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Üdvözlet az olvasónak!
Köszöntöm Kedves Olvasó! Magazinunk a nyaralási szezon végének és 
a munkába rázódás elejének fordulópontján jelenik meg.

Górcső alá vettük a munkába való visszarázódást segítő motiváció 
kérdését. A motiváció a pszichológia egyik fontos kérdése, azt vizsgálja, 
milyen késztetésekből fakad, valamint milyen erők állnak a viselkedés 
hátterében. Miért tudunk bizonyos cselekvésekre hatalmas energiákat 
mozgósítani, míg másokra viszont nem. A motiváció szó a latin movere 
igéből ered, melynek jelentése mozogni, mozgatni. A motiváció a pszi-
chológiában gyűjtőfogalom, motívumokból épül fel és minden cse-
lekvésre, viselkedésre késztető belső tényezőt magában foglal. A mo-
tiváció meghatározza a szervezet aktivitásának mértékét, a viselkedés 
szervezettségét és hatékonyságát. Nézzük, hogyan legyünk motiváltak!

*****
Mint azt az előző oldal is mutatja, szeptemberben debütál új webes fe-
lületünk, magazinunk honlapja. Egyben változik domainünk is: cspm.hu! 
Az új honlapon blog és a magazinban nem publikált tartalmak is megje-
lennek, rendszeresen csábítva olvasásra látogatóinkat az életet átfogó 
érdekes, hasznos témákban.
Ezzel együtt elkezdenek megújulni social media felületeink is. Kövessék 
figyelemmel megújulásunkat, bízunk benne, hogy még használhatóbb 
és felhasználóbarátabb felületekket tudunk biztosítani Önöknek.
Hamarosan elindítjuk videós és podcast csatornánkat is, így lefedve az 
írott, hallgatható és nézhető média minden szegmensét. 
Ne feledjék, magazinunkban a tartalom, a linkek és a hirdetések kat-
tinthatóak. Vegyék fel a kapcsolatot bátran a lapunkban publikáló 
szakértőkkel, ők Önökért dolgoznak a hétköznapokban is.
Várjuk felületeinken! A tudatos emberek minket választanak!
E havi lapszámunkban még a teremtés és a motiváció kérdését járjuk 
körbe igen alaposan 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 kör-
nyezettudatosság, környezetvédelem, a klímakatasztrófa enyhítése, 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. Keresse 
fel felületünket és válogasson tartalmaink közül! Linkedin profilunk is egyre 
népszerűbb az üzleti világban, csatlakozzon hozzánk ott is. Figyelje Face-
book posztjainkat, hisz 15-20 ezres megtekintéseink vannak, megéri! Ins-
tagram 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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TARTALOM
(INTERAKTÍV - BÖKJ A CIKK CÍMÉRE)

Üdvözlet az olvasónak >>>  3.
A szélsőséges európai esőzések 
a klímaváltozás jelei >>> 7.
Évtizedes csúcs: erdőirtás az Amazonas 
brazíliai térségében >>>  9.
RÖVID HÍREK >>> 12-13.
Túllövés Napja, klímakatasztrófa... 
de mit tehetünk mi?! >>>  14.
Több zöldfelületre lenne szükség 
a városokban >>>    16.
Egymilliárd gyereket fenyegetnek 
a klímaváltozás veszélyei >>>  19.
A napi nyolcórás ücsörgés növeli 
a stroke kockázatát >>>  21.
Megfelelő hidratálás, kisebb szívelégtelenségi 
kockázat >>>  23.
Jobban megértjük az egészségünkkel kapcsolatos 
információkat >>>  26.

Nőtt a túlsúlyosak aránya Magyarországon >>> 28.
Veszélyes a babára, ha a kismama 
túlsúllyal küzd >>>  29.
Az erdőtüzek füstjének belélegzése növeli a koraszülés 
kockázatát >>>  32.
Szuperhősök a valóságban: Kékes Réka - Hogyan le-
het szégyentelen a szexed >>>  36.
Létrehozták a Vasi-Hegyhát Natúrparkot >>> 42.
Megfizethető tengerparti kikapcsolódás 
ősszel is >>>   44.
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Peres eljárás VI. – Bizonyítási eljárás, 
bizonyítékok >>>  49.
Dare to be the best! - Logómban a misszióm 
– Ion története >>>  54.
Motiváció – csak jön és megy? >>>  58.
Én vagyok a siker? Javaslat 12 pontban >>> 60.
Motiváció - az irányt adó energia >>>  64.
Őszre hangolva: egy csepp pozitivitás >>>  70.
Így is lehet >>>     72.
Véletlen vagy sors? >>>  74.
Hajlandó vagy-e…? Ítélkezéstől 
a Teremtés Szabadságáig >>>  80.
A CSEND >>>  86.
ÉletMese Újrakeretező - 8. >>>  89.
Lehet másképp 8. >>>  91.
A CSEND EREJE >>>  94.
A gyengédségben rejlő erő, az erőben rejlő 
gyengédség >>>  96.

A teremtés misztériuma >>>  97.
LÁNGOLÓ FŐNIX >>>  100.
KÖLYÖKIDŐ >>>  102.
Az én olimpiám >>>  105.
A reményvesztettekért >>>  109.
Libben >>>  112.
Különböző állapotok, folyamatok a letisztulás 
felé vezető úton >>>  118.
Vissza a munkás hétköznapokba, szeptemberi 
csillag-kitekintő >>>  122.
A kirándulás >>>  127.
Kávészünet az elmének >>>  130.

Vers: Befőzés >>>  130.
Viszlát július, hello augusztus >>> 133.
Hűvösebb időben nagy kedvencünk: 
a ballonkabát! >>>  136.
A beszélt és írott nyelv informatikai 
feldolgozása >>>   140.
Eddig a legtöbb, 102 trópusi vihar 
volt tavaly világszerte >>>  141.
Mentális betegeket fenyeget 
a légszennyezettség >>> 142.
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A Németországban, Belgiumban és a környe-
ző régiókban bekövetkezett áradások legalább 
220 ember halálát okozták, mivel városokat és 
falvakat öntött el a víz. A kutatók szerint a glo-
bális felmelegedés miatt az ilyen esőzések akár 
kilencszer valószínűbbé váltak Nyugat-Európá-
ban - írta a BBC News. Július közepén a Német-
országot, Belgiumot és a környező országokat 
sújtó, halálos áldozatokat követelő áradások 
a meteorológusokat és a helyi hatóságokat is 
sokkolták. A World Weather Attribution (WWA) 
csoport kutatói azt vizsgálták, hogy az éghajlat-
változásnak mennyire volt hatása ezekre a szél-
sőséges esőzésekre és árvizekre.

Tudósok szerint az Európában júliusban bekövetkezett pusztító áradások hátterében álló 
heves esőzéseket az emberi tevékenység kiváltotta éghajlatváltozás okozhatta.

A szélsőséges európai esőzések 
a klímaváltozás jelei

CZECZON

Ahhoz, hogy valóban meg lehessen állapíta-
ni a klímaváltozás okozta emelkedő hőmérsék-
let hatását, a kutatóknak Nyugat-Európa egy na-
gyobb részét kellett megvizsgálniuk, beleértve 
Kelet-Franciaországot, Németország nyugati ré-
szét, Belgium keleti részét, Hollandiát, Luxembur-
got és Svájc északi részét.

A kutatócsoport megállapította, hogy az em-
lített térségben az emberi tevékenység okoz-
ta klímaváltozás 3-19 százalék között növelte a 
nyáron egy nap alatt lehullott eső intenzitását. A 
hőmérséklet emelkedése emellett 1,2-9-szer va-
lószínűbbé tette az árvizeket kiváltó esőzéseket.
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„Több tudományterület szakembereinek tu-
dását egyesítettük, hogy megértsük az éghajlat-
változás hatását a múlt havi szörnyű áradásra, és 
hogy tisztázzuk, mit lehet, és mit nem lehet ele-
mezni ebben az eseményben” - mondta Sjouk-
je Philip, a Holland Királyi Meteorológiai Intézet 
(KNMI) éghajlatkutatója, a WWA kutatócsoportjá-
nak tagja.

„Helyi szinten nehéz elemezni az 
éghajlatváltozásnak a heves esőzé-
sekre gyakorolt hatását, de azt már 
ki tudtuk mutatni, hogy Nyugat-Eu-
rópában az üvegházhatású gázok ki-
bocsátása miatt az ilyen események 
valószínűbbé váltak” - tette hozzá.

A kutatók szerint a jelenlegi ég-
hajlat mellett Nyugat-Európa bár-
mely adott pontján 400 évente 
egyszer számíthatnának a júliusihoz 
hasonló esőzésre.

Az üvegházhatású gázok kibo-
csátása miatt és a felmelegedés 
folytatódása esetén azonban a he-
ves esőzések gyakoribbá válnak Európában. „A 
legmodernebb éghajlati modelljeink azt jelzik, 
hogy az elkövetkező melegebb világban a lassan 
mozgó szélsőséges esőzések száma növekszik” 

- figyelmeztetett Hayley Fowler, a Newcastle-i 
Egyetem professzora.

Hozzátette: a júliusi természeti katasztrófák rá-
mutattak, hogy nem vagyunk felkészülve az ilyen 
időjárási szélsőségekre. „A lehető leggyorsab-
ban csökkentenünk kell az üvegházhatású gázok 
kibocsátását, javítanunk kell a riasztó- és irányítá-

si rendszereket, valamint éghajlatállóvá kell ten-
nünk infrastruktúránkat, hogy csökkentsük az ál-
dozatok számát és a károkat, és hogy védekezni 
tudjunk a szélsőséges árvizek ellen” - mondta.
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A 2020 augusztusa és 2021 júliusa között kiir-
tott 10 476 négyzetkilométernyi esőerdő csak-
nem hétszer akkora, mint London, és 13-szor 
akkora, mint New York - idézte a The Guardian 
az Imazon adatait.

Évtizedes csúcs: erdőirtás
az Amazonas brazíliai térségében 

Évtizedes csúcsot ért el az erdőirtás az Amazonas brazíliai térségében 2020 augusztusa és 
2021 júliusa között. Az Imazon brazil kutatóintézet legfrissebb jelentése szerint az esőerdőkből 
10 476 négyzetkilométert irtottak ki az elmúlt egy évben, miközben világszerte egyre nagyobb 
aggodalomra ad okot a Jair Bolsonaro elnök 2019-es hivatalba lépése óta felgyorsult erdőirtás.

CZECZON
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Az intézet 2008 óta követi nyomon az ama-
zonasi őserdők irtását. Mint kiderült, az egy év 
alatt kipusztított erdő nagysága 57 százalékkal 
nőtt az előző évhez képest, és ez az érték 2012 
óta a legrosszabb.

Carlos Souza, az Imazon kutatója szerint Bra-
zília szembe megy a globális éghajlatvédelmi 
trenddel, amely az üvegházhatású gázok kibo-
csátásának sürgős csökkentésére törekszik.

Souza kormányzati intézkedéseket sürgetett, 
beleértve az illegális mezőgazdasági termőterüle-
tek kialakítása miatti erdőirtás elleni fellépést, amit 
a költségvetési megszorítások akadályoznak. 

Bolsonaro ugyan több ezer katonát vetett be 
az illegális erdőirtás és a tüzek elleni küzdelem-
re, a klímavédelemmel foglalkozó Marcio Astri-
ni, a Climate Observatory szervezet főtitkára 
szerint azonban az adatok jól mutatják, hogy ez 
a beavatkozás már nem volt elegendő: semmi 
sem tudja elfedni a szövetségi kormány késle-
kedését. A szakember arra számít, hogy az er-
dőirtás mértéke 2021-ben várhatóan csaknem 
50 százalékkal magasabb lesz, mint 2018-ban, 
Bolsonaro hivatalba lépése előtt volt.

A rekordnagyságú erdőpusztításról szóló 
adatok nyilvánosságra kerülésével egy időben 
a brazil törvényhozásban meghallgatást tartot-
tak, hogy elérjék az ország környezetvédelmi 
politikájának megváltoztatását.

Eliziane Gama szenátor a meghallgatáson 
hangsúlyozta: a brazil történelem nagyon ne-
héz pillanatához érkezett. „Sok a tagadás és a 
környezetvédelmi politika gyengítésére tett kí-
sérlet” - fogalmazott.

fotó: phys.org, mongabay
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https://www.myforest.hu/
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Újabb gyümölcsfák a TreeDependent térképén! 

Mit tegyünk, hogy ott is maradjanak?

Idén tavasszal és nyár elején folytatódott a faosztás 
a TreeDependent – Fákkal felelősen program kereté-
ben: 46 féle őshonos gyümölcsfa került elültetésre 
nyolc település 12 oktatási és szociális intézményének 
kertjében.

A csemeték ültetése és gondozása nem könnyű fel-
adat, sok mindenre oda kell figyelni, különösen tavaszi, 
nyáreleji ültetéskor. Összeszedtük a legfontosabb te-
endőket, ajánljuk szeretettel minden gyümölcsfaültető 
figyelmébe!

Olvasson tovább »

RÖVID HÍREK  I  RÖVID HÍREK  I  RÖVID HÍREK
Felmérés: a munkáltatók kétharmada 

nem bízik eléggé kollégáiban
home office munkavégzés közben

A munkáltatók mindössze 35 százalé-
ka bízik meg teljes mértékben a távmun-
kában dolgozó munkatársaiban, 39 szá-
zalékuk viszont úgy véli, hogy emberei 
otthon nem dolgoznak olyan keményen 
és hatékonyan, mint az irodában - közölte 
a Ricoh Europe.

A Ricoh Europe megbízásából az Opi-
nion Matters végzett kutatást, amelyben 
1500 döntéshozót kérdeztek meg Euró-
pa-szerte.

A közlemény szerint ez azt sugallja, hogy 
a koronavírus okozta korlátozások enyhülé-
sét követően a munkavállalók egy részének 
teljes munkaidőben vissza kell térnie az iro-
dába az egész kontinensen.

Ugyanakkor kiemelték, aggályaik elle-
nére a munkáltatók mindössze 19 százalé-
ka állítja, hogy a termelékenység csökkent, 
mióta átálltak a távmunkára. Emellett 57 
százalékuk úgy gondolja, hogy a rugalmas 
munkavégzési technológiába való befekte-
tés elengedhetetlen a tehetséges jelöltek 
megnyeréséhez és megtartásához.

A felmérésből ráadásul az is kiderült, 
hogy a teljes munkaidőben az irodába tör-
ténő visszatérés sok munkavállaló számára 
kényelmetlenséget okoz, ugyanis a döntés-
hozók 42 százaléka úgy látja, dolgozóinak 
még a járványügyi korlátozások enyhítése 
után is vannak az egészséggel és biztonság-
gal összefüggő aggodalmaik. Amennyiben 
pedig ezeket nem ismerik fel, az nemcsak 
a munkamorálra lehet hatással, hanem a jó 
munkaerő elvesztését is kockáztatják a mun-
káltatók.

Aggódnak a klímaszakértők, hogy a klímaváltozás 
visszafordíthatatlanná válhat 

Ez derül ki az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület 
(IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change) 
egy kiszivárgott jelentés-tervezetéből.

Ha az emberiség nem tesz sürgős lépéseket, a globá-
lis felmelegedés olyan öngerjesztő folyamatokat indít be 
a bolygó természetes rendszereiben, amelyek valószínű-
leg visszafordíthatatlan katasztrófához vezetnek.

Olvasson tovább »

http://kislabnyom.hu/hir/ujabb-gyumolcsfak-treedependent-%25E2%2580%2593-fakkal-felelosen-program-ultetesi-terkepen-mit-tegyunk-hogy-ot
http://kislabnyom.hu/hir/aggodnak-klimaszakertok-hogy-klimavalsag-visszafordithatatlanna-valhat


Pécsi háztartások a kislábnyomos
életmód felé vezető úton

A GreenDependent Intézet 2021 tavaszán má-
sodik alkalommal vágott bele, hogy kiszámolja egy 
közösség tagjainak éves életmódjához kötődő kar-
bon-lábnyomát: a Pécsimami Egyesülettel együtt-
működve idén 21 Pécs környéki háztartást vontak 
be a megvalósításba. A karbonlábnyom-számítás 
az első lépés annak tudatosításában, hogy élet-
mód-változtatással is lehet csökkenteni a családok 
környezeti terhelését. A csökkentés pedig elkerül-
hetetlen, hiszen legtöbbünk átlagos karbon-lábnyo-
ma jelentősen meghaladja a fenntartható szintet. 

Adatok és eredmények:
A számításba bekapcsolódó családok egy főre 

vetített, a kutatásban mért tényezők alapján szá-
mított karbon-lábnyomának átlaga 2,74 t CO2 a 
2020-as évre vonatkozóan, amely nagyon bíztató 
eredmény, és alátámasztja, hogy lehetséges az 
átlagos 6,2 t CO2e / fő / év lábnyomnál kisebb 
karbon-lábnyomon élni. Ennek fényében a Párizsi 
Megállapodás kapcsán vállalt, 2-2,5 t CO2e / fő / 
év célérték sem tűnik elérhetetlennek, ha a csök-
kenést sikerül fenntartani, tovább növelni, és a kis-
lábnyomos életmódot széles körben elterjeszteni.

Amint ez a grafikonon is látható (2. ábra), a részt-
vevő háztartások átlagos karbon-lábnyomának leg-
nagyobb részét otthonuk energiafogyasztása teszi 
ki. Ezt követi az étkezés, ami a családok lábnyomá-
nak körülbelül harmadáért felelős, míg a minden-
napi közlekedés annak kicsit több, mint hatoda.

Fontos azonban figyelembe venni, hogy a jár-
vánnyal terhelt 2020-as évben a családok legna-
gyobb része teljesen szüneteltette, vagy minima-
lizálta a rendszeres (pl.: rokonlátogatáshoz), vagy 
szabadidőhöz kötődő utazások, és kirándulások, 
nyaralások számát. Ez a két terület a részvevő 
családok lábnyomának mindössze 2-2 százalékát 
adta; ami jóval alacsonyabb, mint a korábbi évben 
a számításban részt vett piliscsabai közösség ese-
tében volt.
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Évente két méterrel csökken a svéd
hegycsúcs a gleccserolvadás miatt

A klímaváltozás következtében olvadó jég 
miatt a svédországi Kebnekaise-hegy a kilenc-
venes évek közepe óta több mint 20 métert 
veszített a magasságából, a hegy déli csúcsá-
nak magassága évente több mint két métert 
csökkent.

A Kebnekaise déli csúcsa volt Svédország leg-
magasabb hegye, de miután a hegytetőn találha-
tó gleccser egyharmada elolvadt, 2019-ben már 
a hegység északi csúcsa lett az ország legmaga-
sabb pontja. Az északi csúcson nincs jégtakaró. A 
déli csúcs közben az elmúlt évben is két méterrel 
lett alacsonyabb a klímaváltozás okozta felmele-
gedés miatt - ismertette a The Guardian cikke a 
Stockholmi Egyetem keddi közleményét.

Az egyetem adatai szerint augusztus 14-én a 
Kebnekaise déli csúcsa 2094,6 méter magasra 
nyúlt. Az 1940-es években elkezdődött rendszeres 
mérések óta ez volt a legkisebb érték. A kutatók 
elsősorban a levegő hőmérsékletének emelkedé-
sével, emellett a változó szélviszonyokkal is ma-
gyarázták a jelenséget, ugyanis ezek a tényezők 
befolyásolják, hogy hol halmozódik fel a hó télen.

A közlemény szerint a változások Svédország 
éghajlatának régóta tartó felmelegedését tük-
rözik. Az egyetem emlékeztetett az ENSZ Ég-
hajlatváltozási Kormányközi Testületének (IPCC) 
közelmúltban kiadott jelentésére, amely szerint 
a globális felmelegedés a gleccserek példátlan 
mértékű olvadását okozta.

A Kebnekaise 150 kilométerre északra húzódik 
az Északi-sarkkörtől. A kilencvenes évek közepén 
a déli csúcsa még 2118 méter magas volt.

RÖVID HÍREK  I  RÖVID HÍREK  I  RÖVID HÍREK



14   CsPM

Ez az a nap, ameddig egy adott évben kime-
rítjük a természet biokapacitását – azaz az öko-
szisztémák által biztosított és egy teljes év alatt 
megújított erőforrásokat. Így az év fennmaradó 
részében már túlhasználunk, kizsákmányolunk, és 
fokozatosan feléljük saját jövőnket. Jelen életvite-
lünk fenntartásához 1,7 Földre lenne szükségünk!

Tavaly a világjárvány miatt augusztus 22-re to-
lódott a Túllövés Napja. Elsősorban az erdőkhöz 
kapcsolódó ökoszisztéma szolgáltatásokból hasz-

náltunk kevesebbet (-8,4%), és a fosszilis erőfor-
rásokból is kevesebb fogyott (-14,5%) – de sajnos 
hamar visszazökkentünk a régi kerékvágásba…

Ráadásul, ha a bolygón mindenki úgy élne, 
mint egy átlag magyar állampolgár, már a glo-
bális júliusi dátumnál korábban, június 8-ig felél-
nénk az ezévben felhasználható erőforrásokat…

És ezeknek a tényeknek az ismeretében jelent 
meg az IPCC legújabb jelentése a klímaváltozás, 
vagy inkább a klímaválság helyzetéről. A HVG 

Túllövés Napja, klímakatasztrófa... 
de mit tehetünk mi?!

Idén az Ökológiai Túllövés Napja (Earth Overshoot Day) a tavalyi javuláshoz képest ismét júli-
us 29-ére esett – ahogy a pandémia előtt, 2019-ben is.
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erről történő tudósításának címe sokatmondó: 
Megállítható még a klímakatasztrófa, de politiku-
sok nélkül nem fog menni.

Mit tudunk azonban mi egyénileg, háztartá-
sunk tagjaival, barátainkkal, munkatársainkkal stb. 
is megtenni, akár már ma elkezdve a cselekvést, 
hogy egyrészt saját hozzájárulásunkat számsze-
rűsítve karbon-lábnyomunkat csökkentsük, más-
részt, hogy lépésre, döntésre, cselekvésre bírjuk 
a politikusokat?

Ez utóbbi kapcsán is fontos minden tett, hogy 
minél előbb társadalmi változás legyen azon a té-
ren, hogy milyen az elfogadott viselkedés, mire 
törekedjen mindenki, és mi az, ami nem kívána-
tos, sőt, a közérdeket - jelen esetben az élhető 
klíma megtartását - sérti, és így akár büntetendő, 
de semmiképp sem követendő.

Sok helyen nézhetünk megoldásokat, keres-
hetünk inspirációt, indulhatunk el - vagy léphe-
tünk tovább - a tettek útján:

Mérjük fel, hol tartunk, és mit csinálunk már 
most is!

Karbon-lábnyom számláló (vigyázat, adatfel-
kutatással jár: http://www.karbonkalkulator.hu

Teszt energiamegtakarítóknak és klímavédők-
nek: https://www.surveymonkey.com/r/karbon-
labnyomcsokkentes2021

Vagy fogjunk össze másokkal, és kérjünk 
meg szakembereket, hogy segítsenek lábnyo-
munkat kiszámolni!

Kövessük a Global Footprint Network „100 
Days of Possibility”, vagy a GreenDependent kap-
csolódó „100 nap a cselekvésre” kampányát kö-
zösségi médián.

Nézzük meg, mit tehetünk még otthon, ke-
ressünk épp nekünk aktuálisat, tovább lépést 
jelentőt kislábnyomos tippek között:

- Kezdjük a karbon-lábnyom csökkentőkkel: 1. 
rész // 2. rész

- Kislábnyom oldalon: http://www.kislabnyom.
hu/kislabnyom-tippek-gyujtemenye

- EnergiaKözösségek oldalon:
https://energiakozossegek.hu/klimarat-tip-

pek-mindennapokra
Célzottan irodában: https://sporolunk.org/

letoltheto-anyagok
- Olvassuk el, mit csinálnak mások, a Green-

Dependent csapat tagjai vagy életmódváltó ku-
tatók - mi vajon hol tartunk? van, amit még nem 
teszünk, de lehetne?

- Vegyünk részt a döntéshozók, politikusok 
meggyőzésében: támogassunk kezdeménye-
zéseket a témában, menjünk el kapcsolódó fó-
rumokra, vegyünk részt tüntetéseken... vagy 
szervezzünk beszélgetéseket, klubot stb. baráta-
inkkal, kollégáinkkal, településünkön a témában!

Végül, küldjük tovább ismerőseinknek, ba-
rátainknak a Kislábnyom hírlevelet...

Összeállította: Vadovics Edina és Antal Orsolya

http://www.karbonkalkulator.hu%0D
https://www.surveymonkey.com/r/karbonlabnyomcsokkentes2021
https://www.surveymonkey.com/r/karbonlabnyomcsokkentes2021
http://www.kislabnyom.hu/kislabnyom-tippek-gyujtemenye
http://www.kislabnyom.hu/kislabnyom-tippek-gyujtemenye
https://energiakozossegek.hu/klimarat-tippek-mindennapokra
https://energiakozossegek.hu/klimarat-tippek-mindennapokra
https://sporolunk.org/letoltheto-anyagok
https://sporolunk.org/letoltheto-anyagok
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Több zöldfelületre
lenne szükség a városokban

Több zöldfelületre lenne szükség a városokban: a fővárosi 
„hőszigethatás” megfigyelései, mérései szerint az árnyékmentes 
aszfalt utak hőmérséklete akár már májusban 40 Celsius-fokos le-
het délben, a belvárosban - állapították meg az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem (ELTE) meteorológiai tanszékének szakemberei.

CZECZON
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A Másfél fok - Éghajlatváltozás közérthetően című 
oldalon közzétett cikkben Pongrácz Rita és Dezső Zsu-
zsanna meteorológus kiemelte: a klímaváltozástól gya-
koribbá és intenzívebbé váló hőhullámos és száraz idő-
szakok, kiegészülve a hőszigethatással, tovább rontják 
a városlakók komfortérzetét és növelik az egészségi 
kockázatokat. 

Azt írták: a hőszigethatásnak éves és napi menete 
van, de a június-júliusi csúcsidőszakban délután akár 10 
fokos hőmérsékletkülönbség is lehet a sűrűn beépített 
területek és az agglomeráció között. Az ELTE meteo-
rológiai tanszékén már két évtizede követik műholdas 
megfigyelésekből szerzett adatokkal a városi hősziget-
hatást Budapesten. 

Ha a felszín hőmérsékletét nézik, akkor az ebből 
származtatható városi hőszigethatás a beérkező direkt 
napsugárzás hatására a nappali, delelés körüli időszak-
ban a legnagyobb. Az útburkolatok és a betonépületek 
a napfelkeltétől folyamatosan nagyobb mértékben el-
nyelik a sugárzást, és így délre már nagyon felforrósod-
nak. Ráadásul ezek a mesterséges felszínek a legsűrűb-
ben beépített területeken függőleges irányban is jelen 
vannak, így a napból érkező energia többször is vissza-
verődik, elnyelődik, illetve kisugárzódik a városi térben. 

Ezzel ellentétben a természetes zöldterületek vagy 
akár a mezőgazdasági növénytakaró a mérsékeltebb 
sugárzáselnyelés miatt és a párologtatás révén jóval 
alacsonyabb hőmérsékletű a nappali időszakban (álta-
lában 30 fok alatti) - írták.

Kiemelték, az ENSZ éghajlatváltozási kormánykö-
zi testülete (IPCC) által kiadott új értékelő jelentés vi-
lágosan megmutatja, hogy a globális felmelegedés 
erősödésével a szélsőséges időjárási események, így 
a hőhullámos és száraz időszakok is gyakoribbak és 
intenzívebbek lesznek, a nagyvárosok pedig nemcsak 
okozói, de jelentős elszenvedői is a hatásoknak. 

„A műholdas mérések nemcsak a problémás terü-
letekre világítanak rá, de arra is, hogy hol van szükség 
beavatkozásra” - jegyezték meg. A meteorológusok 
szerint minőségileg és mennyiségileg is több zöldfelü-
letre van szükség a városokban, a csapadékot „kék-zöld 
infrastrukturális elemekkel” kell helyben tartani, át kell 
gondolni az építő- és burkolóanyagok anyagát és szí-
nét, a városi közlekedést. 

„Világszerte egyre több jó gyakorlat mutatja, hogy 
képesek vagyunk megváltoztatni városainkat, növelve 
ezzel azok klímaalkalmazkodási képességét és egyben 
csökkentve kibocsátásainkat” - fogalmazott cikkében 
Pongrácz Rita és Dezső Zsuzsanna.
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Egymilliárd gyereket 
fenyegetnek
a klímaváltozás veszélyei

A Közép-afrikai Köztársaságban, 
Csádban, Nigériában, Guineában és 
Bissau-Guineában élő fiatalok van-
nak a legnagyobb veszélynek kitéve 
a klímaváltozás negatív hatásai mi-
att - derül ki az ENSZ Gyermekalapja 
(UNICEF) legújabb jelentéséből. 

Magyarország a 163 országot tartalmazó listán 
3,2-es klímakockázati indexszel a 134. helyet foglal-
ja el Horvátország és Bahrein között. Az első tízben, 
vagyis a legnagyobb kockázatot jelentő országok 
között kizárólag afrikai államok - Közép-afrikai Köz-
társaság, Csád, Nigéria, Guinea, Bissau-Guinea, 
Szomália, Niger, Dél-Szudán, a Kongói Demokrati-
kus Köztársaság és Angola (8,7 és 7,9 közötti mu-
tatóval) - szerepelnek, míg a sort Észtország (1,7), 
Finnország (1,7), Új-Zéland (1,6), Luxemburg (1,5) 
és Izland (1,0) zárja, vagyis itt kell a gyerekeknek a 
legkisebb kockázattal számolniuk. 

A The Climate Crisis Is a Child Rights Crisis: Int-
roducing the Children’s Climate Risk Index című 
jelentés az első összetett, gyermekekre fókuszáló 
kockázatelemzés, amelyet a témában végeztek. 
A jelentés rangsorolja az országokat az alapján, 
hogy az ott élő gyerekeket mennyire fenyegetik a 
klímaváltozás környezeti csapásai - mint például a 
hőhullámok vagy a ciklonok -, és mennyire védte-
lenek ezekkel szemben, például hozzáférnek-e az 
alapvető szolgáltatásokhoz. 

CZECZON
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A világon majdnem minden gyereket érint a 
fentiek közül valamelyik tényező, a tanulmány 
szerint azonban a leginkább sújtott országoknak 
gyakran több környezeti fenyegetéssel is számol-
niuk kell. Mintegy 850 millió gyermek - vagyis 
3-ból 1 - olyan területen él, ahol a fent említettek 
közül legalább négy környezeti veszélyforrás fe-
nyegeti az életét. Közel 330 millió gyermek olyan 
területen él, ahol öt főbb veszélyforrásnak van ki-
téve. 

Miközben a 33 nagy kockázati tényezőjű or-
szág mindössze a világ szén-dioxid-kibocsátá-
sának 9 százalékáért felelős, a 10 legnagyobb 
kibocsátó ország felel a globális kibocsátás 70 
százalékáért, és utóbbiak közül csak az egyikük 
szerepel a listán nagy kockázatú országként. „Mi-
közben egyetlen gyermek sem felelős a klíma-
változásért, ők fizetik érte a legnagyobb árat. 
A legkisebb felelősséggel bíró országok szen-
vednek a legtöbbet a kialakult helyzetben” - 
Henrietta Fore, az UNICEF ügyvezető igazgatója.

A jelentés szerint hozzávetőleg egymilliárd 
gyerek - a világon élő 2,2 milliárd gyerek kö-
zel fele - él azon 33 országban, amelyet a riport 
„rendkívül magas kockázatúnak” minősített. A 
klímakrízis ezekben az országokban a fiatalok 
egészségét, oktatási lehetőségeit fenyegeti, va-
lamint halálos betegségeknek teszi ki őket. Ezen 
országok többségében a gyerekek nem jutnak 
hozzá a tiszta vízhez, csatornázáshoz, az egész-
ségügyi ellátáshoz és az alapvető oktatáshoz. 

A klímakockázati jelentés szerint 240 millió 
gyereket fenyegetnek a partmenti áradások, 330 
millió gyereket fenyeget a folyók áradása, 440 
millió gyermeket fenyegetnek a ciklonok, 600 
millió gyermek él a fertőző betegségeknek ext-
rém módon kitéve, 815 millió gyerek van kitéve 
az ólommérgezés közvetlen veszélyének, 820 
millió gyereket fenyegetnek a hőhullámok, 920 
millió gyereket fenyeget a vízhiány és egymilliárd 
ember van kitéve az egyre erősödő légszennye-
zettségnek. 
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A napi nyolcórás ücsörgés 
növeli a stroke kockázatát

Azoknál, akik napi nyolc vagy több órát ültek, 
és egyébként nem voltak fizikailag nagyon aktí-
vak, hétszer nagyobb volt a stroke kockázata, mint 
azoknál, akik kevesebb, mint négy órát töltöttek 
ülőmunkával és legalább 10 percet mozogtak 
naponta - derül ki az Amerikai Szívgyógyász Szö-
vetség Stroke című szaklapjában megjelent ta-
nulmányból.

A kutatók a kanadai közösségi egészségügyi 
felmérésben részt vevő 143 ezer felnőtt egész-
ségügyi adatait elemezték. Átlagosan 9,4 éven át 

követték a 40 éves és annál idősebb résztvevő-
ket, akiknek nem volt korábban stroke-juk.

„Az ülőmunka feltételezhetően rontja a glü-
kóz- és a lipidanyagcserét, a véráramlást, és 
növeli a gyulladás kialakulásának kockázatát a 
szervezetben. Ezek a változások idővel káros 
hatással lehetnek az erekre, és növelhetik a 
szívroham és a stroke kockázatát” - magyaráz-
ta a tanulmány vezető szerzője Raed Joundi, a 
kanadai Ontario állambeli McMaster Egyetem 
kutatója. 

CZECZON

Egy új tanulmány szerint azoknál a 60 év alatti 
felnőtteknél, akik napjuk nagy részét ülve töltik, 
nagyobb a stroke kockázata, mint azoknál, akik 
több időt töltenek fizikai aktivitással.
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A vizsgálatban részt vevők közül 2965 ember-
nél alakult ki stroke. Kilencven százalékban ischa-
emiás stroke-ot kaptak a vizsgálati időszak alatt. Ez 
a stroke leggyakoribb típusa, mondta Joundi, ami 
akkor következik be, amikor az agyat vérrel ellátó 
artéria elzáródik. Ha a stroke-ot nem kezelik gyor-
san, az agysejtek az adott területen oxigénhiány 
miatt elhalhatnak - tette hozzá.

Több jel is utalhat arra, hogy valaki stroke-ot 
kapott: a gyakori tünetek közé tartozik a gyenge-
ségérzés a karokban, lábakban vagy az arcban, kü-
lönösen figyelmeztető jel, ha az érzés a test egyik 
oldalára korlátozódik. De a beszéd elmosódása és 
a látás- vagy hallásproblémák, valamint erős, más 
egészségi problémához nem kapcsolható fejfájás 
is jelezheti a stroke-ot - mondta el Kerry Stewart, 
a marylandi Johns Hopkins Orvosi Egyetem pro-
fesszora, aki nem vett részt a vizsgálatban.

A professzor szerint a fizikai aktivitás növelése, 
az ülőmunkával töltött idő csökkentése segíthet 
leszorítani a stroke kockázatát. Tanácsa szerint le-
het azzal kezdeni, hogy az ember többet áll és ke-
vesebbet ül, és például lépcsőzik a lift helyett.

Az Amerikai Szívgyógyász Szövetség ajánlása 
alapján a felnőtteknek hetente legalább 150 perc 
mérsékelt intenzitású fizikai aktivitást kellene vé-
gezniük. Joundi szerint ideális, ha ez a mozgás 10 
percnél hosszabb időszakokban történik.

„A tevékenységek akkor tekinthetők mérsékelt 
intenzitásúnak, ha eléggé megemelkedik a pul-
zusszám és megizzadunk, mint például a gyors 
séta vagy a kerékpározás” - mondta.

Korábbi kutatások rámutattak, hogy 10 po-
tenciálisan kizárható kockázati tényező, köztük az 
alkoholfogyasztás, a stroke-ok kialakulásának 90 
százalékával hozható összefüggésbe. Joundi sze-
rint a stroke-ok 90 százaléka elméletileg elkerül-
hető lenne, ha egy adott népességben ezeket a 
kockázati tényezőket mind kizárnák.

A fizikai aktivitás növelése csak az egyik fontos 
összetevője a stroke-kockázat csökkentésének, 
kardinális a megfelelő étrend, a dohányzásról való 
leszokás, valamint a magas vérnyomás és a cukor-
betegség szűrése és kezelése - fejtette ki a kutató.
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„Kutatásunk azt jelzi, hogy a jó hidratálás fenn-
tartása megelőzheti, vagy legalábbis lelassíthatja 
azokat a változásokat a szívben, amelyek szíve-
légtelenséget idéznek elő. Eredményeink azt jel-
zik, hogy figyelni kell a naponta elfogyasztott fo-
lyadék mennyiségére, és azonnal cselekedni kell, 
ha kevés folyadékot fogyasztunk” - idézte Natalia 
Dmitrievát, a tanulmány vezető szerzőjét a Phys.
org tudományos-ismeretterjesztő hírportál.

Az emberi szervezetnek naponta átlag 1,6-
2,1 liter folyadékra van szüksége nők és 2-3 li-
ter férfiak esetében. De a felmérések világszerte 
azt mutatják, hogy sok ember még a minimálisan 
javasolt folyadékmennyiséget sem fogyasztja el. 
A szérum nátriumion a szervezet hidratálásának 
egy pontos fokmérője: ha az emberek kevés fo-
lyadékot fogyasztanak a szérum nátriumion-kon-
centráció a vérben nő. A szervezet ugyanis akkor 
vizet tart vissza, aktiválva azt a folyamatot, amely-
ről közismert, hogy a szívelégtelenség kialakulá-
sához vezethet. 

A kutatók több mint 15 ezer ember bevonásá-
val azt vizsgálták, hogy a szérum nátriumion-kon-

A szervezet megfelelő mennyiségű és minő-
ségű hidratálása egész életen át csökkentheti 
a szívelégtelenség kialakulásának kockázatát 
az amerikai Nemzeti Szív, Tüdő és Vér Intézet 
szakértői szerint, akik az Európai Kardiológi-
ai Társaság ez évi kongresszusán mutatják be 
eredményeiket.

Megfelelő hidratálás, 
kisebb szívelégtelenségi 
kockázat

centráció mint a hidratálás fokmérője jelzi-e 
a középkorúaknál a szívelégtelenség 25 év-
vel későbbi kialakulását. Vizsgálták továb-
bá a hidratálás és a balkamra-hipertrófia - a 
szívkamra falának megvastagodása - közötti 
kapcsolatot, amely a szívelégtelenség di-
agnózisának az előjele. A résztvevők 44-66 
évesek voltak a vizsgálat kezdetén és 70-90 
évesek annak lezárultával.

Kimutatták, hogy a magasabb szérum 
nátriumion-koncentráció a középkorúaknál 
összefüggésben áll mind a szívelégtelen-
séggel, mind a balkamra-hipertrófiával 25 
évvel később. Minden literenkénti 1 mmol 
növekedés a szérum nátriumion-koncentrá-
cióban a középkorúaknál 1,2 és 1,11 eséllyel 
növelte a balkamra-hipertrófia és a szívelég-
telenség kialakulását 25 évvel később.

Mindkettő kockázata 70-90 éves korban 
elkezdett növekedni, ha a szérum nátriumi-
on-koncentráció meghaladta a 142 mmol/
litert középkorban.

CZECZON





CsPM   25

( („Most van itt az idő. Nem az igazság nyilvánul
meg, kinyílik a szemünk, és mi nyilvánulunk
meg az igazságban. Felismerjük magunkat

az igazság tükrében.”
                                                                                        Czeczon István: Kávészünet az elmének
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A közlemény szerint a 2015-ben és 2021-ben 
végzett országos felmérésből kiderült, hogy a 
magyarok a korábbinál könnyebben találnak in-
formációt az őket érintő betegségek tüneteiről: 
2015-ben a megkérdezettek 30 százaléka, 2021-
ben már a válaszadók 45 százaléka állította, hogy 
könnyű ilyen információt szerezni.

Az idei kutatásban a résztvevők 92 százaléka 
szerint inkább könnyű vagy nagyon könnyű infor-
mációt találni a koronavírus-fertőzés tüneteiről és 
kezelési lehetőségeiről, valamint hasonló arány-
ban gondolják a magyarok, hogy értik is a véde-
kezési lehetőségeket - írták.

Javult a magyarok egészségértése a leg-
több területen, és emelkedett azoknak a szá-
ma, akik könnyebben megtalálják és jobban 
értik az egészséggel kapcsolatos információ-
kat az elmúlt hat évben - közölte reprezentatív 
felmérése alapján az Innovatív Gyógyszergyár-
tók Egyesülete szerdán.

Hangsúlyozták: ugyanakkor 10 százalék fe-
lett van azoknak az aránya, akiknek a betegsé-
gükhöz kapcsolódó egészségügyi információk 
megszerzése nehézséget okoz, és a válaszadók-
nak közel 20 százaléka jelezte, hogy nehéz meg-
értenie az élelmiszerek csomagolásán olvasható 
információkat.

Az egészségértés szintje alacsonyabb a kisebb 
településen élők és alacsonyabb iskolai végzett-
ségűek esetében - tették hozzá.

A felmérésből kiderült az is, hogy 19-ről 6 
százalékra csökkent azoknak az aránya, akiknek 

Jobban megértjük 
az egészségünkkel
kapcsolatos információkat
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nehézséget okoz megérteniük, amit az orvosuk 
mond. 

A védőoltásokkal kapcsolatos egészségértés 
kiugró eredményt mutat: 2015-ben a megkér-
dezettek több mint 20 százalékának nehézséget 
okozott megérteni, hogy miért van szüksége vé-
dőoltásokra, 2021-re viszont ezeknek az aránya 
4 százalékra csökkent - írta az egyesület, amely 
szerint ez valószínűleg a koronavírus-járványnak 
köszönhető.

Kitértek arra is, hogy konkrét döntési hely-
zetben kevésbé magabiztosak a válaszadók: a 
válaszadók 17 százalékának nehézséget okoz 
dönteni arról, hogy beadassa-e magának a koro-
navírus elleni oltást.

A közleményben tudatták azt is, hogy 2021-
ben hatodik alkalommal hirdetik meg a kétmillió 
forint díjazású Nekem Szól! Egészségértés Díjat, 
amelynek fókuszában idén az egészség élethosz-
szon át tartó megőrzése áll.

A pályázatra október 3-ig lehet jelentkezni a 
www.nekemszol.hu honlapon. A pályázatról to-
vábbi információ a www.facebook.com/nekem-
szol oldalon olvasható.

www.nekemszol.hu
www.facebook.com/nekemszol
www.facebook.com/nekemszol
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Nőtt a túlsúlyosak aránya
Magyarországon

Számottevően, hét százalékkal emelke-
dett a túlsúlyosak aránya a felnőtt lakosság 
körében Magyarországon a koronavírus-jár-
vány kitörése óta - tudtuk meg egy júliusi 
felmérésből.

zalékponttal csökkent a túlsúlyosak aránya (39 
százalék), miközben az elhízottaké ugyanennyi-
vel nőtt (28 százalék). Bár a nők körében jobban 
emelkedett az elhízottak és a túlsúlyosak aránya, 
a férfiak között így is lényegesen, közel 10 száza-
lékponttal magasabb ez a mutató.

Mező Mónika étrendkiegészítő szakértő, a ku-
tatást végző cég vezetője szerint a nyilvánvaló té-
nyezők, így a kevesebb fizikai aktivitás és a beszű-
kült sportolási lehetőségek mellett két alapvető 
ok húzódik a karanténtúlsúly mögött.

Ha nem lehet közösségbe menni, az emberek 
nehezebben veszik rá magunkat a mozgásra és 
kevésbé tartanak mértéket. Másrészt sokak szá-
mára az evés volt az első számú stresszcsökken-
tés és örömforrás karantén alatt - közölte.

A korral nő a túlsúlyosak és az elhízot-
tak aránya az egyes korcsoportokban. 

Míg a 18-39 éves korosztály 27 szá-
zaléka túlsúlyos és 15 százaléka el-

hízott, a 40-59 éveseknek már 37 
százaléka túlsúlyos és 31 száza-

léka elhízott. A 60 év felettiek 
körében 44 százalék a túl-
súlyosak aránya, az elhí-

zottaké pedig 34 százalék.

A felnőtt lakosság 62 százaléka túlsúlyos vagy 
elhízott, a nők átlagosan négy, a férfiak három ki-
logramm karanténtúlsúlyt szedtek magukra 2019 
óta - közölte ezerfős mintán végzett reprezentatív 
mérése következtetését a PeakShop.hu csütörtö-
kön.

Mint írták, ekkora változás ilyen rövid idő alatt 
önmagában aggasztó, ám különösen nyugtalaní-
tó annak tükrében, hogy a túlsúly jelentős kocká-
zati tényező a koronavírusos betegeknél.

Amellett egy népbetegségről beszélünk, mely 
további orvosi kockázatokat rejt, hisz a túlsúlyból 
adódóan a terhelt szervezet sok betegségnek 
van fokozottabban kitéve.

A kutatás a testtömegindexet (BMI) használta 
az összehasonlítás alapjául, ezt az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) által ajánlott testsúlyosztá-
lyozás szerint hasonlították össze a 2019-es euró-
pai lakossági egészségfelmérés adataival.

A túlsúlyosak hányada a nők körében 33 szá-
zalék, amely 3 százalékponttal több, mint 2019-
ben volt. Az elhízottak aránya 2 százalékponttal 
25 százalékra emelkedett. A férfiak között 2 szá-
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A terhességük idején túlsúlyos vagy elhí-
zott anyák gyermekeinél nagyobb a kockáza-
ta annak, hogy felnőtt korukban bélrák ala-
kuljon ki náluk - állapította meg egy amerikai 
kutatás 18 ezer ember egészségi állapotát 
követve.

Az eredmények magyarázattal szolgálnak arra 
is, hogy az olyan fejlett térségekben, mint Euró-
pa, miért nő a bélrák előfordulása a fiatalabb fel-
nőttek körében.

A nők elhízását korábban is összefüggés-
be hozták gyermekeik egészségi problémáival. 
Egyes tanulmányok szerint a teherbeeséskor túl-
súlyos nők gyermekeinél nagyobb a kockázatuk a 
súlyos születési rendellenességeknek.

A szakértők most azt mutatták ki, hogy a ter-
hességük idején túlsúlyos vagy elhízott nők fel-
nőtt utódainál nagyobb a bélrák kockázata, mint 

a sovány vagy egészséges testsúlyú anyák gyer-
mekeinél. 

A kutatók véleménye szerint az anyák elhízá-
sának gyakorisága az 1960-as évek óta mintegy 
hatszorosára nőtt, és a következő évtizedekben 
megfigyelhető a korai stádiumban jelentkező 
bélrákos esetek megszaporodása.

Az amerikai orvosok a Gut című folyóiratban 
számoltak be arról, hogyan elemezték a kalifor-
niai Oaklandben 1959 és 1966 között terhesgon-
dozásban részesült nők adatait, a terhességüket 
megelőző hat hónaptól a szülésig az orvosi doku-
mentációjukból nyert információkból.

Veszélyes a babára, 
ha a kismama túlsúllyal küzd

CZECZON
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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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A kutatócsoport ezután több mint 18 ezer 
gyermek egészségi állapotát követte nyomon 
2019-ig, és a felnőtté válás után kialakult bélrákos 
eseteket vizsgálták.

Az eredmények alapján a gyermekek közül 
68-nál felnőttként bélrák alakult ki, és a diagnó-
zisok felét még azelőtt állították fel, hogy az ille-
tő elérte volna az 50. életévét. A bélrákos esetek 
20 százalékának családjában korábban előfor-
dult ez a betegség.

A faji és etnikai hovatartozás figyelembevé-
tele után a kutatócsoport megállapította, hogy 
a terhességük alatt elhízott nők felnőtt utódainál 
körülbelül 2,5-szer nagyobb volt a bélrák kialaku-
lásának kockázata, mint a sovány vagy egészsé-
ges testsúlyú anyák gyermekeinél, 
és valamivel kisebb kockázatnöve-
kedést tapasztaltak a terhességük 
alatt túlsúlyos nők felnőtt utódainál.

A túlsúlyosság vagy elhízás köz-
tudottan növeli a bélrák kockázatát, 
a brit rákkutató szervezet, a Cancer 
Research UK szerint az esetek 11 
százalékát okozza. Korábbi tanulmá-
nyok azt is megállapították, hogy az 
elhízott szülők gyermekei nagyobb 
valószínűséggel lesznek elhízottak, 
mint a többi gyermek. Ennek ter-
mészetesen lehetnek pszichés és 
másolódásból adódó okai is.

Az amerikai kutatócsoport azonban azt is 
gyanítja, hogy az anyaméhben jelentkező hatá-
sok fontos szerepet játszhatnak a bélrák kocká-
zatának kialakulásában. A lehetséges mechaniz-
musok közül a kutatók szerint az anyaméhben 
kapott tápanyagok tartós változásokat eredmé-
nyezhetnek az étvágyszabályozásban, az anyag-
cserében, valamint a testzsír szerkezetében és 
működésében. 

A kutatók emellett azt is megemlítették, hogy 
az anyai elhízást korábban olyan változásokkal 
hozták összefüggésbe, amelyek a gyermek ener-
gia-anyagcseréjében részt vevő számos gént be-
folyásolnak. Az anya túlzott inzulinszintjének és 
magas glükózszintjének is lehet hatása a gyerme-
kek egészségére - írták.
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Az erdőtüzek füstjének 
belélegzése növeli 
a koraszülés kockázatát

A Stanford Egyetem tanulmánya, amely au-
gusztusban jelent meg az Environmental Re-
search című szaklapban, úgy becsülte, hogy az 
erdőtüzek füstjének hatása 2007 és 2012 között 
akár 7000 plusz koraszülést is okozhatott Kali-
forniában.

A kutatók több mint hárommillió születési 
adatot vetettek össze a műholdas és földi ada-
tokkal, amelyek azt mutatták, hogy Kalifornia 
egyes részein mennyire voltak kitéve az erdőtü-
zek füstjének a kismamák. Megállapításuk sze-
rint minél több napig volt egy anya a terhes-
ség alatt az erdőtűz füstjében, annál nagyobb 
volt a koraszülés valószínűsége. „Azt találtuk, 

hogy egyheti füstterhelés 5 százalékkal növel-
te a koraszülés kockázatát, egyhavi füstterhelés 
pedig 20 százalékkal” - idézte a The Guardian 
Sam Heft-Nealt, a tanulmány vezető szerzőjét. 
Az eredmények további bizonyítékot szolgál-
tatnak arra, hogy a füst és az égésből származó 
apró, 2,5 pm nagyságú légszennyező részecs-
kék súlyosan károsíthatják az emberi szerveze-
tet, szívrohamot, stroke-ot, asztmát és mentális 
betegségeket is okozhatnak. „A szálló por bejut 
a szervezetbe, gyulladást okoz, és egy sor káros 
egészségügyi hatással jár” - magyarázta a ta-
nulmány társszerzője, Marshall Burke, az ame-
rikai Élelmezésbiztonsági és Környezetvédelmi 
Központ igazgatóhelyettese.

Növeli a koraszülés kockázatát az erdő-
tüzek füstjének belélegzése - állapította 
meg egy amerikai kutatás, amelyet a kali-
forniai erdőtüzek miatt végeztek amerikai 
szakértők.
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A stanfordi tanulmány kétezer koraszülést tu-
lajdonított a füstnek Kaliforniában 2008-ban, a 
vizsgálati időszak legrosszabb évében. A szerzők 

szerint azonban sajnálatos módon az erdőtüzek 
füstje a vizsgálati időszak vége, 2012 óta sokkal 
rosszabb lett. Burke szerint 2012 után drámaian 
megnőtt az erdőtüzek okozta füst mennyisége. 
„Az elmúlt öt évből négyben több volt a füst, mint 
a mintánkban szereplő bármelyik évben” - hang-
súlyozta a kutató.

A tanulmány azt is megállapította, hogy a jó-
módú környékeken élő terhes nők ugyanolyan 
valószínűséggel szenvedtek a füst hatásaitól, mint 
a szegényebb területeken élők. Heft-Neal az ered-
mények alapján arra hívta fel a figyelmet, hogy az 

állapotos nőknek különösen ügyelniük kell az erdő-
tüzek füstje elleni védekezésre: lehetőleg zárt tér-
ben kell tartózkodniuk, amelynek levegőjét légszű-

rő rendszer biztosítja, 
és jó minőségű masz-
kot kell használniuk a 
szabadban.

Burke hozzátette, 
hogy az erdőtüzek 
füstje okozta lég-
szennyezés miatt az 
állami és szövetségi 
kormányzatnak lé-
péseket kell tennie a 
nagy kiterjedésű er-
dőtüzek megelőzése 
érdekében. Mint alá-
húzta, minden egyes 
koraszülés átlagosan 
70 ezer dollárba (20 

millió forintba) kerül a társadalomnak, így már 
önmagában az ilyen koraszülések számának csök-
kentése „óriási társadalmi haszonnal” járhat.



Csatlakozz a Csak POZITÍVAN közösséghez 
a Facebookon!

Köztünk biztonságban vagy!

“Csak Pozitívan - A tudatos ember magazinja” csoport

Nálunk szeretve vagy!

Itt otthon vagy!

Itt jó helyen vagy!

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


CsPM   35

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://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/workshop/
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Szuperhősök 
a valóságban

Kékes Réka - 
Hogyan lehet 
szégyentelen 
a szexed
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KOVÁCS BRIGITTA EFI

Mondhatjuk, hogy a spiritualitás fi-
zikai szinten megfeleltethető a szexua-
litásnak, ill. hogy nem is állnak annyira 
távol egymástól?

Abban a megközelítésben, amit je-
lenleg általánosságban spirituálisnak 
mondanak, igenis megkülönböztetjük 
őket. Évezredek alatt a különféle val-
lási irányzatok, többek között a keresz-
ténység nagyon erősen hatott a szexu-
alitásra. A kereszténység pedig abból 
indul ki, hogy a test bűnös, és nem le-
het benne a megvilágosodást megélni, 
úgymond nem lehet általa a mennybe 
jutni, épp ezért megpróbálja lehasíta-
ni. Nagyon sok vallásban a testet nem 
tartják egyenrangúnak a szellemi mi-
nőségekkel.

Vannak azonban olyan vallásirány-
zatok, mint mondjuk a tantra különbö-
ző irányzatai - bár ennek soha nem volt 
oly mértékben megszabott kerete, mint 
egyéb más vallásformáknak - melyek 
nagyon szépen beillesztik a testet és a 
test művészetét. Vissza kell mennünk 
egészen azokig az időkig, amikor a val-
lás és a valódi spirituális jelenlét között 

nem volt ekkora távolság. A természet-
vallásoknál és az ősi eredetű vallásoknál 
nincsen pap. Isten, az energia, és az em-
ber között közvetlen kapcsolat áll fenn. 
Ahogy haladunk a természeti vallásoktól 
a kialakuló formális vallási irányzatokig, 
ahol már fontosabb a rendszer fenntar-
tása, mint a mögötte lévő eredeti szán-
dék, egyre távolabb kerülünk attól a fel-
fogástól, hogy alapvetően nincs szükség 
közvetítőre.

Nekem az a jelmondatom, hogy a 
szexuális energia életenergia, csak leta-
szítottuk, lekorlátoztuk a medencénkbe, 
és elfelejtettük, hogy a teljes testünket 
kitölti. A szexuális erőnk egyfajta gyökére-
nergiánk, hiszen táplálja vágyainkat, hogy 
életünk során fejlődjünk, haladjunk, vál-
tozzunk. Ilyen szempontból nem tennék 
különbséget a spiritualitás és a szexu-
alitás között. Sőt, ez lehet az útja és le-
hetősége az emberiségnek, hogy ne vá-
lassza külön a fejet, a szívet és a testet, 
hanem integráltan, egységként tudja 
kezelni. Szerencsére már vannak bizo-
nyos filozófiai irányzatok, valamint olyan 
önismereti módszerek, melyek ezt cé-
lozzák meg.

A júliusi számban elindított inter-
júsorozatot folytatjuk Kékes Réká-
val, szomato- szexuális fejlesztővel. 
Az előző részben választ kaptunk 
arra, hogy milyen az, amikor testi 
szinten éljük át a gyönyört, és nem 
csak fejből szexelünk. Réka azt is el-
árulta, hogy ő miként indult el a tu-
datos szexualitás útján.

Ezúttal pedig a spiritualitás és a 
szexualitás kapcsolatáról, a “felnőtt 
szexről” és a szexpozitív nevelésről 
beszélgettünk.
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Ha megnézzük, a 80-as években személyi-
ségfejlődés, vagy önismeret témában még csak 
könyveket lehetett kapni, tehát elméleti síkon volt 
elérhető, de ahogy haladunk a 2000-es években, 
jócskán megérkezünk a szomatikus módszerek 
és testalapú önismeret világába.

Mit gondolsz arról az elméletről, hogy valójá-
ban “csak” orgazmus van? Nincs hüvelyi, csikló-, 
anális - ill. mellorgazmus?

Sokféleképpen meg lehet közelíteni az orgaz-
must. Hogy milyen minősége van, milyen jellegű, 
hogyan éljük át, ami függ attól is, hogy melyik 
testrészünkben érzékeljük. A medencében az or-
gazmus általánosságban véve kirobbanó, erőtel-
jes, aminek teljesen más a minősége, mint példá-
ul egy mellorgazmusnak vagy „fejorgazmusnak”, 
amikor egy izgalmas szellemi dologról beszél-
getsz valakivel, és valóságszerű, megvilágosodás 
élményeid vannak.

Az emberek szeretik a nagyon kézzelfogható 
dolgokat. Az megfoghatatlan, hogy neked van egy 
szívorgazmusod, de az, hogy lüktet a pinád, elég-
gé egyértelmű. Általában azokat az orgazmuso-
kat emeljük ki, amelyek a medencéhez tartoznak, 
mert nagyon tényszerűek és megragadhatóak. 
Az alapján, hogy hol jelenik meg a gyönyörérzet, 
be tudjuk őket sorolni különféle kategóriákba. 
Legyen ez a nőknél a G-terület, hüvely, méhszáj, 
méh vagy csikló, a férfiaknál a makk, a prosztata 

vagy anális rész. Ilyen szempontból megkülön-
böztetjük őket. Valójában azonban nem ennyire 
élesen elkülöníthetőek. Azt mondanám, olyan ez, 
mint egy skála. Van egy nagy spektrum, és azon 
belül valami kicsit ilyenebb, vagy olyanabb, de 
nem elvágólagosan. Pl. ha van egy csiklóorgaz-
musom, az nem azt jelenti, hogy a hüvelyem “ha-
lott”, hanem csak lehet, hogy akkor, ott kevésbé 
vagyok érzékeny, vagy nem élek meg olyan kiter-
jedt gyönyörérzetet. Ha nagyon szeretnénk kate-
góriákba sorolni, akkor külön lehet ezeket válasz-
tani, hiszen mindegyiknél más érzetem lesz, más 
minőségét fogom megélni a gyönyörnek.

Többször hallottam tőled a “felnőtt szex” fo-
galmát. Mit értesz ezalatt?

Talán onnan indulnék, hogy amikor 18 évesek 
leszünk, akkor megkapjuk társadalmilag az en-
gedélyt arra, hogy önállóan döntsünk a saját éle-
tünk felett. De az, hogy elértünk egyfajta felnőtt 
testméretet, azaz a társadalom által mért időben 
felnőtté váltunk, nem jelenti azt, hogy energeti-
kailag, ill. az érettségünk szintjén is felnőtté vál-
tunk. Számomra a felnőttség jele az érettség. Egy 
mélyebb szintű, érzelmi, mentális, energetikai 
érettség. Ha ebben a felnőttségben vagyok - is-
merem magam, a szükségleteimet, tudom, met-
től meddig terjedek, mire vagyok, és mire nem 
vagyok képes, mik a gyenge pontjaim - akkor 
tudok megfelelő módon dönteni arról, milyen 
partnert válasszak magamnak. Nagyon sokszor 
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látom, hogy sokan nincsenek tisztában a szándé-
kukkal, miért is választanak egy párkapcsolatot. 
Gyakran nem tudják mi a különbség az intimitás 
és a szex között. Hogy valakit azért ölelnek meg, 
mert biztonságra van szükségük, mert egy túl-
élési, vagy stressz állapotban vannak, vagy azért, 
mert megnyílnak érzelmileg, vagy pedig mert rá 
akarnak ülni a farkára. Amíg nem tudnak ezek kö-
zött különbséget tenni, addig még nincs meg a 
tudatosságuk, hiszen energetikailag ez az eltérés 
a gyermek és a felnőtt között. A gyermek része 
valaminek, de még nem tudatos abban, amit tesz. 

Ő csak lemásolja és átéli a dolgokat, amiket a kör-
nyezetében lát. Egy felnőtt már tudatos ebben, ez 
alapján fogja megválasztani a partnerét, és a sze-
xualitását is.

Hogyan lehet a szexuális tudatosságot meg-
tanulni, ha nincsenek mintáink, vagy ha vannak, 
akkor a legtöbb esetben rosszak, és az iskolai fel-
világosító órákon gyanítom, még mindig vajmi 
kevés szó esik erről?

Ez a kérdés évekkel ezelőtt bennem is felme-
rült. Ezért hoztunk létre egy egyesületet, a Szo-
mato-Szexuális Bodywork Egyesületet, mely ilyen 
jellegű képzéseknek ad helyet. Az egyik kiemel-
kedő, és erre irányuló éves csoportfolyamat célja 
a szexuális önismeret megszerzése és elmélyíté-
se. De az Intimitástól a szexualitásig néven futó sa-
játélményű csoport mellett évente kétszer tartunk 
Erotikus masszőr képzést is, melynek szándéka 
az ilyen jellegű érintés folyamatok biztonságos-
sá tétele, professzionális és szakmai szempont-

ból hiteles masszőrök képzése. És amire nagyon 
büszke vagyok, hogy ez év szeptemberében út-
jára indítunk egy Szomato-szexuális bodyworker 
képzést, melynek célja olyan szakmailag elismert 
gyakorlati szexoktatók képzése, akik mindazt a tu-
dást, amit nem adtak át nekünk a szüleink, elérhe-
tővé tegyék, és magas szintre emeljék.

Sajnos gyakran hallom, hogy erotikus masz-
százs oktatást olyan ember tart, akinek nem át-
dolgozott a szexualitása, így előfordulhat, hogy 
vak vezet világtalant. Magyarországon nincs 
még megfelelő kultúra ahhoz, hogy ezeket a 
dolgokat azok oktassák, akiknek valóban van 
rálátásuk. Nagyon sok szexuálpszichológus is a 
társadalmi korlátozó hitrendszereket követi. Ha 
például azzal fordulsz hozzájuk, hogy több férfi-
ra vágysz, akkor megpróbálnak lebeszélni róla. 
Amikor az egyénnek nincs semmi baja, nem be-
teg, nem intimitás kerülő, csak szeretné és vágyik 
arra, hogy két partnere legyen, hogy ne kelljen 
ezt lehasítania magáról. De ha nem talál támoga-
tó közegre még egy szakértő formájában sem, 
akkor ez nagyon nehéz. Sokan beszélnek a sze-
xualitásról és oktatják úgy, hogy életükben egy 
partnerük volt. Vagy nem nyúlnak a kliensükhöz, 
így fel sem tudják mérni az állapotát a test szint-
jén. Ezért a munkatársammal, Hummel Zsolttal 
az első szempont, ami alapján megválogatjuk, 
kikkel dolgozunk együtt, hogy az illető képes-e 
vállalni névvel és arccal azt, amivel foglalkozik. A 
hitelesség első lépése, hogy egy szexualitással 
foglalkozó szakember nem éli meg szégyenként 
a munkáját, hivatását.

Természetesen vannak már azért nagyon sza-
bad, testtudat fókuszú coachingok, szomatikus 
önismereti workshopok, ahol nem az elmét kö-
vetik, hanem a test hangját és igényeit, hogy az 
adott pillanatban épp mire van szükség. Ahol 
rugalmasan rá tudnak nézni a testi, érzelmi igé-
nyekre is, és nem egyfajta sablont követnek. Azt 
gondolom, fontos, hogy ne olyan önismereti 
módszereket válasszunk, amelyek azt erősítik, 
hogy igen, rendben lévő, ha pont olyan vagy, 
mint a szomszédod, mert ugyanazokat a sémá-
kat követed. Onnan fogod tudni, hogy beléptél 
a felnőtt létbe, érett döntést hozol, hogy holnap 
egészen másként cselekszel, mint mondjuk ma. 
Ha követed az érzékelésedet, akkor minden pilla-
natban más lesz az igaz, a valóság, hiszen folya-
matosan, percről percre fejlődsz. Aki benne van a 
sémáiban, a gyermeki utánzási késztetésben, az 
mindig ragaszkodni fog ugyanazokhoz a dolgok-
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hoz. Ma így szexeltünk, akkor holnap is ugyanígy 
akarok szexelni.

Az egyedi út viszont az, amikor egyediségünk 
felfedezésén keresztül jutunk el az érett tartomá-
nyainkhoz.

Hogyan lehet a szexpozitív nevelést a gyakor-
latban alkalmazni, hogy a következő generációk-
nak tudatosabb, felszabadultabb legyen a szexu-
ális élete?

Néhány nappal ezelőtt épp ezzel a kérdéssel 
fordult hozzám egy nő - akinek van egy 16 éves 
lánya - és rájött, mennyire tabusított a szexuali-
tása, de nem szeretné, hogy ezt a sok fájdalmat, 
és szenvedést átélje a gyereke. Érdekelte, mit 

tud neki segíteni, hogyan tudja felvilágosítani. 
Azt mondtam neki, hogy iratkozzon be egy sze-
xuális önismereti munkára, workshopra. Addig a 
pillanatig, amíg a szülő ezeket a sémákat követi, 
a gyerek bármennyire is látja, hogy ennek nincs 
értelme, hogy szenved az anyja, ugyanezeket a 
mintákat fogja tudat alatt követni, mert nem tud-
ja, hogyan lehet hozzáférni azokhoz a mintákhoz, 
amelyek rendben lévőek, jól működnek.

Szerintem az első lépés, a társadalmunknak 
rájönni arra, hogy nem a gyermekünket kell 
nevelni, hanem nekünk kell példaértékűvé vál-
ni. Van egy 19 éves lányom - meg egy 21 éves 
fiam - és látom rajta, mennyire felszabadult a 
szexualitásában. Bármikor, bárki előtt teljesen 
önfeledten van jelen meztelenül. Látom, hogy a 
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aa
férfiakkal való kapcsolatát mennyire a saját ön-
azonosságából tudja építeni.

Mindenkinek azt javaslom, hogy kezdjen el 
dolgozni magán, olvasson ilyen jellegű könyve-
ket, fejtse fel azokat elméleti szinten, hogy legyen 
rálátása arra, hogyan tudja kiszűrni a világból, mi 
az, ami számára támogató - ha úgy érzi, hogy ez 
testi szinten még túl nagy lépés lenne neki. Leg-
először a weben elérhető OrgazmusAkadémi-
ámat szoktam javasolni, ami itthon, a rálátásom 
szerint hiánypótló. De vannak egyéb nemzetközi 
tanfolyamok is - ahol online el lehet kezdeni ön-
magunk megismerését és fel lehet dolgozni az 
intimitáshoz, szexualitáshoz kapcsolódó isme-
reteinket. Első lépésként ezeket érdemes meg-
tenni. Utána már beavathatjuk a körülöttünk lévő 
embereket: barátainkat, gyerekeinket, stb.

Pár nappal ezelőtt egy barátom is azt kérdezte, 
hogy mit csináljon az 5, meg a 7 éves fiával, mikor 
kell az edukációt elkezdeni. Mondtam neki, hogy 
nem kell elkezdeni, mert ez születéstől fogva ter-
mészetes módon velük van. Amikor a gyermekünk 
világra jön, már van egy erotikus jelenléte. Ha ezt 
meg tudjuk benne tartani, és szülőként nem tilt-

juk meg, hogy megélje, akkor magától fejlődik, 
formálódik. Ideális esetben szülőként sem hasít-
juk le, s ezáltal megfelelő táptalajt tudunk biztosí-
tani gyermekünk természetes, erotikus fejlődése 
számára, az elutasító, tagadó és bűntudatot keltő 
viselkedés helyett. Például amikor egy pici babát 
megölelsz, vagy amikor szopja a cicidet, és ezt 
erotikus élményként éled meg, akkor egyszerűen 
nem hasítod le. Csak átéled azt, ami van, de nem 
nagyítod ki, nem görgeted vissza a gyerek felé, 
hanem egyszerűen csak jelen maradsz ezzel az 
érzéssel és figyelsz.

Ha folyamatosan jelen lennénk ezekben az 
élményekben, nem kezelnénk tabuként, akkor 
természetes módon nyílna ki a gyermekeinkben. 
De azáltal, hogy elnyomjuk, olyanná válik, mint 
egy kukta, ami egy idő után felrobban, és ekkor 
már nincsen szabályozva. Ha mindenki nagyon 
könnyed módon megélné az erotikus élményeit, 
akkor kijelenthetem – hogy nem lennének szexu-
ális elfojtások, és ebből fakadóan szexuális visz-
szaélések sem.

 

Kékes Réka weboldala

https://www.kekesreka.hu/
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CZECZON

Létrehozták
a Vasi-Hegyhát Natúrparkot

Létrehozták a szőlőhegyekre, mint kiemelt 
tájértékekre szerveződő Vasi-Hegyhát Natúr-
parkot. Magyarország területének mintegy tíz 
százalékát teszik ki a natúrparkok, amelyek 
elősegítik a fenntartható és értékőrző tájhasz-
nálatot, népszerűsítik a tájra jellemző helyi 
termékeket és szolgáltatásokat.
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A natúrparkok elősegítik a fenntartható 
ökoturizmus terjedését, hozzájárulnak a ter-
mészeti és kulturális értékek, hagyományok 
megismeréséhez és megőrzéséhez, valamint 
foglalkoznak a környezeti neveléssel és szem-
léletformálással is.

Magyarországon 2004 óta léteznek natúr-
parkok, eleinte szabályozások és támogatások 
nélkül működtek, majd 2014-ben a felelős tár-
ca - az Agrárminisztérium elődje - a Magyar 
Nemzeti Vidéki Hálózat, a Herman Ottó Inté-
zet Nonprofit Kft. és a Magyar Natúrpark Szö-
vetség négyoldalú megállapodása lendített a 
folyamatokon.

Megalkották a natúrparki cím odaítélésé-
vel és visszavonásával kapcsolatos részletsza-
bályokat rögzítő miniszteri rendeletet, amely 
lehetővé teszi, hogy a natúrpark név rangot 
is jelentsen. A rendelet szerint a natúrparkok 
kötelesek éves szakmai beszámolót készíteni, 
működési költségeikhez, rendezvényeikhez tá-
mogatásokat kaphatnak.

„A Kárpát-medence olyan földrajzi és nép-
rajzi egység, amelyet az országhatárok sem 
tagolhatnak önálló részekre. Éppen ezért ör-
vendetes és támogatandó, hogy nemcsak ha-
zánkban, hanem határainkon túl is létesülnek 
natúrparkok”.

A natúrparki címet elnyerő vidék az ehhez 
szükséges pilléreknek - így többek között a 
természetvédelem, a turizmus fellendítése, a 
gazdaság fejlesztése és az identitás megerő-
sítése - mind megfelel. Pető Péter, a Magyar 
Natúrpark Szövetség elnöke elmondta, hogy 
az országban 17 natúrpark működik, s ez 325 
települést érint. Estók János, a Mezőgazdasá-
gi Múzeum és Könyvtár főigazgatója azt hang-
súlyozta, hogy az 1896-ban alapított múzeum 
szinte szimbolizálja a Kárpát-medence vízrajzi, 
természetföldrajzi egységét, s ezáltal méltó 
helyszíne az első alkalommal rendezett natúr-
parki találkozónak.

A Magyar Natúrpark Szövetség legfőbb cél-
kitűzése a magyar vidék természeti, tájképi és 
kulturális értékeinek megőrzése, bemutatása 
és gyarapítása.

fotó: Országalbum/Pizsi
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KARÁSZI ALEXANDRA

Megfizethető tengerparti 
kikapcsolódás ősszel is 
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A szezon már a tavaszi hónapokban kezdődik, 
de a legtöbben a nyári kikapcsolódás helyszíné-
ül választják Trogirt. A félszigeten fekvő óváros az 
UNESCO Világörökség része, egy igazi varázsla-
tos kis ékszerdoboz, ahol garantáltan úgy érzed, 
mintha visszautaztál volna az időben néhány év-
századot. 

A félszigetre autóval bemenni nem lehet, kis 
hidakon keresztül közelíthető meg a part és a bel-
város is. Miután átértünk, azonnal a hangulatos 
macskaköves középkori utcákon találjuk magun-
kat, ahonnan szinte minden fontos nevezetesség 
egy karnyújtásnyira található. Nyáron érdemes 
számolni a hatalmas tömeggel, csúcsszezonban 
az utcák éjjel-nappal tömve vannak. Tavasszal 
és ősszel természetesen ettől már kevésbé kell 
aggódni. Ha kifejezetten tömeg mentesen sze-
retnénk élvezni a szinte már olasz kisvárosokra 
jellemző Trogir látványosságait, akkor a reggeli 
órákban érdemes elindulni felfedezni a belvárost. 

Miután elindulunk megismerni Trogir városát, 
szinte pár lépés után a főtéren találjuk magun-
kat. A város leghangsúlyosabb és legfontosabb 
temploma itt található, a Szent Lőrinc székesegy-
ház, ami több, mint 500 éve nyerte el végleges 

Szeretem a spontán utazásokat, mert min-
dig azok tartogatják a legtöbb meglepetést 
és újdonságot. Horvátország sokak kedvenc 
nyaralóhelye, festői szigetei, szép tengerpart-
jai minden évben turisták és pihenni vágyók 
millióit vonzzák. Hangulatos utcák, pezsgő éj-
szakai élet, frissen fogva igazi sea food a ten-
gerből, varázslatos pálmafás sétány, bűbájos 
óváros. Ezek a jelzők Horvátország szinte bár-
melyik városára igazak lennének, viszont eb-
ben a cikkben Dalmácia egyik legszebb váro-
sába, a Splittől mindössze 20 percnyi autóútra 
lévő Trogirba utazunk. 
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formáját. A tetejéről (belépő ellenében) varázs-
latos kilátás nyílik az egész városra, és madártáv-
latból is megcsodálhatjuk a látnivalókat. Hogy 
adjunk az élvezeteknek, a székesegyházban tett 
látogatás után pihenhetünk néhány percet a vele 
szemben levő kávézóban. 

A főtérről nem kell messze menni a következő 
látványosságig, ugyanis az Óratorony szintén itt 
látható. Trogir egyik leglátványosabb nevezetes-
sége, mely a múltban a Szent Sebastian templom 
része volt. A II. János Pál pápa téren, azaz a főté-
ren álló Óratorony fő ismertetője a hatalmas kék 
óralap, illetve a kupolás teteje. 

Egy kis történelmi kitekintő, ugyanis érdekes-
ség, de Trogirnak magyar vonatkozása is van! A 
várost időszámításunk előtt a harmadik század-
ban alapították. A kereskedelmi kikötő a római 
uralom idején vált az egyik legfontosabb hely-
színné, ugyanis a közeli kőbányákból ide szállítot-
ták a márványt. 

Védelmi szempontból, sok más tengerparti 
városhoz hasonlóan a félszigetre épített várost 
egy csatornával választották el a szárazföldtől. 
A történelem során sokak akarták sajátjuknak 
tudni Trogir városát, Bizánc és Velence is ko-
moly erőfeszítéseket tett a megszerzésére, de 
volt itt felkelés is, illetve arra is volt példa, hogy 

felgyújtották az egész várost. Magyar vonatko-
zás szempontjából pedig 1242-ben IV. Béla ki-
rályunk ide menekült a tatárok elől, itt kapott 
menedéket.  

Az óváros utcáin sétálva igazán különleges él-
ményben lehet részünk, mert ha nyitott szemmel 
jár az ember, akkor bepillantást nyerhet néhány 
nyitott kapu mögé. Ezek a kis belső udvarok, a 
rengeteg virággal mindig különleges élményt 
nyújtanak. Megismerni a város egy másik arcát és 
elveszni a sikátoros kis utcákban szintén emléke-
zetes pillanat.  

Nem túlzás azt állítani, hogy Trogir kikötője a 
dalmát tengerpart egyik leghangulatosabb ré-
sze. Ugyan illúzióink ne legyenek, az étteremben 
minden fogásnak megkérik az árát, de itt legin-
kább az ember az élményt, a látványt és a hangu-
latot fizeti meg. Mindemellett persze az ételek is 
kiválóak, a friss halból készült fogások kifejezet-
ten ízletesek. 

A városban és a környékén is rengeteg szállás 
lehetőség közül válogathatunk, ugyanis a hatalmas 
turista forgalom miatt óriási a kínálat. Ha főszezon-
ban szeretnénk utazni érdemes jó előre foglalni, 
mert hamar elkapkodják a legjobb helyeket. 
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Fürdőzési lehetőség Trogirban nem kifejezet-
ten van, viszont a kikötőből indulnak vízitaxik a 
dalmát Copacabana beachnek is nevezett Okrug 
strandra, ami Ciovo szigetén fekszik. Az apró kavi-
csos tengerparton napokat lehet eltölteni napo-
zással, fürdőzéssel és kikapcsolódással, ugyanis 
rengeteg hangulatos bár biztosítja az egész na-
pos koktél utánpótlást. 

Egy másik opció a tengerben való megmártó-
záshoz pontosan öt kilométerrel arrébb, a Mede-
na nevű strandon is lehetséges, viszont ez a part 
már nem Trogirhoz, hanem Seget Donji faluhoz 
tartozik.  

Ősszel is varázslatos akár csak egy hétvégére 
is leugrani a tengerhez, mert ebben a térségben 

az idő igazán csak október végén, november ele-
jén fordul hidegebbre. Trogir pedig egy pár na-
pos kikapcsolódáshoz is tökéletes választás! 

Még több utazási élmény és tipp:
https://in-my-backpack.com/

https://in-my-backpack.com/
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https://tevagyabrand.hu/
https://epitoguruk.hu/
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Peres eljárás VI. – 
Bizonyítási eljárás,
bizonyítékok

DR. NÉMETH NOÉMI

A polgári peres eljárást ismertető korábbi 
cikkeimben már szót ejtettem a peres eljárás 
megindításáról, az ügyvédi képviselet szüksé-
gességéről, a keresetlevél szükséges tartalmi 
elemeiről, az eljárás perfelvételi és érdemi 
szakaszairól és az eljárás során kérhető ideig-
lenes intézkedés jogintézményéről, valamint 
az érdemi tárgyalási szak tartalmáról. 

Ezen cikkemben az érdemi tárgyalási szak 
során alkalmazható egyes bizonyítási eszkö-
zöket ismertetem.

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

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

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

Leveleiket a:
csakpozitivanmagazin@gmail.com
e-mail címre várjuk, és a honlapun-
kon feltüntetett adatkezelési sza-
bályzat szerint kezeljük.

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

A bíróság számos bizonyítási eszköz igénybe-
vételével jut mindazon ismeretek birtokába, me-
lyek alapján megalapozott döntést hozhat.

Bizonyítékaikat a peres feleknek már az eljárás 
elején benyújtott perirataikban (keresetlevél, el-
lenkérelem, viszontkereset) meg kell jelölniük, a 
bíróság bizonyítást hivatalból (saját hatáskörben) 
csak akkor rendelhet el, ha azt a törvény megen-
gedi.

Az eljárás során felhasználható bizonyítási esz-
közök közül a Polgári perrendtartás csak néhá-
nyat nevesít (úgy, mint: tanúk, szakértők, okira-
tok, szemle), azonban ezeken kívül a peres felek 
által bármilyen bizonyításra alkalmas és jog-
szabály által nem tiltott eszköz alkalmazható.

Tekintsük át elsőként a nevesített bizonyítási 
eszközöket.

A tanúk igen fontos bizonyítékokkal szolgál-
hatnak az ügy kapcsán. A tanúvallomások termé-
szetesen abban az esetben esnek igazán nagy 
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súllyal latba, ha a tanúk közvetlen információkkal 
rendelkeznek a per tárgyával kapcsolatosan. Ha a 
tanú csak közvetetten (pl. magától a felperestől, 
vagy az alperestől tud az esetről, a bíróság mini-
mális súllyal tudja értékelni a vallomást.

Kiemelendő, hogy a tanúvallomás megtétele 
állampolgári kötelezettség, azt megtagadni, csak 
a törvényben meghatározott esetekben van mód 
(pl. rokoni kapcsolatok esetén, de bizonyos ügy-
csoportokban még ez esetben sem, titoktartási 
kötelezettség esetén, illetőleg, ha a tanú vallo-
másában magát vagy hozzátartozóját bűncselek-
mény elkövetésével vádolná).

Szintén fontos megemlíteni, hogy a hamis ta-
núzást a törvény igen szigorú - szabadságvesztés 
– büntetéssel fenyegeti. (Arra természetesen van 
lehetősége a tanúnak, hogy ha nincs tudomása 
arról a tényről, melynek bizonyítására beidézték, 
esetleg már nem emlékszik pontosan, azt a bíró-
ság felé jelezze.)

A tanúk meghallgatása egyebekben úgy zajlik, 
hogy először a bíróság, majd felek jogi képvise-
lői, illetőleg a felek személyesen is kérdéseket in-
tézhetnek a tanúhoz.

Szakértőt alkalmaz a bíróság a peres eljá-
rásban, ha a perben jelentős tény megállapítá-
sához, megítéléséhez különleges szakértelem 
szükséges. Szakértőként vagy a felek által indít-
ványozott magánszakértő, vagy a bíróság által 
– a hivatalos névjegyzékből – választott szakértő 
rendelhető ki. A szakértők esetében is igaz, hogy 
mind a bíróság, mind a peres felek intézhetnek 
kérdéseket a szakértőhöz.

A szakértői vélemény költségeit annak a fél-
nek kell előlegeznie, aki a szakértő kirendelését a 

perben indítványozta. A költségek nagy többsé-
gében igen borsosak…

A szakvélemények értékelése kapcsán el-
mondható, hogy – bár a polgári perrendtartás 
alapján – az nem köti a bíróságot, mégis nagy 
többségében elmondható, hogy a bíróság íté-
letének meghozatalakor súlyozottan veszi figye-
lembe a szakvéleményt, hiszen, ha a szakértő 
kirendelése a perben szükséges, az feltételezi, 
hogy a bíróságnak és feleknek az adott témában 
nincsenek mélyreható ismeretei.

Okirati bizonyítás legegyszerűbb módon 
köz-, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal 
történhet. A közokirat olyan papír alapú vagy 
elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegy-
ző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv 
ügykörén belül, a jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelő módon állított ki. A teljes bizonyító 
erejű magánokirat az aláírások igazolhatósága 
által válik teljes bizonyító erejűvé (ilyen pl., ha an-
nak készítője saját maga írja kézírással, s alá is írja, 
vagy az aláírást tanúk, ügyvéd hitelesíti). Az ilyen 
okirat az ellenkező bizonyításáig teljes bizonyító 
erővel bizonyítja, hogy az okirat aláírója az abban 
foglalt nyilatkozatot megtette, illetve elfogadta 
vagy magára kötelezőnek ismerte el.

Az okiratok kapcsán kiemelendő, hogy az 
emberek nagy része – sajnálatos módon – még 
manapság is igen gyakran ír alá olyan okiratot, 
melynek tartalmát nem olvassa át, nem ismeri. 
Ezen okiratok azonban ugyanolyan kötőerővel 
rendelkeznek, mint bármely más hivatalos doku-
mentum, így igen fontos, hogy a jogkereső kö-
zönségben erősödjön a tudatosság ezen a téren.

Fenti két okirati típushoz a jogszabály igen 
erős bizonyító erőt fűz, míg az egyszerű magáno-
kiratok esetén csupán azt említi, hogy a bíróság a 
bizonyítékok között figyelembe veszi őket, s mér-
legeléses alapon dönt azok súlyáról.
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A polgári perrendtartás által kiemelten neve-
sített bizonyítási eszközök közül utolsó a szemle, 
melyre akkor kerül sor, ha a perben jelentős tény 
megállapításához személy, tárgy, helyszín vagy 
esemény közvetlen megvizsgálása, illetve megfi-
gyelése szükséges.

Amennyiben a szemle tárgya egy ingóság, a 
bíróság felhívja annak birtokosát, hogy a tárgyat 
mutassa be a bíróság számára. Ingatlan esetén 
a bíróság (az eljárást lefolytató bíró) kiszállhat a 
helyszínre megtekinteni a kérdéses ingatlant. 
(Személyes élményként részt vettem pl. olyan 
helyszíni szemlén, melynek során a saját magát 
igen rossz helyzetben lévőként beállító személy 
ingatlanának minden szobájában - a mellékhe-
lyiséget is beleértve - igen nagy értékű televízió 
volt megtalálható, a kerti tóban pedig hattyúk 
úszkáltak. Ezek után könnyen kitalálható, hogy a 
bíróság mennyire vette komolyan a tulajdonos 
költségkedvezmény iránti kérelmét…)

A bíróság a szemle sikerességének érdekében 
alkalmazhatja egyebekben valamennyi rendelke-
zésére álló kényszerítő eszközök, szükség esetén 
a rendőrség közreműködését is, melynek költsé-
gét későbbiekben a szemlét akadályozó személy 
köteles megtéríteni.

A polgári perrendtartásban nevesített bizo-
nyítási eszközökön kívül természetesen számos 
más bizonyítási eszköz is figyelembe vehető a 
peres eljárás során (pl. környezettanulmány ké-

szítése, hatóságok, intézmények megkeresése 
állásfoglalás beszerzése végett, fényképfelvéte-
lek bemutatása, stb.). 

Egyre gyakoribb pl. a közösségi médiában 
közzétett fényképelvételek felhasználása pl. az 
érintett személy életkörülményinek igazolásá-
ra. Ismét kiemelném azonban, hogy a bizonyí-
tékok beszerzésének és bemutatásának törvé-
nyes úton kell történnie, ellenkező esetben a 
bíróság kirekeszti azokat a bizonyítékok köré-
ből. Leggyakoribb vonatkozó példa a manap-
ság igen könnyedén elkészíthető hang-, vagy 
videofelvételek felhasználási problematikája, 
ezek közzétételéhez ugyanis az érintett személy 
gyakorlatilag sosem járul hozzá. A bírói gyakor-
lat szerint ilyen felvételek kizárólag olyan eset-
ben használhatóak fel, ha a bizonyíték bemuta-
tásához erősebb érdek fűződik, mint amekkora 
jogsérelmet okoz a másik fél számára. Ennek 
eldöntése természetesen igen nehéz, s nem 
kevésbé szubjektív…

Valamennyi bizonyíték beszerzését követő-
en, a bizonyítási eljárás végén a bíróság a per-
ben jelentős tényeket a felek tényállításainak 
és perben tanúsított magatartásának, valamint 
a per tárgyalása során megismert bizonyíté-
koknak és egyéb peradatoknak eredményeit 
egybeveti, egyenként és összességében érté-
keli, s mindezek alapján a pert - határozatával 
- meggyőződése szerint dönti el.



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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Dare to be the best! 
Építsd tudatosan önmagadat!
Építsd tudatosan pályafutásodat! 
– Logómban a misszióm – Ion története

PÁLI PATRÍCIA

Hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás?
Ez az a történet, ahol pontosan tudom a választ!
A Tojás!

„Egy elemi kis részecske, ami magától értetődő természetességgel tud 
negatív és pozitív lenni”

Évekkel ezelőtt Tóth Róza grafikussal nagyon sok közös projekten dolgoztam együtt és az ott 
született karakterek, tervek el is indultak saját útjukra. Egy figura volt csak, ami az íróasztal fiók-
jának mélyén maradt és várta, hogy megtalálja helyét és projektjét, amiben életre kelhet.



CsPM   55

Ő volt Ion, aki most a Dare to be the best! 
Építsd tudatosan önmagadat! Építsd tudatosan 
pályafutásodat projekt brand logójaként hirdeti 
és képviseli azt a víziót, amit ezzel az egész tehet-
ségekre fókuszáló munkásságommal képviselek, 
építek és a mentor programomon keresztül látha-
tóvá teszek

Ion Tojásemberke néven látta meg a napvilá-
got és rögtön nagyon sok Tojásemberke született 
belőle. Aztán ahogy láttam az elkészült anyagot 
belőle úgy éreztem, hogy másik név illene job-
ban rá, más karakter név írná le legjobban a köré 
épített filozófiát.

Így jutott eszembe az „Ion” név, amire úgy érez-
tem, hogy ennél hozzá illőbbet nem is találhatnék

Ion – a legkisebb elemi részecske, ami magától 
értetődő módon tud pozitív és negatív lenni.

Emberi sorsok, emberi történetek, a legkisebb 
építőkövei egy nagy egésznek. 

Egy pici építőköve a nagyvilágnak, de egyben 
egy teljes világ a maga apró valójában.

Kicsi Ionokkal dolgozok együtt nap, mint nap 
a munkám során pszichológusként. Elemi épí-
tőköveivel egy nagy egész rendszernek, emberi 
sorsokkal, melyek kis építőkövei egy nagy egész 
rendszernek, de egy tökéletesen teljes világot ké-
peznek önmagukon belül. Ahol nagy feladat és út 
integrálni a pozitív és negatív érzéseket, szemé-
lyiségvonásokat, megélt tapasztalatokat. Ebbe a 
zárt kis világba megtalálni a helyét úgy a pozitív, 
mint a negatív tendenciáknak, felismerni, elfo-
gadni és megoldozni a negatív és pozitív min-

tázatokat – mert természetes része életünknek 
a pozitív és negatív oldalunk egyaránt. Megélni, 
kezelni és ezekkel együtt egy jól működő életet 
felépíteni úgy lehet, ha tudatosan megismerjük 
énünk úgy pozitív, mint negatív vetületét. Közel 
merünk menni problémáinkhoz, fel merjük ismer-
ni félelmeinket és rossz mintázatainkat, merünk 
változtatni rosszul rögződött viselkedési struktú-
ráinkon és határozott magabiztossággal oda tu-
dunk erősségeink, pozitív vonásaink mögé állni, 
helyén kezelve és értékelve azokat.

Te vagy mindennek az alapja, egy pici egység, 
pozitív és negatív ellenpólus teljesség, ahol a 
nagy munka elfogadni a két oldalt, megdolgozni, 
megszelídíteni és önmagadévá tenni az erőssé-
gek és gyengeségek, a magasságok és mélysé-
gek végtelen távoli és mégis oly közeli létezését.

A maga természetességével megélni a pozitív 
és negatív oldalt és vetületet, integrálni és meg-
találni ezen vonások helyét abban a zárt világban, 
ami az ember maga. 

Elfogadni, megdolgozni, felismerni és feldol-
gozni életünk és létünk pozitív és negatív részeit, 
élményeit, tapasztalatait, feladatait „normál hely-
zetben” is hatalmas feladat, de egy még bonyo-
lultabb és különlegesebb feladat a tehetséges 
emberek esetén.

A tehetséges emberekkel való munkát én 
– mindig – a gyémánt csiszoló feladatához ha-
sonlítom.

Nagy értékű kincsek vannak a kezem között, 
amikkel finoman és precíziós mozdulatokkal kell 
bánni, lefejtve a csillogást és tökéletességet elfe-
dő rétegeket, vigyázva, hisz minden mozdulatnak 
nagy tétje van, egy óvatlan mozdulattal megsért-
hető és megtörhető a csillogás, a legjobbak közé 
jutás reménye - ilyen szakemberként a tehetsé-
gekkel folyatott közös munka.

Színes és szerteágazó pszichológusi munkám 
során mindig igazi jutalomjáték számomra, mikor 
a jóból kell a még jobbat kihozni, mikor a maga 
területén kiváló eredményekkel rendelkező kli-
ensem mellett lehetek és támogathatom, hogy 
még magasabbra és magasabbra jusson, még 
tökéletesebb formát érjen el, még hatékonyab-
ban tudjon céljai felé haladni.

Felismerni a célok elérését akadályozó gáta-
kat, felszabadítani az addig fel nem ismert rejtett 
- érzelmi, mentális - tartalékokat, elveszni a rész-
letekben és meglelni a legapróbb összefüggése-
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ket, melyekkel egy sokkal teljesebb, hatékonyab-
ban működő egész alakítható ki – így működök 
együtt a tehetséges emberekkel, pozitív és nega-
tív részeik precíziós megdolgozása által.

Logómban a misszióm – magától értetődő ter-
mészetességgel megélni úgy pozitív, mint nega-
tív valónkat, ez a folyamat zajlik le a tehetségekkel 
folytatott közös munkában.

A magától értetődő természetességgel po-
zitívnak és negatívnak lenni megvalósítása és 
megélése két nagyon klasszikus gátba szokott 
ütközni – pozitív dolgokról beszélni nagyképű-
ségnek tűnne, a negatív dolgokat meg jobb eltit-
kolni. Így foglalható össze röviden a két klasszikus 
gát, amit nézzünk meg most egy kicsit részlete-
sebben kifejtve.

A pozitív oldal megélése egy szemérmes 
pironkodással teli, szemlesütős állapot, ahol ön-
telt és nagyképű hivalkodás lenne erényekről és 
erősségekről magabiztos határozottsággal vallani

„Egy zárt kis világban, ahol a ki-
válóság az alap, mit nevezhetek ma-
gamban pozitívnak?”

Nagyon nehéz énünk pozitív aspektusait meg-
élni és valódi értékként gondolni és építeni rá 
egy olyan helyzetben, ahol a különlegesség, a ki-
válóság a belépési alap.

Nagyon nehéz kiállni és stabil részünkként 
tekinteni pozitív vonásainkra mindaddig, amíg 
konkrét eredményekben nem mérhető a tehet-
ségünk területén befektetett munka.

Nagyon nehéz büszkén és nyíltan kimondani 
és felvállalni a bennünk rejlő pozitív alapértékeket, 
míg a kiváltságosoknak járó csúcsot el nem értük.

Míg úton van a tehetség a talentumának ki-
bontakoztatásában, míg a napi munka és küzde-
lem az alapélménye, a mindennapos megméret-
tetés, hogy a sok tehetség között tudja a tempót 
tartani és helyt tudjon önmaga számára biztosí-
tani ebben a pici és zárt világban, addig túlzott 
elbizakodott nagyzolásként tekintenek erényeik 
tudatos felvállalására.

Ha felvállalni nehéz, hogy mi az erényem, a 
pozitív bennem, akkor beismerni negatív vonása-
imat, felvállalni tökéletlenségemet egy tökélete-
sek számára fenntartott világban, akkor érezhető, 
hogy még nagyobb gátakkal van ez övezve.

„Ha nap, mint nap a határaim fe-
szegetése a cél, ahol a korlátokat 
átlépni és nem, mint akadályt meg-
látni kell, hogyan mondhatnám ki, 
hogy láthatnám meg a bennem lakó 
gyengeséget és negatívumot?”

A negatív oldal megélése kapcsán Réz András 
esztéta szavai jutnak mindig az eszembe – ennél 
jobb példát nem is tudnék hozni.

A pszichológia szak mellett a kulturális mana-
ger képzést azért végeztem el, mert szerettem, 
hogy használhatom a kreativitásomat, ami külö-
nösen igaz volt Réz András órája esetén, hiszen 
lenyűgöző esszék írásával lehetett abszolválni 
kurzusát.

Sose felejtem el a három megírandó esszé 
közül az egyik címe a „Csúnya és szép betegsé-
gek” névre hallgatott, amit Réz András úgy ma-
gyarázott el, hogy: „Vannak a szép betegségek, 
mint például egy bypass műtét, amivel fel lehet 
vágni egy társaságban, míg vannak a csúnya be-
tegségek, úgy, mint például egy aranyér műtét, 
amiről mélyen hallgat az ember egy társasági 
összejövetelen”.

Ha negatív érzelmekről, vonásokról beszélünk 
nekem rögtön ez az esszé cím jut az eszembe és 
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ezzel párhuzamosan, hogy a negatív érzelmek, 
vonások nem mások, mint a csúnya betegség, 
amit mélyen el kell hallgatni – lehetőleg még ön-
magunk elől is.

Meggyengítene, elterelné a fókuszt és a velük 
való foglalkozás a széthullás, a – ki tudja milyen 
áron, de fenntartott – stabilitás meggyengülését, 
megrendülését hozná magával – egy szóval jobb 
nem tudomást venni a negatív dolgokról, jobb 
azokat lezárt kis dobozba, érintetlenül hagyni. 

Tehetség – a kiválóságok különleges kis világa, 
ahol nap, mint nap a határok feszegetése, a lehe-
tetlen valósággá tétele, a csillagok földre hozatala 

körül forog minden nap, ahol önmagunk – gyen-
geségének – legyőzése a tét, ahol a negatív csak 
egy fekvő – határ – vonal, amin át kell lépni, ami 
felett emelt fővel tovább kell haladni a cél felé.

Beismerni gyengeségemet, teret adni félel-
meimnek, negatív tendenciáimnak veszélyes, a 
sikert megrengetni tudó veszélyes művelet.

Jobb érintetlenül hagyni és nem tudomást ven-
ni róla, hiszen egy olyan világban, ahol mindenki 
erős, tehetséges és különleges, ahol mondhatni 
szupermanek között él a tehetséges ember, ott 
a negatív, a gyengeséget, tökéletlenséget jelen-

tő érzések, gondolatok, vonások – akár csak ön-
maga előtt való – beismerése, felvállalása egyet 
jelentene azzal a kinyilatkoztatással, hogy nem 
vagyok ebbe a világba, a tehetséges emberek 
világába való. Önmagát tenné száműzötté egy 
ilyen lépéssel a tehetséges ember.

De alaphangon szembesülni a negatív én-
résszel már egy veszélyes érzés.

Hiszen nap, mint nap a határok feszegetése 
zajlik a tehetséges ember életében, tudatosíta-
ni, hogy mennyire fáj, mennyire nehéz az a napi 
több óra, amit a tehetség tökéletesítésével tölt a 
tehetséges ember. Bevallani, hogy néha jó len-
ne olyan „egyszerűen átlagos” napokat megélni. 
Megélni azt az áldozatot és lemondást, amit egy 
majd valamikor eljövő siker érdekében megtesz 
a tehetséges ember. Tudatosan hagyni megélni 
azt a fájdalmat, ami a tehetség kibontakoztatása 
közben kísérője a mindennapoknak.

Nos mindez veszélyesnek tűnik első pillan-
tásra, hiszen ott van annak az eshetősége, hogy 
ezen negatív tendenciák megélése megakaszta-
ná, szétzilálná, sőt akár el is tántorítaná a tehetsé-
ges embert attól, hogy az egész életét a tehetsé-
gének kibontakoztatásának szentelje.

Mert csúnya betegség a tökéletlenség, s erről 
mélyen hallgatni illik, ott a tökéletesek és különle-
gesek zárt kis világában

Megélni és tudatosan integrálni énünk pozitív 
és negatív részét, kicsi Ionnak lenni bátor lépés, 
de szerintem igazán naggyá válni ezen az úton 
lehet, hiszen a siker egyik pillére – a pályafutá-
sunk tudatos építése mellett – önmagunk tuda-
tos építése.

Építsd tudatosan önmagadat! Építsd tudato-
san pályafutásodat!

Légy magától értetődő természetességgel 
pozitív és negatív – ezt üzeni Ion, a Dare to be 
the best! projekt brand karaktere
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VENDÉG SZERZŐ

Motiváció – csak jön és megy? 

Manapság hétköznapi beszélgetések tárgya a belső és külső motiváció megkülönböztetése. 
Az esetek többségében leegyszerűsítve ez úgy néz ki, hogy a külső motiváció az, amikor valaki 
vagy valami más ösztönöz, hogy csináljunk meg valamit, a belső motiváció az, amikor magamnak 
találom ki a feladatot, én akarom és van kedvem végrehajtani. 

A pénz az egyik legáltalánosabb külső moti-
váció, bár a munkahelyi motiváció kapcsán egyre 
többet beszélünk a társas kapcsolatok, a vezető 
személyének és nem pénzbeli elismerések fon-
tosságáról, mégis tegyük fel a kérdést: 

Miért csinálod, amit csinálsz? 

Valljuk be őszintén, hogy a pénz szerepel a 
miértek között. Néha ijesztő belegondolni, hogy 
mennyi cselekedetünket hajtja a pénz szerzése 
vagy elvesztésének elkerülése anélkül, hogy tu-
datában lennénk. Mi sem természetesebb ennél, 
hiszen a pénz az eszköz arra, hogy a materiális vi-
lágban élni tudjunk. 

De mi van, ha CSAK a pénz motivál? Mennyire 
nyomja el a nyugalmat, szeretetet, kedvességet, 
boldogságot, lelkesedést, valamint az élet köny-
nyedségének megélését? 

Tényleg arra vagyunk hivatottak, hogy az 
egész életünk során hajtsunk egy eszközt? Egy-
re több szó esik arról, hogy az élet ennél sokkal 
több. Olyan időszakot kezdtünk el élni, amikor 
azon dolgozunk, hogy olyan tevékenységgel te-
remtsük elő a pénzt, amit szeretünk és élvezünk 
csinálni. Amikor megélhetjük a felhatalmazást, a 
szabadságot és kiteljesedhetünk. 



Ennek kapcsán megszülettek az olyan szloge-
nek, mint, hogy “Találj egy olyan célt, ami min-
den nap kiugraszt az ágyból.” Valóban ezt jelenti 
a küldetéstudat? Valami, ami miatt nem alszol, ha 
arra van szükséged? Mostantól a belső motiváció 
és életcél megélése címszavak alatt pörgetjük túl 
magunkat és égünk ki?

A belső motiváció által mefogalmazott életcél 
sem egy olyan dolog, ami egyik nap megérkezik 
és aztán az életed végéig minden nap lelkesen, 
kreatívan és tettrekészen tart. A motiváció fenntar-
tása tudatos gyakorlatot igényel és az is rendben 
van, ha van olyan nap, amikor nem csattansz ki a 
lelkesedéstől. 

Amikor felismerjük azt, hogy minden egyes 
pillanatban miénk a döntés arról, hogy hogyan 
érezzük magunkat, akkor megértjük azt is, hogy 
a motiváltság érzését is tudatosan behozhatjuk a 
létezésünkbe, amennyiben erre van szükségünk. 

Jól bevált gyakorlatok a múlthoz és a jövőhöz 
kötődő gondolatok felidézése. A múltbeli sike-
rekre, eredményekre és örömökre, valamint a jö-
vőbeli célokra, álmokra való fókuszálás segíthet a 
motiváció növelésében. 

Mit tehetünk a jelen pillanatban? 

Az élet iránti alázat, tisztelet és hála. Bár-
mi történjen, ha átéled a hála érzését azért, 
hogy ma is kinyitottad a szemed, lélegzel, 
tehát életben vagy, akkor az élet iránti mély 

tiszteleted nem fogja megengedni azt, hogy 
húzd a szád azokra a feladatokra, amelyek aznap 
rád várnak. 

A motiváció nem valami olyasmi, ami csak úgy 
szimplán megtörténik velünk. A motivációhoz 
hozzá tartozik az is, hogy mire figyelsz, milyen 
gondolatokkal és érzésekkel éled az életed és, 
hogy hogyan akarod felhasználni azt a napot, 
amit ismét megkaptál arra, hogy élj. 

Kulcu-Gusztafik Anita ACC,
Egyéni & Csapat Coach
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BALÁZS KRISZTINA

Én vagyok a siker? 
Javaslat 12 pontban

Sokszor merül fel a gondolat, hogy az emberek sikerre születtek-e vagy életük tapasztalásai által válnak 
sikeressé. Mind ismerünk olyan embert, aki már kisgyereknek is annyira kreatív, hogy anya, apa, nagyszülők 
mind azt hiszik, felnőtt korában gazdag és híres lesz. Aztán valami történik, és felnőtt korban jön a küzdelem 
hogy egyről kettőre jusson az ember. Mi történik vajon? Hova tűnik a kezdetben jól működő alkotásvágy? 
Természetesen van olyan is, amikor a fiatalon túl életrevaló gyereknek azt jósolják „belőled nem lesz senki” 
és felnőttnek mégis sikeres cégvezető válik belőle. Vajon honnan merít lendületet és energiát mindehhez?

A siker nem attól függ, honnan 
jövünk, milyen neveltetésünk volt, 

mit mondtak nekünk a szüleink, 
hanem valahonnan máshonnan.

Habár a siker mindenkinek mást jelent, egy 
azonosság mindenképpen van. Ez pedig az elé-
gedettség. Onnan tudjuk lemérni sikerességün-
ket, hogy mennyire vagyunk saját magunk telje-
sítményével kibékülve.

A siker szorosan összefügg 
a gondolkodásmóddal.

Mindegy hogy a magánéletről vagy szakmai 
sikerről van szó, a sikeresség mindig azzal kezdő-
dik, hogy az agyunkat ráállítjuk az elérni kívánt cél 
gondolatára. 

Van, akinek rossz példa lebeg a szeme előtt, 
mert azt látta, hogy a környezetében senki sem 
válik sikeressé, ezért szeretne más lenni, kitörni. 
Erején felül is tesz a cél elérésének érdekében. 
Van, akinek épp fordítva, olyan minta van a csa-
ládjában, ami számára is sokkal elérhetőbbé teszi 
a sikert. Habár ettől nem válik könnyebbé annak 
elérése, de bizonyos szempontból motiváló a hit, 
hogyha „neki sikerült, akkor nekem is fog”.
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„Sokan a sikerről álmodoznak. Véleményem 
szerint a siker csak kudarcok és önvizsgálat után 

érhető el. Valójában a siker az egyén 
munkájának csak 1% -át teszi ki, és 99% -át 

annak, amit kudarcnak nevezhetünk. „
- Soichiro Honda

 Van néhány technika, amivel a gondolkodás-
módunkat tudjuk kicsit segíteni a siker irányába, 
hogy akármilyen példa is lebegjen a szemünk 
előtt, képesek legyünk a célra fókuszálni.

1- Képzeld el, hogy már sikerült.
Einstein szerint a képzelet fontosabb, mint a 

tudás. Gondoljon a sikerére a legélénkebb és 
legpontosabb módon; akkor könnyebben meg-
valósíthatja ambícióit.  Bármi legyen is az álmod, 
képzeld el, hogy már sikerült!

„Minden sikeres férfi és nő nagy álmodozó. 
Elképzelik, mi lehet a jövőjük, minden 

tekintetben ideális, majd minden nap ezen 
a távoli látásmódon, célon dolgoznak. „

- Brian Tracy

2- Határozd meg saját sikered mércéjét.
Nem lehet sikeres, aki nem tudja, mit jelent ez 

számára. Tehát tűzz ki konkrét célokat úgy, hogy 
a lábad a földön marad. Nincs rövid út a sikerhez, 
ne erre fókuszálj. A cél elérése mindig kemény 
munka és kitartás eredménye. Bízz magadban és 
képességeidben.

3- Kételkedj magadban.
A kétség lehetővé teszi, hogy figyelembe 

vedd mások kritikáját, és önkritikára is sarkall. Se-
gít elkerülni a túlzott egót. Ha azt gondolod, hogy 
zseni vagy a saját területeden, akkor nem fogsz 
figyelni az építő megjegyzésekre, így nem fogsz 
tudni javítani az esetleges hibáidon. A kétség 
ezen kívül arra is sarkall, hogy keményen dolgozz 
és felülmúld magad. Ha nem kételkedsz, nem le-
szel lelkiismeretes. A kétség megakadályozza azt 
is, hogy narcisztikus legyél. 

4- Határidők kitűzése a célhoz.
Ha nem határozol meg dátumot a cél elérésé-

re, akkor nem fogod tudni, hogy kudarcot vallot-
tál –e? Állíts be ütemtervet, amely szigorú ugyan, 
de megvalósítható.

5- Határozd meg a szükséges készségeket.
Ez a lépés magába foglalja a rövid távú célja-

id azonosítását, amelyek segítenek a terveid el-
érésében. Azt hiheted, hogy verhetetlen vagy, 
de a képességeidnek határai vannak. Nehéz si-
keresnek lenni, ha nem bízol a körülötted lévő 
emberekben. A siker a csapatmenedzsment és 
az emberi erőforrások kérdése is. Ha nem bízol 
az emberekben, nem leszel sikeres. Ha mások 
el tudják intézni kevésbé fontos feladataidat, 
akkor időt nyersz arra, hogy a munkáddal köz-
vetlenül összefüggő dolgokkal tudj foglalkozni. 
Egy jó vezető képes kiadni a kezéből a részfel-
adatokat.

6- Fejleszd a kíváncsiságodat.
Sok sikeres embernek határtalan kíváncsisága 

van. Ha nem értik, hogyan működik valami, vagy 

nincs válaszuk egy kérdésre, addig kutatnak, 
amíg meg nem találják. Az emberek csodála-
tos teremtmények: tanulmányozhatjuk a világot, 
szellemi kapcsolatokat létesíthetünk, és ezeket az 
összefüggéseket felhasználva jobbá (vagy rosz-
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szabbá) tehetjük életünket. Ez az, amit az infor-
máció lehetővé tesz számunkra. Soha ne hagyd 
abba a tanulást.

„A siker a kíváncsiságból, a fókuszból, 
a kitartásból és az önkritikából fakad. „

- Albert Einstein

7- Oszd fel a célodig vezető utat apró lépésekre.
A cél elérhetetlennek tűnik? Ne pazarold az 

idődet. Ne mentegesd magad, hogy másnapra 
halaszd a feladatokat. Bontsd inkább kevésbé 
összetett célokra. Ha lépésről lépésre irányítod a 
projektet, akkor kevésbé tűnik hatalmasnak.

8- Vedd körül magad sikeres emberekkel.
Ha motivált emberek vesznek körül, az téged 

is önbizalommal tölt fel. Ötleteket cserélhetsz, és 
még össze is hozhatnak másokkal, akik segíthet-
nek a cél elérésében. Ha sikeres emberekkel ve-
szed körül magad, az egyik módja a sikerkultúra 
fejlesztésének. Keress egy mentort. A mentor 
valaki, aki általában valamivel tapasztaltabb ná-
lad, aki járatos ezen a területen, tanácsokat ad és 
segít a projektjeidben. A mentor segít kapcsolati 
hálózat kiépítésében, ötleteinek fejlesztésében 
és stratégiák kidolgozásában.

9- Vállalj kockázatot.
Lépj ki a komfortzónádból. A sikeres embe-

rek nagyban gondolkodnak és cselekszenek. Ne 

várd meg, amíg „alkalmak” adódnak rá. A sike-
res emberek nagy befektetéseket hajtanak vég-
re; minden befektetés kockázattal jár. Tanulmá-
nyozd a kockázatokat, győződj meg arról, hogy 
az esélyek a Te oldaladon vannak, és ugorj! Légy 
bátor! Lóra!

10- Keress megoldásokat.
A sikeres emberek a felmerülő problémák és 

kérdések megoldásával ösztönzik haladásukat. 
Függetlenül attól, hogy hol vagy, vagy mit csi-
nálsz, nézz körül, és próbálj megoldásokat találni 
a problémák kiküszöbölésére, amelyek megaka-
dályozzák céljaid elérését.

11- Ne add fel és tarts ki.
Veszíteni fogsz valamennyit, ez egyértelmű.  

Az, hogy a kudarc után hogyan szeded össze 
magad, meghatározza a későbbi sikered mér-
tékét is. Ha az első próbálkozás nem sikerül, ne 
add fel. Ne feledd, hogy aki nem adja fel, az 
sosem veszít. A siker nem csak az akarat ered-
ménye, hanem következetességet és határozott-
ságot is igényel. Ha csak egyszer megpróbálod, 
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nem lesz különbség. Ha többször megcsinálod, 
akkor odaérsz.

„A visszautasítást nem szabad véglegesnek 
tekinteni, csak a sors éppen megtagad valamit 

tőlünk egy bizonyos pillanatban.”
- Anthony Robbins

12- Fogadd el az élet igazságtalanságait.
Ez egy tény.  Ne vesztegesd az időt azzal, 

hogy az igazságtalanságokra gondolsz. Nem 
mindenki fog örülni neked és a sikerednek. 

Légy kész szembenézni a féltékenyekkel, és ta-
láld meg azokat az embereket, akik örülni fog-
nak neked, és támogatnak mindenben, amit 
teszel.

Végül ne feledd!
A siker egyenlő ugyan a cél elérésével, de ne 

hidd azt, hogy ez lesz a boldogságod forrása. So-
kan azt gondolják, hogy ha ezt vagy azt a célt tel-
jesítik, boldogabbak lesznek. De a kiteljesedés és 
az elégedettség sokkal inkább arról szól, hogyan 
közelítesz az élethez, mintsem azt, hogy mennyire 
vagy sikeres.

www.balazskrisztina.hu

www.spiritual-life.hu

http://balazskrisztina.hu/
https://spiritual-life.hu/
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PÁLI PATRÍCIA

Motiváció - az irányt adó energia

A motiváció az az energia, ami a céljaink eléré-
sét táplálja.

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

A motiváció a célokban nyer kiteljesedést.
A motiváció és a cél egy szimbiotikus kapcso-

latban él - én ezt így fogalmaznám meg.
A cél adja az irányt, az utat, ahova el szeret-

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

Ha egy igazán szemléletes hasonlattal szeret-
ném leírni a motiváció és a cél kapcsolatát, akkor 
az üzemanyag és az autó üzemanyag tartályának 
példáját tudnám hozni, mely példában a motiváció 
az üzemanyag és a cél az autó üzemanyagtartálya.

„A motiváció az az energia, ami a céljaink elérését táplálja”
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A motiváció, az üzemanyag önmagában csak 
egy lehetőség, egy jó alapanyag arra, hogy len-
dületet adjon és felhasználása által aktív cselek-
vés induljon el, hogy erejét felhasználva elindul-
janak a dolgok és célt érjenek.

Egy lehetőség, aminek formát és teret kell 
adni, hogy hasznosulni tudjon, hogy kifejthesse a 
benne lévő potenciált.

A céloknak pedig, pont egy ilyen éltető erő-
re van szükségük, azaz az autó tankjának – ah-
hoz hogy elindulhasson és mozgásban lehessen 
– pontosan egy dologra van szüksége: üzem-
anyagra, megfelelő üzemanyagra.

Ha a megfelelő célt megtaláljuk, akkor a ben-
nünk rejlő motiváció megfelelő energiával fogja 
ahhoz ellátni, hogy haladni tudjunk célunk betel-
jesítésének útján.

„A motiváció nem perpetuum mobile”

Haladni azon az úton, ami közel sem egy lineá-
ris folyamat, aminek megfelelően maga a motivá-
ció szintje, energiájának ereje és lendülete is egy 
dinamikusan változó görbét ír le, ami egyben ter-
mészetes, de egyben egy tudatos munka része is. 

A cél és a motiváció szimbiózisban él, azaz a 
motiváció pont annyira tudja jól támogatni a célt, 
amennyire az tisztán, világosan látható, amilyen 
stádiumban éppen az adott cél létezik.

A motiváció milyenségét a célhoz fűződő aktu-
ális érzelmi viszonyulás fogja meghatározni.

Ha a cél tiszta és világos, akkor a motiváció 
energiája által ez a pozitív és inspiráló erő nyer 
megtáplálást. Ha nehézség és krízis nehezíti a 
célt, akkor a motiváció energiája, ezt az érzelmi-
leg nehezített helyzetet táplálja és tartja fent. Ha 
szárnyalás van felemel, ha mélyrepülés van ugyan 
olyan erővel húz le a mélybe ugyan azon energia, 
s a kétségek között az elveszettség érzését tudja 
csak megtáplálni. Fent tartva a kétely elveszettsé-
get okozó súlyát – így hatnak ezek az önmagukba 
visszacsatoló dinamikák, a motiváció – cél közötti 
zárt rendszerű kapcsolatban.

„A célt kell minél stabilabban fókuszban 
tartani, ahhoz, hogy a motiváció minél 
pontosabban és minél optimálisabban 
tudjon hozzá kapcsolódni és ki tudja 

fejteni energetizáló hatását” 

Ezért kell, hogy a célon egy folyamatos és 
tudatos fókusz és munka legyen, ezzel segítve, 
hogy a motiváció egy minél termékenyebb tala-
jon fejthesse ki energetizáló hatását. 

„Cél – terv – kivitelezés – visszaellenőrzés – mó-
dosítás – kivitelezés – visszaellenőrzés – korrekció 
– kivitelezés – fenntartás – visszaellenőrzés – mó-
dosítás – kivitelezés…”

A célon való tudatos munka pedig nem más, 
mint egy jól látható folyamat, amin keresztül idő-
ről – időre tudatosítani lehet és kell, hogy éppen 
milyen fázisban vagyunk célunk elérésében. 

Mert az teljesen természetes, hogy a cél eléré-
sének útja során különböző és akár szélsőséges 
végpontokat is elér az ember – mind fizikailag, 
mentálisan és érzelmileg – a lényeg, hogy tudato-
sítva az aktuális helyzetet minél pontosabb felis-
merés szülessen, amihez igazítani lehet a megol-
dáshoz elvezető tervet.

Jó tervet pedig egy jól felépített rendszerhez 
lehet a leghatékonyabban kapcsolni.
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A célhoz már a nullponton érdemes egy tervet 
kapcsolni, készíteni, amiben a főbb csomópon-
tok és alapelvek lefektetésre kerülnek, amiben a 
nagy ívű terv mellett világosan láthatóak lesznek 
az odáig elvezető kisebb lépések. 

Ezen kisebb lépések mentén lehet elindíta-
ni a nagy terv megvalósítását, kivitelezését, amit 
rendre – kezdetben szorosabb, később nagyobb 
időintervallumokban – vissza kell ellenőrizni és 
módosítani, finomítani amennyiben az szüksé-
ges. Ezzel tudjuk a legjobban és leghatékonyab-
ban a célt önmagunkra szabni, ezzel tudjuk a 
leggyorsabban látni, hogy jó irányba haladunk-e? 
Amennyiben igen, akkor megelégedéssel nyug-
tázhatjuk, hogy csak ezen az irányon kell maradni, 
de ha kiderül, hogy valami miatt rossz nyomvo-

nalra tévedtünk, akkor gyorsan korrigálni tudunk, 
ezzel elkerülve a teljes kicsúszás veszélyét, időt és 
energiát spórolunk önmagunk számára a tévúton 
való eltévelyedés céltól elterelő körútjától.

Egy dinamikusan szerveződő rendszer tud ki-
alakulni a cél körül, ami hatékonyan tud reagálni 
az aktuális célhoz fűződő helyzetünkre.

De minden pontos tervezés mellett is előadód-
hatnak krízisek, beállhat a motiváció vesztett álla-
pot helyzete!

„Energia nem vész el, csak átalakul!”

De mi történik egy motiváció vesztett álla-
potban?

Vajon tényleg az energia szintünk csökken le 
és a fókuszt oda kell helyezni, hogy többlet ener-

giát, plusz erőforrásokat csoportosítsunk át moti-
vációnk számára, ezzel motiváció szintünk emel-
kedését remélve vagy valami egészen más lenne 
a megoldás?

Jót teszünk magunkkal, ha a fentebb emlí-
tett módon próbáljuk meg eltűnő motivációnkat 
helyreállítani, vagy egyenesen önmagunk ellen 
kezdünk el dolgozni és még mélyebbre nyom-
juk magunkat ebben a kétségbeesett, motiváció 
vesztett állapotban?

Környezetünk „jól segít”, mikor arra buzdít, 
hogy: „Csak jobban kellene akarni! Csak össze 
kellene magadat szedni! Nem kellene magadat 
úgy elhagyni, azaz az akaratgyengeség mezejére 
tereli a fókuszt motiváció vesztett állapot esetén?

Nem!

Gondoljunk csak 
bele hogyan érezzük 
magunkat, amikor egy 
ilyen motiváció vesz-
tett állapotba kerü-
lünk!

Feszültek, frusztrál-
tak leszünk, és alap-
vetően nem találjuk a 
helyünket a világban.

A pihenés nem 
pihentető, hanem in-
kább kényszeres sem-
mittevés, ahol igyek-
szünk nem elpazarolt 
időként tekinteni az 
üresjáratként elmenő 

időre.
A tevékenységekbe inkább csak belekapunk, 

de a fókusz folyamatos elvesztése miatt mindig 
inkább máshol lennénk, mást csinálnánk, mint 
amit éppen csinálunk - egyszerűen összefoglal-
va a „semmi sem jó állapota ez”, ahol hatalmas 
mennyiségű energia folyik el, ami csak a frusztrá-
ciónkat és belső feszültségünket fokozza és ger-
jeszti egyre nagyobbra.

Ezen elméletemből kiindulva motiváció vesz-
tes esetén nem történik más, mint hogy a cé-
lok eltűnnek, elhalványodnak, zavarossá válnak, 
aminek következményeként motiváció vesztetté, 
mondhatni céltalanná válunk.

Az a pozitív lendület, fókuszált energia, alázatos 
és tudatos munka, az akaraterő, ami túl minden ne-
hézségen a célunk iránti elköteleződést erősítette 
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- azaz magával a motivációval mi fog történni pon-
tosabban egy cél vesztett állapotban?

Energia nem vész el csak átalakul!
Motiváció vesztett állapotban az ember med-

dő energiapazarló, sehova nem vezető utakat 
kezd el járni, stresszes, enervált, fókusz vesztett 
lesz - a semmibe veszés értéktelenné válás ré-
misztő képe lesz a beszűkült fókusz tapasztalat 
valósága.

Azaz – ahogy én mondanám – nem az ener-
gia vész el, motiváció vesztett állapot esetén 
nem energia veszteségről és annak „pótlásáról”, 
„feltöltéséről” kell gondoskodni, nem oda kell a 
fókuszt helyezni és nagy erőfeszítések árán meg-
próbálni helyreállítani, hanem sokkal inkább kell 
helyes mederbe terelni ezeket a szétfolyó – és ez-
által frusztrációba forduló – energiákat.

Motiváció vesztett állapot során a célok vesznek 
el, válnak képlékennyé, láthatatlanná, tűnnek el.

Azaz a célokat kell újra tisztán láthatóvá tenni 
ezzel újra aktívvá és hasznos energiává visszafor-
gatni a motivációból származó energiát.

Az üzemanyag és az autó üzemanyag tartálya 
hasonlathoz visszatérve – csak hogy szemléletessé 
tegyem a motiváció vesztett állapot képét – nem 
történik más, mint, hogy eltűnik a tank, amit feltölt-
hetne az üzemanyag – a motiváció – és így jobb hí-
ján szétfolyik a földre ezzel egy meddő, de egyben 
veszélyes helyzetet létrehozva. Szökik a semmibe 

az üzemanyag, amit, ha egy szikra berobbant, ak-
kor annak pusztítás lesz a vége, akkor abban, min-
denki, aki azon a területen van sérülni fog.

Ezért csak olaj a tűzre, ha a környezet – jót akar-
va, de nem jól kivitelezve – a még nagyobb erőket 
mozgósítva a motiváció visszaszerzésére buzdítja 
az éppen motiváció vesztett embert. Ezzel indi-
rekt módon még jobban benne tartva abban az 
állapotban, abban az elkeseredett küzdelemben, 
hogy a vélt siker reményében még több energi-
át fektet be… gyakorlatilag a semmibe, ami még 
elkeseredettebbé és reményvesztettebbé teszi 
az embert. Hiszen az az egy alapélménye marad 
meg, hogy erőn felül próbál kilábalni a motiváció 
vesztett állapotból, de előre lépés helyett egyre 
nagyobb mélységek jönnek csak.

Mert az energia „rossz helyre kerül”.
Az eltűnt, zavarossá lett célok gyűjtő tartálya, 

ami formát adna, és teremtő erővé tenné a moti-
vációt nincsen, így valódi pozitív változás ezen az 
alapon nem is lehet.

Mi lehet a megoldás motiváció vesztett állapot 
esetén? 

Egyetlen kiutat innen céljaink újraépítése és 
ezen keresztül motivációs energiánk helyes, min-
ket építő formába öntése jelenti.

Mi történik valójában motiváció vesztése ese-
tén és mi az a 3 lépés, amivel egy ilyen motiváció 
vesztett állapotot újra a célokra fókuszáló, aktív 
cselekvésbe tudunk forgatni?
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A motiváció visszaszerzéséhez 3 lépés vezet 
szerintem, ezt én a motiváció szerzés hármasug-
rásának nevezem, amit a következőképpen fogal-
maznék meg

„Motiváció vesztett állapotban céljaink 
elhalványodnak, zavarossá válnak, ami-
nek következtében a semmibe vesző, 

sehova nem vezető köröket kezdünk el 
futni.”

1) Vissza az alapokhoz
Vissza kell szerezni, amit elvesztettünk. 
Újra meg kell találni az irányt amerre tartottunk.
Tisztán látni és világosan megfogalmazni, 

hogy miért vált láthatatlanná, tűnt el, vagy halvá-
nyodott el a cél, ami felé eddig tartottunk – ez kell 
hogy az első lépés legyen, hiszen ameddig nem 
látjuk tisztán a helyzetünket addig nem lehet ha-
tékony újjászervezésben gondolkodni.

Ameddig nem hozzuk vissza a fókuszba, nem 
látjuk újra tisztán céljainkat, addig motivációnkat 
sem tudjuk visszanyerni.

Tehát az első lépés nem lehet más, mint a visz-
szatérés az alapokhoz - időben vissza kell lépni 
ahhoz a nullponthoz, ahol elköteleződtél az adott 
cél mellett.

Tematikus kérdéseken keresztül nagyon szé-
pen fel lehet építeni és tudatosítani motivációd 
és célod történetét.

Miért pont ez a cél került a fókuszba? 
Mi inspirált ezen cél megvalósításában? 
Mi volt a víziód, hova szeretnél eljutni ezen cél 

megvalósítása által? 
Éld át újra azt az érzelmi állapotot, azt a pozitív 

lendületet, amivel ráléptél erre az útra.

2) Lásd az utat
A nullponttól a jelen pillanatig milyen utat jár-

tál be? 
Tudatosítani, hogy ez a motiváció vesztett ál-

lapot része egy nagyobb egésznek, „csak egy 
fejezet” egy hosszabb történetben egy nagyon 
lényeges elem, hiszen ezáltal relativizálható az 
aktuális helyzet súlya, ezáltal pontosabban meg-
ítélhető, hogy valójában – a teljes egészhez vi-
szonyítva – milyen tényleges jelentéssel bír ez a 
nehezített időszak.

Építsd hát fel tematikusan önmagad számára 
azt az utat, amit a célod melletti elköteleződés ki-
indulási pontjától egészen a jelenig bejártál.

Ismételten csak tematikus szempontsoron ke-
resztül lehet építkezni a célodban eddig megtett 
út kapcsán.

Tedd láthatóvá önmagad számára, hogy hova 
jutottál el a céljaid felé vezető úton! 

Gyűjtsd össze a főbb csomópontokat - sike-
reiddel, nehézségeiddel, az elért fejlődéssel. 
Gondold át, hogy az eredeti elképzelésekhez 
képest ott tartasz, ahol tartani szeretnél? Elé-
gedett vagy az elért eredményekkel? Vagy van 
benned hiányérzet?

Építsd fel és tedd láthatóvá az eddig a céljaid 
felé megtett utadat!

3) Lobbantsd lángra a motiváció szikráját
Mivel egy megrekedt és stagnáló helyzet van 

itt és most, ezért kell egy olyan extra szikra, ami 
segít kilendíteni téged ebből az állapotból.

Oka van annak, hogy miért torpan meg egy 
addig – jól – működő rendszer, hogy miért fárad 
ki és miért esik szét a fókusz.

Nyilván ugyan onnan folytatni nem lehet, 
ahonnan leágazott az út, hiszen maga a motiváció 
vesztés ténye a bizonyíték arra, hogy valami miatt 
kisiklás történt a cél felé vezető úton, oka van an-
nak, hogy a régen még inspiráló víziók miért nem 
azok már.

Kell egy újra definiált cél, kell valami extra, ami 
fellobbantja a motiváció, a szenvedély és ezáltal 
az cél iránti – újbóli – elköteleződés lángját.

Ezért egy nagyon fontos dologra kell itt a fó-
kuszt helyezni és eköré építeni az újrakezdést

Találj a célodon belül egy olyan újszerű lépést, 
egy olyan lendületet adó szemléleti elemet, ami 
át tud lendíteni ezen a motiváció vesztett állapo-
ton. Gyors és látványos eredményt hozó lépés 
kell ez hogy legyen, ami felpörget annyira, ami-
nek lendületére egy közép – hosszú távú cél tud 
majd kapcsolódni.

„Újra definiálni vagy új úton elindulni?”

És lehet, hogy ezen hármasugrás lépésein ke-
resztül menve úgy érzi az ember, hogy nem újra 
definiálni kell a régi célt, hanem egy egészen új 
irányba elindulva, lezárva a régit, új célt, új utat 
elkezdve kell tovább haladnia?

Lehet!
Ha így van, akkor merni kell lezárni, elengedni 

és önmagunk számára megengedni, hogy egy új 
perspektíva nyíljon.

…mert bármerre is vezet az utad, ha megtalá-
lod melyik is az, a motiváció éltető energiája táp-
lálni fogja azt!
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Keresse weboldalunkat, Facebook, LinkedIn,
Pinterest és Instagram profilunkat 
a magazinnal kapcsolatos friss információkért!

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

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

Őszre hangolva:
egy csepp pozitivitás

Hihetetlen, de mégis igaz, hogy sajnos vagy nem sajnos vége a nyárnak és szeptember szele 
csenget a kapuinkon, az iskolai csengőn túl. Végig gondolom az elmúlt 2,5 hónapot, a nyaramat 
és olyan érzés tölt el, mintha 2 hét lett volna. Ezt persze nem csak én érzem és nem most fordult 
elő először, mégis mellbevágó a felismerés újra és újra, minden évben.
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Mindenkinek mást jelent a szeptember, a nyár 
végét, az ősz kezdetét.

Sokan nem szeretik, hisz kezdődik újra a suli, 
munka, vége a jó időnek, végül is kinek van ked-
ve a sok nyári felszabadult nap után megint visz-
szaszokni a napi mókuskerékbe. Őszintén szólva 

nehéz is nagy hirtelen újra felvenni a lendületet 
és folytatni ott, ahol nyár elején abbamaradt. 

Személy szerint, nekem a szeptember az 
egyik kedvenc hónapom és nem csak azért, 
mert ilyenkor van a szülinapom, hanem szimp-
lán a hangulata miatt. Persze sokszor jobban 
esne még egy bónusz hónap, amit nyaralással, 
pihenéssel töltene az ember, de semmi sem 
tarthat örökké. 

Balszerencsénkre nincs még egy bónusz hó-
nap, így kénytelenek vagyunk elfogadni a tényt, 
hogy vége a nyárnak és újult erővel, motiváció-
val kell újrakezdeni. Na igen, könnyű azt monda-
ni, mégis honnan merítsen az ember motivációt 
és életkedvet, hiszen az ősz nyirkos, borús, esős, 
még a házból sincs kedvünk kimozdulni, nem-
hogy energiabombaként viselkedni. 

Először is sokat segíthet, ha úgy fogjuk fel a 
dolgot, mintha egy friss fejezet lenne életünk 
könyvében, amit előre tudunk, hogy nehezen 
vágunk neki, mégis hajt a kíváncsiság, hogy mit 
rejtegethet számunkra. Elvégre saját életünk tör-
ténetének írói vagyunk, és főképp rajtunk múlik, 
mikor mi történik, hiszen mi vagyunk a főszerep-
lők. Így hát alakítsuk úgy, hogy a főszereplőre ne 
borús, szomorú, energiátlan hónapok, fejezetek 
várjanak, hanem a lehető legjobbra törekedjünk. 
Sose lehet tudni milyen várt vagy nem várt ese-
mények színesíthetik meg. 

Másodszor, vessünk egy pillantást a termé-
szetre, hiszen ilyenkor még sokszor szép, napos 
idő van, nem véletlen a vénasszonyok nyaráról 
beszélünk. Megcsodálhatjuk, ahogy a természet 
átváltozik valami szépből még szebbé és színe-
sebbnél színesebb levelek borítanak be mindent. 
Abszolút hangulat boost, ha az őszi ruhatárunkat 
a falevelek színeivel párosítjuk, így nem válik egy-
hangú, szürkévé az egész évszak, illetve még, ha 
nem is süt a nap, akkor egy esős napon az outfit-
tünkkel mi lehetünk egy színfolt a tömegben. 

Harmadszor, ahogy mindennek, az ősznek is 
rengeteg szépsége van. Gondolok itt az illatok-
ra, az őszi ételekre, a szeptemberi szüretre, a cosy 
hétvégékre, kirándulásokra, a forró italokra, fi-
nom kávékra, teákra.

Csak annyi a dolgunk, hogy megkeressük min-
den nap azt a valami kis pluszt, ami energiát ad, 
és amitől jobban érezhetjük magunkat. 

Ne a nyár végére összpontosítsunk, hanem az 
ősz kezdetére, ami sok újdonságot és kalandot 
tartogat számunkra még akkor is, ha sokszor ne-
hezen indulnak a napok. Szóval legyen ez a kis rö-
vid szösszenetem egy ősz eleji emlékeztető min-
denkinek, hogy fel a fejjel, a csodás nyár után egy 
még csodásabb ősz várja, hogy meghódítsuk.
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X álmosan ment be reggeli kávéjáért a benzinkútra. A kutas lány egy derűs 

„szép jó reggelt”-tel, és egy széles mosollyal fogadta. Önkéntelenül megjelent X 

arcán az a bizonyos két kis gödröcske. Már fele annyira se volt rosszkedvű. Nap-

jának következő állomása a munkahelye portája volt. X a szokásostól eltérően 

viccelődve lépett oda a pulthoz, és vette fel az aznapi postát. A portásnak még 

egy végeláthatatlannak tűnő órája volt hátra a műszakból, hirtelen azonban, 

dalolászva fogott hozzá az aznapi jelentéséhez, és egy energikus ‚jó reggelt’-tel 

köszöntötte N munkatársat. N erre meggondolta magát, és lépcsőn ment fel lift 

helyett, ahol találkozott a nyugdíjas takarítónővel, akinek megdicsérte a frizurá-

ját. A takarítónő rég nem kapott ilyen szép bókot, így sugárzó arccal indult a 

metróaluljáróhoz, és kedvesen mutatta fel az ellenőrnek bérletét. Az ellenőr sa-

vanyú képe felderült, és G-re már egy kisimult arc tekintett, mikor a jegyét kérte. 

G a szokásostól eltérően, a metrón segített egy babakocsis anyukának a kocsit 

beemelni. Az anyuka gyűrött vonásai hálával teltek meg, és ugyanígy tekintett 

később a vidéki mogorva doktorra is. Az orvos megfásult ráncai ellazultak, és R 

már ezzel az „új” doktor úrral találkozott. R kedélye ennek hatására csillapodni 

látszott, s belátta, hogy a kígyózó pácienssor miatt feleslegesen hergeli magát 

az ember. Ráadásul a váróba bekukkantó harmadunokatestvér még egy ‚szép 

napot komám’-ot is kapott tőle, kedélyes vállveregetés kíséretében, aki végül 

jobbnak látta később visszatérni. “Addig is megiszok egy kávét” - gondolta. 

Épp jókor érkezett a közeli csehóba, hogy segítsen a pultos lánynak, aki egy 

szerencsétlenül járt pohár maradványait próbálta eltüntetni. A váratlan jószán-

dék megnyugtatta a lány pattanásig feszült idegeit, és a következő szendvicset, 

D ebédjét, már fülig érő szájjal szolgálta fel. D-nek nem volt túl sok ideje, mert 

rohannia kellett egy megbeszélésre, viszont jól esett neki nem csak az étel, de 

a különös kedvesség is. A csoportvezető fapofája oldódni látszott, amint D tré-

fálkozva köszöntötte. Így a megbeszélés jól sült el, és a csoportvezető nyugodt, 

barátságos arckifejezéssel érkezett a szülői értekezletre. Ami ugyan elég sokáig 

elhúzódott, de hála a csoportvezető leleményességének, és humorérzékének, 

mellyel egy kényes szituációban rukkolt elő, megmentette a helyzetet. Később 

ezzel a vidám hangulattal fogadta a tanítónő a fáradtan hazaérkező férjét, aki 

még szívesen kezdett játékba a kisfiával, majd olvasott neki esti mesét, hogy az 

elégedett mosoly békésen megpihenhessen a fiú arcán.

Ez egy szép nap volt - gondolta, és incselkedve egy leheletnyivel még széle-

sebbre húzta Peti száját álmában - mert így hívták a kis rosszcsontot.

Így is lehet

KOVÁCS BRIGITTA EFI
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Bibe és Zizi

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

Véletlen vagy sors?
„A sors olyan, mint a túl vastag kabát,
amelyet le lehet venni, mielőtt rád
melegedne.”

A várandósságom első percétől 
bizonyos voltam benne, hogy kislá-
nyom lesz, már a nevét is kitaláltam. 
Lelkesen nézegettem a boltokban a 
rózsaszín habos-babos csupatüll ba-
baruhákat, mikor az első, már min-
dent megmutató ultrahang vizsgála-
ton kiderült, fiúgyermeket várok.



Utólag visszanézve mára már érthetetlen mó-
don kétségbe estem, és sírva fakadtam: úristen, 
mit fogok én kezdeni egy fiúval?! Nem tudom, 
hogyan kell játszani vele, pelenkázni, fürdetni… 
Atyaég! Majd megszületett a fiam, és rájöttem, 
hogy én bizony „fiús” anyuka vagyok. Egészen jól 
megugrottuk az akadályokat, és ma már egy ti-
zenéves kamasz büszke édesanyja lehetek. 

Sok-sok év telt el így, mosolyogva az egykori 
kételyeimen, mikor egyszer 2-3 évvel ezelőtt ön-
magamon dolgozva felbukkant egy meglepő em-
lékem a múltból, amelyre egészen addig egyálta-
lán nem emlékeztem. 

Kislány koromban volt egy pici csecsemő 
műanyag babám, amolyan szocialista-baba, ke-
mény végtagokkal, testtel, kopogós-kemény fej-
jel, de határozottan csecsemő formájú, ölelhe-
tő-szerethető, egy pici baba arcocskájával. 

A húgommal mindössze egy év a korkülönb-
ség köztünk, külsőre is mintha ikrek lennénk, így 
amellett, hogy hosszú éveken át egyformán let-
tünk öltöztetve, játékokból is általában ugyano-
lyat kaptunk. De az én csecsemő babám mégis 
más volt, mint az övé. Más lett. Mert én bizony át-
alakítottam. Kifúrtam az alját, és beletettem egy 
kis hajlékony gumi szívószál darabot. Teremtet-
tem magamnak egy kisfiú babát. Ez az emlékem 
mindezidáig a feledés homályába merült… hogy 
valójában már kislány koromban is fiúgyereket 
képzeltem el magamnak, fiú babát pelenkáztam, 
fiú babának varrtam a kék rugdalózókat, kis felső-
ket, apró cipőcskéket zokniból. 

Ezekben a húgommal játszott anyukás gyermek-
kori játékokban a kisbabámnak sosem volt apukája, 
nem volt férjem. Mindig csak én voltam, a dolgozó 
nő, aki neveli egyedül a kisfiát. Érdekes játéka-e a 
sorsnak, hogy valóban fiam született, és a fiam apu-
kájával végül elváltunk, és tényleg évekig egyedül 
neveltem a gyermekemet? Lehet véletlen is. Vagy le-
het, hogy megvalósítottam a saját „sorskönyvemet”. 
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Mi is az a sorskönyv?

Eric Berne pszichiáter szerint életünk első né-
hány évében, kb. 6 éves korunkig elkészül a fe-
jünkben az életünk „sorskönyve”. Ez tulajdonkép-
pen a saját forgatókönyvünk, amelyben minden 
benne van az eljövendő felnőtt életünkről. Tehát 
amikor valaki azt mondja, hogy „meg van írva a 
sorsom”, nem téved. Csakhogy Berne szerint ezt 
nem egy felsőbb hatalom írta meg, hanem mi 
magunk, méghozzá már gyerekkorunkban. 

Hogyan alakul ki a sorskönyvünk?

A sorskönyvünk a szüleinkkel kapcsolatos vi-
szonyunk alapján íródik. Ha megdicsérnek, ha 
megszidnak, mind befolyásolja azt, hogyan fo-
gunk a jövőben viselkedni. Amikor egy gyerek 
megszületik, még nincs kialakult önbizalma, ön-
értékelése. Tulajdonképpen „fehér lap”. A szülei 
visszajelzései, hozzá való viszonya dönti el, hogy 
milyennek látja később maga körül a világot, és 
benne önmagát. Ez határozza meg aztán a hosszú 
távú döntéseinket is, amelyek összekapcsolódva 
egész életre szóló forgatókönyvvé alakulnak. 

„Anyukám kevés ideig tudott szoptatni. Alig 
volt teje, mindössze másfél hónapig kaptam anya-
tejet. Szerinte azért alakult így, mert kicsi a melle, 
és már a mama sem tudta emiatt szoptatni őt. Ez 
családi vonás. Nekem sincs túl nagy mellem, ezért 
biztos vagyok benne, hogy én sem tudom majd 
szoptatni a gyermekemet.” 

Könnyű, logikus és hihető magyarázat, amivel 
az anya a lánygyerekbe mintegy beprogramozza, 
hogy később valóban neki is gondjai adódjanak 
majd a szoptatással. Holott ha közben megnéz-
nénk, mi zajlott akkoriban a családban, mikor az 
említett hölgy, vagy az édesanyja született, azt 
látnánk, hogy az édesanyák az újszülött csecse-

mővel épp érzelmileg nehéz időszakon mentek 
keresztül. 

Mindkét nőt épp az anyává válásakor érte sú-
lyos tragédia. Az anya édesapja a szülést meg-
előző hónapban halt meg, a nagymama apukáját 
pedig a szülést követően érte súlyos baleset. Az 
ezekből adódó érzelmi stressz mindkét esetben 
óriási szerepet játszhatott a szoptatás sikertelen-
ségében, sokkal nagyobbat, mint a mellméret. 
Ez a fajta „programozás” azonban csak egy ele-
nyészően pici része egy sorskönyvnek. 

Változtatható-e a sorskönyvünk? 

Természetesen, amennyiben lesz rálátásunk. 
Ennek egyetlen útja van: a megúszhatatlan ön-
ismereti munka. Mindannyiunkban ott él a saját 
gyermekkori önmagunk, a kisgyermek énünk, 
mindazokkal a tapasztalatokkal, amelyeket ön-
magáról, és a világról szerzett. 

Ez az énünk ugyanúgy cselekszik, gondolkodik, 
beszél és reagál, mint gyermekkorunkban tettük. 
Ezért is van, hogy például ha nagyon szigorú volt 
az édesapánk, gyakran alkalmazott valamilyen 
büntetési formát, akkor nehézséget okozhat a 
számunkra a főnökünkkel, tekintélyszemélyekkel 
való viszonyunk. Kellemetlen szituációkban úgy 
érezhetjük, hogy lefagyunk, nem tudunk reagálni, 
épp úgy, mint gyerekként, mikor az apánk össze-
húzott szemmel, dühében fújtatva az ellenőrzőn-
ket böngészte, és tudtuk, hogy a sok ötös mellett 
bekerült egyetlen négyesért vagy hármasért meg 
fogjuk kapni a büntetésünket. 

Ahhoz, hogy a felnőttkori reakcióinkon, visel-
kedésünkön és ezekből fakadó döntéseinken 
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változtatni tudjunk, előbb észre kell vennünk 
mindezeket, rá kell tudnunk nézni, és meg kell 
találnunk ezek gyökerét, amelyekben általában 
egy segítő foglalkozású szakember van a segít-
ségünkre. 

Téveszmék és hiedelmek

A sorskönyvünk kialakításában hatalmas befo-
lyással bírnak az akár generációkon át öröklődő 
hiedelmek és téveszmék is. 

Téveszme minden olyan elv, meggyőződés, 
amelyet a sajátunknak tekintünk, de valójában 
nem bennünk született, hanem kritika nélkül vet-
tük át másoktól. Gyermekként nagyon sok ilyen 
a szülőktől, nagyszülőktől származó hiedelmet 
tárolunk el tudattalanul önmagunkban, amelyek 
aztán az egész életünk során kifejtik a hatásukat, 
és befolyásolják az életünk alakulását. 

„A mi családunknak sajnos sosincs szeren-
cséje. Már a nagyszüleimtől is ezt hallgattam. 
Annak idején elvették a földjeiket, elszegé-
nyedtek. Az egész életüket újra kellett építeni. A 
szüleimnek sem volt szerencséjük, nyitottak egy 
kisboltot, a multik érkezésével tönkrement. Ne-
künk könnyen összejött a jó munkahely, saját la-
kás, de tudtam a családunk élete alapján, hogy 
nem fog örökké tartani a szerencsénk. Minden 
könnyen jött, a baba már biztosan nehezen fog, 
és igazam is lett.”

Valóban így történt? Tényleg a „családi átok” 
ismétlődött meg, vagy a sorskönyv működik 
ilyenkor? 

Nem könnyű, és bizony sok munkát igénylő 
feladat a sorskönyvünk feltárása, hiszen sok té-
nyező alakítja mindezt. Vissza kell utaznunk kicsit 
a gyermekkorunkba, át kell gondolnunk az ott-
honról hozott szokásokat, mondásokat, hiedel-
meket… Hol és hogyan szólhattak bele mindezek 
az életünk alakításába? 

Nehezíti a helyzetet, hogy az önismereti 
munka mindig változásokkal is jár. Néha kívánt, 
néha pedig ijesztő változásokkal. Megváltoz-
hat például a hozzáállásunk addig barátinak 
hitt kapcsolatokhoz, mikor észrevesszük ezek 
mérgező, egyoldalú mivoltát. Aki már nem 
játssza tovább a régi játszmáit, az elveszítheti 
régebbi kapcsolatait, barátait, ami félelemmel 
töltheti el. 

Sokkal lényegesebb azonban a pozitív hoza-
déka, hogy a „robotpilóta-üzemmód” kikapcsolá-
sa olyan új lehetőségeket, távlatokat, barátokat, 
kapcsolatokat, megéléseket hozhat az életünkbe, 
amelyekről addig nem is álmodtunk.  

„Amit ma letehetsz,
ne cipeld holnapig.”

Fodor Ákos: Közmondás-változat
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http://www.szeghykrisztina.hu/babahivogatoprogram.html
http://www.szeghykrisztina.hu/konyvek.html


https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
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DIANA MERAL YAMAK

Hajlandó vagy-e…?
Ítélkezéstől a Teremtés
Szabadságáig
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Sokat figyelem magamat és az embereket. A 
reakcióinkat, ítéleteinket, érzéseinket. Mennyit 
szabadkozunk, mennyiszer tesszük önmagunkat 
rosszá azért, mert őszinték vagyunk, vagy, mert ki 
merünk mondani valamit, amit „nem illik”. Meny-
nyiszer teszünk mást rosszá azért, mert kimond 
valamit nekünk, amit mi is úgy gondolunk ma-
gunkról, de ha a másik szembesít vele, akkor ő a 
gonosz.

Hányszor gyűlölünk másokat, csak azért, mert 
több a pénze, mert szerintünk igazságtalanul 

több a pénze, vagy, mert neki szerencséje volt, 
vagy, mert neki könnyű, biztos a pasija tartja el, 
vagy örökölt… ő csak szétteszi a lábát és ott a 
Lamborghini. Hányszor ítélkezünk, hasonlítgatjuk 
magunkat.

Amint ítélkezel, összeszűkülsz, igencsak picire. 
„Láthatóvá” úgymond. Földhöz kötöd és lekorlá-
tozod magad. Ezt úgy tudnám megfogalmazni, 
hogy amint valakinek vagy valaminek a vélemé-
nye, dolgai felett ítélkezel, rögtön ellenállsz és ez-
zel szépen beteremted a világodba.

Vicces mi? Azt hisszük, ha ellenállunk, akkor 
majd jól távol tartjuk a dolgokat, pedig nem! Pont 
hogy bevesszük a világunkba. Mint amikor van 
egy háló és azon fennakadnak a dolgok. Minden. 
Aztán, mint egy nyomógomb ott díszeleg a há-
lódon. Bármikor jön egy hasonló szituáció, mu-
togatsz, még mérgesebb még ítélkezőbb leszel. 
Még „szűkebbé és láthatóvá” válsz. Ezzel még 
erőteljesebben megfosztod magad a teremtő 
képességedtől. Attól, hogy a testedet ne börtön-
nek használd, hanem egy érzékelő műszernek 
és teremtő, megélő lehetőségnek. Mit tehetünk 
ilyenkor, ha éberek vagyunk erre, rajtakapjuk ma-
gunkat és ráadásul nemcsak rajtakapjuk, de még 
hajlandóak is vagyunk ezt bevallani magunknak 
és változtatni rajta?

Tudom, tudom. Mondok példákat. Haladok 
a csúnyától a csúnyábbak felé:

Hányan teremtjük magunkat földi halandónak 
a pénzügyi hozzáállásunkkal? Hányan használ-
juk kifogásként a pénzügyi problémáinkat arra, 
hogy picit normálisnak tűnjünk? Mert már any-
nyira furcsák lennénk és annyira kilógnánk a sor-
ból, ha minden jól menne (menő és gondtalan 
szerelem, rengeteg pénz, élvezhető és sikeres 
munka, termékenység, könnyű élet, szerencsés 
élet, utazás, szabadság, áramlás, jó barátok, csa-
lás stb. stb.), hogy nem lenne semmi lehetetlen. 
Amit a világ megcímkézne mindenféle ítélettel, 
irigységgel, kiközösítéssel vagy épp őszintétlen 
érdek slepp dörgölőzne hozzánk, nem tartoz-
hatnánk a többséghez. Ezért inkább „teremtés-
nélküli véges lénynek” hagyjuk meg magunkat 
vagy egy, vagy több témában a felsoroltak kö-
zül. Nem hagynák mások szó nélkül, hiba kere-
sés nélkül az örömünket és szerencsénket, és 
mivel mi is azt láttuk főként, hogy ilyen csak a 
mesében van, rettegünk tőle. Nem is kell mások-
nak elkezdeni, mi magunknak szabotáljuk a jólé-
tünket, életünket, könnyedségünket. Nehezítjük 
a dolgunkat. Nehogy mások, furák, feltűnőek 
legyünk. Nehogy mások a szájukra vegyenek, 
köpködjenek ránk.
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Nem nagyon tanultunk igazi önbizalmat, igazán azt, hogy 
hogyan szeressük magunkat, hogyan álljunk ki a benső vezet-
tetés mellett, hogyan hallgassunk az intuíciónkra. Ezért meg-
vezethetőek, bánthatóak vagyunk. Azt hisszük, ha elkezdenek 
rólunk ítélkezni - feltűnően jól megy nekünk -, akkor kiközösíte-
nek, nem fogunk tartozni senkihez. Megsemmisülünk, megszé-
gyenülünk, ami ciki, gáz. Hogyan éljük túl, mit szólnak majd… 
Áhh inkább nem választom a jó életet. Választom, hogy mara-
dok a panaszkodásban, maradok abban, hogy „jaj neked is fáj 
a hasad, amikor női napok vannak? Nekem is.”

„Komolyan? Te se kaptad meg a segélyt? Bezzeg ez meg 
az… Láttad, hogy a Miniszterelnök hol nyaral? A sza…zi! Az én 
pénzemből nyaral! Az adómból nyaralgat, miközben nekem 
alig futtya kenyérre. Ja, amúgy nézd itt az új Iphone 13. Annyi-
ra menő. Neked is van?” „Felvetted a Csok-ot?” „Borzasztó árak 
vannak…” „Áhh én már nem változok.”

„Húh… Láttad milyen új csaja van? Áhh örömlány… biztos 
nem a két szép szeméért van vele…”

„Láttad, hogy szakítottak… Csóri 35 évesen? Egyedül marad-
ni… á, ő már vesztes, neki már necces.”

„Fú az a paraszt BMW-s. Azt hiszi, bármit megtehet.” (lefor-
dítva: gazdag =paraszt, pénz =parasztoké, undorító, ha gazdag 
leszek, akkor én is paraszttá válok – Na, és ki akar ilyenné válni? 
Hát senki, ezért Emberek viselkedését azonosítod a pénzzel és 
jól elutasítod a pénzt. Hány ilyen dologgal azonosítod a pénzt? 
Ami miatt magát a pénzt teszed rosszá, emiatt meg jól kiterem-
ted az életedből? Hány helyen használod a pénzt kifogásként 
az életed alakulása miatt?

Valamelyik stimmel nálad is? 

Imádjuk ezt. A kollektív fájdalmat, kollektív összefogást a 
nyomorban. Legalább együtt panaszkodunk, együtt mártírkod-
hatunk és lehetünk áldozatok. Legalább tartozom valakihez. 
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A belső intuíciód mindig súg, amint becsu-
kod a szád és kinyitod a füled. Lehet, felajánlanak 
egy álommelót, ami 1 éve álommeló lett volna, 
de most nehéznek érzed. Megkérdezel minden-
kit, akik azt mondják: „Ez életed lehetősége, fo-
gadd el… Biztos állás… Bánni fogod… Hülye 
vagy, ha elszalasztod”. Ennyi oda is vágott a belső 
bizodalmadnak és a külső behatásnak engedve 
elvállalod. Majd csődbe megy… nem jó fejek a 
kollégák… visszalépés… megszűnik a cég… stb. 
Te meg bántod magad, hogy béna vagy. Hogy 
lehetsz ilyen szerencsétlen… Miért hagytad ma-
gad meggyőzni… ezzel szépen rosszá teheted 
magad és bánthatod. Nem kell. Egyszerűen csak 
hallgass magadra. Mit érzel, ha felteszed a kér-
dést: Az, akivé válni szeretnék 5 éven belül, ma 
mit választana? Amit el szeretnék érni, ez odave-
zet? Jön majd egy nehéz vagy kirobbanóan köny-
nyű érzés. Hallgass arra. Ezzel a saját belső bizal-
madat önmagad felé növelni tudod. 

Utána pedig jön az őszinteség magaddal 
szemben.

Mi a te valóságod? Én pl. rájöttem, hogy ne-
kem mindig jól ment az, hogy nyertem, szeren-
csém volt, engem sorsoltak ki, stb. Akkor lett 

vége, amikor elkezdtem magam rosszá tenni 
emiatt, hogy áh ennyi mindent nem érdemlek 
meg. Azért „keményen meg kell dolgozni” „Nincs 
kolbászból a kerítés, csak akkor jár ha…” „azt ki 
kell érdemelni…” „Ára van annak… tehát cserébe 
kell valamit adni…” 

Most tisztítom le magamról a felesleget, hisz 
az én világomnak az a könnyedség, ha lazán havi 
10 millió forintot keresek. Nem az, ha halálosan 
fáradtan várom a „Végre Péntek” napokat és un-
dorodom a „Fúj Hétfő” napoktól 300 ezer Ft-ot 
keresve korlátok közt. A 10 millió havonta köny-
nyű választás nekem. A befogadásom is alakul 
ennek megfelelően. Meg az is, hogy a hogyant 
nem kell túlagyalnom és kontrollálnom (imádok 
még mindig agyalni, pánikolni és kontrollálni, 
de dolgozom már rajta – én is ebben nőttem fel, 
türelemmel megyek előre és változtatom a néző-
pontjaimat erről).

Szóval! Nem mindenkinek az az Igaz, amit a vi-
lágban az emberek elhisznek és egyetemes igaz-
ságként, kollektív tudatként előadnak és harsog-
nak. Van választásunk. Választhatsz mást. Amint 
ezekre tudatos vagy, és elég bátor vagy mást 
választani - akkor is, ha egy közeget ideig óráig 
vagy örökre elveszítesz -, mert már nem lesz miről 
beszélgetnetek és csak nehéznek érzed a kap-
csolatot. Hiába a legjobb barátod 40 éve, meg a 
rokonod. (De nyugi, általában a legtöbb ember 
először megítél, degradál, majd amikor látja a 
változásod, a példád, akkor elkezd kérdezgetni, 
hogy hogy csináltad?)

Neked mi az igaz? Mi a te valóságod? Kivé 
akarsz válni 5 év múlva? Az az ember ma milyen 
választásokat és döntéseket hozna? Ki lehetsz ma? 

Ugyanis csak azért nem változik az életed, mert 
elhitted, hogy ugyanaz kel fel reggel, mint aki le-
feküdt este (tudom, tudom, spirituális vagyok bla 
bla bla – de nem!) Állandóan változik minden, 
nézd csak a holdat mindennap. Valami lassan, 
ezért állandónak tűnik, de változik minden. Te is. 
És minden nap mást választhatsz. Más gondola-
tokat, más döntéseket. Csak a fenti kérdéseket 
tedd fel és ne keresd a választ, csak indulj neki 
a napnak. Ne vedd be mások gondolatait, ha-
nem kérdőjelezz meg mindent. Amit érzel, hogy 
neked ez fárasztó és nehéz, az nem a te valósá-
god. Szóval válaszd azt, ami neked könnyű. Afelé 
tegyél lépéseket és ne korlátozd le magad légy 
szíves. (itt gondolok arra, hogy köszi Dia, de mi-
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ből lesz 10 millám havonta?) Hogyan lehetne 10 
millió forintom havonta könnyedén? Univerzum 
mutasd! Lehetséges az, hogy a te világod annyira 
tág és széles perspektíván mozog, amit ez a világ 
még nem tapasztalt? Túlmutat ezen a világon?

Emiatt eddig korlátoztad magad, meg bántot-
tad magad, hogy „ez lehetetlen, meg szállj le a 
magas lóról, meg mi a fene bajom van?” – Nincs 
veled semmi baj, megnyugtatlak. A világ akar do-
bozolni és címkézni, aminek képtelenség meg-
felelni. Sőt, meg is engedem neked, hogy legyél 
fura és lógj ki. Legyél Önmagad. Teremtésre fel!

Visszatérve: Nem tudom megmondani, hon-
nan lesz. Váratlan sztorik lehetnek, amik annyira 
cifrák, hogy olyat kitalálni se tudnék. Pl. örökölsz, 
vagy elmegy egy ember az utcán, aki azt mondja 
a telefonba a fiának: Oké, akkor az első ember-
nek, aki szembejön velem, átutalok 10 millát – és 
hopp az pont te vagy. Vagy olyan ajánlatot kapsz 
LinkdInen külföldről, hogy nekik ez aprópénz.

Türelem. Sok ember életének és lépéseinek 
kell együttállnia ahhoz, hogy a vágyaid megér-
kezzenek. Szóval ilyenkor nem az van, hogy Isten 
vagy akárki nem hallja, amit kérsz, vagy nem ér-
dekli. Csupán kérd, cselekedj, legyél akcióban 
és legyél türelmes. Valamint gyakorold az elfoga-
dást és befogadást. Engedd, hogy meghívjanak 
egy kávéra, ebédre, mozira stb. közben monito-
rozd az ellenállásaidat és érzéseidet. MI jön fel 
benned? (vissza/elutasítás? Oké, de akkor leg-
közelebb én hívlak meg. Tartozás/leköteleződés 
energia?) Kicsiben gyakorold, hogy ha jön az az 

ember az utcán, akkor be tudd fogadni és ne a 
rossz szándékot vagy a gyanakvást keresd.

Itt eszembe jutott egy cuki sztori:
„Egyszer egy faluban nagy árvíz volt. Mindenki-

nek sikerült nagy nehezen elmenekülnie, csak az 
öreg plébánosnak nem. Felmászott hát a temp-
lomtorony tetejére, és ott így imádkozott:

- Kérlek Istenem, ments meg a vízbefulladástól!
Majd nagy hittel várta a választ. Nemsokára 

arra jött egy csónak, odament hozzá, és mondták 
neki, hogy szálljon be. Azt válaszolta, hogy nem 
megy, mert őt maga Isten fogja megmenteni. Hiá-
ba győzködték, hogy nemsokára elmerül a temp-
lomtorony is, csak nem volt hajlandó beszállni.

Kicsivel később egy másik csónak vetődött arra, 
de ő ugyanúgy elküldte őket. Végül egy helikop-
ter is próbálta őt kimenteni, de azt sem fogadta el, 
mondván, hogy őt majd Isten menti meg! Végül 
annak rendje és módja szerint összedőlt a torony, 
és a derék pap vízbe fulladt vala…

A Mennybe kerülvén aztán, Isten színe előtt áll-
va megkérdezte:

- Uram, hát imádkoztam hozzád, hittem Ben-
ned, és mégis hagytál megfulladni?! Miért nem 
segítettél??

- Fiam - szólt az ÚR – talán nem küldtem érted két 
csónakot, és az utolsó pillanatban még egy helikop-
tert is? De hát neked semmi sem volt elég jó…”

Érted ugye? 

De kanyarodjunk rá az ÍTÉLKEZÉSRE:
Vannak celebek, akik annyi ítélkezést kapnak 

nap, mint nap, több száz, több ezer embertől, 
hogy sírhatnának egy sarokban összekuporodva, 
de ehelyett rengeteg pénzt keresnek, meg jól néz-
nek ki stb., ami miatt még jobban megítéljük őket.

DE! (emlékszel még az elején mondtam a há-
lós példát) Szóval, nekik a hálón ez már nem akad 
fent, ezért átfolyik a világukon és tényleg abban 
vannak, hogy már nem számit mit gondolnak ró-
luk mások. De ez már nem az a Dacból mondott: 
„Sza..k rá mit gondolnak, kit érdekel!!” - hozzáál-
lásból jön, hanem az a „simán elvagyok vele, bár-
mit gondolnak rólam” érzés.

Amint megengeded mindenkinek, hogy bár-
mit gondoljanak rólad, minél több ítéletet be 
tudsz fogadni és át tudsz engedni a világodon, 
annál simább vagy mindennel annál jobban fel-
szabadítod magad a korlátaid alól, annál jobban 
megy a teremtés, annál jobban megy az Önfel-
vállalás. Annál több pénzt keresel.
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Hogyan?

Hadd legyek szemtelen:
Megengednéd-e, hogy azt mondják/gondol-

ják rólad mások, hogy téged egy pasi/nő tart el?
Megengednéd-e hogy azt gondolják rólad, 

hogy te Dubajozol és örömlány vagy?
Meg tudod-e engedni, hogy egyedül és magá-

nyosan halj meg, és soha ne találd meg a társad, 
ne legyen családod, gyereked? És emiatt még 
mások le is sajnáljanak?

Meg tudod-e engedni, hogy neked ebben az 
életben nem jön össze a baba? 

Meg tudnád-e engedni, hogy azt ítéljék mások, 
hogy veled csak a pénzed miatt van a párod?

Meg tudnád-e engedni, hogy a Kormány a te 
pénzedet/adódat ellopja, és abból nyaraljon Bora 
Borán?

Be tudnád-e fogadni, hogy pitiáner, magát 
gazdagnak tettető ember átutaltasson veled ke-
mény 555 Ft-ot benzinpénzre?

Hajlandó lennél e megengedni azt, hogy a 
rokonaid, barátaid kölcsön kéregessenek, sajnál-
tassák magukat, elvárjanak, cserben hagyjanak és 
eláruljanak a pénzért?

Hajlandó lennél-e az lenni, akit kinéznek, mert 
annyira jól megy az életében minden?

Hajlandó lennél-e az lenni, akit spúrnak nevez-
nek, mert a sok pénzéből nem ad kölcsön? De 
ugyanitt viszont hajlandó lennél-e túlteremteni 
mindenkit körülötted, hogy a nekik ajándékozás 
meg se kottyanjon? 

Megengeded-e a világnak, hogy azt ítéljék, ne-
ked kolbászból van a kerítés és csak megszületni 
volt nehéz? Vagy meddig bizonygatod, hogy ez 
nem igaz? Meddig magyarázkodsz még?

Helyettesítsd be a saját mondataidat, amik 
idegesítenek, aminek ellenállsz, és amit eluta-
sítasz, amitől félsz, undorodsz vagy szégyen-
keznél miatta:

„Hajlandó vagyok megengedni, hogy azt gon-
dolják rólam mások hogy…………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………”

Az összes mondatoddal, gondolatoddal, vagy 
fájdalmaddal írd meg ezt.

Ezzel tisztogatod meg a hálódat és dobálod le 
róla a terheket, egyre könnyebbé válsz. A meg-
engedés szabadsága miatt. Ezzel nem berende-
led magadnak ezeket, csak nem állsz már neki 
ellent, nem lesz már feletted hatalma ezeknek. 
Megkönnyebbülsz. Mert megengedted azt, hogy 
akár ez is megtörténhessen. Üdvözölted ezeket 
az érzéseket és gondolatokat, átlélegzed és meg-
engeded. Ezzel elengeded. Valami többször visz-
szajön, de egyre könnyebb lesz.

Szóval mennyi ítéletet tudsz befogadni? Re-
mélem mindet is.

Teremtésre fel!

https://www.facebook.com/kalandorkiralyno
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SIVÁK ENIKŐ ASHA

A CSEND

Életünk üvöltő szele tépi tékozló lelkeinket, mert nem becsül-
jük a kapott sorsunkat, vonszoljuk magunkkal a fájdalmainkat, fé-
lelmeink rabságába temetkezünk. Csak eltűrjük az életünket. Va-
kon követjük múltunkat, könnyeinket hullajtjuk, mert anyáink és 
dédanyáink is ezt tették. Úgy TUDTÁK...nehéz az élet...de ŐK ŐK 
VOLTAK…

És KI VAGYOK ÉN? Miért hullajtom én az ő könnyeiket?
...és CSEND LETT  !!!...

Még kívül tombol a hurrikánom, még gyilkosak a feszültségek, 
de bennem csend honol... belehaltam az életbe. Jó így... most 
először figyelek magamra. Bezáródott a múltam kapuja. És vissz-
hangzik a KI VAGYOK ÉN???

Most a csend vagyok.

A létezésem csendjében megszületik az életem, megszületek 
én is.

A csendem mélyén feltárul a titok: ki vagyok én? 
ÉN... VAGY-OK !

>>>
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Egy csésze napfény - versgyűjtemény

https://undergroundbolt.hu/termek/egy-csesze-napfeny-ekonyv/
https://ronaikatalin.hu/
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„Te csak várj, míg felkel majd a nap!” – duruzsol a fülembe egy hangszóróból Demjén Rózsi a 
Bor-Buli-Balaton Boglári Szüreti Fesztiválon sétálva egy alig megtervezett, mégis annál varázsla-
tosabbra sikerült hétvége szombat éjszakáján. Miközben azon merengek, micsoda mázli, hogy az 
utolsó pillanatig vártam az e havi cikkeim leadásával, hisz így most alkalmam adódik legfrissebb 
szívmelengető élményeimet megosztani itt a magazin hasábjain kedves hűséges Olvasóimmal.

ÉletMese Újrakeretező - 8.
„Te csak várj, míg felkel majd a nap!”

BLOGI
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Régen tudom, hogy minden találkozásnak oka 
van. Némelyiknek több is és csak rajtunk múlik 
hányféleképp tudunk építkezni egy-egy újdon-
sült ismeretség kapcsán. Képesek vagyunk-e fel-
pattanva a spontaneitás hullámán szörfözve egy 
hirtelen adódott lehetőséggel élve sokkal többet 
kapni, mint egy kellemes balatoni kiruccanás. 
Vagy ragaszkodunk ahhoz, hogy az előre megírt 
forgatókönyvet betű szerint betartva éljük az éle-
tünket, hiszen különben hogyan is érhetnénk el 
kitűzött céljainkat.

Egy ártatlan kérdés-
sel kezdődött az egész: 
van kedved lejönni 
Boglárra holnap?

Kedv? Naná, hisz 
ezer éve nem voltam a 
déli parton, ami majd 10 
évig volt az otthonom, 
mielőtt Ausztria felé ka-
csintottam a következő 
tíz évre.

Idő? Ugyan, ezer a 
dolgom, cikkeket kell 
leadjak a hétvégén, 
tanulnom kell és a há-
zimunkával is jó lenne 
már kicsit utolérni magamat…

Kell ez nekem?

Kell a fenének, hogy megint lelkiismeret fur-
dalásom legyen, amiért eltérek a részletesen ki-
dolgozott tervtől, csalódást okozva saját magam-
nak, amiért még egy ilyen egyszerű feladatot sem 
vagyok képes megoldani, hogy pontról pontra 
megtegyem a magamnak felvázolt lépéseket.

OK, akkor újra felteszem a kérdést, mert az elő-
ző válasz bár minden szempontból megfelel a lo-
gika kritériumainak, valahogy mégis disszonáns 
érzéseket kelt bennem…

Tehát még egyszer: kell ez nekem?

És ezúttal megvárom, hogy elcsendesedjen 
minden odabent, s megérkezhessen a szívből 
jövő válasz, ami megmosolyogtat, beindítja a 
fantáziám és energiával tölt fel: igeeen, megyek, 
mert ott a helyem.

Tudtam, csak nem sejtettem – megvan ez a bizo-
nyos mondat Stallone Oscar című filmjéből, ugye?

Na valahogy ezt érzem én is, mikor vasárnap 
este kilenckor leülök összefoglalni az elmúlt két 
nap érzéseit. Az élményeket felsorolni több cikk-
re való hely sem lenne elegendő, hisz oly ren-
geteg impulzust tartogatott számomra az a 48 
óra, melyben rendhagyó időutazást tehettem 
legifjabb felnőttkorom jó néhány helyszínére, 
melyet álmomban sem gondoltam volna még a 
hét elején, hogy megtörténik velem.

Mint egy falat kenyér úgy kellett számomra ez 
a mostani soron kívüli ÉletMese Újrakeretezés, 
melynek kapcsán megértettem, elengedtem, 
megbocsátottam, könnyeztem, mosolyogtam, 
merengtem, szívből kacagtam, öleltem, örültem, 
ettem-ittam réges-régi és vadonatúj kedvesebb-
nél kedvesebb ismerősök társaságában Fenyves-
től Boglárig 2 nap alatt.

21.-08.-21. – „az éjjel soha nem érhet véget” 
hallom dübörögni az egyik színpad irányából… 
s bár már a vasárnapi telihold ragyog az égen, 
mi még azt a szombatot éljük és élvezzük, ami-
kor mertem nagy levegőt véve a csend erejét 
használva teremteni…

Erről a témáról Rácz Barbara Életvezetési 
és Egészség Coach tollából is olvashatnak 
egy gondolatébresztő írást, akiről e havi 
Lehet másképp cikk sorozatomban mesé-
lek. Hogyan ismertem meg Őt és mit adott 
számomra a vele való közös munka a Vál-
tozz velünk program kapcsán ez év elején. 
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BLOGI

Lehet másképp 8.

Megbocsátás, remény, motiváció – már nem pusztán jól csengő 
mérföldkövei számomra az önismereti útnak, hanem egy-egy esz-
szenciális illóolajhoz tartozó történet a saját életemből, melyeket 
Rácz Barbara Életvezetési- és Egészség Coach aktív közreműködé-
sével sikerült megtapasztalnom nemrég.

A Változz velünk program részeként nyílt alkalmam rá, hogy ta-
lálkozhassak Vele, amiért nagyon hálás vagyok, mert személyében 
egy igazán szeretetteli, segítőkész, messzemenőkig pozitív hozzá-
állással rendelkező hölgyet ismerhettem meg.
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A tőle elsőként kapott, általa csak „Nike” olaj-
ként emlegetett (ld. Just do it szlogen) Motivate 
keverék igazi segítőtársam volt a mindennapok 
során, mikor legfőképpen munkahelyi kihívások-
ban adódott lehetőségem helyt állni. Olyan terü-
leten bizonyítva, mely számomra meglehetősen 
új terepként bukkant fel az életemben bő egy 
évvel ezelőtt és bevallom hosszú ideig nehezen 
találtam a helyemet benne. Furcsa volt számom-
ra hozzászokni ahhoz, hogy én, aki korábban már 
hosszú évek óta másokat segítettem saját szak-
mai tapasztalataim megosztásával, most olyan 
emberek segítségére vagyok szorulva a feladata-
im megoldása során, akik bár pontosan tudom, 
hogy az adott szakmában nálam jóval képzetteb-
bek és tapasztaltabbak, de hozzám képest „bot-
rányosan fiataloknak” érzem őket…

A fent említett olajon kívül számos alkalommal 
hívtam segítségül egyéb hangulatjavító elegye-
ket is, akár meditáció során, akár olyan szituációk 
kapcsán, melyek a kelleténél jobban megviseltek 
és mindenképpen úgy éreztem, hogy csak segít-
séggel tudok tovább lendülni és végleg túljutni 
az általuk bennem keltett feszültségen, kellemet-
lenségeken.

Napról napra egyre inkább csodálom mind az 
olajokat, mind a velük dolgozókat, köztük is leg-
inkább Barbit, akitől előadásokat és fb live-okat 
egyaránt örömmel hallgatok. Mind több informá-
ciót begyűjtve arra vonatkozóan, hogyan lehe-
tünk képesek az esszenciális olajok használatával 
testi-lelki-szellemi szinten egyaránt előbbre jutni 
és megoldani a mindennapok során felbukka-
nó szakmai feladatokat csakúgy, mint egy-egy 
kényesebbnek bizonyuló kapcsolati szituációt. 
Legyen szó akár a párunkkal való vitáról, netán 
baráti társaságban, vagy családi vonalon bekö-
vetkező drámák rendezéséről.

A nyár végének beköszöntével, az iskolakez-
déssel újra ránk váró feladatokba való visszará-
zódást és újbóli behangolódást, a motivációnk 
megerősítését egyaránt támogatni képesek a ter-
mészet patikájából származó csodák, felnőttek és 
gyermekek számára egyaránt.

Felhasználásuknak számos módja lehet a be-
lélegzésen keresztül, a bőrön keresztüli felszívó-
dást választva egészen a belső alkalmazásig be-
zárólag – ezekkel kapcsolatban mindig érdemes 
szakavatott segítő tanácsát kérni. Erre a célra 
ajánlom Önöknek nagy szeretettel Rácz Barbara 

Életvezetési és Egészség Coachot, akinek tollá-
ból szintén olvashatnak egy gondolatébresztő 
írást A csend ereje címmel magazinunk hasábjain 
ebben a hónapban.

Amennyiben Önök is természetes megoldá-
sokat keresnek a mindennapokban való egyre 
eredményesebb helytállásra a mostani kihívá-
sokkal teli időkben, okvetlenül érdemes kicsit 
bővebben utána nézni a fent említett lehetősé-
geknek. Főleg, mert a vegyszerek és gyógysze-
rek életünkből történő kiiktatásával egyre többet 
tehetünk azért, hogy ne csak mi magunk lehes-
sünk egészségesebbek, de a bolygónk is egyre 
kevésbé legyen terhelve az említett káros vegyi 
anyagok egyre erőteljesebb hanyagolása révén. 
Járulékos „mellékhatásként” pedig örüljünk neki, 
hogy a növények immunrendszerét képviselő il-
lóolajok képesek hozzájárulni ahhoz, hogy egyre 
többen válhassunk meggyőződéses, elkötelezett, 
önmagunk és környezetünk jobbá, szebbé tételét 
zászlajukra tűző Férfiakká és Nőkké, mindnyájunk 
holisztikus épülésére-szépülésére. 



https://illatkor.hu/


94   CsPM

VENDÉG SZERZŐ

A CSEND EREJE

Óriási a minket körülvevő zaj, és naivan azt 
hihetjük, könnyen ki tudjuk vonni magunkat ha-
tása alól, de vajon tényleg így van ez? A minden-
napos információdömping alattomos drogként 
hat ránk, és talán éppen ezért meglehetősen ne-
héz leszoknunk róla. Mi sem bizonyítja jobban, 
mint amikor megpróbálunk csöndben maradni, 
de képtelenek vagyunk kikapcsolni az elménket, 
és egymást kergetik az újabb és újabb gondola-
tok. Ha belső egyensúlyra törekszünk, meg kell 
keresnünk a módját annak, hogyan iktassunk be 
zajmentes időszakokat az életünkbe. Ez a fajta 
csend nem csak a fizikális és virtuális egyedül-

létet, a környezet nesztelenségét és a beszéd 
hiányát jelenti, hanem teljes holisztikus lényünk 
-testünk, elménk és érzelmeink - csendességét. 
Nem megy magától, idő és rendszeres gyakor-
lás kell hozzá. Meg kell tanulni teljességgel be-
felé fordulni, felhagyni a pótcselekvésekkel, el-
zárni a gondolatcsapot, ezután következhet csak 
a szív igazi szótlansága. Ez már egy nagyon sza-
bad állapot, és meggyőződésem, hogy mélyen 
önmagunkkal és Istennel találkozni csak ebben 
az állapotban, a lélek csendjében lehet. Szem-
besülni önvalónkkal a csöndben áldás, enélkül 
csak sodródunk a felszínen.

Szeretem a csendet. Egy csöppnyi csend balzsam a léleknek, megnyugvás az 
elmének. A csend sima vizű, néma tó: belenézve megláthatjuk igaz valónkat, va-
lódi vágyainkat. A csendben ott vagyunk mi magunk - tisztán, Isten teljességében 
tükröződve.
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Hihetetlen erő lakozik ebben a mély csönd-
ben. A lélek a csenden keresztül szól hozzánk, 
kristálytisztán, félreérthetetlenül tükröződik visz-
sza benne igazi arcunk. Ilyenkor megállhatunk 
egy pillanatra, és megvizsgálhatjuk: milyen ez az 
arc, és tetszik-e nekünk? Ahogy arra a kérdésre 
is kendőzetlenül nézhetünk rá, hol tartunk, mer-
re haladunk, vajon jó irányba megy az életünk, jó 
úton járunk? A lélek csendjében látjuk meg ezt 
igazán tisztán, és csak ebben a makulátlan álla-
potban tudjuk kellőképpen meghallani és meg-
fogalmazni azt, hogy miért vagyunk itt a földön, 
mire is vágyunk valójában. Mi az, amitől létezé-
sünk valóban egyedi, és pótolhatatlan, mit sze-
retnénk létrehozni, teremteni az életünkben, az 
életünkkel? Amíg magunk sem tudjuk mivégre 
vagyunk itt, mit akarunk, nem fog láthatóvá válni 
ebben a fizikai valóságban. 

Számomra a nagy dolgok csöndben teljesed-
nek be. Mikor az elme és a szív is megnyugszik, 
érezhetően elsimul az ego és lecsillapodnak az 
érzelmek, megérkezünk abba a belső szentélybe, 
ahol a csönd igazsága lakozik. Meglátni létünk 
célját, azt, amiért megszülettünk -, s a forrást, ami-
ből táplálkozunk: önmagában felér egy győze-
lemmel. A magunkba tekintés bátorságáért és a 
temérdek erőfeszítésért gazdagon megjutalmaz 
az élet: megajándékoz mindazzal, amire ráleltünk 
a csönd mélyében. A csönd feltétele annak, hogy 
megváltozzunk. A csönd az alapja annak, hogy 
változtassunk. A csönd a teremtés bölcsője.

Te mit látsz csended tükrében?

Rácz Barbara 
Életvezetési- és Egészség Coach



96   CsPM

KOVÁCS BRIGITTA EFI

Légy a szél, mely halkan duruzsol, gyöngéden megérint, ha kell, erősen arrébb taszít, 
lendületet ad, csak visz-visz magával, tol előre! Felkavar, lerángatja ruháid, melyet vé-
delmül aggattál magadra. Ha kell, kíméletlenül felforgat mindent, sem porszemet, sem 
faóriást nem hagy nyugodni.

Légy a napsugár, mely felszárítja a felhők könnyeit, előcsalogatja a rügyet a gallyak-
ból, a bimbót a virágokból! Lágyan simogatja arcod, de ha kell, felperzsel minden élőt, 
kiszárítja földi burkát. Ereje tüzet fakaszt, és amint adta, úgy el is veszi az életet.

Légy a reggeli harmat, mely életre kelti a szikkadt mohát, finoman bevon kelyhet, szir-
mot, bibét, fűszálat! Érintése nyomán ébred a természet. Vagy bátyja, a köd, mely elrejt, 
beburkol mindent, és mindenkit, még önmaga elől is.

Légy az éltető eső, frissítsd a szomjazó fákat, tápláld gyökerük! Vagy összehúzva sze-
möldököd moss el mindent mi poros, régi, áraszd meg a patakok, folyók medrét, vesd ki 
mind mi szemét, hogy helyébe új élet serkenhessen!

A gyengédségben rejlő erő, 
az erőben rejlő gyengédség
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RÓNAI KATALIN

A teremtés misztériuma

Ezekben a nem általam választott közössé-
gekben velem együtt levők nem töltötték be 
energetikai és fiziológiai hiányaimat, amelyeket 
a családomban sem kaptam meg, nem pótolták 
az elmaradt öleléseket, az el nem mesélt me-
séket, a meg nem történt odabújásokat, ezért 
gyermekként, és fejlődésem folyamatában ön-
magam teremtettem olyan világot, amelyben 
nagyjából jól el tudtam helyezkedni.

Belém égett az a kép, ahogy ülök a WC-n, – 
mely egy függönnyel volt elválasztva a fürdőtől, 
– és azt zsolozsmázom, hogy milyen jó lenne va-
rázsolni. S bár volt saját szobám, mégis a fürdő 
eme függönnyel leválasztott része volt vágyaim 
megfogalmazásának helye, sokáig.

Arra már nem emlékszem, miket szerettem 
volna varázslattal megteremteni, mivel az igé-
nyek lényegesen mások voltak, mint manapság. 
Egy bizonyos, hogy tudtam teremteni, főleg, – 
amikor abszolút azt éreztem, még annál is keve-
sebb figyelmet kapok, mint egyébként, – beteg-
séget, rosszullétet, amellyel manipulálhattam a 
környezetemet.

Igaz, nem történt meg sokszor, hogy beírást, 
vagy rossz jegyet kaptam, de ilyenkor először 
a magam által, és a lelkifurdalás által generált 
rosszullétemet említettem szüleimnek, és csak 
azután az ellenőrzőben megtalálható bejegy-
zést. Sőt, volt, amikor “saját belsőm kívánságá-
ra” meg is betegedtem. Nem alkalmaztam ezt 
sokszor, rájöttem, nem kapok több szeretetet 
ezáltal sem, – hiába van otthon velem anyu, nem 
babusgat, – és csak magamnak ártok.

Apró gyermekkoromtól közösségekben 
szocializálódtam. Napjaim legnagyobb részé-
ben sokan voltak körülöttem, akik lényükkel, 
energiájukkal, kisugárzásukkal formáltak, 
vagy megpróbáltak átalakítani legtöbbször a 
saját képmásukra.
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Ma már sok évtizedes tapasztalatom, és ren-
geteg önmunka eredményeképpen abban is biz-
tos vagyok, igaz, – ilyen emlékeim nem marad-
tak, – hogy a pozitív kívánságaim is valóra váltak, 
hiszen gyermeki fantáziámmal megtűzdeltem, 
kiterjedt olvasási élményeim alapján pontosan 
elképzeltem, hogy aztán a WC-n ülve a levegő-
be suttogjam, s ezáltal lehetőséget teremtsek a 
megvalósulására. 

Bármit képesek vagyunk megteremteni. Min-
den, ami körülvesz, energia, s magunk is azok 
vagyunk. Energiák hatnak ránk mindenfelől, 
élőlények, a természet, a tárgyak irányából. Min-
dennek van rezgése, „csak” az a kérdés, hogyan 
kerülünk rezgésmegegyezésbe mindazzal, ami 
velünk együtt létezik és körbevesz minket.

Bizonyára jártál már úgy, hogy égre-földre ke-
restél valamit, tudtad, hogy nem sokkal azelőtt 
látható helyen volt, mégse találtad. Aztán ami-
kor elengedted, megláttad ott, ahol emlékeztél 
rá. A fókuszodat áthelyezted a rezgésedet meg-
változtattad, és megláttad, amit kerestél. Abban 
az esetben is ez történik, ha valaki eszedbe jut, 
és az illető pár percen belül felhív, vagy összeta-
lálkozol vele az utcán, pedig évek óta nem lát-
tad. A teremtés is így működik. A darázs azt csípi 
meg, aki fél, csapkod, és gondolatban elképzeli, 
milyen lenne az, ha megcsípné. 

Megvalósult pozitív teremtéseinkre utólag 
emlékszünk, akkor fel sem tűnik, amikor az álta-
lunk megálmodott ruha ott van abban a boltban, 
ahova betértünk, akkor érkezik meg kedvenc 
sütink a cukiba, amikor odaérkezünk, vagy tör-
ténik valami váratlan jó, csak attól, hogy reggel 
óta körbeér a szánk, rámosolygunk mindenre, 
mindenkire. Az már egy fokkal magasabb szint, 
amikor megnyerünk valamilyen nyereményjá-

tékot, mert láttuk magunkat a nyertesek közt. 
Megkapjuk a fizetésemelést, mert elképzeltük 
a boldogságot, ahogy a főnökünk szavaira rea-
gálunk, ahogy felsorol minket a listáról. Vagy a 
mi pályázatunkat fogadják el, miénk az álomál-
lás, mindig győztesek lehetünk, ha tudjuk előre 
manifesztálni azt az örömöt, amit akkor élünk át, 
amikor felolvassák a nevünket, és felhívnak az 
emelvényre. 

A boldogság belülről fakad, olyan ez, mint az 
a mesebeli fa, amely örömből fakadó boldog-
ság-gyümölcsöt terem. Még a tárgyainknak is 
lelke van, meg tudnak sértődni, és elromlanak, 
ha egy újabbra vágyunk, megalapozatlanul. 
Ugyanez történik velünk, bennünk, az életünk-
kel, egészségünkkel, kapcsolatainkkal, pénz-
ügyeinkkel, munkahelyi kollégáinkkal, a szom-
széddal való viszonyunkkal, ha nem figyelünk 
arra, mit teremthetünk gondolatainkkal, s ha 
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nem a szeretetenergia irányít minket, ha az el-
képzelhető rosszabb forgatókönyv jár folyton 
a fejünkben. Szólj rá a gyerekre, hogyha így 
viselkedik, el fog esni, és puff, már el is esett, 
aztán szidhatod, hogy nem tud vigyázni, pedig 
csak teremtettél egy szituációt, elképzelted, és 
megvalósult.

A szocializációnk a családi minták sok eset-
ben arra építenek, hogy a rosszabb eshetősé-
get lássuk meg, ezáltal, mondhatjuk, hogy min-
ket senki sem szeret, hogy pechesek vagyunk, 
vagy mindenki minket bánt. Lehet panaszkodni, 
és folyton másokra mutogatni, amikor mindent 
mi idézünk elő, bármilyen furcsa is ezt leírnom, 
és visszahallanom a saját régi énem hárítása-
it, amelyben, sokszor láttam a körülményeimet 
a legnagyobb oknak, azért, mert nem sikerült 
valami, holott, nem adtam meg magamnak az 
esélyt arra, hogy változtassak, manifesztáljak, 
próbálkozzak a teremtéssel. 

Az már egy másik élethelyzet volt, amikor 
lehetőség nyílt, hogy nyerjek színházjegyeket, 
amelyekkel az unokáimat és magamat szeret-
tem volna megörvendeztetni a közös élmény 
kapcsán, egy hónapon át egy magam által köl-
tött verset mantráztam az utcán haladtamban, 
arra a ritmusra jártam, és aztán meg is nyertem 
a három darab jegyet. Az első sokk után nem-
sokára eldöntöttem, hogy a daganatos beteg-

ségemből meg fogok gyógyulni, azzal a plusz 
feladattal, hogy a gyógyulási folyamatomban 
is lehetőség szerint a legkevesebbet szenved-
jek, folyamatosan énekeltem magamnak, arról 
egy saját magam által költött dalocskát, hogy 
én igenis meggyógyulok. Ezt danolásztam a zu-
hany alatt, a BKV-n, az utcán haladtamban, ez-
által a folyamat nem zajlott olyan vészesen, és 
meggyógyultam. 

A teremtés egy csodálatos folyamat. Ahogy a 
Teremtőnknek, nekünk is lehetőségünk van, éle-
tünk minden pillanatában, sőt a pillanat bármi-
lyen kicsi, tört részében is csodálatos dolgokat 
létrehozni. Az energia és a teremtés hatalmas 
erő, s ez az erő a mienk. 

Mindegy, hogy hívjuk, a teremtés ugyanab-
ból az energiából, és ugyanabból az isteni le-
hetőségből táplálkozik, amely születésünk által 
megadatott nekünk. Az Univerzum, a Teremtő, a 
Szellem energiája, mindenkiben megtalálható.

A dolgok mind készen állnak, hogy “behív-
juk őket” az életünkbe. Úgy, ahogy a feltalálók, 
tervezőmérnökök, szakácsok, esztergályosok, 
cukrászok, kézművesek, festők, orvosok megte-
remthetik, megalkothatják, mindazt, ami a fan-
táziájukban megszületett, úgy teremthetünk az 
életünkben bármit, amit a tudatunk és a szívünk 
segítségével megformálunk. 

https://ujegyenloseg.hu/category/podcast/zold-egyenloseg/
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SIVÁK ENIKŐ ASHA

Amikor minden elveszett, csak az marad, ami nem égett el, csak 
az lehet jó, ami maradandó, ami a szeretet hullámain hord téged. 
A parázs a tűz maradványa, az elégett korlátok házsártos verme, 
ami nem hűlik ki, mert a létezés alapelve mindig ott pezseg az ere-
inkben. Csak izzik és izzik, csak várakozik, amíg folyik az átalaku-
lás. Nem is tudom, mire várok? A maró érzéseknek egyszer le kell 
csillapodniuk, mert szétmarják a lelkemet. Figyelem a szunnyadót, 
fogyjon az ellenállás ereje, csak fáradjon, csak vergődjön, majd 
abbahagyja, majd lecsillapszik... de ha MAJD akkor sohasem lesz 
vége vége vége ...vége vége...vége….és VÉGE!

Nincs semmi és senki, elfogytak a tomboló lehetőségek. Csak 
állok, várom, hogy mozduljon valami. Pont vagyok a semmi kö-
zepén, de VAGY-OK. Magamba figyelek és a csend izzani kezd. 
Egyre csak izzik, izzik, már a lángocska melegít, gyógyít és egyszer 
csak az izzó tündöklés szárnyat bont. LÁNGOLOK!

A Parázs izzó csendjében feléledtek lángoló szárnyaim.

>>>

LÁNGOLÓ FŐNIX
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KOVÁCS KATALIN

KÖLYÖKIDŐ

Az egyre hűvösödő augusztus reggelek 
burkoltan figyelmeztetnek: hamarosan búcsút 
intünk az ölelő nyárnak. Önkéntelenül is az 
iskolakezdés gondolata kerít hatalmába, hol-
ott már rég nem koptatom azokat a bizonyos 
padokat. Ahogy gőzölgő kávéscsészével a ke-
zemben magányosan üldögélek a hajnal fris-
sességében, régmúlt nyarak emlékei kúsznak 
be képzeletembe. Puha fátyolfelhőként omla-
nak vállamra, ahogy a pirkadati pára ereszke-
dik a tó tükrére. 

„ „Ne a szobádban, 
szívedben csinálj 
rendet
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Egy kis mátraaljai faluban nőttem fel, ahol a 
szünidő nem csak a szórakozásról szólt: az isko-
latáska épp csak landolt a sarokban, amikor a 
munka megindult a földeken. Az eper táncra hív-
ta érzékszerveinket, mennyei íz- és illatorgia kö-
zepette édesen siklottunk a levél-parketten, míg 
lábunk remegve össze nem csuklott alattunk. Es-
tére ugyanis már sem guggolni, sem hajolni nem 
voltunk képesek. Az egres nagy és kemény tüskéi 
össze-vissza karmolták kezünket, számtalanszor 
serkent vérünk, ahogy a roppanós, harsogó-zöld 
termést próbáltuk elérni a bokrok közepében. A 
ribizli aprócska kerek bogyóira tekintve úgy érez-
tük, sosem fog véget érni a szüret, nem létezik, 
hogy ezek a pöttöm golyók még az idők vége-
zete előtt megtöltik kosarainkat. Málnát szedni 
szerettem, de szigorúan csak a széleken lavírozva. 
Egyszer unalmamban pozícionáltam a szemeket: 
a hadművelet végén úgy sorakoztak a ládában, 
mint valami mini manósipka sereg délceg kato-
nái. Ennyi volt a mese része - a valóságban hajnali 
öttől sötétedésig tartott a zamatos gyümölcs be-
gyűjtése, kétkezi munkával, kétnapi ismétléssel. 
A kukorica-kapálás gyönyöre minden eddig fel-
sorolt nyári tevékenységet felülmúl, még most is 

viszketek, ha csak rágondolok. Tűző nap égette 
végeláthatatlan sorokban virított a kopár szik ba-
jusszal koronázott sarja, - ám gyerekként nem ez 
a tenger volt álmaink netovábbja.

A kőkemény munka erőteljesen behatárolta a 
szünidő túlnyomó részét, de késő délután én és 
az utcabéli kölykök (sokan voltunk, hál Istennek!) 
összegyűltünk, és a fáradtságra fittyet hányva 
még órákig tollasoztunk, bicikliztünk vagy fo-
gócskáztunk. Hangosan kacagva vetettük bele 
magunkat a házak mögött húzódó csicsókaül-
tetvénybe, labirintust tapostunk a közepébe, és 
egyedül az utcai lámpák szürkületi felvillanása 
jelezte számunkra, hogy vége az aznapi móká-
nak. A szülők hagytak minket játszani, önállóan 
kibontakozni, nem szervezték le helyettünk a 
programokat, így gyerekként ösztönösen meg-
tanultuk a magunk számára szebbé varázsolni a 
nyarat. Ehhez nem kellettek drága játékok, nem 
vágytunk messzi tájakra, boldogok voltunk ott 
és azzal, amink volt. A munka és a szórakozás jól 
megfért egymással, szépen beállt az egyensúly, 
így ősszel nem volt nehéz visszazökkennünk az 
iskola fegyelmezettségébe.
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Ami kétségbeejtő számomra, hogy a mai fia-
talokban abszolút nem találom ezt az ösztönös 
adottságot. Arccal bele a nyárba, „maxoljuk ki”, 
toljuk, ami belefér! Házimunka? Kerti meló? Mit 
képzelsz anya?! - vágja be az ajtót kamaszodó 
csemetém az orrom előtt -, ugye nem gondolod, 
hogy dolgozni fogok? A véleménye tömören 
ennyi: akkor, és csakis akkor illethetjük a jó jel-
zővel eme évszakot, ha sok pénzt és sok barátot 
birtokolsz, akikkel koncertről koncertre vándo-
rolsz. Elsődleges otthon a lehető legkevesebbet 
lenni, és minden kihagyhatatlannak bélyegzett 
bulin részt venni. Ha lemaradsz, kimaradsz. Ha 
nincs a tarsolyodban jó néhány fesztivál-élmény, 
amiről beszámolhatsz majd a haveroknak szep-
temberben, egy senki vagy. Régimódinak titu-
lált, divatjamúlt tevékenységek: lásd olvasás, 
erdei túra, szalonnasütés labdába sem rúgnak. 
Nincs más, csak a külvilág diktálta elvárásoknak 
való megfelelés kényszere. Hol marad az egy-
szerűségében megélt öröm, hová lettek a tábor-
tűz melletti baráti beszélgetések, amikre évek 
múlva is összenevetve emlékezhetnének vissza? 
Mikor veszett ki ebből a generációból az a tudat, 

hogy nem csak pénzzel és nem csak mások vé-
leménye jogán tehető széppé és élvezhetővé a 
nyár, és végül is az egész élet? 

Sem motivációt, sem egyensúlyra törekvést 
nem látok bennük. Nincs cél, nincs jövőkép, csak 
sodródás, felületi lebegés, könnyed megúszásra 
való rájátszás. Az élet legjavát, vagyis a munka 
nemességét egyikük sem akarja felvállalni. Ne-
hezített pálya az önállóság. Hogyan lesz így a to-
tális nyári leeresztésből dinamikus szeptemberi 
iskolakezdés? 

„Hol van a rendező? Csináljon rendet!” – csen-
dült fel hétvégenként a kilencvenes években a 
KÖLYÖKIDŐ (Kamaszodó Kamaszadó) című, fia-
taloknak szóló műsor főcímdala. Tinikorom meg-
határozó tévés produkciója húsz év távlatából kí-
nálja a megoldást: 

Ne a szobádban, szívedben csinálj rendet
Győzz le minden háborút benned
Ez a legnehezebb, meg hogy gyerek maradj
Győzd le, győzd le az óriásokat!
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UDVAR MELINDA

Az 1980-as években a sajtó jobbára csak 
nyomtatott formában működött, így az a fura 
helyzet állt elő, hogy az élő adás megtekinté-
se után az emberek a televízió közvetítés során 
szerzett saját benyomásaikat tudták megbeszél-
ni, az újságok csak sokkal később jelentették be 
az olimpiai híreket, illetve azokat órákkal később 
kommentálták.

A szöuli eredményekre visszaemlékezve ne-
kem úgy tűnt, hogy nagyon könnyedén jöttek a 
magyar sikerek, az érmek, az egész ország ünne-
pelte a sportolókat, a tv közvetítések és a sikerek 
ki tudták zökkenteni az embereket a hétköznapok 
egyhangúságából, a többség hősként tekintett 
az olimpián sikerrel szereplő sportolóinkra, akik 
legyőzhetetlenek és tökéletesek, és nem utolsó-
sorban kemények: mindent bírnak, legyen az fizi-
kai vagy mentális teher.

Ami fontos volt már akkor is: ki győz, ki áll a 
dobogó legmagasabb fokára. Ha egy versenyző, 
vagy a csapat a második, harmadik helyen vég-
zett, akkor érezni lehetett a csipetnyi sajnálkozást. 
Érezni lehetett, hogy ezek a „nemaranyérmes” 

Az első olimpia, amire emlékszem a szöuli 
volt. Magyar idő szerint hajnali órákban kerültek 
(akkor is) megrendezésre a versenyek, így a ma-
gyar emberek reggel már a friss eredményeket 
beszélhették ki a munkahelyeken, az iskolában, 
a tömegközlekedési eszközökön.

Az én olimpiám
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sportolók egy másik klubbot alkotnak: tiszteljük 
őket, szeretjük őket, felnézünk rájuk, de hát Iste-
nem: azért csak az aranyérem a legszebb. 

Tulajdonképpen roppant egyszerű a képlet, 
abban mindenki egyetért: csak a legtehetsége-
sebb sportolók indulhatnak az olimpián, akik az 
előírt kvótát teljesítik. Azonban közöttük is van-
nak esélyesebbek, akiknek jobban sikerült a fel-
készülés, akiknek abból a bizonyos tehetségből 
egy picivel több jutott. Aztán jön a verseny, a 
végső döntő, és sokszor tized, század másodper-
cek, vagy pontok döntik el, hogy ki melyik fokára 
léphet a dobogónak. Mert ugye a versenyzőket 
valamiben mérni kell, össze kell hasonlítani a tel-
jesítményeket.

Napjaink embere azonban ritkán néz a telje-
sítmény mögé, konstatálja az eredményt, gyor-
san felcímkézi a versenyzőket és már megy is to-
vább…

A tokiói olimpia számomra a „nemaranyér-
mesek”-re tette a fókuszt, az ő teljesítményükre. 
Azokra a sportolókra, akik egy elhalasztott, talán 
az utolsó pillanatig bizonytalan megrendezésű 
olimpiai játékokra felkészültek, edzettek, égtek 
a vágytól, hogy versenyezhessenek, megmére-
tessenek, és végül pedig „nemaranyat” nyertek. 
Vagy nem nyertek semmit. Vagy el sem indultak 
az adott számban.

Jelen cikk megírását két híres sportoló törté-
nete ihlette. Az egyik a nagy kedvenc: Cseh Laci, 
akiről csak mindenki által ismert tényeket tudnék 
sorolni, ezért ezt nem is teszem. De kétségtelen 
tény, hogy nagyon sok versenyt megnyert, de 
egy olimpián sem tudott nyerni. Ha kicsit fókuszá-
lunk erre a híres és elismert sportolóra, és az idő-
eredményei és érmei mögé nézünk, akkor meg-
ismerünk egy rendkívüli alázattal bíró embert, aki 
ezt a „nemolimpiaiaranyémes” státuszt kezeli és 
őszintén beszél róla, hogy ez mekkora kihívás volt 
neki az életben.

Egy 2017-es interjúban hihetetlen nyíltsággal 
válaszolt a kérdésekre, és beszélt arról, hogyan 
lehet teljes életet élni anélkül, hogy valaki csak 
karnyújtásnyira van az olimpiai aranytól és nem 
éri el.

A fenti interjúban arról is nyilatkozott, hogy 
hosszú évekig azt mantrázták a versenyzőknek 
”hogy minden versenyen győzni kell, a maximu-
mot kell teljesíteni. Ha valami nem úgy sikerül, 
azért csak mi vagyunk a hibásak, és olyankor 
igenis rosszul kell éreznünk magunkat.”

Cseh Laci elmondja a beszélgetés során, hogy 
egy edzőváltás kellett ahhoz, hogy rájöjjön az 
edzésnek örülni is lehet, és nem „kell lelki nyo-
moréknak lennem amiatt, hogy az olimpiai arany 
hiányzik a kollekciómból”.
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Azt gondolom, hogy ha valaki 31 évesen eljut 
az életében erre a pontra, felismeri és elengedi a 
mások  elvárásait, tovább tud lépni abból az ér-
tékrendből, amiben felnőtt, és utána még 4 évig 
van ereje és hite csinálni - küzdeni, akkor az töb-
bet ér, mint bármilyen csillogó medál. 

Az idei olimpia után megjelent interjúkban 
egy rendkívül szerethető, érett gondolkodású fi-
atalembert láthattunk, aki nyíltan és őszintén be-
szél a megtett útról és arról, hogy mennyire hálás, 
hogy részt vehetett és versenyezhetett a tokiói 
olimpián is. 

És hogy számít-e Neki, hogy hányadik helyen 
végzett és milyen időt úszott? Igen, természe-
tesen számít, azonban ha elégedetlen is az idő-
eredménnyel, akkor is tud mosolyogni, felfedezi 
azokat a gyönyörű dolgokat az életében, ame-
lyek kiegyensúlyozottá és boldoggá teszik.

A másik olimpikon - akit bevallom az elmúlt 
hetekben fedeztem fel - Simone Biles. Simone 
Biles, amerikai tornásznő, 24 éves, az életútja (ha 
ilyen idősen egyáltalán már lehet ilyenről beszél-
ni) nem szokványos: hányatatott gyermekkor, ne-
velőszülők, majd adoptálás, később szexuális zak-
latási ügy. A tornasportban elemeket neveztek el 
róla, amelyek már a szabálykönyv részét képezik.

Egy különösen tehetséges fiatal hölgyről van 
szó, aki sikert sikerre halmozott az általa válasz-
tott, és szeretett sportágában, és Rióban négy 
aranyérmet nyert az olimpián. 

Simone a tokiói olimpia nagy esélyese volt, 
egyéniben, illetve meghatározó tagja annak az 
amerikai csapatnak, aki egyértelműen éremesé-
lyesként utazott Tokióba valamennyi számban.

Azonban Simone Biles az olimpián mentális 
okokra hivatkozással a csapatverseny közepén je-
lezte, hogy felfüggeszti a szereplését. 

A fizikai sérülés okán lemondott versenyek 
alapvetően elfogadottak a sportban, azonban 
mentális okra hivatkozni? Gyakorlatilag a kom-
mentelők nagy hányada értetlenül állt a beje-
lentés előtt: mégis miért? hogyan? és mi lesz az 
aranyéremmel/érmekkel?! mi az, hogy mentális? 
Mit kell érteni ez alatt?

Természetesen mentek a találgatások, sokan 
komoly elméleteket építettek fel, hogy mi mivel 
függ össze, és miért történhetett meg ez az egész.

Az általam olvasott cikkek többsége próbálta 
felgöngyölíteni ezt a történetet, de valahogyan 
egyiket sem éreztem teljesnek.

Mentális állapotra hivatkozni a versenysport-
ban? Napjainkban ez a történet tovább alakítja a 
közvélemény által a versenysportolókról kialakí-

tott képet. Hiszen ez a történet felrúgja azt a mély, 
társadalomba égett sztereotípiát, hogy az élspor-
tolók kemények, edzettek, mindent (is) legyőz-
nek, még önmagukat is, nem gondolnak másra 
csak a győzelemre és az aranyéremre. 

Biles története mindenképpen jelzi a szemlé-
letváltás szükségességét, azt, hogy a kiváló spor-
toló fizikai ereje és technikai tudása nem minden. 
Minden sportoló egyúttal érző ember is, akiknek 
kell, hogy legyen választási lehetősége abban, 
hogy milyen versenyen és mikor indul. Elindul- e 
egyáltalán. Az egészségük kockázata – legyen az 
fizikai vagy mentális – vagy annak védelme érde-
kében csak saját maguk hozhatnak döntéseket. 

És mi a válaszom arra kérdésre, hogy akkor a 
több hónapos felkészülés pocsékba ment és kárba 
veszett? Nem igaz. A versenyző tudott választani 
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a társadalmi elvárás és saját belső hangja, érzése 
között, túl tudott lépni a mások által meghatáro-
zott kereteken, és saját döntést hozhatott saját zsi-
nórmértéke alapján. Ezt nevezzük szabadságnak.

A fentiekben leírt két sportoló története sok 
mindenben eltér, de van egy közös gondolat, ami 
felmerült bennem, amikor elolvastam a Velük, Ró-
luk készült írásokat: mindketten mertek kicsit vál-
toztatni, adott esetben szembe menni az eddigi 
szokásokkal, felvállalni a sorsukat, kicsit színezni 
azt a képet, amit a nagyközönség képzel a ver-
senysportolókról.

Példaként szolgálhatnak adott esetben, bár-
kinek, de azoknak a gyermekeknek mindenkép-
pen, akik szintén tehetségesek egy sportágban, 
bármiben, hogy hol vannak a határok, hogyan kell 
úgy megmérettetni, hogy a mentális egészség ne 
sérüljön, és öröm legyen számukra mindaz, amit 
csinálnak és ne mások elvárásai miatt versenyez-
zenek (ne mások álmait valósítsák meg?).

A teljesítmény nemcsak egy módon mérhető, 
az emberi sorsok kiteljesedése nem történik „egy 
kaptafára, minden történet tanít valamit, és nem-
csak azoknak az embereknek, akik megélik, meg-
szenvedik, hanem nekünk, többieknek is… csak 
észre kell venni, és el kell engedni a statisztikákat 
Igaz a közhelyszerűen emlegetett mondás: min-
den szám mögött egy emberi történet lapul, ne 
féljünk ezekkel a történetekkel megismerkedni 
és okulni belőlük!
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KOVÁCS BRIGITTA EFI

Színes zsákokat húzott a bevásárlókocsiján. Nem bevásárlásból jött. Már 
rég nem.

Leállította a kocsit a benzinkút előtt. Szomjas volt. Még csak május vége 
felé járt, de izzott a napkorong az égen. Melegéből jutott a földnek is bőven. 
Egyenesen a hűtött italokhoz ment, és kiválasztott egy üveg kólát. Jóleső ér-
zéssel simította végig a mérnöki pontossággal megalkotott hűsítő üveget. 
Alaposan megnézte az árcímkét. Igen, ki fog telni belőle. Egy kisgyermek 
örömével, és várakozásával vitte a hideg italt a kasszához. Odaadta a pénzt. 
A pénztáros azonban szigorú arccal csóválta a fejét, és mutatta, hogy az üveg 
betétdíját is ki kell fizetnie, így az érme nem elég. Csalódottan tette le az italt, 
és vette el a pénzt. Pedig már a nyála is majd kicsordult, annyira várta, hogy 
az amerikai álom italával olthassa szomját.

Ekkor történt valami.

A sorban mögötte álló csinos, fiatal nő figyelte az eseményeket, és kiegé-
szítette az érmét a hiányzó összeggel. A pénztáros lesajnálóan nézett a nőre, 
amint elvette a pénzt. A férfi meghökkenten biccentett hálája jeléül, és elvet-
te az üdítőt.

Amint kiért, azonnal kibontotta a szénsavas italt. Mohón kortyolta. Ilyen 
finomat még életében nem ivott. Mind egy cseppig kiitta az üveg tartalmát, s 
ezt követően valami fura érzés lett úrrá rajta. Mintha élet költözött volna belé. 
Hirtelen elkezdte zavarni piszkos arca, így megmosta az első szökőkútban, 
amit talált. Tekintete fényesebb lett.

A reményvesztettekért
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Az ital üvegét szótlanul letette a szomszédja újságpapírjára. Az újságpapír 
tompította ugyan a zajt, amit a betonhoz koccanó üveg csapott, de mégis 
felkelt rá a férfi.

Visszaváltotta az üveget, és vett magának két zsemlét. Amint beleharapott, 
egészen úgy érezte, mintha az istenek eledelét, ambróziát falatozna. Holott 
fogalma se volt róla, mi az az ambrózia. Már egy zsemlétől teljesen eltelt. Ilyet 
még életében nem tapasztalt. Teste hirtelen úgy elkezdett viszketni, úgy, mint 
az elején, még mielőtt beletörődött ebbe a mosdatlan állapotba. Kiment a 
városszéli folyóhoz, és tetőtől talpig lecsutakolta magát. Jó érzés töltötte el. 
Habár ugyanazt a ruhát vette vissza, amit csak a kosz tartott egybe, mégis, 
valahogy tisztának érezte magát.

Fogta a második zsemlét, és már teli hassal, tisztán, a haverja kezébe 
nyomta, akit szokás szerint a hídnál talált. Az meg úgy nézett rá, mintha ördö-
göt látna. De korgott a gyomra rendesen, így hát elfogadta. Őt is igen hamar 
eltelítette a puha péksütemény. Amint befejezte a lakmározást, egészen az az 
érzése támadt, mintha újjászületett volna. Megmosakodott a patakban. De ez 
nem volt elég. Elfogta az undor, amikor a parton levetett ruhájának húgysza-
gát a szél felé kavarta. Fogta levetett holmiját, és beáztatta a patakba. Amint 
a körülötte lévő vizet egyre sötétebbre festette, úgy lett ruhája egyre tisztább. 
Dögönyözte, súrolta, gyúrta, csavarta a ruhákat. Tette ezt egyre nagyobb len-
dülettel, egyre nagyobb energiával, mintha az élete múlna rajta. Egész álló 
nap mosta a ruháit. Bár az ő holmija már rég patyolat tiszta volt, mégis csak 
mosta, mosta és mosta szüntelen. Mosta a ruháját az összes kartonszomszéd-
jáért, a főtéren tanyázókért, az erdőben bandázókért, az aluljáróban csövező-
kért, a kocsmában dekkolókért, a villamoson tengődőkért, a sárban hemper-
gőkért, a koszos lépcsőkön horkolókért, a hóban részegen bukdácsolókért, 
a hányásban fetrengőkért, a kutyaólban meghúzódókért, az állomáson kére-
getőkért, a játékterem előtt szipuzókért, a pincékben, padlásokon szúrókért, 
a lakatlan romházakban lézengőkért, az öntudatlanságig lerészegedőkért, a 
maguk alá piszkolókért.

Tisztára mosta mind, s kiakasztotta, hogy a nap felszárítsa, kifényesítse az 
összeset, az utolsó apró szövetdarabig.



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

Libben
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Libben-lebben, ugrik-hajlik, forog, szárnyal, arcán soha nem 
hervadón az élet bizonyossága, boldogsága. 

Energiája, fénye beragyogja, bevilágítja, akikkel kapcsolódik. Ő 
Jácinta Devamani.

Egyik szabadtéri táncon, vagy öt hónapja felejtkeztem a szemé-
be, miközben elmerültünk egymást is feltöltő táncunkban, aztán 
ő tovalibbent, forgott-pörgött, földön és levegőben, hol a kör kö-
zepén, hol a külső körben, hol a körön kívül. Jácinta egy sosem 
kifogyó szeretet, és mosolyforrás.

Hétről-hétre boldog találkozásaink, közös táncaink után, nem 
láttam sokáig. Azt hittem, csak elkerültük egymást, volt, hogy én 
sem voltam táncon - családi program, tánctábor, vagy fárasztó tan-
folyami nap után -, ezért nem kutattam az okot, miért is nem láttam 
hetek óta. Hiányzott, de magamat megnyugtatva elengedtem, va-
lahova mélyre dugtam, lelkem egyik csücskébe, mert tudom, hiá-
nyokkal nem lehet töltekezni.

Mindez, akkor tudatosult bennem, amikor két hete, a tánctér-
ben csodálatos mosolyával közelített felém, tárta karját a mindent 
elmondó ölelésre. Örömben, ölelkezve együtt tipegő táncunk, 
egyfajta „kacsatáncnak” tűnhetett volna annak, aki minket figyelt, 
de tudom, senki sem velünk volt elfoglalva. Aztán az egymásba ka-
paszkodást elengedve tovaszálltunk, kacagva és sikítva, majd újra 
egymás nyakába borulva dobogó szíveink zakatolása közepette.

Hol jártál drága? Bejártad a világot? – kérdeztem, úgy, hogy mit 
sem sejtettem arról a fantasztikus történetről, mely magában fog-
lalja az ő elmúlt 9+3 évét, és ennek a 12 évnek idén nyári lezárását.
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Ez egy számomra szinte lehetetlennek tűnő 
életszakasz meséje, mely minden mikrorészecs-
kéjében egy-egy teremtéstörténet, ezért megkér-
tem őt, meséljen nekem és a Csak Pozitívan Ma-
gazin népes olvasótáborának arról az útról, amit 
bejárt, a motivációiról, a teremtésekről, a csodák-
ról, és hazatérése boldogságáról, 12 év után.

Ki vagy te Jácinta Devamani, ki mindig meg-
melengeti a szívemet, ha meglátlak, ha meg-
ölelhetlek? Csodálatos lényed áttűnik, átjár, 
abban a pillanatban, ahogy a vonzásteredbe 
kerülök?

Gábor Jácinta az eredeti nevem. Gyimesfel-
sőlakon születtem, ott éltem 15 éves koromig, 
amikor átköltöztünk Magyarországra. Gimnázi-
umba Szegedre jártam. 

Egész gyermekkoromban kalandokra-és utaz-
ni vágytam, vonzottak a Távol-Keleti kultúrák, 
egzotikus népek tradíciói. Emlékszem, 9 éves 
lehettem, amikor legnagyobb vágyam az volt, 
hogy egyszer Kőrösi Csoma Sándor nyomdoka-
in haladhassak! Képzeld, Gyimesből el akartam 
sétálni Tibetbe! Erre készítettem hónapokon át 
a testemet. Földön aludtam, anyukám sokszor 
csodálkozott, hogy mi ez. Akkor még nem tud-
tam megfogalmazni, hogy a léleknek valamit ta-
nulnia kell azokból a tradíciókból, ez akkor még 
nem volt tudatos bennem, kihívásként ott volt 
bennem sokáig, de aztán szép lassan, ahogy az 

évek múltak, kiment belőle az 
energia.

Múlt héten kitettél 
egy posztot önma-
gadról, amely mosta-
ni beszélgetésünket 
megelőzte. Legfő-
képpen a hazaérés 

örömét éreztem ki be-
lőle, viszont rengeteg 

kérdés merült fel ben-
nem. Mondd kedves Jácin-

ta, milyen indíttatásból tanul egy 
erdélyi magyar lány Közel-Keleti arab nyelvet, 
majd indul el egy hívásra, sikeres záróvizsga után 
azonnal, Korfura egy mantra-éneklő elvonulás-
ra? Menekültél, vagy a lehetőség, a szabadság, a 
végtelen tenger motivált?

17 éves koromban egy gimnáziumi évet tanul-
tam Amerikában, s az az egy év gyökeresen átala-

kított, megfordította az addigi céljaimat, elkép-
zeléseimet. Pszichológusnak készültem, de ott 
Amerikában átalakultam. A különböző kultúrák 
iránt mélységes csodálatot kezdtem érezni, vágy-
tam tudni nyelveket. Megismerkedtem egy olyan 
arab családdal, aki arabnak hitt engem, ezért ara-
bul kezdtek el beszélni hozzám, majd legszebb 
ruháikba öltöztettek. Az a szeretet és nyitottság, 
amit általuk megéltem, nagy hatással volt rám. 
Visszatérve Magyarországra, ez a velük, általuk 
megélt bensőséges szeretet, és az arab kultúra 
gazdagsága 
új motivációként 
jelent meg 
b e n n e m , 
ezért el-
e n g e d -
tem a 
p s z i -
c h o -
l ó g i á t , 
és el-
kezdtem 
arabul ta-
nulni. Azt 
éreztem ez 
a dolgom. Min-
denki, a családom, 
a tanáraim csodál-
koztak, hogy miért változtatom meg a terveimet, 
és miért kezdtem el a Pázmányon egy arab sza-
kot. Mindezek ellenére, ebben az időszakban 
egyre elveszettebbnek kezdtem érezni magam a 
világomban. Ahogyan nőtt a kultúrák, és az eg-
zotikus világ iránti érdeklődésem, úgy csökkent 
annak a hite bennem, hogy valóban tudnék-e ér-
telmes életet élni. Még gimnazistaként mentem 
át az első mély depresszión. Azok a kérdések, 
hogy „mi az emberi lét értelme, miért vagyunk 
itt?”, nem hagytak békén. Amit láttam magam kö-
rül, abban nem találtam válaszokat, csak remény-
telenséget. Nagyon sokszor feltettem magamnak 
a kérdést, vajon, mi teszi az emberi lelket hosz-
szútávon is igazán boldoggá, kiteljesedetté. Az 
egyetemen újra kezdtem visszakerülni ebbe az 
állapotba. Hiába ástam bele magam a tanulásba, 
amit kerestem, amire lényem mélyén leginkább 
szomjaztam, nem találtam, újra, és újra kiábrán-
dultam. Egyszerűen képtelen voltam elfogadni 
és magamra ölteni a társadalom félelemalapú és 
számomra teljesen abnormálisnak tűnő normáit.

 
Mégis mi vezérelt, hajtott tovább egy ilyen ál-

lapotból?
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Már „csak” a szakdolgozatom megírása volt 
hátra, de, hogy utána mihez kezdek, arról fogal-
mam se volt. Kilátástalannak éltem meg az élete-
met, pedig ösztöndíjjal majd három évet utaztam 
Olaszországban, Szíriában. Második hullámát 
éltem a depressziómnak, sokat gondoltam az 
öngyilkosságra, hisz folyton az élet értelmét ku-
tatva, odakint semmit nem találtam. Nagy fekete 
mélységekben keresgéltem az igazságot elkese-
redetten, valahol mégis reménykedve, hogy va-
laki majdcsak felfedi előttem a földi létünk titkát, 
értelmét. Ekkor teljesen váratlanul „szembejött” 
Deva Premal és Miten magyarországi koncertje, 
s ez mindent megváltoztatott.

 

Hogy tudott kirángatni téged ebből a mély ál-
lapotból egy koncert, és elindítani majd tovább-
vinni egy teljesen más irányú fantasztikus úton?

A koncert után beszélgettünk, tolmácsoltam 
nekik, és Miten megkérdezte, lenne-e kedvem 
elmenni Korfura egy elvonulásra. – Mit keresnék 
Korfun? – kérdeztem csodálkozva. – Gyere csak el, 
nagyon jó lesz neked ez az egy hét! Hazamentem, 
és közöltem a családommal, hogy el kell mennem, 
és úgy érzem, nem is fogok hazajönni. Hatalmas 
ugrás volt, szakítottam a barátommal 8 év kapcso-
lat után. Úgy mentem Korfura, hogy bármi történ-
het. Lehet, nem maradok életben, de „egy életem, 
egy halálom”, ezt muszáj megugranom, magam 
mögött hagyva a biztonságot, a bizonyosságot. 
Ez a „reményvesztett reménység” állapota volt. 
Az a belső meggyőződés, hogy bizonyosan van 

valami, amiből bizonyosságot nyerek arról, hogy 
van értelme az életnek, és nem csak a felszínen, 
a szociális elvárások által létezünk. Tudtam, addig 
nem vagyok képes megnyugodni, amíg nem talá-
lom meg a választ arra, hogy ÉN valójában ki és mi 
vagyok. A láthatókon túl, mi a lényem magja? Ez 
vezérelt. Mindegy volt. 23 évesen a halált is szom-
jaztam, az nem jelentett fenyegetést, hogy valahol 
az utamon a testből kiszáll a lélek. Nem volt ha-
lálfélelmem, inkább arra vágytam, – amit később 
értettem meg, – hogy az egységgel való összefo-
nódás megtörténjen bennem, általam. Korfu után 
sokfelé vitt az utam, Izrael, India, Portugália, Anglia, 
Törökország, Kanada, Kalifornia, mindenfelé utaz-
tam, de Korfura mindig visszatértem.

Milyen indíttatásból utaztál mindig tovább? 
Mit adott ez a workshop, mit mutatott meg neked 
ez a közösség? 

Ott a korfui közösségben, ahol rengeteg idő-
sebb terapeutával voltam együtt megéreztem, 
szívem bizonyosságát arról, hogy jól sejtettem, lé-
tezik egy egészen másfajta életminőség a földön. 
Nem kell egy félelmekkel teli, szűk zubbonyban 
leélnünk az életünket rettegve az ismeretlentől, 
az élet misztériumától. Nem kell, hogy tudatalatti, 
pusztán túlélési programok irányítsanak, és, hogy 
igenis felelősségünk felébredni, önmagunkat és 
ezáltal egymást feltétel 
nélkül elfogadni, és 
m i n d e n e k f e l e t t 
szeretni. Mintha 
gyöngyvadász 
lettem volna, 
még mindig 
keresnem kel-
lett tovább a 
kincset, azt az 
igazgyöngyöt, 
amelyről tud-
tam, hogy ott rejlik 
a szívünk legmélyén. 
Az eltelt majd 13 évben 
mindig éreztem, hogy van 
valami, még mélyebb réteg, ami mindig tovább 
hívott azért, hogy jobban megismerjem, megért-
sem, megéljem a tudat egyéni és kollektív réte-
geit. Mert én nem azért utaztam elsősorban, hogy 
világot lássak, hanem tanítók, spirituális meste-
rek, elvonulások, vagy önismereti tanfolyamok 
voltak azok, amelyek inspiráltak és motiváltak. A 
világ bármely részére elmentem, ha azt éreztem, 
hogy a lelkemnek oda kell mennie.
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Meg kell kérdeznem, mert szerintem minden 
olvasóban felmerült a kérdés, hogyan kapcsolód-
tál az anyaghoz, a testedhez, miből éltél, hogyan 
tartottad fenn magad? Értem én, hogy ott volt 
a hívás, hogy mindig menj tovább. Ehhez meg-
teremtetted az utat, azt a vágyat, hogy beleláss, 
hogy megkeresd a kincset önmagadban, ehhez 
megteremtetted az erőt, az energiát, kapcsolato-
kat, de evés, ivás, alvás nélkül ez nagyon kétsé-
ges vállalkozás.

Mindig volt vezettetésem, maga az út is így 
formálódott, az múlott rajtam, hogy hallgattam 
a hívásra. Sok álmatlan éjem volt mielőtt elin-
dultam. Aztán rájöttem; élet, vagy a halál kér-
dése az számomra, hogy maradok, vagy me-

gyek. Adnom kellett 
egy esélyt arra, 

hogy meglás-
sam, mi van 

a láthatón 
túl, így 
v i s z o n t 
m i n -
dent fel 
ke l l e t t 
adnom. 
Sokszor 

a l u d -
tam ut-

cán, de 
előbb-utóbb, 

mindig akadt 

valaki, aki elszállá-
solt. Valahogy az indíttatásomból eredő bi-
zalmam vitt mindig tovább. Egyszerűen csak 
IGENT kellett mondanom arra, ami megjelent 
a szívemben. Nem én teremtettem meg, ha-
nem az igazságra adott válaszom teremtette 
meg az anyagot számomra. Ez tette lehetővé 
az utazásokat. De, természetesen dolgoztam is, 
méghozzá rengeteget és rengeteg különböző 
területen, például tanítottam online angolt a 
Magyarországról megőrzött tanítványaimnak, 
fotóztam, festettem, kertészkedtem, csokoládét 
készítettem, ékszerekkel kereskedtem, csikun-
got oktattam, reikivel gyógyítottam, mentálhi-
giénés segítőként embertársaimat támogat-
tam. Nyaranként Korfun rengeteg olyan kreatív 
lehetőség nyílt meg számomra, ami lehetővé 
tette, hogy a következő zarándoklat költségeit 
éppen fedezni tudjam.

Mi volt az, ami mindig megmutatta, éppen 
hová kell továbbrepülnöd?

Korfu egy nagyon fontos pont volt számomra. 
Az a kis települése ahol laktam, egy igazi kultu-
rális olvasztótégellyé vált az évek során. A világ 
számos pontjáról jöttek zenészek, terapeuták, 
útkeresők, akikkel őszintén tudtam kapcsolódni. 
Egy meghatározó kapcsolati háló alakult ki kö-
rülöttem, ahol mindig otthon éreztem magamat. 
Minden nyáron visszatértem, sőt volt, amikor a 
telet is ott töltöttem, de mindig egyértelművé 
vált, mikor kell újra elutaznom. Sokszor találkoz-
tam olyan emberekkel, akiknek a lényük mélysé-
ge és eredetisége megfogott, átalakított. Én ezt 
az „IGAZSÁG ILLATÁNAK” hívtam, ők inspiráltak 
engem, küldetésem következő állomása felé. De 
természetesen a különböző dimenziók útmuta-
tói is folyamatosan jelen voltak, kommunikáltak 
többféle csatornán keresztül, hangokkal, láto-
másokkal, találkozásokkal, konkrét embereken 
keresztül, az utam minden fázisában. Ezért nem 
is féltem az anyagiak miatt. Mert tudtam, hogy-
ha beleállok abba, hogy én a saját igazságomat 
keresem, ami a bennem lévő kincs felfedezé-
sére irányul, akkor minden kapu megnyílik, és 
az anyag odateremtődik. Amikor Korfun kőfes-
tésből éltem, – mandalákat festettem kövekre, 
–nagyon szép jövedelemre tettem szert, addig, 
amíg erre volt szükségem. Rengeteg csodában 
volt részem, számtalan ajándék és adomány ér-
kezett a gondviselés-
től az utam során 
mindig. Még 
akkor is jól 
a l a k u l t , 
a m i k o r 
t e m p -
l o m o k 
e l ő t t 
aludtam 
Szicíliá-
ban. Ak-
kor egy 
fillér sem 
volt a zse-
bemben, még-
is a legnagyobb 
biztonságban éreztem 
magam, tudtam, lesz mit ennem, és ebben a biz-
tonságérzetbe belemerülve, meg is hívtak egy 
hotelbe, kifizették a szállásomat. 
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Mi volt az a bizonyosság benned, ami meg-
őrizte a hitedet, és nem engedte a félelmet elha-
rapózni benned?

Indiában volt egyetlenegyszer, hogy nagyon 
féltem. A barátommal mentünk oda, de félúton 
szakítottunk. Egyedül, pénz nélkül, ismerősök 
nélkül, 25 évesen, India kellős közepén, ez az 
egyik legfélelmetesebb pillanat volt számomra. 
Pénz nélkül, haza se tudtam volna repülni, és ak-
kor csak úgy elkezdtem sétálni, kérdezősködni, 
szállást keresni. Valaki mondta, hogy van abban 
az utcában, abban a házban, a negyedik emele-
ten egy szálláslehetőség. Ismeretlenül felmász-
tam a negyedik emeletre, negyven fokban, be-
csengettem, kinyílt az ajtó, és azt mondták „isten 
hozott!”. Aki istenhozzáddal köszöntött lett a Reiki 
mesterem! Azt mondta, költözzem be, este hat-
kor kezdik a beavatást! Fogalmam sincs, hogyan 
történtek ezek a dolgok! Talán az igazság iránti 
hűségem az, ami előrevitt, s ez odateremtette az 
embereket, a pénzt, és mindent, amire szüksé-
gem volt az út bejárásához. Mindig azt gondol-
tam, annál rosszabb nem történhet, mint, hogy 
meghalok, de a haláltól nem félek. Ott Indiában 
négy hónapig így éltem egy ashramban, minden 
szinten gondoskodtak rólam, és elvégezhettem 
ingyen a Reiki mesterkurzust! Aztán kezeléseket 
adhattam, ami fedezte a hazajutásomat. 

Csodálatos életutad, a hazaérkezésed meg-
nyugvása milyen érzéseket váltott ki belőled? Azt 
látom, hiszen így ismerkedtünk meg, hogy egy 
fénylőn tiszta, szépséges női lény vagy, akivel jó 
kapcsolódni, akivel jó beszélgetni, együtt táncol-
ni, és őt megölelni.

Jelenleg a hazatérésem örömében fürdőzöm, 
jól esik egy helyben lenni, magyarul beszélni, 
földrajzilag is újra közel lenni a szeretteimhez, 
visszahozni és megosztani azt a rengeteg tu-
dást és tapasztalatot, amivel az elmúlt évek alatt 
gazdagodhattam. Azt érzem, hogy azt a kincset, 
amiért elindultam, bár ha az út olykor göröngyös 
és megpróbáltatásokkal teli is volt, megtaláltam. 
Újjászületve érzem magamat. Béke, megnyugvás, 
öröm, mélységes hála és együttérző szeretet jár-
ja át a test-lélek-szellem egységét. Köszönet van 
bennem a mindenkin és mindenen átragyogó 
Mindenségért. Köszönöm hát ezt a teljességgel 
teli pillanatot is.

Az új nevedet a Devamanit, Osho ashramjában 
kaptad. Azt jelenti, a lótusz legmélyében rejlő égi 
kincs. Kincskeresés közben magad váltál kinccsé 
saját magad és a világ számára. Köszönöm a be-
szélgetést!

https://epitoguruk.hu/
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Különböző állapotok, 
folyamatok a letisztulás felé 
vezető úton

FÉNYHALMI BEATRIX

3, spirituális függőség
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A spirituális függőség egyik változata az ide-oda ugrálás, amikor tudást szeretnénk, hogy mi-
nél több eszköz legyen a kezünkben, amivel segíthetünk másoknak vagy önmagunknak, akár 
megélhetés céljából. Ez kifelé irányul és könnyen elveszhetünk a folyamatban.

Sok embert láttam, aki tanfolyamról tanfolyam-
ra jár, éppen elvégezte az angyaltanfolyamot, 
megy utána reikire, arolóra, szellemgyógyászatra, 
pránanadira vagy számmisztikára, asztrológiára. 
Netán csatlakozik egy közösségbe, amit egy idő 
után lecserél egy másik klubra, mert úgy érzi nem 
oda való, nem értik meg, esetleg nem ért egyet 
azokkal az emberekkel vagy rájön, hogy nem 
szimpatikus neki mindaz, amit ott tapasztal. Maga 
a tanulás önfejlesztő lenne, viszont az alkalma-
zás, gyakorlás helyett az ego falni akarja a tudást. 
Nem tudnak a megkapott információk, energi-
ák beépülni a befelé figyelés, csend gyakorlása 
nélkül. Hiszen, ha belső munkát folytatunk, elég 
akár egyetlen ilyen tanfolyam, hogy rálássunk, 
minden bennünk van. Önmunkával letisztul az in-
tuíció, nagyobb rálátásunk lesz, melyik tanfolyam 
mit takar és valójában nem sokban különböznek 
egymástól. Aki érzékeli az energiákat, az tudja, 

maga az Univerzális energia van mindenhol, amit 
használhatunk különböző módokon, egyik kap-
csolódik a másikhoz, hisz Egy-ből jön, tehát nem 
kell engedelmeskedni az ego hívásának. Jártam 
olyan embereknél, akiknek a fala legalább 10 
oklevéllel van tele, alapvető dolgokat mégsem 
tudtak meglátni vagy megmondani, viszont a spi-
rituális ego csak tolta magát a tanulmányairól és 
a „mit kellene tennem vagy mit nem” tanácsokkal. 
Ez a fajta spiri függőség ugyanaz, mint az olva-
sott és hallott tudást magunkénak tekintve, hitün-
ket és meggyőződésünket ráerőltetni másokra, 
erősebb véleményeket formálva, kioktatva, akár 
felháborodásból. Ebbe bizony bele lehet ragad-
ni. Az ego egy hamis énképet ad, hogy mennyi-
re okosak és mindent tudóak vagyunk, melytől 
több önbizalmat érzünk, amitől határozottabbak 
leszünk, netán még követőket is szerzünk. Igazán 
hízelgő, nehéz erről a lóról lemászni, de sok eset-



120   CsPM

ben megtörténik egy-egy nagyobb pofon vagy 
sok kisebb csalódás során. Fegyelem és figyelem, 
valós szándék nélkül nem történik belső változás, 
csupán elterelés, identitások cserélgetése.

Érdemes végiggondolni miben fejlődtünk, 
változtunk és a körülményeink, szituációink vál-
toztak-e pozitív irányba. Lehet változtunk és vál-
toztattunk életmódot, viselkedést mégis mintha 
egy helyben toporognánk? Kiégtünk? Ezek jelek, 
hogy nem a számunkra megfelelő úton haladunk 
vagy nem megfelelően épültek be az informáci-
ók, a tudás, amit azt hittük birtoklunk, majd elve-
szítettük. Érdekes folyamatok ezek, az éberség 
elengedhetetlen.

Miért akarok másoknak segíteni, gyógyítani? 
Általában mindig családtagok, szeretett szemé-
lyek miatt indulnak el emberek ezen az úton. 
Amint megkapták a tanultakat, azt ráerőltetni 
kívánják a célszemélyre. Miért? Fáj a szenvedé-
se, fáj a hülyesége, nehezen viselik el? Mi is a 
valódi cél a segíteni akarok szándékkal? Egy-
szerű; megváltoztatni a többi embert és több 
figyelmet, elismerést szeretnénk bezsebelni. 
A folyamataink megismerése helyett, önisme-
retünk, magunk megváltoztatása helyett má-
sokkal foglalkozunk, őket próbáljuk irányítani, 
megváltoztatni. Emiatt előbb-utóbb összetörik 
a tükör.

Vannak, akik úgy érzik nincs szükségük tan-
folyamra, hitközösségre, mesterre vagy taní-
tóra. Én is ide tartozom/tartoztam. Önmaguk 
mesterének hiszik magukat, ami valahol meg 
is állja a helyét, mert aki így gondolja az intu-
itívebb az átlagnál, de vannak, akik tagadás-
ból, elszeparálódásból választják ezt. Utóbbi-

ak biztosak benne, hogy mindent tudnak és 
felette állnak az embereknek. Ez az érzés sok 
emberben jelen van függetlenül a spiritualitás-
tól, tanfolyamtól, bármitől. Visszatérve az első 
gondolatfonálhoz, néha az ilyen intuitív ember 
is elmegy tanátadásra, mikor az iránytűje hatá-
rozottan vezeti valahová, viszont mindent ma-
gában akar megoldani, segítséget nehezen kér, 
vagy egyáltalán nem kér, csak önmagában bíz-
va igyekszik fejlődni. Alaposan szemügyre véve 
itt is egy felsőbbrendűség, spiri ego húzódik 
a háttérben. Egyedül nem vagyunk képesek a 
mélyebb blokkjainkat, legmélyebb mintáinkat 
feloldani. Sok-sok évig én is egyedül oldottam 
magam, rengeteg gyakorlattal, meditációval, az 
a kevés komolyabb tanfolyam pont az önmun-
kában adott segítséget. Nagyon ritkán kértem 
segítséget. Sok dolog letisztult bennem, a leg-
mélyebb blokkokkal senkivel, sehogy nem tud-
tunk hathatósan, tartósan oldani. Belefáradtam 
az egészbe, elengedtem, együtt éltem a tudat-

SPIRITUÁLIS 
FÜGGŐSÉG

EGO

SPIRITUÁLIS
EGO
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tal, ha valóban itt az ideje és kell, megtalálom 
a megfelelő segítséget, ha meg nem, tudnom 
kell ezekkel együtt élni. 2 vagy 3 évig gyako-
roltam elfogadni és együtt élni azokkal a belső 
feszítésekkel, melyek gyerekkori traumákból, 
elnyomásból épült be, mire megtaláltam a szá-
momra megfelelőt. Hihetetlen, de már az első 
oldás is annyira erős és érezhető volt, hogy több 
év belső munka után se tapasztaltam hasonlót. 
Pár alkalom után nyitott lettem a hitközösségre, 
melynél rendszeresen tartanak tisztító napokat, 
így szívesen veszek benne részt. Előtte viszont 
semmilyen közösség, klub soha szóba nem jö-
hetett, legfőképpen amiatt, hogy az emberek 
itt is magukat előtérbe helyezve szeretik a spi-
ri egot megmutatni, a kivagyiság határozottan 
jelen van. Szerencsére, amit találtam, ott esély 
sincs erre, megadva a sok gyakorlat és szertar-
tás mellett senkinek eszébe se jut.

A gondolat csapdája, amin mindenki ke-
resztül megy valamilyen formában, az pedig a 
„megvilágosodott vagyok, felemelkedett va-
gyok”. Rengeteg forrás áll rendelkezésre, mely 
a tudatszinteket taglalja - méregeti, például a 
felemelkedés tünetei, képességek kifejlődése 
adott szinteken, tudattérképek számokkal kife-
jezve. Kíváncsiság és önigazolás miatt keresik és 
szeretik ezt sokan, amiből arra a következtetés-
re jutnak, hogy ők már az ötödik vagy hatodik 
dimenzióban vannak, felemelkedtek, megvilá-
gosodtak. Naivan elfogadják, és nem mérle-
gelik, nem gondolják át józanul, mi hogyan is 

működik, valamint ha valóban azok lennének, 
akkor szükségük lenne-e ilyeneket olvasni és 
önmagukat címkézve berakni egy skatulyába. 
Felemelkedetten reagálnának-e úgy helyze-
tekre, ahogy? Lennének-e anyagi problémái? 
Folytatna-e olyan kommunikációt, ami energia 
leszívással vagy veszítéssel jár? Van-e belső 
párbeszéd és ez mennyire visz el? Hosszú le-
hetne ez a felébresztést serkentő lista a spiri 
ego kizökkentésére. Az ilyenfajta írások útba-
igazítások, ismeret terjesztőek, nem arra valók, 
hogy besoroljuk magunkat valamilyen szintre. 
Elmennek megvilágosodás táborba és onnan 
hazatérve azt hiszik megvilágosodtak. Ez azért 
nagyon durva. Aki ilyen gondolatokkal táplál-
ja magát, az garantáltan nincs egyik állapotban 
sem, aminek hiszi önmagát, inkább az önmagá-
tól eltávolodást segíti. Hasonló lehet egy aura-
fotózás is, melyet hozzá nem értő szakember 
készít, csupán ért valamennyire hozzá. Azzal, 
hogy minden csakra töltöttségre pl. 80%-ot 
kap, és spirituális színek találhatók az aurában; 
nem jelent harmóniát vagy megvilágosodást. 
Az aura a belső folyamatokkal együtt változik. 
Aki pedig nem foglalkozik a csakrák színeivel, 
formájával és a fotón kimutatott csakra mére-
tekkel, az nem hozzáértő szakember. Minden-
kinek jólesik a hízelgés, de nem szabad hagy-
ni, hogy átgondolás, mélyére nézés, kérdések 
nélkül tápláljuk a hamis részt, ami tündökölni 
szeretne. Láthatjuk tehát, hogy az ego nagyon 
csalafinta játékokat űz velünk, ha nem figyelünk 
oda és nem nézünk őszintén magunkba.
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LINA ROEDGER

Vissza a munkás hétköznapokba, 
szeptemberi csillag-kitekintő

Kedves Olvasó! 
Az asztrológia keretein belül, amit itt egy-egy cikkben leírok, azok kollektív hatások, általáno-

san értelmezendőek.
Az egyéni sajátosságokat és hogy milyen hatás hogyan hat rád személyesen; csak egyéni pon-

tos születési horoszkóp alapján lehet megállapítani. Amire itt mód van, az a kollektív várható 
események feltérképezése.

Szeretném ha tudnád, hogy cikkeimet a szeretet és az együttérzés inspirálja, célom, hogy kö-
zelebb kerülhess az asztrológia megértéséhez és hogy segítséget nyújtsak a mindennapok tuda-
tosabb megéléséhez, hogy jobban tudj boldogulni az életben, felkészülhess a nehezebb idősza-
kokra és hogy ki tudd használni az adódó lehetőségeket.

Hogy ezt a segítséget igénybe veszed-e vagy van más eszközöd erre, az már rajtad múlik. 
Írásaim azokhoz szólnak, akik megerősítést, inspirációt szeretnének tudatos mindennapjaikhoz. 
Azokra a kiemelt időszakokra hívom fel a figyelmet, amikor érdemes több figyelmet fordítani 

az eseményekre, mert fontos, hogy hogyan cselekszünk. Sorsesemények változhatnak meg egy-
egy cselekvés, döntés hatására vagy adott esetben jelentős lehetőséget tartogat számunkra az 
adott időszak, amit érdemes kihasználni.
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Augusztus végi összefoglaló
és a szeptemberi előrejelzés

 
Az augusztusi tűz elemű, heves időszaknak a 

végére értünk. Az Oroszlán hava rekkenő hősé-
get és sajnos jó pár természeti katasztrófát hozott 
magával. Fel kell készüljünk arra, hogy nagyon 
nehéz időszak elé néz az emberiség. Az éghaj-
latváltozás miatt egyre gyakoribbak lesznek a 
szélsőséges időjárási jelenségek: az erdőtüzek, 
szélviharok, özönvízszerű esőzések, és ennek kö-
vetkeztében az áradások, földcsuszamlások is. 
A tudatosság az egyetlen, amivel az emberiség 
erre fel tud készülni. 

Tudatosnak lenni a mindennapjainkban, a 
kapcsolatainkban, a fogyasztásunkban, az élet-
vitelünkben. Engedni, ami megy és fogadni, ami 
jön közben a pozitív hozzáállást megtartva, ez ta-
lán az, ami általánosan nézve igaz és minden ese-
mény tekintetében - de nem mindig könnyű ezt 
a tiszta erőlködéstől vagy csüggedéstől mentes 
hozzáállást megtartani. Bárhogy szemléld is az 
eseményeket kívül és belül, tudd, hogy minden-
nek értelme van és elrendeltetése.

Óvatos körültekintő hozzáállás 

Az elkövetkezendő időszak a regenerálódás-
ról, rendrakásról, újrakezdésről fog szólni. Ebben 
az időszakban a legjobb nekikezdeni a munká-
nak, a rendrakásnak kívül - belül. A Szűz jegyéhez 
tartozik az egészség is, ennek kapcsán érdemes 
odafigyelni önmagunkra és másokra, akikkel tár-
sas kapcsolatban érintkezünk. A járvány sajnos 
nem hagyott el minket teljesen, Magyarországon 
egyelőre mérséklődött a helyzet, de a környező 
országokban újra terjed, így az utazásokat érde-
mes elhalasztani. 

Továbbra is jobb óvatosnak lennünk!

A tavalyi év nagy együttállása: Plútó-Jupiter 
és a Szaturnusz fokozta a járvánnyal kapcsolatos 
eseményeket, akkor azt írtam, legyünk önmegtar-

tóztatóak és mértékletesek, ami az utazásokra és 
a tömeges rendezvényekre is vonatkozik. Nos, ez 
a korlátozás még mindig érvényben van!

Az időminőség újra erre szólít fel bennünket. 
Mindhárom sorsplanéta retrográd mozgásban 
van, ami azt jelenti, visszatérő üzenetre hívja fel 
a figyelmünket. Nem lehet tudni pontosan, mikor 
jönnek újra a szigorítások Magyarországon, de a 
retrográd hatás október 18-ig tart.

Indul a munka, a dolgok 
visszaállnak a „régi” kerékvágásba 

vagy mégsem a régibe?

A jól megérdemelt nyári szünet után, folytató-
dik a munka, az iskola is elkezdődik a vakációnak 
vége.

- Szeptemberben a Merkúr a Mérleg jegyében 
tartózkodik. Alkalmas ez az időszak a diplomáciai 
megbeszélésekre, párkapcsolatok rendezésére. 

- Szeptember 4-5 környékén trigonba kerül 
a Szaturnusszal, ami hozhat múltból visszaté-
rő eseményeket, kommunikációs helyzeteket a 
számunkra, főként párkapcsolati téren. Érdemes 
a lényegre az esszenciára koncentrálni a kom-
munikációnkban. Ez az időszak alkalmas a múlt 
tanulságainak összegzésére, nagyon jó lehető-
ség a koncentrációt igénylő gyakorlatokra. A fi-
gyelmünket könnyebben tudjuk összpontosítani 
ebben a pár napban. Ha valaki azt éli meg, hogy 
kommunikációs nehézségei vannak, akkor az ál-
lás alacsony szintjét tapasztalja épp, Szaturnusz a 
visszafogottságra int.

- Szeptember 3-7 között a Vénusz kvadrátba 
kerül a Plútóval.

Ez az állás hajlamosít a szélsőségekre. Mivel a 
Mérleg jegyében áll a Vénusz így főként a párkap-
csolatokra lehet hatással ez a fényszög. A Plútó 
szélsősége esetleg szakítást is eredményezhet 
vagy egy dolog végét. Feszültség keletkezik a 
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kvadrát fényszög miatt. Engedjem, ne enged-
jem… Meg kell vizsgálni, hogy van-e még fény, 
érték a kapcsolatainkban vagy esetleg engedni 
kell menni, ami már nem érvényes többé. Fájdal-
mas elengedésre is sor kerülhet, ilyenkor jó em-
lékezni, talán pont ez a továbblépés segíti tovább 
az életünket a rendes medrében folyni. Segítség 
lehet, hogy a Jupiter is kapcsolódik egy trigonnal 
ehhez az álláshoz. A Jupiter most az igazság és a 
korlátoktól mentesség irányába tudja a dolgokat 
terelni.

- Szeptember 7-én Újhold a Szűzben és itt 
kapcsolódik a Mars is trigonnal a Plútóhoz. 

Ebben a helyzetben a Mars ráerősít az elenge-
désre, ha van olyan téma, ami a Vénusz – Plútó 
fényszög kapcsolódásnál nem jutott volna dűlő-
re. Az is előfordulhat, hogy korábban lemondtunk 
valamiről, amit itt ebben az állásban talán mégis 
megkapunk. Ha új helyzetbe kerültünk, akkor se-
gít rendet rakni. Az Újholdhoz egy Uránusz is kap-
csolódik. Csodálatos égi fényszögek gyűlnek ösz-
sze ezen az éjszakán. A Szűz Újhold pontosulása 
szeptember 7-én hajnali 2 óra 30-kor lesz egzakt. 
Uránusz a szabadság és megújulás ígéretét hozza 
gyógyírül nekünk. Tehát fontos megjegyezni, bár-
mi is történik a szeptember 3-7–ig időszakban, az 
Újhold és az Uránusz ereje segíti a megújulást!

- Szeptember 11-12-én érzelmi mélységeket 
élhetünk meg. A Vénusz átlép a Skorpió jegyébe 
és a Hold is épp itt tartózkodik. Titkokra derülhet 
fény, féltékenység is megjelenhet. Legyünk óva-
tosak a szélsőséges érzelmi kitörésekkel, ez csak 
1-2 napos hatás! Közben a Nap szembenállásba 
kerül a Neptunnal, mely, 14-én pontosul. Ez a ha-
tás segíthet megérteni mély belső világunkat, rá-
világíthat elnyomott, elfojtott részeinkre. Az érzel-
mi viszonyulásunk szembe kerülhet a racionális 
cselekedeteinkkel. Meditációra és befelé figye-
lésre nagyon alkalmas ez az időszak, de a megér-
zéseink, intuíciónk is remekül működhet ebben a 
pár napban. 

- Szeptember 16-án, 17-én a Szaturnusz-Vé-
nusz kvadrát fogja nehezíteni az érzelmeink 
megélését. Ebben a pár napban a Nap-Plútó tri-
gon is a szélsőséges cselekvések felé vihet min-
ket, ha nem vagyunk figyelmesek.

Telihold a Halakban
és Őszi Napforduló

Szeptember 21. A Telihold a Halakban nagyfo-
kú lelki érzékenységet hoz.

Teliholdkor a Nap, vagyis a tudatosság fé-
nye, beragyogja (megvilágítja) a Holdat, amely 
a tudattalant jelképezi. Ezért érdemes ezen 
a napon pihenőt tervezni és felkészülni az ér-
zékenyebb lelki állapotra. Az Uránusz-Vénusz 
fényszöge segíti az érzelmi megújulást, felsza-
badulást, ha hagyjuk menni, aminek menni kell. 
Ezen a napon ráláthatunk esetleges függősé-
geinkre is.

Szeptember vége felé észrevehetően rövi-
dülnek a nappalok és egyre hűvösebbek az éj-
szakák, ez azt is jelenti, hogy szeptember 22-én 
ránk köszönt az Őszi napéjegyenlőség.

A Napfordulóra felállított horoszkóp szerint 
nem lesz nehézségektől mentes az elkövetkező 
időszak sem. Korlátozásokra érdemes számíta-
ni, viszont a korlátokra lehet úgy is gondolni, 
mint eszköz a fejlődésre. A hatalom és az irá-
nyítás van erőben. A racionalitás teljesen szem-
be kerülhet az érzelmeinkkel. A belső elfojtott 
érzések kibeszélése, átbeszélése segíthet. A ki-
sebbség áldozati szerepének felvállalása csak 
szélsőségekhez vezet. A szabadság kell, hogy 
legyen a cél. Nagyon nagy ereje van a közös-
ségnek és a civil összefogásnak, ezt kell fókusz-



ban tartani. Mindenfajta társadalmi szerepválla-
lás, karitatív munka üdvös ebben az időszakban.

Asztrozófiai értelemben a 
Szaturnusz az Ég középpont-
ján, vagyis a Medium Colein 
helyezkedik el a Bak csillag-
képben (Vízöntő csillagjegy-
ben). A Bak alázatra szólít 
fel és arra, hogy ideje van a 
sorsfeladatunk tudomásul 
vételének, felvállalásának. 
Mindezen keresztül a múlt 
terheitől való megtisztulás-
nak. Az örökérvényű dolgok 
tudatosítása és aktiválása 
segít minket ebben. A Ser-
leg csillagképben álló Mars 
ígéri ezt nekünk. Az örökélet 
vizében rejlő tudás és a Mars 
ereje tud minket cselekvő 
energiával ellátni ehhez a 
feladathoz.

Jó hír és egy kis bíztatás, hogy a decemberi, 
vagyis a Téli napfordulóval (január-márciusig) 

már megtörténhetnek ezek a pozitív változások, 
de ki kell tartani!

Egyéni képlet értelmezéséhez segítséget
kérni itt tudtok: www.lina-roedger.de

www.lina-roedger.de%0D
www.lina-roedger.de
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( („Sem külön belső, sem külön külső dolgok nincsenek.
Csak Te vagy kívül és belül is. Ez nagy felelősség.”

                                                                                        Czeczon István: Kávészünet az elmének
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RÓNAI KATALIN

Az erdő, ahova azon a szombat reggelen kirándulni indultunk Vicky barátnőm-
mel, a skóciai tavak egyike mentén húzódott. A kisbusz, mellyel odajutottunk, 17 
ülést rejtett, biztonsági övvel, s ezek az angliai vezetési szabályoknak megfelelő-
en, balról jobbra záródtak. 

A busz jobb oldalán ültünk, a sofőr mögött, és csak akkor tárult elénk a tó má-
sik oldala, a ködben rejtező hatalmas és csillogóan fényes valami, amikor először 
kiszálltunk. A bal part fehér, mézesen csillámló ködben úszott, amely nemsokára 
minket is betakart.

Alighogy kiszálltunk a buszból a kirándulás végállomásán, Vicky barátnőm, és 
magam körül a lég egyre sűrűbb lett, olyannyira, hogy nemsokára már teljesen 
betakart, a sűrű mély pára, zimankós hidegrázós füst, és meleg rózsaillatú fehér 
homály. 

Vicky és én sokadik generációs boszorkányokként indultunk erre az útra. Vicky 
több, mint tíz éve élt már Skóciában, amikor hívott, látogassam meg, mert azt az 
üzenetet kapta, várnak minket a tavaknál. 

Hogy ki az, aki vár, és miért, azt nem tudta meg az álomból, amelyet a többi 
érdekes álma mellé az álomnaplójába lejegyzett, pár hónappal ezelőtt, de egy bi-
zonyos volt, hogy nekem utaznom kell, mert még az időpontot is megjelölték neki.

Így aztán, alig pár nappal megérkezésem után ezen a szombaton be kellett 
ülnünk a buszba, és a tavakig meg sem állni.

Itt vagyunk, körülöttünk minden ködös. Lábunkkal a talajt tapogatjuk, Vicky 
suttogva megjegyzi, fogják a kezét, s pillanatok múlva én is érzem, amint egy kis 
finom érintés az ujjaimhoz kapcsolódik, mint, amikor a langyos víz finoman rá-
csurog a kezemre, lágyan és csiklandón. 

A kirándulás
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A kezek finoman irányítva vezettek minket. Az út két szikla közt vezetett, úgy 
érzékeltük, mintha egy széles kapun haladtunk volna át. 

Mentünk, lépkedtünk. Lábunk alatt néha-néha megreccsent az avar, egy-egy ág 
hangos sóhajjal tört ketté. Abban a mélységes mély csendben, meg is ijedhettünk 
volna a váratlan zajoktól, de mindkettőnkön oly végtelen nyugalom érződött, mint 
amit a bizonyosság, a béke, a végtelen szeretet, a szex után a másik oldalán való 
elnyúlás, a szerelmi elmerülés adhat még. 

Talán patak volt, melynek csobogása olykor távolról, olykor közelről hallatszott. 
Nem éreztem fáradtságot, csak végtelen kíváncsiságot, és belül majd szétfeszített 
az öröm, legszívesebben hangosan sikítottam, vagy kiabáltam volna, azt, hogy „itt 
vagyok!”

Néha egy páracsepp az orromon landolt, csiklandozva azt, de mielőtt hatal-
masat tüsszentettem volna, egy óvó, meleg puha valami lesimította az orromat, 
felszárítva a csiklandó csöppet, és a finom érintéssel, elsimogatta a készülő tüsz-
szentést is. 

Nem láttunk semmit. Mintha magunk is köddé váltunk volna, az egész tér meg-
fordult, eltűnt a fent, a lent, a bal a jobb, csak a csend, az érzékelésünk, a csobogás, 
és pici mancsok szorítása jelezte, hogy jó felé megyünk.

A patak csobogása mellé néha lágy surrogás, suttogás hallatszott, az ágakat va-
laki mindig félrehajtotta előttünk, s szemünket, mintha vékony pókfonálból szőtt 
finom selyemkendő borította volna. Ha jobbra kellett fordulnunk, a jobb kezünket 
szorította meg az a piciny kéz, ha balra, akkor a balt. Sosem ütköztünk, pedig a 
hirtelen irányváltásoknál megtörténhetett volna. 

Sokáig mentünk, vagy percekig? Nem tudom. Amikor emelkedőn jártunk, ma-
gasra kapaszkodtunk, hátulról jött a segítség, ha elfáradtunk, kedves erőt adó si-
mogatás, és pár korty innivaló járt nekünk. 

Aztán a surrogás erősebb lett, a fények színes szivárványként villóztak át a fi-
nom szemfedőnkön, elért minket egy lassú, illatosan meleg fuvallat, majd lágy 
zene hangjai, s mintha felhúzták volna a függönyt, a köd egyik pillanatról a másik-
ra felszállt, lehullt a finom puha kendőszerű pókfonta lágyság, és ott volt előttünk 
egy ezernyi szikrázó csillagból összerakott, fénnyel világító város.

A szivárványhíddal megközelíthető város körül kavargott a tér. Néha egy-egy 
szárnyas ló tűnt fel, utasával, majd rengeteg jókedvű, mesésnél-mesésebb, szá-
momra ismeretlen lény, boldog elégedettségben. Sétáltak, repkedtek, ugráltak, 
cigánykerekeztek egyedül, vagy másokkal.
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– Ó, de rég vágytam erre! – suttogta Vicky, kitárva a karját a látvány felé. – El 
sem tudom mondani mekkora boldogság számomra találkozni ezekkel a varázsla-
tos lényekkel, amelyekkel régebbi életeimben már sikerült!

Az apró lények, akik eddig minket vezettek, most mellettünk álltak, s széles 
mosollyal nyújtottak felénk csodálatos színekben pompázó erdei gyümölcsökkel, 
termésekkel, nyers magvakkal feldíszített étket, melynek illata bekúszva orromon, 
levándorolva az érzékeimen, hatalmas csikordulásra késztette a gyomrom, s mely 
éhséget jelző hangos csikordulás az egész várost kacagásra késztette.

Ott kacagtunk együtt, boldog-hangos örömmel.
Egyre több lény gyűlt körénk, akik szintén kacagtak, teli torokból erősítve a 

közös kacagást. Szinte fuldoklásig kacagtunk, mintha sosem tudnánk abbahagyni, 
úgy zengett az egész tér, a színek is kacagásunk ritmusára rezegtek, az egész világ 
kacagott velünk…

Ugyanakkor már nagyon szerettem volna azt az ínycsiklandóan finom ételt 
megkóstolni, de a hatalmas kacagás által kiváltott köhögés is megérkezett. Amely 
nem maradt abba, csak köhögtem-köhögtem, és ez a fuldokló köhögés megvál-
toztatva a teret, felébresztett, Budapesten, a saját ágyamban.

A kislámpa fénye, – elvágva a fantasztikus álomtól, – jeges hidegen, vakítón 
világított a szemembe. A takaró tetején, mindkét kezem görcsösen szorította az 
„Elveszett mesék könyvét”, amelyet este kezdtem el olvasni, s amelybe valószínű-
leg belealudtam…
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Kávészünet az elmének
„Amíg magadat nem szereted, addig hogyan 

várhatod el a társadtól, hogy szeressen? Amíg azt 
sugárzod, hogy: Szeress! Mert én képtelen vagyok 
magam szeretni..., Addig a társad - akár tudatlanul 
is - elvárásnak való megfelelésből fog szeretni. Ami 
inkább szánalom, részvét, jobb esetben együttér-
zés. Mikor magad szereted, ez sugárzik belőled, 
akkor adod meg a társadnak a tiszta szeretet sza-
badságát. Az a szeretet nem elvárásnak felel meg, 
nem köt, nem kiszolgál, hanem azzá válsz. A szük-
ségtelenség szabadságával tud teljessé tenni, 
megéletni veled a kettőtök szeretetben való egye-
sülését. Természetesen nincs Te és a Szeretet. Csak 
AZ. S Abban Egy Vagy a Szeretettel.”

***

„Az emberek miért mindig azt választják, hogy a 
veszély kovácsolja őket egybe, és nem a szeretet?”

***

„Amikor mindent elfogadtál, azt is, hogy a dol-
gok úgy vannak, ahogy vannak – elfogadod az 
ilyenséget. Akkor már nem merül fel, hogy jaj, va-
lami rossz történik éppen, mert már nem értékeled 
a dolgokat. Ami éppen van, az ilyen és így a legjobb. 
Egyszer észreveszed, hogy nem történnek „rossz” 
dolgok, ám „jók” sem. Érdekes lesz „ilyennek” lenni.”

***
„A lemondott élet mindent megad, amire szüksé-

ged van, hisz nem vársz végeredményt semmitől, ám 
pont ez ad bizonyosságot dolgaid jó irányáról. Ezáltal 
békéd, nyugalmad a létezés biztonságával nyugszik 
a bizonytalanban, folyton változó valóságban.”

***

„Bármilyen dogmához, nézethez való ragaszko-
dás, guruhoz, tanítóhoz, mesterhez egy idő után 
korláttá válhat. Mindenképp a legpozitívabb ta-
pasztalások mellett is el kell engedned mindet. 
Ahová tartasz, oda semmit sem vihetsz magaddal.”

Befőzés

Télire meleget rakok el befőttes üvegbe,

feltörő kacajokat,

felhők mögül előbújó napsugarat.

Ragyogó, csillagos égboltot,

madárfüttyöt,

tücsökzenét,

méhraj zsongást,

eper ízű estét.

S ha a szürke szétfolyna a világban,

csak felbontok egy befőttet, 

kiengedem a derűt,

a színt, 

az illatot,

s mindent,

mi magába olvasztja a füstös maszlagot.

2020 januárjában jelent meg az Egy csésze napfény című e-kötetben.

CZECZON ISTVÁN

KOVÁCS BRIGITTA EFI



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


https://italwax-szalon-budapest.business.site/
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Uborkaszezon ellenére nagyon izgalmas hó-
napnak néztem elébe. A zárás is szuper volt, mert 
egy fantasztikus arckezelő gépre ruháztam be. Ez 
az első gépem… 8 éve végeztem kozmetikusként, 
előbb teljesen natúr vonalon mentem, később az 
élet úgy hozta, hogy speciálisabb termékeket és 
kezelést ismertem meg – melyeket először ön-
magamon teszteltem. Ezt követően pedig ered-
ményesen vetettem be ROSACEA, ACNE és PIG-
MENTÁCIÓS problémák esetén. Aromaterápiás 
pályafutásom kiegészülve ezzel a lehetőséggel, 
hatalmas boldogsággal töltött el. 

Na de menjünk sorjában. Rengeteg dolog tör-
tént és nagyon érdekes új embereket ismertem 
meg ezen a nyáron, természetesen bőrük álla-
pota alapján. De előbb a gép, amit, ha röviden 
ki kellene fejeznem tudásban, hogy mire képes: 
annyit mondanék -10 év.

3 az 1 -ben ARC - NYAK ÉS 
DEKOLTÁZSKEZELÉS, AVAGY -10 ÉV?

Szóval megérkezett Izraelből az új 3 az 1-ben 
Oxygeneo arc-, nyak-, és dekoltázskezelő gé-

pem. Hogy miért döntöttem rögtön egy ilyen 
nagy tudású, és akár azonnali eredményt produ-
káló gép mellett?

Szeretem a bőrazonos dolgokat, mármint, 
amivel a bőrünk működését lehet fokozni, ahol 
a természetesen, még meglévő sejteket tudjuk 
erőre bírni, hogy termelődjenek. Hogy a bőr élet-
tani folyamatai a korunk előrehaladtával szinten 

Bőrünk egészségének
nyomában

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

MAYER PETRA

Viszlát július, hello augusztus
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tartsák magukat, vagy akár fejlődjenek. Belülről 
ugyanerre törekszem, de erről is hamarosan.

Szóval megtetszett a kezelési metódus, hogy 
nem csak az arcot, hanem a nyak és dekoltázs fe-
lületét is kezelem. Rögtön észbe kaptam, vajon 
én kenem ezeket a részeimet rendszeresen… 
most már kenem, és javaslom Te is ápold! Mi-
ért is? Aki rendszeresen ápolja az arcbőrét, de a 
fent említett két részt kihagyja, ott bizony eléggé 
nagy kontraszt alakulhat ki. Nem egy, ilyen höl-
gyet látok, akik komoly összeget fordítanak az 
arcuk fiatalítására, de valahogy a másik két rész 
kimarad. Ha napozással pluszban terheljük a 
testünket, „elaludjuk” bőrünket, akkor sajnos to-
vább romlik a szövet állapota. Hidratációt javas-
lok tehát és ugye mit lehet még tenni… Kezelni 
ezeket a felületeket is. 

A technológia, amely 3 kezelési eljárásból 
épül fel pedig az alábbi:

1. Egy innovatív rádiófrekvenciás eljárás, 
amely kontrollált hő hatásával stimulálja a bőr 
kollagén, elasztin és hialuronsav termelését. Azaz 
kontúroz, feszesít, emel. 

2. A bőr finom hámlasztása egy szabadal-
maztatott technológiával, ahol egy kapszula + 
gél szén-dioxid dús környezetet hoz létre a bőr-
felszínen, ez létrehozza a Bohr – effektust, mely-
nek hatására oxigén szabadul fel a bőrben. Tehát 
fokozódik a bőr természetes anyagcseréje és a 
bőr hatóanyag felvevő képessége is nő. Itt muszáj 
elmondanom, hogy tényleg használjatok profesz-
szionális készítményeket!

3. Ezt követően pedig egy 1 Hz-s biztonsá-
gos és eredményes ultrahanggal lehet a bőr táp-
lálását megfelelő szérummal segíteni.

Az eredmény magáért beszél! 

Lázasan teszteltem a hónapban – biztosan fo-
gom később prezentálni az eredményeket. 

A SMINK VALÓBAN KÁRTÉKONY A BŐRNEK?

Fiatal férfi vendégem balett művész. Külföldön 
él, sokat készül az előadásokra, ahol erőteljesen 
sminkelik őket. Az arcát apró pici piros pattanás-
szerű kis képződmények borítják, a dehidratáció 
miatt pedig enyhén ki van száradva a bőre – ami 
természetesen hámlással is jár. Mondhatjuk, hogy 
enyhe pszoriázis jel-
legű a történet. De a 
smink volt a kérdés. 
A színházi, alkalomra 
„gyártott” alapozók, 
púderek és sminkek 
általában tartalmaz-
nak nem bőrazonos 
anyagokat. Ezek gá-
tolják a bőr légzését, 
tehát mindenképpen 
ajánlom, hogy napi 
használatra, ezeket 
kerüljük. Sokan tudják már, de valóban a parabén 
és társai, és a parrfinum liquidum, amely egy ás-
ványi olaj. Színtelen, tiszta folyadék, melyet a pet-
róleumból vonnak ki (vagyis inkább a petróleum-
ból gázolaj gyártás folyamatának mellékterméke). 
Rossz hírneve ellenére Paula Begoun szerint a 
kozmetikai tisztaságú ásványi olaj a valaha talált 
legbiztonságosabb, legkevésbé irritáló hidratáló 
anyag. Ezenkívül hatásos sebgyógyító is. Az ásvá-
nyi olajnak azonban némi pórus eltömítő hatása 
is van, így kombinált és zsíros bőrűeknek jobb ke-
rülni. Dr. Rózsa Sándor a Testápoló Kislexikonban 
az ásványi olajat a nem ajánlott összetevők közé 
sorolja, mert szerinte „megmarad a bőr felszínén, 
nem szívódik föl, akadályozza a bőr lélegzését”. A 
híres amerikai bőrgyógyász, dr. Leslie Baumann 
Cosmetic Dermatology című könyvében viszont 
Paula Begounhoz hasonlóan azt írja, hogy a koz-

metikai tisztaságú ásványi olaj egy kiváló és biz-
tonságos hidratáló összetevő. (forrás: krémmánia) 

6 kezeléses kúra eredménye



CsPM   135

Szeretném kiemelni, hogy ha bőrhiba van, le-
het olyan sminket használni, ami nem tömíti el 
a pórusokat, kiemelve itt az alapozókat. A fent 
említett ásványi olajnál láttam már olyat, hogy 
frissen peelingezett bőr begyulladt a M.F. kőpú-
derétől, tehát nem ajánlom jó szívvel. Írtam már 
korábban a bőrünk úgy működik, mint egy önál-
ló szerv. Tápláljuk tehát belsőleg és külsőleg is 
minőségi étekkel.

PÁNIK, STRESSZ, PSZICHOLÓGIA

Nagyon sokat tanulok a vendégeimtől, aho-
gyan a folyamataikba belekapcsolódom, szinte 
egytől egyig azt látom, hogy benső megingott 
kis rendszerükből keletkezik a probléma. Igen 
persze és információ hiányból is, mert ha gyulladt 
a bőre, a tejet azonnal kiveszem az étrendből – 
de egy szakértő is ezt mondaná. Azt gondolom, 
hogy az út, ami odáig vezet, hogy egy elégtelen 
állapotból eljussunk egy számunkra megelége-
dett állapotba, az bizony hosszas folyamat – de az 
egyik legjobb önismereti út.

Saját bőrömön megtapasztalva azt látom, 
hogy el lehet jutni egy olyan pszichés állapotba, 
ahol megfigyelővé válsz saját tested jelzéseit il-
letően. Ahol a kezdeti pánikot felváltja egy foko-

zatosan kialakuló elfogadás, az állapotot illető-
en. Ahol egy idő után nyugalommal szemléljük 
bőrünk változását, ugyanis minden hatással van 
rá. És hát öregszik a test. Minden folyamat lassul. 
Talán az ember is… és ezáltal bölcsül is. A prob-
lémának van oka, azt meg kell keresni és feldol-
gozni amennyiben lehetséges. Addig is kívül 
támogatjuk a testet, a bőrt megfelelő készítmé-
nyekkel, hogy minél kevesebb nyoma maradjon 
a sérüléseknek, amik mondjuk egy gyulladás kö-
vetkeztében heges elváltozásokat is okozhatnak. 
Természetesen ez sem fontos mindenkinek, és 
szeretném hangsúlyozni, hogy nem gondolom, 
hogy ez adja a SZERETHETŐSÉGÜNK alapját! 
Nem ez adja. A bőrünk ápolása (kívül és belül 
egyaránt) önismeretet ad, és lehetőséget arra, 
hogy törődéssel és ápolással háláljuk meg fizikai 
testünk támogató jelenlétét, melynek segítsé-
gével létezni tudunk. Szóval legyünk hálásak és 
törődjünk szeretettel magunkkal – önazonosan, 
kinek, hogy esik jól. 

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

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

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


„használd 
a nőiességed, 
varázsolj 
magadból 
ízig-vérig 
csinos 
és kreatív 
nőt”
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A ballonkabát (ahogyan a divatvilágban ismerik: a Mac) olyan örök, és igenis szexi darabja 
ruhatárunknak, amelyet vétek nem használnunk, amikor egy kicsit is szükségünk van egy plusz 
rétegre magunkon! Kiváltképp azért, mert nagyon stílusos lehetsz benne bármelyik évszakban, 
és csak a fantáziád szabhat határt annak, hogyan hordod, mivel párosítod!

Ismét szeretnélek arra buzdítani, hogy használd a nőiességed, varázsolj magadból ízig-vérig 
csinos és kreatív nőt! Használd fel ehhez bátran a ballonkabátot is! Lássuk, hogyan érdemes vi-
selned, hogy boldog legyél, amikor meglátod a szekrényedben ezt a pompás darabot?

HOGYAN TEREMTS
STÍLUSOS RUHATÁRAT?
XVIII.

BOTYÁNSZKY SZILVIA

Hűvösebb időben nagy 
kedvencünk: a ballonkabát!

Egy laza nap a városban

Legyen szó egy könnyed szabadna-
pos városi kiruccanásról, a barátnőddel 
töltött szendvicsezésről valamelyik falato-
zóban, vagy egy shoppingolós napról, a 
ballonkabát mindenképpen jó választás. 
Felveheted egy egyszerű felsővel/póló-
val, amelyhez farmert, vagy chino nadrá-
got húzol (ez utóbbi akkor lesz a legütő-
sebb, ha világosabb színű). Ehhez akár 
magasabb sarkú cipőt is felvehetsz, ha 
nőiesebb szeretnél lenni, de ha sokat kell 
gyalogolnod, választhatod a laposabb 
talpú verziókat (vagy egy éktalpú cipőt), 
mint pl. egy loafer, vagy egy balerina. 
Próbáld ki a következőt: a ballonkabátod 
övét fogd hátra, és hátul kösd meg lazán, 
így még lazább lehet a külsőd. Az össze-
állításhoz kiválóan passzol egy nagyobb 
táska, és egy nőiesen vagány (ha jól áll, 
akkor nagyobb méretű) napszemüveg!
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Stílusosan szexisen

Ha nőiességed hangsúlyozása a cél, 
és inkább dögösebben szeretnél megje-
lenni, a következőképpen hordd a Mac-
et: húzd fel kedvenc ceruzaszoknyádat, 
és vegyél fel hozzá magassarkút (ha nem 
gond, és szereted is, akkor egészen ma-
gasat), és ezt koronázd meg a ballonka-
báttal, úgy, hogy az övet is megkötöd a 
derekadon! Így a lábaidra és nőies vo-
nalaidra tereled a figyelmet, az összha-
tás tehát maximálisan nőies lesz. Kicsit 
hajtsd fel a kabát ujjait, a gallérját pedig 
állítsd fel! Így azonnal dögösen vampos-
sá teszed a külsőd, ám vigyázz, mert eh-
hez a viselethez tényleg kell önbizalom 
és kacérság!

Az elegáns nő

Amikor érettebb, elegánsabb 
és komolyabb külsőre vágysz, elő 
a csinosabb magassarkúval, a ha-
risnyával és letisztultabb stílusú 
ruháddal (vagy a kis feketével)! 
Így pillanatok alatt megvan a szet-
ted az üzleti ebédre, a hivatalo-
sabb alkalmakra, vacsorára, vagy 
a kicsit szigorúbb megjelenést 
igénylő eseményekre.

Bohókás és fiatalos

Rövidebb, játékos hangulatú szoknyával, 
hozzá illő felsővel (amely vékonyabb pulcsi 
is lehet), és színben a kabáthoz passzoló ha-
risnyával nemcsak a natúr/bézs színű ballon-
kabátot veheted fel, de a színes, sötét színű 
változatait is! Párosíthatod színes, vagy min-
tás loafer-rel, balerinával.



https://botyanszky.hu/
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CZECZON

Mindenki szívesebben használja az anyanyel-
vét chat és más automatizált alkalmazásokban, 
mivel azonban a magyar nyelvet viszonylag keve-
sen beszélik, a cégek számára gyakran nem éri 
meg kifejleszteni a feldolgozásához szükséges 
szoftvereket. Ez indokolta a fejlesztést. A PTE Al-
kalmazott Adattudományi és Mesterséges Intelli-
gencia csapata felismerte ezt a problémát, és a 
nagy mennyiségű magyar nyelvű adat kezelését 
megkönnyítendő természetes nyelvfeldolgozási 
módszerek kutatásába fogott. A megoldást egy 
magyar nyelvű, úgynevezett „BERT” modell létre-
hozása jelentette. 

A BERT a Google órásvállalat egyik nyílt for-
ráskódú technológiája, amely a természetes 
nyelvfeldolgozását hivatott segíteni. Az új mo-
dell - amelyet a PTE munkatársai kevesebb, mint 
200 munkaóra és 1000 euró befektetéssel hoztak 
létre - segíti a számítógépet a többféleképpen 

értelmezhető szövegrészek megértésében oly 
módon, hogy a szövegkörnyezetből kontextust 
épít. A modell működéséhez legalább 3,5 milli-
árd szót tartalmazó folyószöveg szükséges. Ezt 
az adatbázist a Nyelvtudományi Kutatóközpont, 
a projekt másik résztvevője többek között a Ma-
gyar Nemzeti Szótárból, online médiatárakból 
és az opensubtitles.org ingyenesen hozzáférhe-
tő filmfelirat-adatbázis magyar nyelvű anyagai 
közül gyűjtötte. A  csapat a vállalat által fejlesz-
tett Microsoft Azure mesterséges intelligenciáját 
és a ONNX Runtime gépi tanulási modellekhez 
készült, nagy teljesítményű következtető motort 
használta. 

A PTE számára kulcsfontosságú terület lett a 
mesterséges intelligencia és a felhőalapú okta-
tás, amióta a Microsoft Mesterséges Intelligencia 
Tudásközpont program keretein belül partner-
kapcsolatot épített ki az intézmény az informati-
kai vállalattal 2019-ben.

A beszélt és írott magyar szöveg feldolgozását lehetővé tevő - informatikában használatos 
- nyelvi modellt hoztak létre a Pécsi Tudományegyetemen (PTE) a Microsoft technológiájának 
segítségével.

A beszélt és írott nyelv 
informatikai feldolgozása
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A 2020-as atlanti-óceáni trópusi szezonban a 
tudósok rekordszámú, kereken 30 vihart regiszt-
ráltak. Eddig 2005-ben jegyezték fel a térségben 
a legtöbb, 28 trópusi vihart a NOAA szerint.

Hét hármas kategóriájú vagy annál nagyobb vi-
har söpört végig az Atlanti-óceánon, ezek egyike a 
négyes kategóriájú Iota hurrikán volt, amely meg-
lepte a meteorológusokat azzal, hogy november-
ben alakult ki, ami igen ritka, hiszen ekkor az óceán 
vize már hűlni kezd, ez a hurrikánszezon vége.

Történelmi rekordot döntött az is, hogy 12 tró-
pusi vihar érte el a szárazföldet az Egyesült Álla-
mok partjainál, korábban ez a szám kilenc volt. 

Ezzel szemben a Csendes-óceán északi részén 
tavaly nem volt rekordszámú vihar, de a kutatók 
feljegyeztek egy szuper tájfunt, a Gonit, amely 
miatt mintegy egymillió embert kellett kimenekí-
teni otthonából a Fülöp-szigeteken. 

A trópusi viharok rekordszáma mellett a ku-
tatók szerint a tavalyi év azon három év között 
volt, amikor a globális földfelszíni hőmérséklet 
rekordmértékűre melegedett az 1800-as évek 
közepe óta. Ráadásul ez úgy következett be, 
hogy nem alakult ki az el Nino jelenség melegí-
tő hatása.

CZECZON

Eddig a legtöbb, 102 trópusi
vihar volt tavaly világszerte

Az átlagosnál jóval több, 102 trópusi vihar volt tavaly világszerte az Amerikai Óceán-és Légkör-
kutató Központ (NOAA) éves jelentése szerint.

Az északi és déli féltekén feljegyzett 102 trópusi vihar száma jóval meghaladja az 1981-2010 
között évente jegyzett mintegy 85-öt.
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CZECZON

Mentális betegeket fenyeget
a légszennyezettség

A légszennyezettség súlyosbíthatja a mentális betegségeket - állapította meg egy Londonban 
folytatott kutatás. A kutatási eredmények szerint a levegő szennyezettségének már kis növeke-
dése is növeli annak kockázatát, hogy kórházi kezelésre szorul a mentális beteg.

A maga nemében legátfogóbb tanulmány meg-
állapította, hogy a légszennyezésnek való kitettség 
összefügg a mentális betegségek súlyosságával. A 
13 ezer londoni bevonásával végzett kutatás szerint 
a nitrogén-dioxidnak való kitettség viszonylag kis-
mértékű növekedése 32 százalékkal növeli annak 
kockázatát, hogy a páciens járóbeteg-kezelésre 
szorul, és 18 százalékkal fokozza a kórházba kerü-
lés kockázatát. „A légszennyezés megváltoztatható, 
ráadásul nagy léptékben, csökkentve a lakosság ki-
tettségét. A beavatkozások között lehet például az 
alacsony károsanyag-kibocsátású zónák növelése” 
- mutatott rá Joanne Newbury, a Bristoli Egyetem 
munkatársa, a kutatás vezetője. 

A vizsgálat a kórházi felvételek, a járóbe-
teg-szolgálat felkeresésének gyakoriságát hasz-

nálta a súlyosság mérésére. Kiszámították, hogy 
már egyetlen szennyezőanyag kismértékű csök-
kentése is mérsékelheti a betegségeket, és éven-
te több tízmillió fontot takaríthat meg a brit köz-
egészségügyi szolgálatnak.

A londoni légszennyezettség szintje az elmúlt 
években csökkent, de nincs biztonságos szint. 
„Még alacsony légszennyezettségnél is megfi-
gyelhető a nagyon jelentős hatás”- hangsúlyozta 
Ioannis Bakolis, a King’s College London munka-
társa, a kutatócsoport tagja. 

A közelmúltban végzett kutatások kimutat-
ták, hogy a légszennyezettség kismértékű nö-
vekedése a depresszió és a szorongás jelen-
tős emelkedésével jár. A szennyezett levegőt 
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az öngyilkosságok számának növekedésével 
is összefüggésbe hozták a kutatások, amelyek 
jelezték, hogy ha valaki rossz levegőjű környé-
ken nő fel, növekszik a mentális zavarok kiala-
kulásának kockázata. Más kutatások megálla-
pították, hogy a légszennyezés az intelligencia 
jelentős csökkenését okozza, és összefüggésbe 
hozható a demenciával is. Egy 2019-es globá-
lis elemzés arra a következtetésre jutott, hogy 
a légszennyezés az emberi test minden szervét 
károsíthatja.

A British Journal of Psychiatry című szakfo-
lyóiratban közzétett új tanulmány a dél-londoni 
betegeket a mentálhigiénés szolgálatokkal való 
első kapcsolatfelvételtől kezdve követte nyomon, 
és részletes becsléseket használt az otthonuk lég-
szennyezettségéről.

A vizsgált területen a negyedéves átlagos nit-
rogén-dioxid-szintek köbméterenként 18 és 96 
mikrogramm (?g/m3) között változtak. A kutatók 
megállapították, hogy a négyzetméterenként 15 
mikrogrammal magasabb szennyezettségi szint-
nek kitett embereknél egy év elteltével, 18 száza-
lékkal nagyobb volt a kórházi felvétel kockázata, 
és 32 százalékkal nőtt annak kockázata, hogy já-
róbeteg-kezelésre szorultak.

A tudósok hét évvel az első kezelés után újra 
értékelték a betegek adatait, és megállapítot-
ták, hogy a légszennyezéssel való kapcsolat még 
mindig nyilvánvaló. Az eredményeket nem ma-
gyarázta egy sor lehetséges egyéb tényező, be-
leértve az életkort, a nemet, az etnikai hovatarto-
zást, a hátrányos helyzetet vagy a népsűrűséget, 
bár az azonosítatlan tényezők továbbra is fontos 
szerepet játszhatnak - írták.

A tanulmány célja nem az volt, hogy bizonyít-
sa a légszennyezés és a mentális betegségek sú-
lyossága közötti okozati összefüggést; ez nehéz 
laboratóriumi kutatást igényel. A kutatók szerint 
azonban a kapcsolat „biológiailag valószínű”, 
mivel a légszennyező anyagokról ismert, hogy 
komoly gyulladásos betegségeket okoznak, és 
a gyulladásról úgy vélik, hogy a pszichotikus és 
hangulatzavarok egyik tényezője.

A kutatók becslése szerint, ha csak néhány egy-
séggel, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
által meghatározott köbméterenként 10?g éves 
határértékre csökkentenék Angliában a városi la-
kosság szálló pornak való kitettségét, az körülbelül 
2 százalékkal mérsékelné a mentális egészségügyi 
szolgáltatások igénybevételét, és évente több tíz-
millió fontot takarítana meg a brit gazdaságnak.




