középútra. 

A Csend tehát nem a zaj hiányát jelenti, akár 
a külvilágból vagy bennünk mentálisan vagy ér-
zelmileg lévő folyamatokról beszélünk. Nem el-
szigetelődés, kirekesztés. Inkább elfogadás és fi-
gyelem. Hagyni mindent úgy lenni éppen, ahogy 
van. Az igazi Csend mindent magában foglal, így 
akár fúrás mellett is meg tudod őrizni a nyugal-
madat, képes vagy meditálni. Amikor Csendben 
vagy, a tudat-od kitágul, azt érzékeled minden és 
mindenki, még a tested is Benned van, akár az 
egész bolygó és Univerzum. Ez az állapot eleinte 
ritka, idővel egyre gyakoribbá és tartósabbá vá-
lik, ahol az elme működése ugyan úgy megvan, 
de már tudod mire érdemes figyelni és mi éppen 
egy sallang. Itt nincs erőfeszítés, hogy magadra 

erőltess egy állapotot, békésen önmagad vagy, 
míg nem azonosulsz újra egy gondolattal, érzés-
sel, akár a senki léttel. Az Üresség tulajdonkép-
pen a Csend, amit ha megcímkézel, azonnal el is 
tűnik. Emiatt a meditációnál ne folytassunk belső 
párbeszédet, hogy csendben vagyok-e, jól csiná-
lom-e, most éppen senki vagyok stb…

Az elmúlt hetekben a nyaralásom alkalmával 
2 helyzet is előállt, ami igencsak ezt tanította. Az 
első a szálláshely. Minden tökéletes lett volna, ha 
még jobban utánanézünk a környéknek. Mivel 
évek óta pont arra a legzajosabb, legbulizósabb 
területre sikerült mennünk, ezt mindenképpen el 
akartuk kerülni. Alaposan megnéztünk mindent 
többször is, de az élet úgy akarta, hogy elkerülje a 
figyelmünket, hogy megint arra a területre men-
jünk. Sőt, pont bele a középpontjába. Már az első 
nap nehezen viseltem el a folyamatos hangos-
kodást, ivászatot, bulizást, ami ott reggeltől estig 
tart. Éjjel erre rátett pont alattunk az étteremben 

CSEND
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a focimeccs és közelünkben a diszkó. Hogy fo-
gom így a gyakorlataimat megcsinálni? Hogyan 
fogunk aludni? Bepánikoltam, lőttek a nyaralás-
nak. Aztán megtörtént a felismerés, Ez Van, nem 
tudunk már mit tenni, a szállás előre lett fizetve, 
valamiért oka van, hogy nagy odafigyelés árán is 
pont a legvelősebbet kaptuk. Befejeztem a pa-
naszkodást és csupán figyelő maradtam. A szál-
láshelyen kívül pedig csak töltődtem, engedtem 
jól érezni magam. Meglepett az elfogadás, ami 
által már nem zavart ez a helyzet, ami hetekig tar-
tott, és ha nem is eleget, de napi 3-4 órát tudtunk 
azért aludni füldugóval, kikapcsolni az agyunkat. 
Amikor az éjjeli őrjöngés is elkezdődött, a légzés 
figyeléssel és nyugalom kiterjesztésével csupán 
féléberen hagytam magam pihenni. Az itthoni la-
kóhelyem zaját pedig átértékeltem, az éjjeli csen-
det tudom díjazni.

A másik eset a delfinnéző kirándulás volt. Kicsi 
motorcsónakkal vittek ki minket a delfinek élő-
helyére, ahova az idő betartása végett nagy se-
bességgel mentünk. Normál sebességnél élve-
zem, viszont ennél annyira dobáltak a hullámok, 
hogy a gyomromban a liftezés komolyra fordult. 
Kis híján elájultam, zacskót szorongattam a ke-
zemben hányás esetére. Nagyon rosszul lettem 
5 perc után és fél óra volt még odáig. Hiába a 
légzésfigyelés, csukott szem, nem leszek rosszul 
- belső bíztatás. Hiába az érzés figyelése, hon-
nan jön- hova megy. Egyetlen módszer vált be, 
hogy kibírjam valahogy, a 7 másodperces lég-
zés. 7 sec belégzés, 7 sec tartás, 7 sec kilégzés, 7 
sec várás az újra belégzésig. Amint a figyelmem 
kicsit is megingott, rosszabbul voltam, ahogy 
beállt, eltűnt az idő és az, hol vagyok, a légzési 

ütemek még hosszabbak lettek és lágyak, alig 
észrevehetőek. Abban a pillanatban érkeztünk 
a célhoz. Rácsodálkoztunk a Párommal, milyen 
szépen megoldotta/m, míg mögöttünk egy nő 
végig annyira rosszul volt, hogy feküdt, hányt, 
alig tudták kisegíteni a motorcsónakból. Visz-
szafelé már normális tempóval haladtunk, gyö-
nyörű szigetrészeket láttunk, a delfinek látványa 
pedig csodálatos volt.

A Csend gyakorlásának legelső lépései maga 
a csendben levés. Kevesebbet beszélni, megfon-
toltan csak akkor hangot adni, ha annak valóban 
van értelme. Sok ember ontja a szót teljesen fe-
leslegesen, panaszkodik, pletykál, értelmetlenül 
pazarolja el energiáját és egy kis figyelemért 
másokat is tudattalanul leszív. Nem kell mindig 
beállni vitatkozni, nem kell mindig az igazunkat, 
képességeinket, világlátásunkat hajtogatni. Sok-
szor, amikor az ember megírná, kimondaná vé-
leményét, gondolatát, legtöbbször önigazolás-
ból teszi. Kiemelem, hogy Önigazolásból! Azért, 
hogy mások lássák, mennyire okos, mennyire 
kiáll magáért, hogy önbizalmat, dicséretet, egót 
növeljen. A legtöbbször kivagyiság bizonygatása 
húzódik meg a háttérben. Erre jó sajnos a közös-
ségi média. Ha ezt a folyamatot valaki felismeri 
és megállítja magában, vagyis nem írja le, nem 
mondja ki azt, ami éppen feljön benne, az már 
önmérséklet. Ezzel a gyakorlattal megindulhat a 
belső folyamat, mit-miért is teszek tulajdonkép-
pen? Mire vágyom valójában? Mit érek el a feles-
leges beszéddel, véleményezéssel? Mivel, miből 
táplálkozom? A kukaság és a folyamatos beszéd 
közötti termékenyebb állapotot lehet a csendben 
levéssel megtalálni.



https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
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( („Semminek sem ismered az alját,
mert mikor elrugaszkodsz, még nem is létezik az alja.”

                                                                                        Czeczon István: Kávészünet az elmének
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PÁLI PATRÍCIA

Forgatókönyvükben
az életfeladatunk

Hogy mit hívok én forgatókönyv elméletnek?

Különböző kiindulási helyzetek által indukált, 
de azonos pontokon keresztül végbemenő és 
ugyanazon végkifejletet beteljesítő esemény 
láncolat, ami újra és újra lejátszódik az ember 
életében.

Kompetenssé tenni a saját életében, saját éle-
te irányítása felett az embereket.

Ha valami igazán fontos momentumot szeret-
nék kiemelni a pszichológusi munkámból, akkor 
ezt az egy mondatot biztos kiemelném.

Segíteni és vezetni a klienseimet, hogy egy 
egészen új perspektíván keresztül lássanak rá sa-
ját életükre az egyik legnagyobb hatású eszköz, 
amit nekik adhatok, amit magukkal vihetnek majd 
és használhatnak a mindennapjaikban.

„Neked mi a forgatókönyved?”
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“Mi a forgatókönyved?”
Vannak olyan kérdések - köztük a fent említett 

forgatókönyvet felfedni vágyó kérdésem - me-
lyekről tudni lehet, hogy elsőre az újdonság tel-
jes ismeretlen terepére küldi az embert. Jön a 
válasz fenti kérdésemre, hogy: ”Nekem nincsen!”, 
de ezen az ösvényen tartva a klienst és elkezdeni 
vele összetenni megélt - de eddig ilyen koncep-
cióban nem összerakott és átgondolt - élet ese-

ményeit tudni lehet, hogy áttörő felismeréséhez 
és eredményhez fogja őt eljuttatni.

Vannak a jó forgatókönyvek, aminek felisme-
résével még hatékonyabbá, még tudatosabban 
működtetett jó, az én-t támogató helyzetek való-
síthatóak meg, de vannak azok az „önsorsrontó”, 
önmagunk ellen dolgozó forgatókönyvek, me-
lyek felismerése és tudatos átalakítása révén egy 
sokkal kiteljesedettebb és önmagunk számára 
méltóbb életvitel megvalósítása érhető el.

Ez utóbbival szeretnék én most részleteseb-
ben foglalkozni.

„Nem találhatunk arra megoldást, 
amiről nem is tudjuk, hogy létezik.”

Forgatókönyvünk felismerése egy ördögi 
körben való elveszett állapot miatt nem történik 
meg, meggátolva alapvetően a felismerést, hogy 
különböző helyzetek ugyanazon tőről fakadnak 
és ugyanabba a végpontba tartanak.

Ez a csapda helyzet pedig nem más, mint, 
hogy ameddig elkülönülő, egymástól független 
esetekként kezeljük azokat a helyzeteket, amik-
ben egyébként forgatókönyvünk fut végig, addig 
random és lokális “megoldások” születnek csak, 
amiket aztán nem fog tudni - tudatosan - átültetni 
egy következő helyzetre az ember. Nem fogja fel-
ismerni, hogy a következő helyzet ugyanabban a 
lépés sorban fog lefutni. Nem tud egy megoldási 
séma kialakulni, és ami még fontosabb, nem tud 
az ember elszakadni a forgatókönyvétől. Nem 
lesz képes egy új és hatékonyabb, számára is 
megfelelőbb végkifejletet megvalósítani.

És ennek az ördögi körnek a másik pontja, ami 
miatt a közös metszetek felismerése a homályba 
merül, hogy az aktuális helyzet, mint egy túlélési 
ösztön valami ad hoc jellegű tűzoltási kísérletnek 
elmondható megoldási folyamatot elindít, ami 
hoz ugyan minimális sikert – de esetleges voltá-
nál fogva minimálisat – hiszen nem a „valódi, core 
mozgatórugóra ad megoldást” – hiszen azt az 
ember még nem is ismeri 

„Keresd a hasonló végkimenetelű 
helyzeteket.”

Vajon egyedül felismerhetem a saját forgató-
könyvemet?

Szerintem így érdemes elindulni ezen az úton.
Saját forgatókönyvünk felismerése esetén első 

lépésben mindig haladjunk konkrétumok men-
tén – talán ez a legfőbb szabály és legegyszerűbb 
út, ha egy ismeretlen területen kezd el gondol-
kodni az ember. 

Kezdj el szabadon gondolkodni életed leg-
különbözőbb területeiről származó emlékeidről 
és kezdjed leírni azokat, kezdjed megkeresni, 
hogy van-e olyan élmény, ami újra és újra visz-
szatér, vagy amiről úgy érzed, hogy legkevésbé 
érted, hogy „Miért pont velem történik?”, „Miért 
kell mindig így lennie?”- érzést kiváltó helyzetek 
vannak-e?

Ehhez a folyamathoz segítségül hívhatod a 
számodra fontos embereket, akik látják, ismerik 
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életedet, mint külső szemlélők segíthetnek rálát-
ni, egy másik perspektívából.

Ha jó pár helyzetet találtál, akkor kezdjük el a 
közös pontokat keresni, azokat a fontosabb „for-
dulópontokat” amiken keresztül eljutottál a kez-
dőponttól a forgatókönyved végkifejletéig.

Lépésről – lépésre építsd fel a forgatókönyve-
det – ez egy hosszú és nehéz feladat természete-
sen, adj elegendő időt és teret magadnak, hogy 
elkezd látni ezeket a főbb csomópontokat.

Ha megvan a menetrend, hogy hogyan bon-
takozik ki a forgatókönyved, akkor kezdd el még 
személyesebbé tenni – kapcsoljál érzelmeket a 
fontosabb csomópontokhoz.

Fogalmazd meg, miként viselkedsz, hogyan 
érzel és gondolkodsz egyes lépések közben.

Találsz egy olyan pontot, ahol leggyakrabban 
kicsúszik kezedből az irányítás, ahol a legsérülé-
kenyebb a forgatókönyved vagy ahol a jól induló 
történetek megtörnek, és irányt váltva elindulnak 
rossz irányba?

Próbáld megfogalmazni ezeket önmagad szá-
mára, izgalmas önismereti utazás lesz ez.

„Legyen kézzelfogható – mert aminek látom 
a lépéseit, ahhoz konkrétumokat tudok 

kötni, azt meg tudom fogni, azon meg lehet 
azt az első pontot találni, amit el tudok 
kezdeni alakítani.”

„Ha felismerjük a forgatókönyvünket, 
akkor egy olyan rendező elvet találunk 
meg, ami mentén elkezdhetjük 
újjászervezni életünket, lehetőséget adva 
kitörni az addigi menetrendből.”

Már önmagában a forgatókönyv felismerése 
is hatalmas dolog, hiszen egy olyan magabiztos 
kontrollt kap az ember ezáltal önmaga és sorsa 
felett, amit addig talán nem is tapasztalt meg, de 
ami a legnagyobb erejű dolog ebben, hogy a tu-

datos változtatás lehetőségét hozza ez a munka, 
ez a megfogalmazott folyamat.

Hiszen ott lesz a kérdés, hogy „Szeretem ezt a 
forgatókönyvet, eszerint szeretném tovább élni 
az életemet?”

Ha nem, akkor el lehet kezdeni dolgozni a tu-
datos változáson, amiben természetesen ott lesz 
a kétely és félelem, hogy „Felül tudom-e írni, át 
tudom-e formálni az eddig önműködő, automati-
kusan végigmenő forgatókönyvemet?”
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Az elején egy nagyon fókuszált és tudatos oda-
figyelést igénylő munka lesz – akárcsak bármilyen 
más változási folyamat, de idővel automatizálód-
nak, beépülnek az új megoldási folyamatok.

„…mert kell a bizonyosság,hogy van 
kitörési lehetőség a forgatókönyvedből.”

Hogy minél inkább garantálni tudjuk a sikeres 
változást, én mindig azt mondom, hogy lépésről 
– lépésre alakítsuk át a forgatókönyvünket. Első lé-
pésnek keressük meg azt a pontot, amin a legköny-
nyebben változtatni tudunk, mert egy gyors pozi-
tív feedback, ami megerősít minket abban, hogy 
meg tudjuk változtatni az eddigi forgatókönyvet, 
az ad egy olyan kezdeti lendületet, ami ebben a 
változási folyamatban tartja aztán az embert.

Tehát a szabály, hogy az első változtatás az a 
pont legyen, amit az ember a legkönnyebben meg 
tud valósítani – egy pici változtatással is már más 
végifejlet írható, egy pici változtatás is nagy lendü-
letet és a sorsom feletti kontroll érzését, a pozitív 
változás mindent felülíró erejét tudja megadni.

Erről a bázisról érdemes elindulni a változás 
kísérletezéssel teli útján.

Azaz, fogalmazd meg a célt, hogy merre sze-
retnél elindulni, s kezd el felépíteni az utat, ami el 
fog addig vezetni

És miből lehet tudni, hogy megtaláltad a for-
gatókönyvedet?

Ha címet tudsz adni neki - rövidet és frappánsat.
Ha meg tudod fogalmazni az eddig fennálló 

forgatókönyved címét és mellé tudod írni újraírt 
életutad címét.

„A jövő építése és a múlt feldolgozás 
egybe ér.”

De! 
De minden változási folyamat magával hozza 

a felismerést, hogy eddig a pontig hogyan volt.
Egy rossz forgatókönyv általában kettős csa-

pással végződik.

Mivel a rossz forgatókönyv önmagad ellen író-
dik, ezért eljön egy pont amikor - ösztönösen - 
vagy a helyzetből való kilépéssel - önként vagy 
a környezet által kikényszerítve - vagy az érzelmi, 
fizikai, mentális túlterhelődés által robbanással 
zárod le az adott kört.

Bárhogy is zárul a szummázata ugyan az lesz.
Hogyan tehettem meg ezt önmagammal?
Hangzik a mondat önmagad felé.
S a környezet részéről egy rosszalló és meg 

nem értéssel teli elítélés „Hogyan változhattál 
ennyit ilyen gyorsan ilyen rossz irányba?”
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Ennek a felismerése pedig nehéz és fájdalmas.
Ebben az egész folyamatban – ami amúgy is 

egy igen összetett és nehéz felismerési folyamat 
– ott van a felismerés hozta fájdalom, a „hogy te-
hettem eddig ezt önmagammal” fájó érzése.

Egyszerre kellene építeni a jövőt és feldolgoz-
ni a múltat, lezárni a régit, hogy helyet kaphasson 
valami más, valami új.

A „mit tettem magammal” fájdalmas felisme-
résének árnyékában, hogyan kap helyet egy új 
rend, egy új forgatókönyv megvalósítása?

Ott a kétely, hogyha eddig rosszul döntöttem 
önmagammal kapcsolatban, akkor hogyan tudok 
majd egy jobb és számomra megfelelőbb forga-
tókönyvet írni?

Hogy a változtatás tényleg jobb lesz számom-
ra vagy még rosszabb helyzetbe hoz csak?

Mert ott a félelem, hogy meglátni valamit fáj-
dalmasabb, mint örökre csukott szemmel marad-
ni és a megszokás kényelmetlen, ámde ismerős 
közegében maradni.

„…túl a félelmeken vár egy új kezdet…”

Amikor a félelemnél nagyobb lesz a hit, hogy 
rá merek látni forgatókönyvemre és felül tudom 
írni azt, akkor már helyet is adtunk a változásnak.

Forgatókönyvemben az életfeladatom.
Rád mekkora feladatot osztott a sorsod?



CsPM   117

KOVÁCS BRIGITTA EFI

Ödön, a kövérkés aranyhal, ezen a napon is felkelt, mint tette azt minden reggel, és 
körbeúszott beköszönni a barátainak.

A neonszínű koralldísszel kezdte:
- Jó reggelt hercegnő! Milyen csodaszép napunk van ma! Hogy szolgál az egészsé-

ge? - kérdezte, válasz azonban nem érkezett, majd tovább ficánkolt a műanyag, rózsa-
színű korallhoz:

- Szia, kedves Pinky! Igazán csinos vagy ma! Fodrásznál voltál? - bókolt a mereven 
díszelgő korallutánzatnak, majd tovasiklott a sötétkék csillámos korallhoz.

- Hejj, Amigo! Micsoda váratlan öröm, hogy összefutunk, pajti! Mi járatban vagy 
errefelé? - érdeklődött lelkesen, de válaszul, ha tehette, a csillámos korall csak még 
büszkébben díszelgett az akvárium oldalához tapadva. Ezzel meg is volt Ödön regge-
li útja, majd szokás szerint úszkálni kezdett otthonában. Először jobbról balra úszott 
36-szor, majd pedig balról jobbra, ugyanennyiszer. A számolást csak saját szórakoz-
tatására végezte.

Minden szépen folyt a jól ismert uszonycsapásban, mígnem, valami rendkívül szo-
katlan dolog történt: Ödön, az üveg túlsó falán izgatott mozgolódásra lett figyelmes. 
Odatapasztotta halfejét az üveghez, hogy kiderítse, mi ez a nagy sürgés-forgás. Ezzel 
sikerült azt elérnie, hogy az üveg kényelmetlenül nyomni kezdje az arcát, azonban egy 
petényivel se látott jobban. Ödön ugyanis, rövidlátó volt, és az akvárium sajnálatos mó-
don nem szemüveglencséből készült. Megelégelte, hogy még mindig nem lát sem-
mit, ezért nekiúszásból támadt az üvegre, hátha így közelebb kerülhet a külvilághoz, 
és kiderítheti, mi ez a nagy felfordulás. Ödön nem volt különösebben okos jószág, de 
kitartása nem ismert határokat.

Addig-addig vetődött, erőlködött, mígnem leverte az akváriumot a földre. Mivel va-
lóban nagy volt a zűrzavar - a házban lakó kisfiú születésnapját ünnepelték -, így senki 
nem vette észre a szerencsétlenül járt aranyhalat. A víz szétfolyt, és Ödön az üvegszi-
lánkok között tehetetlenül elterült. Egyre nehezebben lélegzett. Érezte, hogy valami 
baj van, ezért megpróbált jó mélyen a levegőbe szippantani, de hasztalan. Apró kis 
kopoltyúlebenyei remegtek az oxigénért. Vergődött, pihegett, és ereje egyre inkább 
fogytán volt. Picinyke szíve egyre lassabban vert, a vér az ereiben épphogy csak csor-
dogált, míg végül teljesen leállt.

Csak nagy sokára találta meg néhány gyerek. Próbálták kitapogatni a szívverését, de 
nem találtak semmit. Gyorsan engedtek egy műanyag kádba vizet, és beletették. Ödön 
azonban meg se nyikkant, csak lebegett a víz felszínén. Ekkor elrohantak, hogy felnőtt 
segítséget kerítsenek. Misinek, a születésnapos kisfiúnak az anyukája szomorúan nézte 
a halacskát, de már semmit sem tudott tenni érte. Azt javasolta, hogy engedjék el az 
utolsó útjára: így lebocsátották Ödönt a lefolyóba.

És ekkor történt valami! Csodálatos, megmagyarázhatatlan dolog. A lezúduló víz hir-
telen lökésétől Ödön szíve ismét lüktetni kezdett. Bár még épp csak néhány jelzésszerű 
dobbanás volt észlelhető, de az egyre határozottabban. Az aranyhal sodródott a víz 
áramlásával, mígnem egyszer csak teljesen visszatért bele az élet. Aprócska kopoltyúi 
mohón itták a zavaros vizet, és abból próbálták az élethez nélkülözhetetlen oxigént 
szervezete számára kivonni. Mindez Ödönnél szédelgésként jelentkezett. Mozgása 
minden uszonycsapással egyre erősebb, magabiztosabb lett, és az aranyhal hamarosan 
újra átvette az irányítást teste fölött.

A víz egyre tisztább lett körülötte, majd fokozatosan megjelent az élővilág is. Ödön 
ismét erőre kapott, és elkápráztatta, amit látott. Vörös, sárga, türkiz, violaszínű korallme-
zők ékesítették a vizet, amerre a szem ellátott. Az aranyhal, a számára jól ismert módon 
üdvözölte őket:

- Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Szia!
Most azonban valami rendkívül különös dolog történt: visszaköszöntek! Egytől egyig 

barátságosan mosolyogtak, és üdvözölték az új jövevényt. Ödön a felkavaró élmény 
hatására először ledermedt, majd fokozatosan ismét visszanyerte lélekjelenlétét olyany-
nyira, hogy már-már tetszett neki a szívélyes fogadtatás. Egyre szélesebb mosolyra hú-
zódott a szája, és önfeledten lubickolni kezdett a vadonatúj ingerek tengerében. Majd 
egyre sebesebb uszonycsapások közepette száguldott, hogy felfedezze az új világot. 
Siklott, repült, szárnyalt! Várta őt, a TENGER.

Látni akarta az összes vízlakót, meg akarta érinteni az összes követ, érezni akarta min-
den virág illatát. Megízlelni a temérdek, különlegesebbnél különlegesebb algafajtát, 
éjszakánként a szirének dalára elaludni, igazgyöngyökről igazat álmodni. Bár ereiben 
mindig is ott lüktetett az élet nedűje, de Ödön most érezte életében először igazán, 
hogy ÉL.

Mese Ödönről, az aranyhalról
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Kávészünet az elmének
„A halálfélelem egy gyökérfélelem. Hogy hal-

hatsz meg, ha nem is létezel? Csak a gondolataid 
teremtenek valamivé. Ha nem gondolkodsz, már 
most meghaltál. Meghaltál valakinek lenni. Utána 
már csak a fizikai test áll le valamikor. Te, Aki Vagy, 
örökre megmarad. Mindig is volt, és lesz is. A Most 
pillanatában létezel, a forma amiben épp vagy, lé-
nyegtelen. Most annyiból fontos, hogy ezt csak eb-
ben a formában tudod felismerni. A halálfélelem 
azért merül fel, mert most tudod meghaladni és 
felismerni. Felismerni valódi Éned. Valód. A léte-
zést, mi Abból fakad. Nincs halál, csak változások. 
A gyermek meghalt tinédzser korban, aztán az is, 
mikor felnőtt lett, mégis mind egyszerre létezik. 
Nem öregszünk valójában. Már a születéskor tud-
ható, hogy valamilyen formában távozol majd. Ak-
kor mire hát e félelem? A pillanatban ott az egész 
élet. Létezz.”

***
„Minden illúzió, minden csak látszik valaminek.”

„Félsz elengedni azt, akinek gondolod magad? 
Félsz, hogy meghal az énképed, és a történeted 
semmivé foszlik? Félsz, hogy nem tudod, mi lesz 
utána? Elméd el sem tudja képzelni, mert nem 
megfogalmazható. Azért van félelmed, hogy tudd, 
pont Most tudod elengedni félelmeid. Pont azt 
mutatja neked, hogy most itt vagyok, tégy velem, 
amit akarsz. S Te nem elengeded, hanem kötődsz 
hozzá és babusgatod. Mert a félelmedhez képest 
vagy valaki. Pont, mikor felbukkan a félelem, kéri, 
hogy engedd el őt. De Te ezt nem hallod, mert arra 
figyelsz, amit mutat, hisz belsődből tükröz. Felis-
mered magad a félelmeid tükrében, de nem aka-
rod felismerni magad tudatod fényének tükrében. 
Ha elengeded a félelmeid, akkor a tudatossághoz 
képest nem leszel senki. Mert ott nincs kettősség, 
nincs mihez mérni, nincs mihez képest.”

***
„Ott a Buddha benned, Az Vagy. Meddig játszol 

még?”

Bibe és Zizi

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

Netflix&chill 
nyári kiadásban

Remélem, nem én vagyok az egyedüli, aki nyáron folyton őrlődik, hogy a nagy melegben inkább 
odabent a hűvösön, filmnézés vagy olvasás közben töltsem el az időmet vagy inkább aktívan odakint, 
kiélvezve a nyári jó időt és szabadidőt. Természetesen mindkét opció nagyon vonzó, rajtunk múlik, me-
lyiket választjuk, de ami a legjobb, hogy össze is vonhatjuk a két tevékenységet. Könnyedén varázsol-
hatunk az udvarunkba egy kerti mozit, ami extrém hangulatossá teszi a nyári estéket és barátokat is 
hívhatunk hozzá, hogy legyen kivel megosztani az élményeket. Én például imádom mozizás közben 
megbeszélni a látottakat, hallottakat vagy éppen megosztani, hogy az adott színész, színésznő honnan 
ismerős és mennyire jól néz ki. Ha a barátnőimmel megyek mozizni nem is nagyon örülnek a mellettünk 
ülők. Éppen ezért a kerti mozi pont egy nekem való program. Nem kell hozzá más, csak egy projektor, 
egy nagy vászon és sok-sok párna, egy kis nasi, amit akár egy grillparty keretein belül meg is süthetünk. 
Fontos, hogy szúnyogriasztó legyen a közelünkben, hiszen a reggelt épp bőrrel szeretnénk kezdeni. A 
nagy melegben egy kis frissítő ital, mint a limonádé mindig jól esik. Szerintem sokunk számára dilem-
mát szokott okozni, hogy melyik filmet, sorozatot válasszuk, főleg, ha több emberes programról beszé-
lünk. Pontosan ezért hoztam egy rövid film/sorozatajánlót, amik mostanában nagyon népszerűek, hogy 
egyszerűbb legyen a döntés.
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1. Emily Párizsban:

Egy rövid, egy évados, könnyed sorozatról van szó, ami kellemes ki-
kapcsolódást nyújt bárkinek. Főszereplőnk, Emily munkája miatt Párizsba 
utazik, ahol a nyelvi különbségek mellett a párizsi kultúrát és szokáso-
kat is megismeri. Természetesen, ha Párizs, akkor a szerelmi szál nem 
maradhat ki belőle. A divat kedvelőknek, Párizs fanatikusoknak, és akik 
egy laza sorozatra vágynak, egy kötelező darab.

4. Én még sosem:
Szintén egy sorozat, amely a 15 éves indiai származású Deviről 

szól, aki elvesztette az édesapját és most éli tinédzser korának leg-
sűrűbb időszakát. Nagyon gyorsan végig nézhető, könnyed soro-
zat, amely komolyabb témákat is boncolgat, a barátságról, a kap-
csolatokról, a szülőkről, a veszteségekről. Nem rég jött ki az új, 
második évada és máris hatalmas népszerűségnek örvend. 

2. Elite:
Ez a sorozat a spanyol nyelv kedvelők-

nek kedvez, illetve azoknak, akik olyanok, mint én, vagyis él-
nek-halnak a drámáért. A sorozat egy magán gimnázium tanulóiról szól, 
ahol egy gyilkosság történt. Már az elején megtudjuk ki az áldozat, 
azonban fokozatosan időrendben haladva tudjuk meg a főbb szerep-
lők szemszögéből, hogyan is történt a gyilkosság. Nagyon sok szálon 
futó sorozat, 4 évadon keresztül követhetjük végig a karakterek jellem-
fejlődését, illetve hogyan alakítják a kapcsolataikat és persze a sok-
sok drámát. 

3. Vágyak/Valóság:
A Netflix és az internet mostanában legfelkapottabb sorozata, amely 

eléggé megosztó véleményeket kapott. Azonban, a csupán 8 részes so-
rozat elég gyorsan ledarálható. Főszereplőnk egy kétgyermekes anyu-
ka, aki férjével a kertvárosban él és kihűlt házassága miatt az exével 
átélt kalandokra gondol vissza naplóbejegyzéseiben. Ezekben a flash-
backekben megismerhetjük az előző kapcsolatát, illetve azt, hogy sok-
kal bulisabb és vadabb életmódot folytatott New York szívében, mi-
előtt megismerte férjét. Ezek az írásai, viszont a férj kezébe kerülnek, 
innen bonyolódik a helyzet és megfigyelhetjük, hogyan 
folytatódik az életük. 
Elgondolkodtató sorozat, jó pár túlfűtött jelenettel. 
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5. Lucifer:
Végül, de nem utolsó sorban egy hosszabb sorozatról van szó, 

amely magáról az ördögről szól, aki L A-ben az emberek közt él, lá-
zadva apja, Isten ellen. Azonban megismerkedik egy nyomozónővel, 
akivel együtt oldanak meg, minden részben valamilyen bűntényt, 
melyet Lucifer Morningstar szarkasztikus humora tesz teljessé. 

8. Kísértő múlt:
És az utolsó film, pedig egy pszicho-thriller. A főszereplőink egy házas-

pár, akik vidékre költöztek, azonban az új ház tele van különösebbnél külö-
nösebb dolgokkal. Kiderül, hogy az előző lakosok kísértetei még mindig 
ott vannak és próbálják figyelmeztetni a házaspárt a közelgő jövőjükre. A 
házat minden más közelben élő nagy ívben elkerül, mivel csúnya és ke-
gyetlen dolgok történtek ott, nem is olyan régen, melyet fokozatosan is-
merünk meg, miközben a feleség kutakodni kezd a múltról. Ha egy ki-
csit természetfeletti élményre vágytok, ne hagyjátok ki. 

6. A csókfülke:
Egy könnyed csajos film, Elle-ről, aki gyerekkori legjobb 

barátjával jótékonysági projektként kitalálják, hogy csinálnak 
egy csókfülkét, ahol lényegében az egyik fél bekötött szem-
mel várja, hogy megcsókolják, persze pénzért. Ráadásul úgy, 
hogy Elle még sohasem csókolózott, így ennek a projektnek 
köszönhetően egy tiltott szerelmi kapcsolat alakul ki közte 
és a legjobb barátja bátyja között, aki természetesen a suli 
leghelyesebb pasija. Augusztus közepén jön ki a harmadik, 
egyben utolsó rész, így ha eddig nem láttad gyorsan pótold 
be a lemaradást.

7. Oxigén:
A sci-fi film rajongóknak must have darab. Az egész film során a fősze-

replőnk egy hibernációs kapszulából próbál kiszabadulni, mivel idő előtt 
felébredt. Semmi emlékezete nincs arról, hogy került oda, még a saját 
nevére sem emlékszik. A kapszulába épített robot segítségével jut in-
formációkhoz és sietnie kell, hiszen a levegő szintje rohamtempóban 
csökken, melyet nem lehet pótolni. Nagyon érdekes film, érdemes 
megnézni már csak a végkifejlet miatt is. 



https://italwax-szalon-budapest.business.site/


A napfény hatására 
a bőr hőmérséklete 
megnövekszik, gyul-
ladás alakulhat ki, va-
lamint az UV terhelés 
károkat tehet a bőr 
mélyebb rétegeiben 
és ez a bőr korai öre-
gedéséhez is vezet-
het.

Hála égnek a pi-
acon rengeteg lehe-
tőség van már a bőr 
védelmére és nézzük 
meg, különböző bőr-
típusoknál mi lehet 
nyáron megoldás a 
bőr egészségének, 
ezáltal szépségének 
megőrzése érdeké-
ben. 

Egy alap arcápo-
lási rutin a követke-
zőképpen néz ki:

Bőrünk egészségének
nyomában

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

MAYER PETRA

Nyárra hangolva… hatóanyagok,
avagy mi segít, és mit kerüljünk!
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Reggel a megtisztított bőrre speciális széru-
mot viszünk fel amennyiben szükséges (napozás 
idejére elhagyható), majd fényvédős hidratáló-
val zárjuk a bőrápolást. Nappal, ha frissítésre van 
szükség, törlőkendő segítségével áttisztítjuk a 
bőrt és újra kenjük azt. Napon való tartózkodás 
esetén egyébként is óránként célszerű kenni a 
bőrt. Kalap viselése kimondottan ajánlott. Hogy 
miért van erre szükség? Mert senki sem szeretne 
így kinézni: 

 Ennek a kamionsofőrnek a képe 
már végig járta a netet és ugyan 
nem riogatásnak szánjuk, csupán 
prevenció jelleggel, szerintem 
jobb megelőzni a bajt. Én még any-
nyit hozzá tennék, hogy érdemes a 
nyakat és dekoltázst és!!! a kézfejet 
is beletenni nem csak a hidratálás-
ba, de a fényvédelembe is. 

Fényvédőkből számtalan lehe-
tőség van, mást teszünk azonban 
az arcunkra és mást a testünkre. 
Arcbőrre célszerű specifikus, bőrtípusnak megfe-
lelő arckrémet használni. Mutatok is egy példát:

 Alapvetően a fényvédők közül a 30-as fakto-
rúak a természetes cink oxidot tartalmazzák, ez 
a nagyon érzékeny bőrűeknek biztosítja a fény-
védelmet (rosacea, dehidratált, kipirosodásra 
hajlamos bőr). Ami fontos, parabént, ftalátokat, 
ásványi olajokat és mesterséges színezéket ne 
tartalmazzanak a készítmények.

Kémiai fényvédelem 30 faktorszám felett van. 
Bővebben, angol nyelven ezen az oldalon lehet 
olvasni a kerülendő anyagokról: https://www.
ewg.org/sunscreen/report/the-trouble-with-sun-
screen-chemicals/

Ami nyári bőrápolást illeti, amit kiemelnék a 
fényvédelmen felül: a hidratálás és nyugtatás. 

Általánosságban elmondható, hogy használ-
junk könnyed, szulfátmentes lemosót tisztításhoz. 
Hialuron szérumot vagy antioxidáns szérumot az 
éjszakai krém alá (ami tartalmazzon őssejteket, 

peptideket), hogy visszafordítsa 
a nap okozta káros folyamatokat 
a bőrben – amennyire ez lehet-
séges. Hűsítő, nedvességet pótló 
maszkot heti 2x vagy 3x, illetve 
égést követően. 

Kiváló gyulladáscsökkentő 
anyagok: aloe vera, orvosi leven-
dula, citromfű. Kamillát kerüljünk 
ilyenkor szárító hatása miatt. 
Borsmentát hűsítésre szintén 

szoktak adni, de önmagában szabadon ne al-
kalmazzuk ezt a hatóanyagot.

Amit ezen kívül kerüljünk: retinol, glikol, kojik, 
szalicil sav stb.

Kerüljük a citrusféléket fényérzékenyítő hatá-
suk miatt. Szérumokban a tiszta C-vitamint (víz-
ben oldódó típusa) is, mert irritálhatja a bőrt. 

Aki szeretné tudni, miként ápolhatja a legjob-
ban bőrét, állok rendelkezésére, akár online is:

https://mayer-petra.salonic.hu/

Csodás nyarat kívánok!

„Fényvédőkből 
számtalan lehető-
ség van, mást te-
szünk azonban az 
arcunkra és mást 
a testünkre.”

https://www.ewg.org/sunscreen/report/the-trouble-with-sunscreen-chemicals/%0D
https://www.ewg.org/sunscreen/report/the-trouble-with-sunscreen-chemicals/%0D
https://www.ewg.org/sunscreen/report/the-trouble-with-sunscreen-chemicals/%0D
https://mayer-petra.salonic.hu/


https://botyanszky.hu/


„a menyasszonyt 
sem akarjuk 
túlöltözni”
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Gondban lehet az ember, ha esküvőre hivatalos. Nyilvánvalóan jól szeretnénk kinézni, ám a 
menyasszonyt sem akarjuk túlöltözni - aki mégis, az most azonnal tegyen le róla! -, továbbá túl 
egyszerűen sem kellene megjelennünk, hiszen nem kívánunk alulmaradni a többi csinos hölgy-
vendéghez képest. 

A nyáron tartott esküvőkre bizonyos szempontból egyszerűbb megfelelő ruhát találni, de ért-
hető, ha még így is tanácstalannak érzed magad. Nézzük, milyen ruházat felel meg egy nyári 
esküvőre, hogy semmiképpen ne kelljen kellemetlenül érezned magad!

HOGYAN TEREMTS
STÍLUSOS RUHATÁRAT?
XVII.

BOTYÁNSZKY SZILVIA

Mit vegyél fel, ha nyári esküvőre 
hívtak meg?

Flitteres szépségek

Ne érezd úgy, hogy a flitter túlzás len-
ne egy esküvőre, ugyanis kisebb mennyi-
ségben tökéletesen elegáns hangulatot 
ad a ruhádnak. Az is fontos, hogy a csil-
logást kölcsönző apró díszek olyan ruhán 
helyezkedjenek el, amelynek szabása 
nem számít soknak egy nyári esküvőhöz. 
Ne válassz tehát „nagyestélyit” idéző ru-
hákat, és kerüld el a diszkókirálynő stílust 
is! Inkább maradj az egyszerű egyenes, 
vagy A-vonalú fazonnál. Mivel a flitterek 
látványossá teszik ruhádat, a cipőd le-
gyen egyszerűbb, egyszínű, minták nél-
küli, és inkább matt, mint fényes.
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Egyszerűen virágosan

Talán unalmasnak érzed első hal-
lásra a hagyományos virágos nyári 
ruhát egy esküvőre, de ne vesd el 
azonnal az ötletet! Igenis elegáns és 
ünnepi hangulata lehet egy világos, 
vagy telített színekben pompázó 
nőies szabású ruhácskának, főleg, 
ha selyemből, selyemszaténból, or-
ganzából, vagy jacquard szövetből 
készült. Esküvőre a hagyományo-
san nőies, derékban karcsúsított, 
szoknyarészen lefelé bővülő, vagy 
a test vonalát hűen követő szabás-
vonal a legszebb, de természete-
sen egy egyenes fazonú példány is 
gyönyörű lehet.
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Elbűvölő maxiruha

Egy maxiruha kövekkel vagy 
gyöngyökkel kirakott, lapostalpú 
pántos szandállal igazán bájos és 
megfelelő viselet egy ilyen jeles 
eseményen. Arra figyelj, hogy a 
ruha, amelyben egész este jól sze-
retnéd érezni magad, ne legyen 
fehér! Ez a menyasszony ruhájára 
emlékeztetne, ami abszolút kerü-
lendő. A virágokkal borított, vagy 
a szép tavaszi színekben játszó 
változatok megfelelőek lesznek.

A páratlan peplum

A peplum - amely a szoknya csípő részén 
megjelenő szoknya-szerű fodros rátétet je-
lenti - jellegénél fogva eleve elegáns külsőt 
kölcsönöz, így egy nyári esküvőre kitűnő 
választás azoknak, akik nem túl szélesek csí-
pőtájékon, vagy fenékben. Lehet egyszínű, 
virágmintás, vagy pompázhat grafikus min-
tákban is - a peplum úgyis feldobja az egy-
szerűbbnek tűnő ruhákat is.
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Puffos ruhácska

A puffos szoknyarésszel ellátott ruha 
hétköznapi viseletként is hordható, de 
gyönyörű cipellővel, alkalmi jellegű 
kiegészítőkkel nagyszerű megoldás 
egy nyári esküvőre is. A puffos szoknya 
szintén önmagában is rendelkezik az-
zal a bizonyos „elegáns faktorral”, amit 
nyugodtan bevethetsz egy ilyen ese-
ményen.

A dögös pánt nélküli

Egy asszimmetrikus vonalvezetésű, vagy 
rakott szoknyás, derékban karcsúsított, 
pánt nélküli, vagy egészen vékony pánttal 
bíró ruha tökéletes választás, hiszen ele-
gánsan és ízlésesen leszel szexi ebben a vi-
seletben. Leginkább a pántos magassarkú 
cipők illenek hozzá, illetve a borítéktáska. 
A színeket tekintve lényegében mindegy, 
melyiket részesíted előnyben ennél a fa-
zonnál, de alapszabály, hogy a feketét és 
fehéret kerüld el egy esküvőn.
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Veszélyben
az északi simabálnák

A súlyosan veszélyeztetett észa-
ki simabálnák védelmét szolgáló 
zónákban a vízi járművek többsége 
nem tartja be a sebességkorláto-
zást, ami komoly fenyegetést jelent 
a tengeri emlősökre.

CZECZON



Az Oceana nevű környezetvédelmi szerve-
zet a 2017-2020 közötti időszakra vonatkozóan 
vizsgálta, hogy mekkora sebességgel haladtak 
a hajók és a csónakok azokban a zónákban, 
amelyekben az amerikai Nemzeti Óceán- és 
Légkörkutató Hivatal (NOAA) sebességkorláto-
zást ír elő, vagy javasol az Atlanti-óceán ame-
rikai partvonala mentén - olvasható a Phys.org 
tudományos-ismeretterjesztő hírportálon.

A tanulmány szerint a kötelező sebességkor-
látozást előíró övezetekben a járművek csak-
nem 90 százalékban, az önkéntes zónákban 85 
százalékban nem tartották be a sebességhatárt.

Az északi simabálnák sérüléseiért és halálá-
ért felelős két vezető ok egyike az ütközés a vízi 
járművekkel. Kutatások azt mutatják, hogy ha a 
járművek sebessége 10 csomóra (óránként 18,5 
kilométer) csökken, az 80-90 százalékkal csök-
kenti a bálnapusztulás kockázatát ütközésekor.

„A vízi járművek száguldoznak, az északi si-
mabálnák pusztulnak, és nincs megfelelő fele-
lősségre vonás” - mondta Whitney Webber, az 
Oceana kampányigazgatója.

A NOAA két típusú zónát hozott létre az 
északi simabálnák védelmére: állandó zónákat 
olyan területeken, ahol várhatóan vannak bál-
nák (SMA) és olyan ideiglenes, önkéntes zóná-
kat, ahol bálnát észleltek (DMA). Az első típus 
10 csomóban korlátozza a sebességet, a máso-
dik ugyanezt javasolja.

Az elemzést a Global Fishing Watch nevű 
nemzetközi szervezet által begyűjtött sebessé-
gi és tartózkodási adatokra alapozták. A sebes-
ségkorlátot túllépő vízi járművek kétharmada 
külföldi zászlóval rendelkezett és elsősorban a 
teherhajók hágták át a korlátozást.

Noha a tanulmány csak a 19,8 méteres vagy 
annál nagyobb hajókra fókuszált, a kisebb vízi 
járművek is halálos sérüléseket okozhatnak a 
bálnáknak. Az északi simabálnák száma egykor 
a 21 ezret is elérte, ám a 20. század elején a ki-
halás szélére kerültek a túlhalászat miatt, és az 
1920-as évekre mindössze nagyjából 100 pél-
dányuk maradt.

Vadászatukat betiltották 1935-ben, aminek 
hatására a számuk idővel több, mint 480-ra 
nőtt, ám a folyamat mostanra visszafordult és 
egyedszámuk ma nagyjából 360-ra tehető.

Az északi simabálnák másik vezető haláloka, 
hogy belegabalyodnak az egykor rákok és ha-
lak kifogására használt halászfelszerelésekbe.
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Az ausztráliai bozóttüzek 
voltak a legnagyobb hatással 
a klímaváltozásra 2020-ban
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Az Ausztráliában 2019 végén, 2020-ban 
pusztító bozóttüzek voltak a legnagyobb ha-
tással a klímaváltozásra az amerikai Nemzeti 
Légkörkutató Központ (NCAR) szerint.

John Fasullo, a NCAR kutatója és munkatár-
sai számítógépes modellezéssel számszerűsí-
tették a koronavírus-járvány idején a közleke-
dési és ipari tevékenységek csökkenésének 
klimatikus hatását, valamint az ausztráliai bo-
zóttüzek füstjének hatását.

Azt találták, hogy a koronavírus-világjár-
ványhoz köthető kijárási korlátozások 2020-
ban viszonylag mérsékelt és fokozatos hatással 
voltak a klímára, amelynek eredménye az lesz, 
hogy a globális felmelegedés átlagosan 0,05 
Celsius-fokkal nő 2022-re. Ezzel szemben a bo-
zóttüzeknek rövid, de jóval jelentősebb hatása 
volt, lehűtötte a Földet néhány hónapon belül 
0,06 Celsius-fokkal.     

„Egyáltalán nem a Covid-19 volt a klímavál-
tozás fő mozgatója, hanem az Ausztráliában 
tomboló bozóttüzek” - mondta a Fasulló.

A Geophysical Research Letters című folyó-
iratban közzétett tanulmány megvilágítja, hogy 
milyen széles körű hatással vannak a nagy er-
dő-és bozóttüzek a világ időjárási rendszeré-
re. A hatalmas tüzek oly sok ként és más füst-
részecskéket bocsátanak a légkörbe, amelyek 
képesek szétzilálni az időjárási rendszert, a 
trópusi viharokat az Egyenlítőtől északra tolják 
és hatással vannak a Csendes-óceán trópusi 
térségének időszakos felmelegedésére, hűté-
sére, azaz az el Nino és a la Nina jelenségekre.

„Kutatásunk megmutatta, hogy a regionális 
bozóttüzek hatása a globális klímára jelentős 
lehet. A tüzeknek nagy az ujjlenyomata mind a 
légkörben, mind az óceánban. A klíma válasza 
azonos volt, mint egy nagy vulkáni kitörés ese-
tén” - magyarázta Fasullo.
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Ritka örökletes betegségek korai felismeré-
sét és hatékonyabb terápiáját teszik lehetővé 
annak a kutatási programnak az eredményei, 
amely a szegedi, debreceni és pécsi egyete-
men, valamint a Szegedi Biológiai Kutatóköz-
pontban zajlott.

Ritka betegségeket vizsgáló 
kutatás zárult le
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Az 1,2 milliárd forintos összköltségű, uni-
ós támogatással megvalósult ötéves projekt 
eredményeit bemutató szerdai konferencián 
Széll Márta, a Szegedi Tudományegyetem 
rektorhelyettese azt mondta, a különböző in-
tézmények kutatóinak szoros együttműködé-
sével megvalósult program célja volt a ritka 
betegségek kórfolyamatainak megértése, az 
ezekhez kapcsolódó korszerű diagnosztikai 
eljárások kidolgozása és beemelése a klinikai 
gyakorlatba.

A ritka betegségek közé olyan viszony-
lag kevés pácienst érintő életveszélyes 
vagy életminőséget jelentősen rontó - túl-
nyomórészt genetikai eredetű - kórképek 
tartoznak, amely diagnózisa vagy kezelé-
se különös erőfeszítést igényel. Hét-nyolc-
ezer betegség felel meg ezeknek a krité-
riumoknak, egy kórképben viszonylag 
kevesen szenvednek, de összesített szá-
muk magas, a kórházi páciensek egyhato-
da közéjük tartozik.

A projektben részt vevő szakembereknek 
több mint nyolcvan, kutatási eredményeiket 
bemutató cikke jelent meg nemzetközi folyó-
iratokban, s emellett kiemelt figyelmet fordí-
tottak a tudományos utánpótlásra is, 11 fia-
tal szerzett PhD-fokozatot és várhatóan idén 
még hárman megvédik disszertációjukat - 
közölte a professzor.

Maróti Zoltán, az SZTE gyermekgyógyá-
szati klinikájának tudományos főmunkatársa 
elmondta, az intézményben 27 különböző 
anyagcsere-betegség újszülöttkori szűré-
sét végzik biokémiai paraméterek alapján. 
A program során ezekhez a betegségekhez 
társuló génekhez diagnosztikai panelt fej-
lesztettek, emellett a cisztás fibrózis genetikai 
szűrését is el tudják már végezni.

Létrehozták a ritka betegségek nemzeti ge-
netikai adatbázisát, és ezen belül összegyűj-
tötték a magyarországi populációra jellemző 
variánsokat is - tette hozzá a szakember.

A kutatócsoportok eredményeit bemutató 
előadásokon elhangzott, a szegedi, debrece-
ni és pécsi szakemberek megoldásokat dol-
goztak ki a többi közt örökletes kardiológiai, 
véralvadási vagy gyulladásos elváltozások 
genetikai diagnosztikájára, amely a korai fel-
ismerés mellett bizonyos esetekben személy-
re szabott terápiát tesz lehetővé.

Balogh István, a Debreceni Egyetem La-
boratóriumi Medicina Intézetének profesz-
szora példaként a cisztás fibrózist említette. 
Mint mondta, a mutációspecifikus terápiák e 
betegség bizonyos változatai esetében már 
Magyarországon is rendelkezésre állnak, és 
ezek valós életminőség javulást hozhatnak a 
cisztás fibrózisos páciensek jó részének.
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Újabb kulturális és természeti 
helyszínekkel bővült 
a világörökségi lista

Orosz, olasz, szlovén és brit kulturális hely-
színnel és egy afrikai nemzeti parkkal bővült 
szerdán az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és 
Kulturális Szervezetének világörökségi listája.

Természeti világörökségi helyszínné nyilvání-
tották a Gabon északi részén fekvő Ivindo Nem-
zeti Parkot. 

k



CsPM   139

A világörökség részévé váltak az Oroszor-
szág észak-nyugati részén lévő Onyega-tó és 
Fehér-tenger hatezer-hétezer éves sziklarajzai, 
amelyek Európa egyik legnagyobb kiterjedé-
sű emlékei az újkőkorszakból. A térségben húsz 
kilométeren át húzódó sziklákon mintegy 4500 
ilyen rajz található, amelyek embereket, állatokat, 
csónakokat, mértani formákat ábrázolnak. A szik-
larajzok a kőkorszak embereinek jelentős művé-
szi kvalitásairól és kreativitásáról tanúskodnak.

A páratlan bolognai árkádok is a világörökség 
részei lettek. A 12. századtól kezdődően épült ár-
kádos épületek 62 kilométer hosszan húzódnak a 
középkori olasz városban. Különböző alakzatúak, 
különböző városi és társadalmi funkciókat tükröz-
nek a legkülönbözőbb időkből. Az árkádok a bo-
lognai városi identitás kifejeződése, elemei.

A világörökségi listára felkerült a szlovén fővá-
ros Joze Plecnik építész, várostervező által a két 
világháború között tervezett épületei. Ebben az 
időszakban vált Ljubljana provinciális városból 
modern 20. századi nagyvárossá. Joze Plecnik 
személyes, igen emberi elképzeléseivel jelen-
tősen hozzájárult a város egységes városképének 
a kialakításához. Az által tervezett épületek között 
megtalálható a szlovén nemzeti könyvtár, több 
templom, piac és egy temető is, amely a kegyele-
ti építészet felülmúlhatatlan példája. 

A világörökség része lett az észak-walesi pala 
bányászat térsége a Snowdon-hegységben, 
amely a világörökség bizottság szerint kimagasló 
univerzális, kulturális, történelmi jelentőséggel bír.

A világörökség bizottság kibővítette továbbá 
a világörökségi listára 2007-ban felvetett, a Kár-
pátokban és Európa más térségeiben lévő ősi 
bükkerdők térségét, amely most már 18 ország 
94 ilyen erdőségét foglalja magában.



140   CsPM

CZECZON

Augusztus 12. és 13. éjjelén 
lesznek a leglátványosabbak 
a Perseidák hullócsillagai
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A Perseidák hullócsillagai az év legjobban meg-
figyelhető meteorzáporaként bukkannak fel az éj-
szakai égen. Óránként legalább 20-30 hullócsillag-
ra lehet számítani - olvasható a közleményben.

Mint írják, a Perseida meteorraj tetőzése vi-
szonylag hosszú ideig tart, így a környező éjszaká-
kon, augusztus 11-én és 13-án éjjel is érdemes lesz 
az égboltot vizsgálni. A Perseidák sötétedéstől 
kezdődően, este 10 órától érkeznek az észak-ke-
leti égbolt irányából. A felvillanások azonban a 
radiánstól távolabb, 40-50 fokra is feltűnhetnek. A 
Hold idén viszonylag korán nyugszik, tovább nö-
velve a sikeres hullócsillagles esélyét.

A hullócsillagok valójában apró, többségében 
porszemcse méretű mikrometeoritok, amelyeket 
tipikusan üstökösök, olykor pedig aszteroidák 
szórtak szét Nap körüli pályájukon. A Föld éves 
keringésekor áthalad ezeken a lazán kötött, ritkás 
porfelhőkön, ütközve az üstökösök hátrahagyott 
törmelékével. 

Szórványos hullócsillagokat bármikor megte-
kinthetők az égen, azonban a gyakorlatban ezek 
elég ritkák. Megtekintésükre azonban sokkal jobb 
lehetőség kínálkozik, amikor a Föld évente menet-
rendszerűen áthalad egy-egy frissebb porfelhőn, 
amelyeket az utóbbi években-évtizedekben a bel-
ső-Naprendszerben járt üstökösök hagytak hátra. 
Az ilyenkor tapasztalható tömeges, rajszerű hulló-
csillagzáporokból több tucatot ismerünk, többek 
között a Quadrantidákat, a Geminidákat, a Le-
onidákat vagy a Perseidákat. Érdekesség, hogy 
nevüket a hullócsillagok beérkezési iránya által 
kijelölt csillagkép után kapták, a hullócsillagok lát-
szólag az adott csillagkép egy radiánspontjából 
sugárzanak szét - emlékeztet a kommüniké.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló nyári programjain 
továbbra is közelebbről megvizsgálható nagy-
távcsövekkel a Jupiter és a Szaturnusz, a leg-
szebb nyári csillaghalmazok és a ködök. 

A Perseida meteorrajról bővebb információk 
a Svábhegyi Csillagvizsgáló blogján találhatók - 
áll az összegzésben.

Augusztus 12. és 13. éjjelén lesznek a leglátványosabbak a Perseidák hullócsillagai, az Egy 
hét a csillagok alatt programsorozat részeként a Perseida-maximum környékére szervezett be-
mutatókon több mint harminc helyszínen várják majd amatőr csillagászok, csillagvizsgálók és 
egyesületek az érdeklődőket.




