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Üdvözlet az olvasónak!
Köszöntöm Önt abból az alkalomból, hogy felkeltette figyelmét és olvassa 
magazinunk próbaszámát.

Szerkesztőségünk minden munkatársával együtt bízunk abban, hogy olyan 
tartalmú és hangvételű magazint sikerült összeállítanunk, mely felkelti ér-
deklődését, információt hordoz, energiával tölti fel, tudatosságot hoz az 
élet minden területén.

Nem célunk ezo vagy spiri folyóirat létrehozása, hisz az a ló egyik oldala. 
Annál inkább egy integráló, az élet minden szegmensére tudatosan tekin-
tő, szociálisan érzékeny, perifériákat is bemutató és tabukhoz is hozzányúló, 
valódi értéket közvetítő magazin megalkotása. Lehet, hogy sokszor kiverjük 
a biztosítékot, de azok is mi vagyunk, vállaljuk. Nem álszenteskedünk. Nem 
birtokoljuk a bölcsek kövét, ám az arany középúton haladva, nem ítélkezve 
meghagyjuk olvasóinknak a döntés lehetőségét. Megmutatunk minden ol-
dalt, nem tesszük le a voksot sehová sem, ez nem a mi feladatunk, mi nem 
dönthetünk Ön helyett.

A magazin témájában, attitűdjében a tudatos megközelítést alkalmazza. 
Az általános probléma ismételgetés, negatív vagy közönyös hozzáállás he-
lyett megoldásközpontú, építő, informatív, tudást hordozó alternatívákat 
mutat be. Igyekszünk példaértékű életeket, követendő probléma megol-
dásokat megmutatni interjúinkban, cikkeink előrevivő, bemutató jellegűek: 
inspirálnak, információval látnak el, gondolkodást formálnak, a felelős és 
tudatos döntéseket elősegítik. Témáink több olvasatát több nézőpontból 
közelítjük meg. Interjúalanyaink olyan közösséget segítő, értékteremtő, hi-
teles életet élnek, mely a tudatos létet hűen reprezentálja.

Témáinkban sokszínűek vagyunk, mélyre megyünk, mégis időnként köny-
nyedebb, magazinos formát mutatunk. A tudatos élet sok mindent jelent: 
döntésekben tudatosságot; környezet tudatosságot; táplálkozásban, élet-
vezetésben, lelkünk - testünk megóvásában, egészségben tudatosságot; 
szociálisan tudatos életet; pénzügyekben - technológiákban tudatossá-
got; művészetekben, kreativitásban tudatosságot; családban-emberi és 
párkapcsolatainkban tudatosságot; szexualitásban tudatosságot. Sorol-
hatnánk a végtelenségig... Lapunk nem rest tabukhoz sem nyúlni, és akár 
ledönteni a hamisnak tűnő normákat, valamint bemutatni azokat a társa-
dalmi kényszereket, melyek gátolják a test-lélek-szellem egységének teljes 
megélését.

Igazak próbálunk lenni, akármennyire is nehéz vagy könnyű… Ön dönti el, 
hitelesek vagyunk-e. Ön dönti el, egyetért-e cikkeinkkel. Mi abban bízunk, 
hogy jól tudjuk megszólítani Önt, Kedves Olvasó.

Munkatársaink saját területeiken hosszú évek tapasztalataival rendelkez-
nek, publikáltak, interjúvolták őket, könyveket írtak témáikban, akár száz-
ezren is olvassák, követik bejegyzéseiket. Számomra hitelesek és bízom 
benne, hogy Önhöz ezen a magazinon keresztül eljutva olyan értékeket 
közvetítenek, melyek segíteni fogják életében.

Jó olvasást kívánva a teljes szerkesztőség nevében!

Csak POZITÍVAN!
Czeczon István

Alapító, tulajdonos, főszerkesztő
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      CSERNOBIL

                 33.
1986. április 26-ára mindenki em-

lékszik. Ekkor valami olyasmi tör-
tént, ami azóta is bizonyítja, hogy 
vannak nagyobb erők az ember-
nél. Nem birtokoljuk és zabolázzuk 
meg következmények nélkül a ter-
mészetet és nem tudunk mindent 
az irányításunk alatt tartani. Az 
atomenergia végzetes hatásairól 
már akkor tudtak, mikor még csak 
kísérleti stádiumban volt az atom-
bomba fejlesztése.

Azon emlékezetes nap óta tud-
juk, mert a Szovjetunió nem tudta 
eltitkolni, akármennyire próbálta 
is, hogy létezésünk, egészségünk 
veszélyben van az atomfegyverek 
és atomerőművek hatásai miatt. 
Nagy dilemma az atomerőművek 
telepítése egy olyan korban, ami-
kor a technológiák meghaladták 
az atomreaktorokat és az igény a 
tiszta energiára nagyobb, mint va-
laha.

czeczon
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Pripjatyban járva mell-
bevágó az elmúlás kéz-
zelfogható jelenléte. Meg-
állt az idő. Uralkodik az 
enyészet, bomlás, rozs-
da, rothadás. Sugárzás. 
A csernobili erőműben 
bekövetkezett nemkívá-

natos nukleáris esemény 
tízezrével szedte az áldo-
zatait Ukrajnában és Eu-
rópa szerte. Akik nem hal-
tak meg azonnal, azokkal 
a sugárfertőzés végzett 
rengeteg szenvedéssel 
eltöltött nap, hét, év után. 
De itt a folyamat nem állt 
meg, fertőzi a következő 
generációkat, módosítva 
a DNS-t, rombolva az im-
munrendszert.

Badarság azt hinni, hogy 
csak ez az egy baleset 
létezett. Információk jó 
ideig nem szivárogtak ki 
sehonnan, pedig az USA-
ban éppúgy voltak üzem-
zavarok és balesetek, mint 
1986-ban Csernobilban. 
Csak nem ilyen mértékű 

katasztrófát okoztak és 
tudták lokalizálni a prob-
lémát. Az atomenergia 
sosem volt biztonságos. 
Minden az embereken 
múlik. A Szovjetunióban a 
titkolózás, félreinformálás 
vezetett tragédiához, és 

a félelem a hidegháborús 
fenyegetettségtől.

Ám ha továbblépünk az 
időben 2011. március 11-

ére, akkor a japán parto-
kon álló fukusimai erőmű-
vet látjuk, amint épp egy 
cunami söpri el, melyet 
egy közeli földrengés in-
dított útjára. Itt nem kel-
lett emberi mulasztás, a 
természet rendjéből fa-

kadó földtani változások 
vezettek a katasztrófá-
hoz, túlmelegedéshez és 
teljes zónaolvadáshoz 
a reaktorban. Négy re-
aktorblokk szerkezetileg 
károsodott. Az erőműből 
nagy mennyiségben ki-
jutott radioaktív anyagok 
több tíz kilométeres tá-
volságig beszennyezték a 
környezetet. Ezért utóbb, 
a Nemzetközi Nukleáris 
Eseményskála (INES) sze-
rinti legsúlyosabb, 7-es 
fokozatba (nagyon súlyos 
baleset) sorolták be.

Elgondolkodtató, hogy 
egyes országok még min-
dig üzletet látnak ezeknek 
a veszélyes energiaforrá-
soknak a telepítésében. 
Vagy azért, mert óriási 

pénzeket lehet belőle sza-
kítani, vagy azért, mert 
gőgösen még mindig azt 
hiszik, hogy tudják uralni a 
folyamatokat és minden-
re fel vannak készülve. Ez 
vakság.

A HBO hetekkel ezelőtt 
tűzte műsorára 5 részes 
minisorozatát Csernobil 
címmel, melyben meg-
próbálják hűen ábrázolni 
azokat a viszonyokat, me-
lyek egyenes utat kínáltak 

„Badarság 
azt hinni,

hogy csak ez 
az egy baleset

létezett.”
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a katasztrófához vezető 
események láncolatához. 
Egy hete sajtóreggelin 
mutatták be a most Ma-
gyarországon is nézhető 
változatot.

33 év és újabb katasztró-
fák sem voltak elegendő-
ek felnyitni a vezetők sze-
mét. Az energiaszektornak 
át kell alakulnia. Ez az em-
berek természetes igé-
nye. A zöld energiák vagy 
megújuló energiaforrá-
sok bőven ellátják az em-
beriséget a föld minden 
pontján energiával. Van 
egy napunk, mely még 
pár milliárd évig teljesít-
ményromlás nélkül küldi a 
fényt és a hőt felénk. Ten-
geráramlások, szél, folyók, 
ár-apály, geotermikus 
energia, mind-mind kiak-
názható és nem környe-

zetkárosító hatású. Nincs 
melléktermék, mely sugá-
roz, füstöl, szennyez még 
évezredekig. Ám vigyáz-

nunk kell. Hisz a mindig 
emlegetett és közhellyé 
vált globális felmelege-
dés, vagy ahogyan mos-
tanában nevezik: klíma-

katasztrófa, pontosan 
bolygónk időjárásának 
átformálásával felborítja 
ezen természeti jelensé-
gek jellegét, erősségét és 

helyét Földünkön. Egy cel-
sius foknyi melegedés is 
komoly olvadáshoz vezet 
a jégsapkáknál, gleccse-

rek tűnnek el. Ez felborít-
ja a hideg és a meleg víz 
arányát, az áramlások 
lassulnak, megszűnnek. 
Ennek hatása van a fel-

hőzetképződésre, az idő-
járásra.

Tehát ebből is látszik, 
hogy minden Egy. Min-
den mindennel össze-
függ, csak ezt végre el 
kellene fogadni és abba 
az irányba haladni, mely-
nek a végén egy élhető 
bolygó és unokáinknak is 
megmaradó természet 
szimbiózisa biztosítja az 
élőhelyet számunkra. Ne 
szemétdombot hagyjunk 
örökül utódainknak. Fele-
lősségvállalás minden-
kiért. Kezdjük magunkon 
és haladjunk kifelé makro, 
mikro és globális környe-
zetünkbe. 

A napkollektoros, a szél 
erejét kihasználó, vagy 
épp az ár-apály jelen-
ség erejét meglovagló 
erőművek kis ökológiai 



lábnyomot hagynak. Ez-
zel ellentétben a folyók 
sodrását felhasználó duz-
zasztógátas rendszerek 
ma már látjuk, hogy ren-
geteg problémát okoznak 
amellett, hogy hatalmas 
áramtermelő kapacitá-
suk van. Az elárasztott 
területek lakóinak kitele-
pítése, az ökoszisztéma 
felborulása, a szabályo-
zott vízhozam környezet-
re gyakorolt hatása mind 
- mind jól mutatja ennek 
a technológiának a há-
tulütőit.

Magyarországon is te-
lepítenek napkollektor 

telepeket, melyekkel a 
kistelepülések energia-
ellátását váltják ki, a „ha-
gyományos” áramellátó 
hálózatból. Ahol vannak, 
ott a lakótelepek kiváló 
felületekkel szolgálnának 
sok ezer négyzetméternyi 
lapos tetőzetükkel a nape-
lemtáblák felszereléséhez. 
Szélturbinákat is egyre 

többet lehet jártunkban 
- keltünkben látni. Ezekkel 
a technológiákkal önellá-
tókká válhatnának a tele-
pülések, helyben munkát 
adva szakembereknek. 
Átalakulhatnának a füg-
gő viszonyok. Minden te-
lepülés a fogyasztásához 
tudná alakítani termelő-
kapacitását és olcsóbbá 
tehetné a szolgáltatást 
lakói számára. 



Bízunk benne, hogy a 
csernobili és fukusimai 

katasztrófákhoz hasonló 
incidensek nem történnek 
meg többé. Így is lesz elég 
feladata a mérnököknek 

és szakembereknek, hogy 
a későbbiekben, az atom-

erőművek felszámolásá-
nál a fűtőelemeket és a 
sugárzó anyagokat meg-
felelően tudják kezelni, 

megsemmisíteni, transz-
formálni.

A képeket köszönjük 
Döme Nikolasnak Szlová-
kiából, aki nemrégiben 
személyesen jár Pripjaty 
városában.
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Iparágak dőlnek be 
és születnek újak 

– a fiatal generációk 
átalakítják a piacot

Elutasítják a fosszilis és nukleáris energiaforrást – inkább a 
fenntartható energiában hisznek. Nem vásárolnak saját la-
kást és autót – inkább bérelik és megosztják őket. Megvetik 
a gyorstéttermeket és cukros üdítőket – inkább az egész-
séges ételek fogyasztása felé hajlanak. A fiatal generációk 
fogyasztási szokásainak egyre több iparág esik áldozatul, 
ezzel párhuzamosan azonban újak is születnek.

szilágyi katalin
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A legtöbb felmérés szerint a fiatal ge-
neráció vásárlási szokásait nagyban be-
folyásolják a környezetvédelmi és etikai 
kérdések. „Értékrendszerük már abban a 
világban formálódott, amikor a globális 
klímaváltozás és a környezetszennyezés 
nagy mértéket öltött. A fiatalok szemlélete 
sokkal inkább posztmodern abban az érte-
lemben, hogy ők már nem akarják uralni a 
természetet, és nem hisznek abban a fosz-
szilis plasztikvilágban, amelyben a szüleik 
éltek. Ebből a szempontból már az elektro-
mos autó, bicikli, moped korszakát éljük” – 
fejti ki Pogátsa Zoltán közgazdász. 

Az egyre környezettudatosabb generáci-
ónak már nemcsak az számít, hogy mennyi 
lóerő dübörög alattuk, hanem az is, hogy a 
jármű mennyit fogyaszt, vagy éppen meny-
nyire károsítja a természetet. A fogyasztási 
szempontok átalakulásával az elektromos 
autók néhány évtized múlva valószínű-
leg teljesen átveszik majd az uralmat az 
autóiparban. Az ezredfordulósok zsiger-
ből elutasítják az ipari jelenlétet; kutatások 
alapján a fiatalok döntő többsége sosem 
szeretne például az olajiparban dolgozni, 
és megkérdőjelezik annak életképességét 
és jövőjét. Nem látják stabilnak ezt az ipar-
ágat, és nehéznek, a társadalomra nézve 
veszélyesnek is tartják. „Elutasítják a káros 
fosszilis és nukleáris energiaforrásokat, és 
sokkal inkább a decentralizált és fenntart-
ható szél- és napenergiában hisznek.” A 
környezettudatosságukból adódóan emel-
lett pedig kevesebb műanyagot próbálnak 
használni, és gyakran a csomagolásmen-
tes üzleteket keresik fel a szupermarketek 
helyett.

Az Y-Z generáció egyre inkább elutasítja a 
nagyrészt állagjavítóból álló gyorséttermes 
hamburgereket, a cukros üdítőitalokat, és 
inkább olyan éttermek felé fordul, amelyek 
egészséges készételeket vagy egyszerűen 
elkészíthető fogásokat kínálnak. Megnöve-
kedhet a „szelleméttermek” száma is, ame-

lyek kizárólag házhozszállítást vállalnak. 
Emellett mivel a legolcsóbb és gyakran a 
legegészségesebb megoldás a főzés, sok 
fiatal választja az otthoni ételkészítést. Nem 
véletlen, hogy több olyan startup is megje-
lent a piacon, amelyek személyre szabható 
napi étkezést kínálnak ügyfeleiknek.

A fiatalok nagy része ma már elsősorban 
nem a sört választja, ha szórakozni megy, 
sokkal jobban kedveli a trendi italokat és al-
koholmárkákat, így a hagyományos nagy 

sörmárkák szép lassan kimennek a divat-
ból. 2006 óta 10 százalékkal csökkent a sör 
részesedése a piaci tortából, míg a bor és a 
töményital-típusok pozíciója nem romlott. 
Az iparágon belül is nagy verseny kezd ki-
bontakozni a világmárkák és a különleges 
kézműves italok között. Vagyis abban az 
esetben, ha a fiatalok mégis sörfogyasz-
tásra adják a fejüket, inkább az egyedi felé 
hajlanak, még ha az drágább is. És ez nem 
csak az élelmiszer-fogyasztásra jellemző. 
„Minden egyedi terméket és szolgáltatást 
nyújtó iparág nőni fog a nagyvállalati tö-
megekkel szemben – mondja Pogátsa Zol-
tán közgazdász. – Nagyon mennek a speci-
alizált fodrászüzletek, akárcsak a kézműves 
sörök, de ez továbbra is marginális piac 
marad, nem kell aggódniuk a nagy cégek-
nek.” Szerinte ugyanis a mai fiatal gene-
rációk életében rengeteg válság várható 
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még, így hosszabb távon érdemes kivárni 
a teljes piaci átrendeződést. Az új generá-
ció ízlése egyre kifinomultabb lesz, egyelőre 
csak az anyagiak hátráltatják őket igényeik 
kielégítésében. 

Pogátsa Zoltán közgazdász szerint „ez az 
első generáció, amely kevesebbet keres, 
mint a szülei, emiatt kevesebben 
tudnak közülük nagy beruházásokat 
meglépni, autót vagy lakást venni 
már a húszas-harmincas éveikben.” 
Ma már általános tendencia, hogy 
a házasságkötés, a saját lakás vá-
sárlása és a gyerekvállalás is egy-
re kijjebb tolódik vagy akár teljesen 
el is marad. Hiszen a fiatal generá-
ció inkább albérletben lakik, és nem 
is az ingatlan vásárlása áll vágyai 
toplistájának élén. A szakértő szerint 
kevesebbet is költenek tárgyakra, 
hiszen nincs például szükség búto-
rokra, ha folyamatosan költöznek. 
Ezek alapján jól látszik, hogy való-
ban a sharing economy elvén mű-
ködő iparágakban van a jövő, mivel 
az új generáció például a közösségi 
autóhasználatot tartja célszerűnek: 
autóvásárlás helyett inkább a mo-
bilitást bérli.

A luxustermékek iránt is egyre kisebb a 
kereslet az ezredfordulósok körében. A gyé-
mántgyűrűkre, drága ékszerekre már nem 
költenek. Ez összefügg azzal a ténnyel is, 
hogy a fiatalok a kapcsolatot egyenrangú 
félként élik meg, „a dolgozó férfi és otthon 
ülő feleség” sztereotípiák kezdenek eltűnni, 
kevesebben házasodnak, amivel az eljegy-
zési gyűrű vásárlása is végérvényesen a 
múlté lehet. 

A pénzügyi tudatosságukba nem fér bele, 
hogy nagy divatáruházak kínálataiból vá-
logassanak, így a többség inkább kevés-
bé ismert márkájú ruhákat szeret vásárol-
ni magának, amelyek olcsók, hamarabb 

eldobhatók. A fast fashion népszerűségét 
erősíti, hogy a fiatalok sokkal inkább élmé-
nyekre szeretnek költeni, mint az utazás, a 
szórakozás, az étterembe járás, a borkós-
tolás, a wellness és különböző tanfolyamok, 
mintsem státuszszimbólumként szolgáló 
tárgyakra. Hogy trendről van szó, arra rá-
mutat Adam Henderson, a Millennial Mind-

set tanácsadó vállalat vezetője is, aki úgy 
gondolja, hogy a jövőben az Y generáció 
még több pénzt fog költeni élményekre és 
az önfejlesztésre. Ez nem feltétlenül a klasz-
szikus egyetemi továbbtanulást jelenti, hi-
szen az nagyon drága, inkább az online 
kurzusokra és workshopokra eshet a vá-
lasztásuk. „Mivel a mai generáció a tárgyak-
ból kevesebbet vásárol, és élményekből, 
tapasztalatokból többet, így az esemény-
szervezők, utazási irodák, koncertszervezők 
fellendülnek” – emeli ki Pogátsa Zoltán, rá-
mutatva, hogy a szórakoztatóiparban van 
a jövő.  

Mindemellett az utazásaik során azt is 
figyelembe kell vennünk, hogy a minősé-
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gi elvárásaik jóval alacsonyabbak elődeik 
elvárásainál, megvásárolnak egy fapados 
repülőjegyet és lefoglalnak egy airbnb-t 
vagy couchsurfingen keresnek szállást. Az 
internet elterjedésével és a nyelvtudásuk-
nak köszönhetően az új generációnak már 

nem feltétlenül van szüksége turisztikai 
irodai közvetítésre. Egyrészt költséghaté-
konyabb, ha önmaguk szervezik meg az 
utat és a szállást, másrészt sokkal élmény-
gazdagabb, ha csak magukra számíthat-
nak a váratlan helyzetekben és közelebb is 

kerülhetnek a helyiek szokásaihoz, ha nem 
szervezett turistacsoportokban járják vé-
gig a kiszemelt városokat. „Az online térben 
könnyen megszerezhető információk és a 
nyelvtudás segítségével ma már sokkal 
egyszerűbb megszervezni egy egyéni uta-
zást, mint régebben. A jövőben minden-
ki maga fogja kinézni, milyen útvonalakat 
akar bejárni és milyen szállásokon aludni, 
csak a képzelet szabhat határt a lehető-
ségeknek” – véli Tóth Ákos, az Utazómajom 
alapítója. Úgy tapasztalja, hogy a mille-
nium generáció az utazásaik során felfe-
dezni akarja az adott országot és annak 
kultúráját, nem egy tengerparti szálláson 
tölteni el a napokat, így az utazási irodák-
nak változtatniuk kell a marketing kommu-
nikációjukon, a fiatal generációt is megcé-
lozva, hogy életben tudjanak maradni. 

A fogyasztás köré épülő modern világot 
az új generáció alakítja, a társadalomnak 
pedig alkalmazkodnia kell az új szokások-
hoz.
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Vállalkozásvezetés másképp
Mellérendelt szerepű, hierarchiamentes szemlélettel

- Hogyan fér meg reál és humán terület ilyen szim-
biózisban egy vállalkozásban? Milyen hozzáállás, at-
titűd, „gondolkodás” szükségeltetik hozzá?

A gazdasági szervezet neve, amely általunk több 
mint egy évvel ezelőtt alapítódott, tükrözi a céges 
hozzáállás lényegét. A Mysore-M Kft-ben a mysore 
szó arra a dél-indiai városra utal, ahol a mai napig is 
nagy hagyománya van az astanga jóga gyakorlá-
sának, valamint a hétköznapjainknak is szerves ré-
sze ezen jóga irányzat. A mysore szót használjuk az 
astanga jóga önálló, tehát nem vezetett gyakorlá-
sának megnevezésére is. Az M betű pedig rendkívül 
egyszerűen a „most”-ra utal. Vagyis a jelenben tör-
ténő cselekvésre, amely furcsán hangozhat a meg-
szokott gondolkodás számára, amely általában 
elégtelennek tekinti a múltat, a jövőt pedig frusztrá-
lónak és félelmetesnek. Ám létezik valósan, tapasz-
talati szinten élhető középút, amely inkább a felis-
merések alapján cselekszik, nem pedig a múltról, 
jövőről szóló értelmezések mentén. Az utóbbi évek 
tapasztalatai által lehetőségünkben állt felismerni, 
hogy gyakran nem a cselekvések sokaságában fá-
radunk el, hanem a fejben folyamatosan zajló észre 

nem vett értelmezésekben, igazából ez a folyamat 
a bosszantó és gyakorlatilag felesleges. Felismerés 
alapon gondolkodni azt jelenti, hogy elfogadom a 
gondolat megjelenését. Ha ténylegesen cselekvés-
re késztet, akkor az lezajlik és ezzel végetért a folya-
mat. Tehát nem megyünk tovább pl.: a mi lett volna 
ha? miért kellett így? hogyan lehetett volna még? 
stb. értelmező kérdésekkel mert ez a szokványos 
gondolkodás és a jelenlegi kultúra remekül tükrözi, 
hogy végtelen szempont felmerülhet, minden néző-
pontnak megvan az ellentéte is. Ám az ezekkel való 
szokásszerű foglalkozásnak nincs valódi eredmé-
nyessége. 

Röviden összefoglalva a vállalkozásunkban meg-
valósuló szimbiózis éppen az, hogy hagyjunk lehe-
tőséget többféle területnek a kibontakozásra, ha 
értelmezések merülnek fel, az sem probléma, egész 
egyszerűen nem vesszük őket túl komolyan. Ennek 
eredményeképpen nem kerülhetnek a dolgok „el-
lentét”-be, hiszen az ellentéteket kizárólag értel-
mezés hozhatja létre. Természetesen valami meg-
valósul és adott esetben valami pedig nem. Ám az 
események nem egymás rovására, egymással ver-

Mióta megismertem beszélgető társaimat, egy csomó kérdés merült fel bennem. Hogy csinálják ők? 
Számtalan társalgásunk során kiderült, hogy egy olyan nézőpont nélküli állapotból figyelve az életet, a 
mindennapokat, ahogyan ők is léteznek, nem lehet könnyű beintegrálódni. Vállalkozók, Varga Zoltán 
ráadásul nagyon is reál területen dolgozik, multikkal munkálkodik együtt partneri viszonyban. Emellett 
fejleszt telekommunikációs területen és jógastúdiót vezet párjával, Csepcsik Enikővel. Enikő jógaokta-
tó, nemrég vágtak bele együtt a stúdió vezetésébe.

czeczon
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sengve zajlódnak, csak „zajlódnak.” A napi jógagya-
korlás (ami lehet akár néhány perc légzésfigyelés 
is), illetve az észlelő jelenlét segíti mindezt lehetővé 
tenni és bárki számára elérhető minden pillanatban.

- Nektek milyen utat kellett vagy szükségeltetett 
bejárni, hogy azok legyetek, akik ma vagytok?

Enikővel mindketten reál szakon végeztünk annak 
idején. Ő a Debreceni Egyetemen Gazdasági ag-
rármérnökként, én pedig az akkori Kandó Kálmán 
Műszaki Főiskolán, amely az óbudai egyetem egyik 
kara jelenleg. Ő sokáig kontrollerként dolgozott mul-
tinacionális vállalatnál, én távközlési mérnökként, 
ez utóbbi tevékenység azóta is életünk szerves ré-
sze maradt. Több mint 5 évvel ezelőtt, amikor elő-
ször találkoztunk egy jógatáborban, Enikő már az 
oktatói képzéseket végezte, mint később kiderült 
komoly változás építőköve volt ez és nem egy hob-
bi, amellyel általában egy bizonyos életmódi jelleg 
kerül ellensúlyozásra. Ezt követően egy szerencsés 
fordulatnak köszönhetően másfél évet töltöttünk 
Írországban, én a napi mérnöki munkát végeztem, 
Enikő a jógaászanák tökéletesítésén dolgozott. 
Utólag visszaemlékezve markáns időszak volt ez, a 
nyílegyenes befelé tekintés, az önmegfigyelés, az 
emberi alázat belátásának időszaka. Bár bejártuk 
az egész szigetet, sokat utaztunk és a sós óceáni le-
vegő járt át bennünket, ezzel egyidőben rengeteget 
olvastunk olyan emberektől vagy emberekről, akik 
mély tanításokat adtak az emberiségnek. Buddhá-
ról, Jézusról, Lao-Ce-ról, Ramana Maharisi-ről, Pa-
paji, Ganga vagy épp Eckhart Tolle-tól. Ezek a taní-
tások összehasonlításra kerültek, hogy meglássuk 
hol van a közös pont, képessé váljunk leháncsolni a 
felesleges értelmezéseket, derüljön ki végre, minek 
van ténylegesen értelme az életben és minek csak 
látszólagosan. Nem volt könnyű időszak, ám mégis 
csodás felismerések születtek. 

Rádöbbentünk, hogy az élet igazsága nem egy 
jövőben elnyerhető cél, nem lehet egy felhalmozási 
dinamika eredménye, pl. : sem vagyon, sem pedig 

lexikális tudás. Ráadásul a bölcsek is erre utalnak, 
mindegyikük a maga módján. Ezzel kellett szembe-
sülnünk. Van, hogy a hétköznapokban nem egysze-
rű emlékezni erre a mindent átható felismerésre, de 
azért nem lehetetlen. 

- Hogyan lehet a mindennapokba integrálni - üz-
let, vállalkozás, családi élet – a jelenlétben élést?

A mindennapokban a „jelenlétben” élés azt jelen-
ti számunkra, hogy folyamatosan önmegfigyelünk 
az élethelyzetekben. A szokványos életviteli mód 
visszatérően meggyőzi magát arról, hogy komoly 
megértések állnak a háttérben és valamely csele-
kedet ok-okozati összefüggések alapján jön létre, te-
hát tökéletesen érthetőnek kellene lenni mindennek. 
Ami pedig nem érthető, azzal bizonyára probléma 
van, nem tudunk eleget a megoldáshoz és töreked-
ni kell a megértésre. Ugyanakkor a felismeréseink és 
földrajzi helytől független tapasztalásaink azt bizo-
nyítják, hogy jelenleg az emberiség gondolkodása 
inkább szokásrendszer és hitrendszer alapján zajlik. 
Vagyis azért nehéz változtatást elérni sok témában 
szerte a világban, mert a cselekvések hátterében 
nem megértések vagy inkább a megértések hiá-
nyai állnak, hanem inkább ismételt, tanult minták, 
amelyeket ha elkezdünk kivizsgálni magunkban, 
könnyen rájöhetünk, hogy sok gondolat és ezáltal 
megvalósult cselekvés csak azért születik meg, mert 
megszoktuk. Nincs ok, nincs miért ismételni tovább. 
Nem szükséges tovább hinni a fejben szóló hang-
nak. Valójában nincs mit kutatni, keresni, azonnal 
lehet másképp gondolni vagy csinálni. A szükség-
telen szokásokat ezen a módon lehet feladni. Ehhez 
viszont szokatlan fajta bátorság szükséges, mert 
saját magunkat kell folyamatosan megfigyelni, testi 
reakciókat, gondolatokat megélni megfigyelőként. 
Ezen életmódi hozzáállással éljük a Mysore-M kft 
hétköznapjait és a magánéletet is. Lehetséges így 
döntéseket hozni céges ügyben, takarítani, főzni, 
másokkal egyeztetni, jógaórát tartani, programspe-
cifikációt készíteni, távközlési hálózatot üzemeltetni...
igazából nincs kivétel. 

- Az üzleti, vállalkozói életterületen hogy látjátok, 
manapság mik a fő problémák? Gondolok itt egóra, 
alá-fölé rendelt viszonyokra, céges struktúrákra.

Igazából szokások állnak a háttérben, igaznak vélt 
gondolatok, amelyek hatására cselekvések valósul-
nak meg. Egyre többször látszik már az eredményte-
lenség, hiszen minden változik. Egészen egyszerűen 
nem lehet állandósítani valamit, aminek alapter-
mészete a változás. Ahogyan „szokás” is mondani: 
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„egy dolog állandó, az pedig a változás”. Bár ezen 
mondatra emlékeznénk szokásszerűen. 

Azonban a szokás pont amiatt szokás mert iga-
zából ha megvizsgáljuk, nincs valós alapja. Az egó 
azon pillanatban jön létre, amikor szokásos gondo-
latokról vagy gondolatcsokorról nem ismerődik fel, 

hogy megjelent, és hatásukra lezajlanak cselekvé-
sek, amelyek gyakran szenvedést hoznak az illető 
és környezete számára is. Ez az ún. tudattalan cse-
lekvés, vagyis nem tudom mit teszek. Ilyenkor pl. ha 
felelősségre vonnak valakit egy cselekedet miatt, 
akkor sok esetben tényleg nem tudja az illető mit 
tett, viszont alárendeltségi érzést fog megélni. Mivel 
ez negatívan érinti, keresni fogja ez élethelyzeteket, 
ahol fölérendeltségi pozícióba kerülhet. Ez egy vég-
telen ciklusnak is tűnhet, azonban bármikor mögé 
lehet ennek ez egésznek kerülni és szemlélni az egós 
játékot kezdeményező gondolatokat, nem pedig 
azonosulni velük, főleg nem cselekedni. 

Vannak már szép számmal emberek a világon, 
akik nem azonosulnak gondolataikkal illetve a cé-
ges struktúrák is változnak, bár ez utóbbiak lassab-
ban. Mindazonáltal ez így természetes.

Jelenleg a félreértés abban a kimondatlan felté-
telezésben rejlik a céges világban, hogy az élet ér-
telme valamiféle felhalmozható dologisággal van 
összefüggésben, pénz, hatalom, több vagy jobb va-
lamiből és hogy azt állandósítva lehet tartani, ennek 
hatására pedig a félelmek eltűnnek és majd egy 
ponton a jövőben minden rendben lesz. A legtöbb 
cégnél épp a tulajdonosi kör illetve a tulajdonjog 
nélküli vezetők élik ezt a félreértést mindennapos 
szinten, amely ellentmondásként feszül elméjük-
ben. Természetesen a látszólagos alárendeltségi 
viszonyban lévő alkalmazottak is támogatják a di-
namikát, hisz elhiszik az alárendeltségről szóló gon-
dolatokat. 

Valójában csak képzelt hierarchikus rendszer lé-
tezik, hiszen a végzettség, a kor, a vagyonosság, 
vagy épp a pozíció nem tesz senkit különbbé, ezek 
gondolati absztrakciók, nem valósak. Ha a szív és 
a vérkeringés megáll egy emberi testben, az a test 
élettelenné válik, akkor is ha sok diplomával, céggel, 
vagyonnal, hatalommal rendelkezett az illető és ak-
kor is ha nem volt hajlék a feje fölött. Valójában az 
élet nem tesz különbséget. 

Nem túl szívderítő ezt mondani, és vannak kivéte-
lek, ám úgy tűnik a céges struktúráknál mind az alsó 
mind a felsőbbrendűségi azonosulást akkor kezdik 
el igazán feladni az emberek, amikor az élet lehe-
tőséget adva megfosztja őket tőlük, vagy pl. amikor 
a test egy betegség formájában a sok apró jelzést 
követően komoly jelzést is küld, hogy gyökeres vál-
tozásra van végre szükség az elme hozzáállásában.

Ilyenkor viszont megtörténhet a csoda. Megjelen-
het az együttműködő, egyenrangú dinamika.

- Hogy látjátok, elindultak változások akár céges 
területeken, akár az élet más területein a gondolko-
dás megváltoztatására? Alulról jövőnek kell lennie 
mindenképp a kezdeményezéseknek, vagy a fölé-
rendeltek gondolkodása csak nyomásra változhat?

Az a véleményünk, hogy egyértelműen változások 
zajlanak a világban, amelyek a hozzáállás gyökeres 
módosítását célozzák folyamatosan. Ezek a válto-
zások természetesen sok esetben negatív címkét 
kapnak, holott tökéletesen belátható, hogy pusztán 
korábbi félelmes ragaszkodások mondják ezt. Pl.: 
egyre kevesebb az olyan munkaerő, aki kapitalista 
értelemben „szolgalelkű” vagyis be lehet illeszteni 
egy hierarchikus rendszerbe, hogy módszeresen ki-
használható legyen. Ez miért lenne rossz, hisz való-
jában nem is létezik hierarchia. Az Y illetve a Z gene-
ráció nem motiválható hagyományos eszközökkel 
munkavégzésre, mert sokkal jobban a mostban él, 
mint pl. szüleink vagy nagyszüleink. A II. világhábo-
rú után az ország ujjáépítése volt a cél, egy szebb 
jövő, a megélhetőség, a jut is marad is elve és ezt 
tökéletesen szolgálta a tervgazdálkodás, milliók 
szocializálódtak eszerint és ez teljesen rendben van. 
A rendszerváltást követően azonban ez a mentali-
tás nagyon könnyen felhasználhatóvá vált egyéni 
érdekek mentén és a „tőkés” gondolkodású embe-
rek jelentek meg. Aki pedig sok éve megszokta, hogy 
reggeltől-estig dolgozik, úgy érezte nem tehet mást, 
folytatnia kell a korábban biztonságot jelentő élet-
formát. Hosszú évek után azonban épp az Y és a Z 
generáció megnyilvánulásai mutatnak rá, hogy a fi-
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atalok nem szívesen tagozódnak, nem hagyják, hogy 
elkapja őket az „így szoktuk, ezt kell tenned” gépszíj, te-
hát a kapitalista szemlélet is változásra van ítélve. Ez-
által egy látszólagos ellentmondás sorozat alakul ki a 
szocializmusban sok évet dolgozó idősebb korosztály, 
a jelenlegi negyvenesek kapitalista gondolkodása, 
valamint a mai fiatalok között.

Az a bizonyos nyomás, amelyet említettél, minde-
gyik korosztály esetében sajátosan jelenik meg el-
sősorban szenvedésnek titulált formában, amely 

később belső nyi-
tottság hatására, 
boldog belátás-
sá alakulhat át. 
Az idősek főként a 
testi elmúlás miatt 
aggódnak, illetve 
a mai világ szá-
mukra rendkívüli 
bizonytalansága 
miatt. A tőkés gon-
dolkodásúak közül 
sokan elsősorban 
a vagyon és a ha-
talom elvesztése 
miatt élnek féle-
lemben és szeret-
nének irányítani. 

A mai fiatalok nagy része pedig főként a „miért nem 
fogad el a világ olyannak, amilyen éppen vagyok? Mi-
ért baj folyton ahogy létezem?” érzéssel élik főként a 
mindennapokat.

Azonban mindenkinek lehetőségében áll egyet 
hátralépni, bátorságot meríteni és meglátni, hogy 
ezek értelmezések, szokások, nem végleges igazsá-
gok, hanem részigazságok, amelyek megnyilvánulnak, 
egy adott élethelyzetre igazak, majd elillannak. Nincs 
szükség az őrizgetésükre, mert nem hozza el a várva 
várt boldogságot ezen hozzáállás. A félelmet sosem 
az ismeretlen jövő okozza, hanem valamilyen, már ko-
rábbi esemény újrabekövetkezésével való gondolati 
foglalkozás. Ezt a dinamikát kortól, nemtől, pozíciótól, 
bármitől függetlenül lehetőségünkben áll feladni és 
nem szükséges várni senki vagy semmi másra.

 
- A siker, akár együttműködésekben, eredmények 

elérésében, célok kitűzésében, hogyan képeződik le, 
hogy fogalmazódik és jelenik meg az életetekben? 
Milyen a viszonyotok hozzá?

Ha sikernek nevezhető az, hogy valaki nem törek-
szik olyasmire, amiről eleve tudja, hogy nem hozza el 

a várt eredményt, akkor számunkra siker, hogy hoz-
záállásunk rendkívül sokat és gyökeresen fordult az 
elmúlt években. Ezen folyamat pedig nem áll meg, 
mert nem egy „valami” amit lehet halmozni, hanem 
hozzáállás, életmód, amely által ki lehet bontakoz-
ni a jelen pillanat terében. A jelen pillanat tere pedig 
kifürkészhetetlenül megjelenít új dolgokat, széleskö-
rűen lehetséges cselekedni, ám mégsem szétforgá-
csolódva. Mondhatnánk sikernek akár egy döntési 
folyamatot is. Normál esetben a cégeknél zajló dön-
tések elképesztően sok gondolkodás eredményei. 
Ebben mindenki kellőképpen elfárad, a menedzserek, 
a cégvezetők, a tulajdonosok legfőképp. Nincs egy 
nyugodt percük.

Lehetséges azonban döntéseket hozni felismerés 
alapon. Amikor valami felismerődik, akkor az nem kér 
alátámasztást, sok-sok gondolati értelmezést... per-
sze ezeket meg lehet tenni, ám nem lesz befolyásoló 
hatású. Amit tapasztalunk a mindennapokban a fel-
ismerés által megszületett döntéseknél, hogy nem 
jelenik meg ellenállás, valahogy mindig összeállnak 
a körülmények a megvalósuláshoz, nincs szükség 
egymás, vagy a kollégák győzködésére, küszködés-
re, hogy vigyünk át valamilyen akaratot. Ezáltal olyan 
energetika tud megvalósulni, amelynek nem szer-
ves része az elkülönülés. Vagyis nem próbáljuk ural-
ni vagy befolyásolni azt, amiről tudván tudjuk, hogy 
nem lehet.

Az energetika témaköre egyébként is jó példa le-
het a sikerre, mert ma már a tudomány is bizonyítot-
ta, hogy a fizikai kutatások nem találnak valójában 
„anyagot”, amikor az anyag eredetét kutatják. Nincs 
meg az abszolutum, csak rezgő, mozgó energiát ta-
láltak. Ezért az emberi elmének azon csalódással kell 
szembenéznie, hogy valójában minden energia, az 
érzékszervek pedig annyira profi módon lettek meg-
alkotva, hogy képesek ezt a tényállást feledtetni. Ha 
viszont maradunk az energetikánál egy pillanatra és 
megvizsgáljuk, hogy tényleg minden energia, akkor a 
szék, az asztal, a kezem, a föld, a levegő, a gondolat 
is energia, hiszen minden, ami megjelenik, nem lehet 
más. Ebből logikusan következik, hogy alapjában véve 
és természetét tekintve minden ugyanaz. Ha ez így 
van, akkor az is nyilvánvaló, hogy megjelenni, vagyis 
megnyilvánulni tud csak minden ebben a fizikai vi-
lágban. Ezzel a felismeréssel máris lelepleződött egy 
szokásrendszer, vagyis nem lehetséges felhalmozni. 
Ezt csak gondolatilag lehet hinni. Legjobb esetben is 
energetikai csoportosulásról beszélhetnénk, ami már 
paradox, hiszen nincs tulajdonos, nem lehet, ha min-
den megnyilvánulás csak energia. Vagyis úgyszól-
ván „kivenni” ebből a világból semmit sem lehet, sok-
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kal inkább beleáramolni. Pl.: a felhalmozás eszméje 
tehát egy régi szokásszerű gondolat csupán. 

Visszatérve a siker kifejezésre, számunkra nem egy 
statikus dolog a siker, hanem a dinamikus, azono-
sulásoktól mentes, mindig friss felismerésekkel zajló 
életmód. 

- A ti hozzáállásotok hozott már változásokat a kör-
nyezetetekben? Mik a tapasztalataitok?

Ha igazán őszinték akarunk lenni, akkor azt mondhat-
juk, hogy pontosan nem tudhatjuk, milyen változások 
zaljanak le környezetünkben, amelyre 
legközvetlenebb módon hatással va-
gyunk. Annyi bizonyos, hogy találkoz-
tunk egyetértéssel, aggódó pillantá-
sokkal, dorgáló szavakkal, megértéssel 
vagy a megértés hiányával. Törekszünk 
az elfogadásra, hisz mindennek létjo-
gosultsága van, ami megjelenik. Csa-
ládi, baráti, ismeretségi körben vannak, 
akik jobban nyitásban vannak változá-
sokra, akár jógáznak is és vannak, akik 
kevésbé. Ez így van rendjén, lényeg, 
hogy hagyjunk mindenkit kibontakozni, beleértve saját 
magunkat is. 

Ha visszatérhetünk itt egy pillanatra az energetiká-
hoz, fontos lehet megemlíteni, hogy nemcsak, hogy 
minden ugyanaz, de minden összefügg mindennel. 
Folyamatos és elválaszthatalan összefüggésben va-
gyunk nemcsak a közvetlen környezettel, hanem min-
den és mindenki mással is. Ez első pillantásra az elmé-
nek elfogadhatatlannak tűnhet, mert paradoxonban 
vagyunk ismét, tehát hátrébb kell lépnünk az érzék-
szervek világától és a normál gondolkodástól. Az fizi-
kailag is érthető, hogy a rezgő energia terjed, áramlik 
és nem áll meg a piros lámpánál. Bizonyos frekvencia 
áthatol a testeken, vannak amelyek visszaverődnek. 
Az áramlás viszont folyamatos.

Arra teszünk mindennap kísérletet, hogy ezzel a tu-
datossággal legyünk jelen a tevékenységekben. Amit 
beleadunk rezgésileg a világba, abból „csinálunk” 
többet, vagyis az fog visszaáramolni hozzánk, azt a 
frekvenciát rezegtetjük. Ezért aztán befelé irányítjuk a 
figyelmet, amikor csak tudjuk. A külső tényezők meg-
változtatására való gondolati törekvés helyett, belül 
változtatunk. Azzal, hogy rálátunk egy dinamikára, ér-
zésekre, gondolatokra szemlélőként, azonosulás nélkül, 
máris megjelenik a békés nyugalom háttere. Ugyan-
akkor ettől még lezajlanak a cselekvések is minden-
napi szinten, a szemlélődő jelenlét nem gátolja a cse-

lekvést, épp ellenkezőleg. A végrehajtáshoz szükséges 
energetika jelenik meg általa, ez a tapasztalásunk. 

- Jógastúdiótokat sem az elterjedt, „csak mozgás” 
szemlélettel vezetitek.

Így van! Sok esetben a testmozgás mindössze egy-
fajta felfrissülést szolgál, valamilyen dinamika ellen-
súlyozását. Gyakran azért történik meg a test átmoz-
gatásának valamilyen formája, hogy az elme által 
fontosnak vélt, korlátokkal, ítéletekkel körbebástyá-
zott életmód folytatódni tudjon. Vagyis a mozgás egy 
alárendelt szerepet kap, ezáltal akár egy egyébként 

meglehetősen egészségtelen szokás-
rendszer fenntartását is szolgálhatja. A 
nyugati kultúra szemléletében nagyon 
fontos szerepet kapnak a jövőbeli cé-
lok. A célok elérése érdekében pedig 
akár magunknak és másoknak szenve-
dést okozó eszközökhöz is lehet nyúlni. 
Erre mondjuk, hogy a cél szentesíti az 
eszközt. Azonban ennek a dinamiká-
nak nincs valódi eredménye, mert, ha 
egy cél elérése érdekében szenvedést 
élünk meg, vagy másoknak okozunk 

szenvedést, akkor az egyébként sikeresnek mondott 
végcél is tartalmazni fogja ezt az energetikát. Ösz-
szefüggenek a dolgok, nem lehet őket szétválasztani, 
csak az értelmezés hiszi, hogy ez lehetséges.

 
A jógaórák során az ászanagyakorlás és a légzésre 

való koncentrált figyelem összhangja megteremti a 
testtudatosságot. Az elme harmóniát él meg. Ez a har-
mónia hatással lehet a gyakorló teljes életvitelére, s ez 
talán a legfontosabb. Vagyis a jóga valóban gyökere-
sen képes megváltoztatni az illető életét, ha ez meg-
engedődik. Tényleg működik, a valós tapasztalások ezt 
mutatják.

A stúdióban Enikő órákat is tart, a szervezési energe-
tika pedig mindkettőnk irányából áramlik. Ám ez so-
sem volt egyfajta cél, inkább mindössze természetes-
séggel történik. A kulcs itt épp az, hogy bárhogyan is 
tűnjék, emberileg nem építünk hierarchiát sem cégen 
belül, sem pedig kívül. A döntések felismerések alap-
ján történnek, az emberi viszonyulások horizontálisak. 
Ezt a mai világban nem egyszerű megjeleníteni, mert 
az elme azonnal szerepekbe csúszik bele, látszólago-
san címkéz és félreértésekbe bonyolódik. De ha épp 
ez történik, ez is rendben van, tehát nem bonyolítjuk. 
Igazából az észlelés a fontos, vagyis energetikailag 
mindenki szabadságot éljen meg, kibontakozhasson, 
mindannyian bele tudjunk áramolni az életbe egy-
azon esszencia, a lét egy formájaként.

„Lehetséges 
azonban

döntéseket 
hozni

felismerés
alapon”
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Aki korpa közé keveredik, 
azt megeszik a disznók!

Természetesen ott vannak még a láthatatlan, de 
életünket működtető igazságok. Ilyen például az, 
hogy minden hat rád és te is hatsz mindenre. Ha 
ezt elutasítjuk, lényegében azt utasítjuk el, hogy 
életünk alappillére a közösség, és annak a lehető-
sége, hogy egymáshoz kapcsolt érzelmeink, és azok 
megnyilvánulásai a legerősebb tanítóink itt, ebben a 
rövidke életben.

Ahogy hatunk egymásra, az 
lehet látható vagy láthatatlan. 
Ennek felismerése a tuda-
tosság, amikor is elsősorban 
elfogadjuk ezt, nem hisszük, 
hogy egy olyan magányos bá-
zis vagyunk, amely érinthetet-
len és megváltoztathatatlan. 
Minden benyomás lenyoma-
tokat okoz, minden kapcsoló-
dás hat rád és minden, amit 
magadba fogadsz, meghatá-
rozza az életed. Az, hogy mit 
választasz, az, hogy mibe ke-
veredsz bele, annak a kérdé-
se, hogy mennyire vagy éber 
magadra, másokra és a világ-
ra. Az éberség alapvetően azt 
jelenti, hogy el tudod dönteni 
azt, hogy az életben vannak 
építő és romboló minőségek, 
és képes vagy-e döntést hoz-
ni, hogy mit engedsz magadba és mivel azonosulsz.

Mert ne legyen kétséged azzal kapcsolatban, 
hogy azzá leszel, ami körülvesz, amiben hiszel, 
amire a fi gyelmed fordítod, és aminek energiát 
adsz. Ne legyen kétséged azzal kapcsolatban sem, 
hogy a mintáid és az, amiben a legtöbb időt töltöt-
ted, meghatározza az egész életed! Az ideológiák, a 
szokásrendszerek, a környezeti hatások sejt szin-
ten ivódnak beléd, és ha nem vagy tudatos ennek a 
működésére, ez lesz a te valóságod is.

Ezek a mély kódolások azt hitetik el veled, hogy 
ezek a helyes nézőpontok, mert alvó állapotban 

vagy, a világ más fajta megnyilvánulásaival szem-
ben. Alszol, és ezt tartod az életnek.

Aki korpa közé keveredik, azt megeszik a disznók!
Ha te legtöbbet a fájdalom, a harag, a düh, a fé-

lelem energiájában vagy és a környezeted is ilyen, 
azzá válsz. Szétmar az a rabság, amiben ez tart, de 

mégis igaznak hiszed, mert 
közösségi szinten is ezt éled. 
Ezért normálisnak értékeled.

Ezek olyan tudati drogok, 
amelyekről nagyon nehéz le-
szokni. Azért, mert valójában 
ez okoz egy hamis biztonsá-
gérzetet. Ehhez szoktál hoz-
zá és hiába szorongsz tőle, 
ez jelenti a biztonságodat.

Ez az, ami benne tart a 
bántalmazó környezetben, a 
bántalmazó ideológiákban, 
az önbántalmazásban és ab-
ban az életben, amely nem 
hoz igazi megszabadulást. 
Az tart benne, hogy ahhoz 
szoktál és természetesnek 
tartod, hogy nem jár neked 
több, szenvedned és elvisel-
ned kell. A rossz nagyobb biz-
tonságot ad, mint a változás, 

mert azt már ismered. Inkább választasz újra és 
újra rossz kapcsolatot, mint építőt. Mert azt már 
ismered. Inkább hiszel egy mocskos ideológiában, 
mint a szabadságodban, mert azt már ismered.

Alapvetően ez az a minta, ami fenntartja az ideo-
lógiákat, a bántalmazó kapcsolatokat, a hierarchi-
kus rendszereket. Nagyobb biztonságérzetet ad a 
múltban élés, a fájdalmak fenntartása, az ismert 
szabályok követese, mint ezek felülbírálata és el-
engedése. Inkább beledöglünk, de a börtönt már 
ismerjük! Pedig azon kívül van a te igazi életed!

(Grafi	ka:	Apostol	-	Sivák	Enikő	ASHA)

Imádom a Magyar szólásokat, mert olyanok, mint a népmesék, az igazságot hordozzák. 
Persze most lehetne azt mondani, hogy az igazság mindenkinek más, de én mégis azt 
hiszem, hogy az alapigazságok, az etika, az erkölcs, a tisztesség vonatkozásában ugyanazok.

barna berni
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Az álmok 
megvalósítói

kiss zsoltné berényi tünde

A civil szervezetek, mint az állampolgárok önkén-
tes szerveződései, a társadalmi élet fontos alko-
tó elemei, tevékenységük, szerepvállalásuk révén 
nagymértékben hozzájárulnak a társadalmi problé-
mák hatékony kezeléséhez, a közösségi szükségle-
tek kielégítéséhez.

Olyan értékeket képviselnek, melyek a társadalmi 
együttélést jobbá, humánusabbá teszik.

Tevékenységükkel az egész társadalmat lefedik, 
az élet minden területén megnyilvánul az önszerve-
ződő mozgalmuk. A civil szervezetek tulajdonkép-
pen magát a társadalmat képezik le, és miközben a 
társadalmat formálják, eközben saját maguk is ala-
kulnak.

Mivel független szervezetek, így rugalmasak, 
gyorsan tudnak alkalmazkodni a változásokhoz, és 
olyan hiányterületeken is pillanatok alatt képesek 
megjelenni, ahol a kormányzati, közigazgatási szer-
vezetek, állami intézmények nem „problémaérzéke-
nyek”, vagy merev szabályozásuk, bürokratikussá-
guk miatti lassúságuknál fogva sokkal nehezebben 

lépnek. Így a civil szervezetek állandó kontrollt je-
lentenek. Indikátorként azonnal jelzik, ha valami 
nem jól szabályozott, nem jól működik, ha érdeksé-
relem történik.

Jó példával járnak elöl, és a társadalmi változások-
ra gerjesztően hatnak.

Munkájuk során – melyek túlnyomó részben ön-
kéntes tevékenységek – igen gyakran válik az álom-
ból valóság. Gondoljunk csak arra, hogy mennyi 
tehetség kallódott volna el, ha nem ismeri fel és 
támogatja egy-egy alapítvány vagy egyesület. De 
említhetjük azt is, amikor nincstelenné váló honfi -
társaink otthonhoz, meleg ételhez jutnak újra. Ilyen 
esetben is rendszerint valamilyen civil szervezet 
váltja valóra az álmot. 

Ezért határoztuk el, hogy lehetőségünkhöz mér-
ten mi segítjük a civileket. Terveink szerint minden 
lapszámunkban bemutatkozási lehetőséget biztosí-
tunk egy-egy társadalmi szervezetnek, hogy megis-
merhessék munkájukat, és adományaikkal hozzájá-
rulhassanak az álmok valóra váltásához. 

Első alkalommal a KÖRTÁNC Egyesület munkáját ismertetjük:

A KÖRTÁNC Egyesület célja, hogy az Észak-al-
földi és Közép-magyarországi régióból kiindulva 
szervezze és elősegítse a magyarok, a magyaror-
szági nemzeti és etnikai kisebbségek, a határon 
túli magyarok, valamint a hátrányos helyzetű cso-
portok társadalmi esélyegyenlőségét, társadalmi, 
nemzeti, kulturális és vallási identitástudatát, illet-
ve programjaival elősegíti az előítélet-mentes tár-
sadalmi közhangulat kialakítását. 

Az egyesület közhasznú célja, és közhasznú cél-
ja érdekében végzett tevékenységei: 

- Különböző vallási és nemzetiségi alapon szer-
veződő közösségek részére hagyományőrző és 
kutató programok szervezése, eredmények pub-
likálása. 

- Színházi-, zenei- és előadó-művészeti produk-
ciók létrehozása, kulturális, színházi, zenei rendez-
vények komplex lebonyolítása, anyagi és műsza-
ki hátterének biztosítása és fejlesztése, oktatási 
programok honosítása.

- Gyermekek és az ifjúság szabadidejének hasz-

nos eltöltésére 
irányuló prog-
ramok szer-
vezése, tehet-
séggondozás, 
g y e r m e k e k 
táboroztatása, 
különös tekin-
tettel a szín-
ház, zene és tánc általi nevelésre és az egészsé-
ges életmódra.

- Mentálhigiénés programok szervezése, lebo-
nyolítása: Életmód-tanácsadás, szenvedélybeteg 
klubok, önsegítő csoportok működtetése, csopor-
tos és egyéni alkalmak megvalósítása, krízisinter-
venció. Főként büntetésüket letöltő fogvatartottak 
és családjaik lelki gondozása, egyéb segítése.

- Szenvedélybetegségeket, devianciát megelő-
ző, problémakezelő, életpálya-tervező előadások, 
kreatív foglalkozások tartása elsősorban serdülő 
korú fi atalok számára. 
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Egyesületünk 1997-ben alakult. Első elnöke a 
tragikus körülmények közt elhunyt Soproni Ág-
nes színésznő volt. A szervezet első 9 évének 
meghatározó eredményei:

- Péli Tamás író, festőművész emlékére dombor-
művet állítottunk. 

- A Magyar Televízióban vetélkedőt szerveztünk 
a kisebbségek kultúrájáról közép- és általános is-
kolások részére. 

- „CHA” – címmel filmet készítettünk. A film egy 
belga roma fiú életét mutatja be, aki egy vak ze-
nész, és Magyarországon tanult.

- A Magyarországon élő 13 kisebbségről és a 
zsidóság életéről kiadványsorozatot adtunk ki.

2006-ban az Egyesület komoly változáson 
ment keresztül. Új tagokkal tevékenysége jelen-
tősen kibővült. A kultúra mellett fontos elemként 
jelent meg a hátrányos helyzetű csoportok tár-
sadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, az 
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyó-
gyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 
a gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjú-
sági érdekképviselet, valamint az emberi és ál-
lampolgári jogok védelme.

Hisszük, hogy az ember élete végéig képes a 
változásra. Megfelelő segítséggel és motiváci-
óval, reális célok kitűzésével és a hozzárendelt 
legális eszközökkel bárki képes lehet még a bör-
tönből kijőve is újrakezdeni. Mi a büntetés-vég-
rehajtási intézetekben folyó programjainkkal ezt 
segítjük elő. S hogy miért kell erre pénzt és ener-
giát fordítani? Azért, mert ha cél, lehetőségek és 
esélyek nélkül lép ki valaki a börtön ajtaján, ak-
kor ugyanazt a bűnöző életmódot folytatja, ami-
ért bekerült és lehet, hogy a következő áldozata 
Ön, vagy az Ön családtagja lesz…

Ezért egy speciális programot dolgoztunk ki 
mentálhigiénés, pedagógus, lelkész és volt ne-
velőtiszt kollégánkkal, s bízunk benne, hogy ezzel 

hozzájárulunk egy biztonságosabb társadalmi 
élet kialakításához. 

2010 óta működtetjük az Egyesület művészeti 
intézményét, a Körszínházat. Az Ifjúsági stúdiónk-
ban hétről hétre színjátszó foglalkozáson vesznek 
részt a gyerekek, akik számtalan produkcióban 

szerepelnek is. 
Fő profilunk a 

zenés mesejá-
ték, a darabja-
ink 80%-át és a 

hozzájuk tartozó zeneszámot is házi szerzőink ír-
ják. Leginkább ezeket a darabokat kistelepülése-
ken mutatjuk be, így a falusi gyermekek is része-
sei lehetnek lakóhelyükön a színházi kultúrának 
ugyanúgy, mint nagyvárosokban élő társaik. 

Emellett profi színészek főszereplésével szám-
talan felnőtteknek szóló zenés előadást mutat-
tunk be itthon és határon túl is. A Reformáció 
500 keretében 1 felvonásos zenés színjátékot 
írtunk Luther életéről, melyet a Vecsési Evangéli-
kus Egyházközséggel állítottunk színpadra.

Kiemelném még a heti rendszerességgel 
megtartott színjátszó alkalmakat, melyeket egy 
kisvárosi általános iskolában tartunk hátrányos 
helyzetű gyermekeknek, valamint az értelmi fo-
gyatékosok színjátszó körét, melyet szintén he-
tente tartunk.

Programjainkról részletesen olvashat július 1-től 
a tartalmában és látványában teljesen megújuló 
honlapunkon, a www.kortanc-korszinhaz.hu, va-
lamint a Facebook oldalunkon. Ha kérdése van, 
tegye fel a valosagcsakajelen@gmail.com címen, 
vagy a +36303164483-as telefonszámon.

Amennyiben tevékenységünk elnyerte tetszé-
sét és szívesen támogatná azt, úgy adományait 
elküldheti a 10401990-50526769-87511002 
számlaszámra. Adószámunk: 18086137-1-16

Köszönjük!
Kiss Zsoltné Berényi Tünde, elnök
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Konnektort Konnektort 
villanyoszlopra

Egy magyar fejlesztőcsapat újratervezte és kültéri használatra alkalmassá tette a 
hagyományos konnektort. A bármelyik villanyoszlopon telepíthető Voltee-val köny-
nyedén tölthető elektromos autó, bicikli, roller de akár a telefon, laptop vagy tablet is.

A Budapesti Elektromos Művek (Elmű) anya-
cége, az Innogy energetikai multi budapesti kuta-
tó-fejlesztő csoportja közel két évvel ezelőtt kez-
dett terméket fejleszteni okososzlop témakörben. 
„Egy olyan üzleti megoldást kellett találnunk, 
amely a jövő városában hasznos lehet a város-
lakóknak, nekünk pedig üzleti potenciált ered-
ményez” – mondta el Szörényi Ádám ügyvezető 
igazgató. Hosszabb kutatómunka és egy hatásta-
nulmány után döntöttek a töltőpont mellett. Úgy 
látták, ha már tele a város villanyoszlopokkal, és 
minden ilyen oszlop elektromos energiát szállító 
kábeleket tart, miért ne lehetne arról a kábelről 
lecsatlakoztatni egy vezetéket, és miért ne lehet-
ne akár minden villanyoszlop konnektor is egy-
ben? „Amikor beleástuk magunkat a projektbe, 
elhatároztuk, hogy nem csak az autósokra fogunk 
koncentrálni, csak mert abban van a legnagyobb 
potenciál, hanem más közlekedési járgányokra, 
kerékpárosokra, rolleresekre is, így találtunk egy 
közös halmazt, a 230V-os csatlakozót.”

Egy elektromos autót jelenleg többféle sebesség-
gel lehet tölteni. Egy otthoni töltő használatával 
nulláról száz százalékra 8-16 óra alatt tölthetünk 
fel egy autót, a legelterjedtebb, 22 kW-os töltőkkel 
a művelet autótípustól függően 3-5 óra, míg egy 50 
kW-os DC-töltővel (villámtöltővel) a folyamat egy 
óránál kevesebb időt vesz igénybe. Ebből adódóan 
az elektromos autók iránt érdeklődők egy jelentős 
része a villámtöltőkben látja a jövőt, és vannak is 
fejlesztések: idén érkezhetnek a 150 kW-os töltők, 
amelyekkel a pár év múlva megjelenő, még na-
gyobb akkumulátorral működő modelleket is egy 
óránál gyorsabban lehet majd feltölteni. Csakhogy 
már egy 50 kW-os töltő telepítése is elég komoly 
feladat, szinte minden esetben hálózatbővítéssel 
jár, a fogyasztása egy kisebb irodaházéval egyen-
értékű, és eleve egy sok millió forintos mulatság 
maga a töltőoszlop megvásárlása is. 

A Voltee, a sűrűn és viszonylag olcsón telepíthe-
tő, közös használatú, de az egyéni számlázás lehe-

szilágyi katalin
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tőségét biztosító konnektor intézménye egészen új 
irányból adhat hatalmas lendületet az elektromos 
autózásnak. A gyorsan telepíthető, mobilról le-
foglalható Voltee-dobozokkal könnyen el lehetne 
érni egy olyan lefedettségi hálózatot, amely alap-
jaiban változtatná meg magát az e-autó-gyártást 
is. Jelenleg a gyártók egymásra licitálnak abban, 
hogy ki tud minél nagyobb akkukapacitású, egy 
töltéssel minél nagyobb hatótávú elektromos ko-
csit gyártani – viszont ez a fejlesztési irány drága 
és nehéz autókat eredményez, amelyeket pont a 
városi forgalomban nem praktikus használni. Ha 
viszont a töltőhálózat kellően sűrű lenne, a váro-
si és elővárosi használatban semmi szükség nem 
volna a 3-4-500 kilométerre is elég energiát tárol-
ni tudó, óriási akkuk cipelésére, hiszen a kisebb, 
az első generációs újkori e-autókra jellemző 100-
120 kilométeres hatótávot a gyakori töltögetéssel 
is folyamatosan szinten lehetne tartani. „A Vol-
tee-nál nem az a cél, hogy az autókat teljesen fel-
töltsék róla, hanem az, hogy a városban autózó és 
ott bármilyen tevékenység miatt időző tulajdono-
sok valamennyit tölthessenek napközben is, akár 
csak 10-15 kilométert egy tárgyalás alatt, mert az-
zal már el fognak jutni a következő állomáshoz” 
– magyarázta Szörényi Ádám ügyvezető igazgató. 
A Voltee töltőkben 230 voltos hálózati dugasz van, 
ami a háztartásokban is megtalálható. 

Ahogy egyre több nálunk is az elektromos autó, 
a nagy, közös társasházi vagy vállalati parkolók-
ban, mélygarázsokban egyre komolyabb prob-
léma, hogy miként is kezelje a kocsik töltését 
az üzemeltető. Magát a konnektort még ki lehet 
gyorsan építeni, de a felhasznált energia kiszámlá-
zása már bonyolultabb. A Voltee-dobozok megol-
dást nyújtanak ezekre a problémákra, hiszen ha a 
felhasználók, az elektromos autóval dolgozni járó 

munkatársak vagy lakók technikailag közvetlenül 
a szolgáltatótól kapják az energiát, és a saját szám-
lájukról fi zetnek is érte, az üzemeltetőnek sem-
milyen teendője nincs többé az ügyben. „Jelenleg 
tudjuk mérni az elfogyasztott villamos energiát és 
menedzselni a hozzáférést. Egy nagyobb irodaház 
egy gyorstöltő árából 20 ilyen Voltee-t tud vásá-
rolni, ezért jobban megéri nekik, hiszen jobb a 
lefedettség és a megosztás is” – fejtette ki az ügy-
vezető igazgató. 

A Voltee további előnye, hogy bármi tölthető 
róla, elektromos robogó, bicikli, roller, vagy akár 
telefon is. „Budapest tipikusan olyan domborzatú 
város, ahol nagyon jól ki lehet használni egy elekt-
romos kerékpárt. A sík Pesten kényelmesen el le-
het tekerni, de Budán nagyon hasznos az elekt-
romos rásegítés. Az elektromos rollerekkel pedig 
remekül át lehet hidalni a tömegközlekedés háló-
zatának fehér foltjait, vagy a gyaloglásnál lényege-
sen gyorsabban el lehet velük jutni a megállótól a 
végső célig.”

A fejlesztőmunka során meg kellett oldani a 
konnektorok biztonságos elzárását, megoldást 
kellett találni az elfogyasztott energia kiszámlá-
zására is, és hogy a szabad töltőpontokat kereső 
emberek tudják, merre induljanak. A fejlett mo-
bilkommunikációnak köszönhetően ez ma már 
könnyen megoldható, hiszen ezek a „közkonnek-
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torok” digitális mérővel és GSM-egységgel felsze-
relve lehetővé teszik a felhasználóknak a foglalt-
ság-ellenőrzést, illetve valós időben biztosítják a 
szolgáltatónak az üzemeltetéshez és számlázáshoz 
szükséges összes adatot. A töltőpontokat egy tér-
képes alkalmazás segítségével keresheti fel a fel-

használó. A kiválasztott töltőpontot azonnal le is 
foglalhatja, mielőtt még odanavigál, majd mellette 
leparkolva a mobillal aktiválja a konnektort, be-
dugja a kütyüjét, és már kapja is az energiát. A töl-
tés vagy használat végeztével pedig csak kihúzza 
a dugót, az áramszolgáltatás leáll, a felhasználó 
egyenlegéről pedig ugyanúgy levonja a szolgáltató 
az áram díját, ahogy a mobilszolgáltató a kártyás 
telefon használata során.

A hardverek jelenleg három méretben készül-
nek. A legkomplexebb az önálló oszlopra szerelt, 
kültéri világítótestként is használható változat, 
amely esztétikus kültéri bútornak is beillik. A Vol-
tee-oszlopban egy eltolható fedél mögött találha-
tó a 16 amperes, 230 voltos, teljesen hétköznapi 
konnektor. A fedél alsó sarkát lecsapták, annyi-
ra, hogy a villásdugó ne férjen át rajta, de a ká-
bel igen. Töltés közben a fedél reteszelődik, így az 
akaratlan vagy illetéktelen kihúzás veszélye nem 
áll fenn, a töltő vagy a kábel pedig biztonságban 
van. A következő szint egy felszerelhető doboz, 
amelyet már meglévő elektromos szerelvény osz-
lopára vagy akár falra lehet rögzíteni. Ez is tudja 

a reteszelést, a fedél védi a töltött eszköz kábelét, 
tehát alkalmas köztéri felhasználásra. A legegy-
szerűbb berendezés pedig egy még kisebb, falra 
vagy oszlopra szerelhető doboz, amelyben termé-
szetesen ott van a mobilkommunikációs egység, 
a távolból bekapcsolás lehetősége és a kis digitális 

mérő, viszont nem reteszeli a kábelt: ezt a modellt 
társasházi vagy irodai mélygarázsokban, közös 
parkolókban vagy egyéb, ellenőrzött forgalmú kö-
zösségi tereken lehet telepíteni. 

A terv szerint a felhasználók többféle csomag 
közül választhatnak majd annak függvényében, 
hogy milyen az áramigényük, avagy milyenek 
a töltési szokásaik. „A jelenlegi szakaszban va-
lidáljuk az üzleti modellt, megpróbálunk elérni 
egy megfelelő sűrűséget az utcán, hogy elkezdjék 
használni, majd a felhasználási szokások alapján 
eldöntjük a szolgáltatási díj fizetésének alapját” 
– mondta el Szörényi Ádám. Az egyik elképze-
lés, hogy az előfizetők kWh alapon fizetnének, a 
másik módszer pedig a havidíjas előfizetés lenne. 
„A hardver elkészült, és önkormányzatoknak, na-
gyobb irodaépületeknek és társasházaknak érté-
kesítjük, közben haladunk a publikusan elérhető 
helyekkel úgy, hogy saját erőnkből is telepítünk 
párat.” 

A sales pilot elindulása óta Gödöllőn már hét 
darab töltő van, Budapesten pedig öt-hat darab 
félpublikus helyeken.  
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Már megint játszik!
A Sims-életszimulátor

hatása az életben hozott 
döntésekre

Már megint a gép előtt ül! 
– hangzik el sok családban, 
mikor a szülők a gyerme-
küket a számítógép előtt 
találják, miközben játszik. 
De mivel játszik? Nem mind-
egy. Sokféle játék létezik, 
amivel el lehet ütni az időt. 
Nézzük meg, van-e haszna 
a számítógép előtt töltött 
időnek?

czeczon Vanda
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Egyes vélemények szerint a gyermekek 
eltávolodnak a való világtól, és a virtuá-
lisban találnak menedéket. Nem babáz-
nak, kisautóznak, homokoznak, hanem a 
szobában ülnek a virtuális térbe elmerül-
ve. Ez egyrészt igaz. Másrészt viszont, ha 
okosan választják meg a szülők a játékot, 
amivel a gyermek játszhat, hasznos időtöl-
tés is lehet. Amit a babákkal, kis figurákkal 
játszana a szőnyegen, kitalálva története-
ket, szituációs játékokat, azt 
megteheti a Sims- életszimu-
látorban is. Mégis hogyan 
befolyásolhatja a játék, egy 
életszimulátor, vagy nevez-
zük „Isten-szimulátornak” a 
fiatalok valós életben hozott 
döntéseit az egyes élethely-
zetekben?

De ne szaladjunk ennyire 
előre. Először is, ismerjük meg, hogy pon-
tosan mi is az a Sims, illetve, hogy milyen 
lehetőségeket kínál a játékosok számára.

A The Sims egy videojáték-sorozat, mely-
nek első része 2000. február 14-én jelent 
meg. Idáig 4 részt élt meg, 2014-ben jelent 
meg a The Sims 4. A készítői egy ,,világ a 
világban” játékot alkottak, mely a valósá-
gon alapul, ezért is nevezhetjük életszimu-
látornak.

A Simsben számos lehetőség rejlik a já-
tékosok számára. Készíthetünk karaktere-
ket (Simeket), melyeket kedvünkre alakít-
hatunk és öltöztethetünk. Kiválaszthatjuk, 
hogy férfi vagy női Simet szeretnénk el-

készíteni, megadhatjuk életkorát (tipegő, 
gyerek, tini, fiatal felnőtt, felnőtt vagy idős), 
majd megformázhatjuk az arcát, illetve a 
testét is. Mindezek után számos lehetősé-
günk van arra, hogy kedvünk szerint öltöz-
tethessük fel őket. Rengeteg típusú, színű, 
mintájú, stílusú ruhát találunk a játékban, 
így mindenki megtalálja a saját ízlésének 
megfelelő darabokat. Emellett számos 
más opció is van, például: hajak, sminkek 

és kiegészítők. Ha szeretnénk, 
a Create a Sim (Készíts egy 
Simet) módban van lehetősé-
günk állatokat is készíteni. A 
játék készítői a természetfe-
lettiért rajongókra is gondol-
tak, ugyanis vámpírokat és 
alieneket is alkothatunk. Ha 
elkészítettük a Simünket vagy 
Simeinket, lehetőségünk nyí-
lik kiválasztani a karakterek 

hangját, jellemvonásait és életcéljukat. 
Itt is számos opciót kínál a játék, életcé-
lok közül több kategóriából választhatunk, 
például: kreatív, szociális vagy anyagias, 
természetesen vannak állatokhoz vagy 
sporthoz köthető életcél is. Jellemvoná-
sok közül is kedvünkre válogathatunk an-
nak megfelelően, hogy milyen karaktert 
szeretnénk létrehozni. Vannak pozitívabb, 
illetve negatívabb jellemvonások is, példá-
ul: rendszerető, kreatív, állatbarát, könyv-
moly, természetkedvelő, de választhatjuk 
akár a forrófejű, féltékeny, sznob, lusta 
vagy a kleptomániás jellemvonást is. Ha el-
készítettük Simünket vagy Sim-családun-
kat, elhelyezhetjük őt (őket) egy városban, 
melyből szintén választhatunk, azon belül 
is egy házba vagy egy üres telekre, ahol 
elkezdhetjük a játékot. Ha üres telekre köl-
töztetjük Simünket (családunkat), - nem 
egy, a játék által felkínált házba -, akkor 
felépíthetjük saját elképzeléseink szerint 
otthonukat. Amint elkezdjük a játékot, szá-
mos panellel találjuk szembe magunkat, 
amelyeken minden információt megtalál-
hatunk Simeinkről, mint például az állapo-
tukat (éhség, energia, szociális szükséglet, 

„a szemé-
lyes kapcsola-
tok ápolásának 
fontossága, a 
fejlődésre való 
törekvés, fele-
lősségvállalás”
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szórakozás szükséglet, higiénia). Ahhoz, 
hogy életben tartsuk Simeinket, lehetősé-
günk van karriert választani, ez lehet be-
járós vagy otthoni munka, így a keresett 
pénzből fenntarthatjuk a háztartást, fej-
lesztenünk kell a különböző jártasságokat, 
figyelnünk kell a szociális szükségletükre, 
főzni, takarítani kell, egyszóval, mint a való 
életben. Emellett gyakran találjuk szembe 
magunkat a játék során fontos, játékbeli 
élethelyzeteket, kapcsolatokat befolyásoló 
döntésekkel. Csak néhányat említve: ha a 
gyermek valami rosszat tesz, van lehető-
ségünk kiválasztani a módját, hogy miként 
mondja meg Simünk a gyermekének, hogy 
ne csinálja azt, amit (rászólhat szépen, ki-
abálhat vele, érvelhet stb.), vagy akár egy 
állat örökbefogadásáról is beszélhetnek. 
A tipegő, a gyermek, illetve a tini Simeknél 
elérhető egy úgynevezett ,,karakter érték” 
panel, ahol a modort, felelősségtudatot, 
érzelmi kontrollt, empátiát és konfliktus-
kezelési képességet lehet fejleszteni. 

De hogy kapcsolódik mindez a fiatalok 
pozitív és tudatos döntéseihez? Későbbi 
reakcióikhoz, döntéseikhez, élethelyzetük-
höz? Hogyan befolyásolja egy életszimulá-
tor az életben hozott döntéseket?

Szerkesztőségünk készített egy nem rep-
rezentatív felmérést, melyben megkérdez-
tük válaszadóinktól, mit gondolnak a feltett 
kérdésekkel kapcsolatban, melyek a kö-
vetkezők voltak: 
1.	 Milyen	mértékben	befolyásolja	a	fiata-

lokat a tudatos döntéseik meghozatalában a 
Sims	nevű	számítógépes	játék?	
2.	 Hogyan	befolyásolja	a	Sims	nevű	szá-

mítógépes	játék	a	fiatalok	tudatos	döntéseit?

3.	 Segíti-e	 a	fiatalokat	 a	 tudatos	dön-
téseik	meghozatalában?
4.	 Lehetnek-e	pozitív	hatásai	egy	élet-

szimulátornak	 a	 fiatalok	 életben	megho-
zott	döntéseire?
5.	 Ön	szerint	milyen	pozitív	hatásai	le-

hetnek?

Különböző, sokszor ellentétes válaszok 
érkeztek kérdéseinkre. Ám az arányok ér-
dekesen alakultak.

Az első kérdésünk kapcsán megkértük 
válaszadóinkat, jelöljék be 0-5-ig, sze-
rintük milyen mértékben befolyásolják a 
fiatalokat a tudatos döntéseik meghoza-
talában a Sims nevű számítógépes játék. 
Válaszadóink 12,3 %-a úgy gondolja, hogy 
semmilyen mértékben nem befolyásolja, 
10,8 % az 1-est jelölte, 15,4 % a 2-est, 38,5 
% a 3-ast, 20 % a 4-est, 3,1 % pedig úgy 
gondolja, hogy teljes mértékben befolyá-
solja. Ez azt mutatta meg számunkra, hogy 
a válaszadók több, mint 60%-a érzékelhető 
hatásokat érez a döntési folyamatokban.

Arra a kérdésünkre, hogy: Hogyan befo-
lyásolja a Sims nevű számítógépes játék 
a fiatalok tudatos döntéseit?”, mindenki-
nek lehetősége volt megfogalmazni egyé-
ni gondolatait rövid válasz keretében. Így 
nagyon különböző válaszokat kaptunk, 
mégis levonhatjuk belőlük azokat a követ-
keztetéseket, miszerint sokan úgy gon-
dolják, ha találkoznak az életben hasonló 
szituációval, mint a játékban, az megköny-
nyítheti az életben meghozott döntést, fe-
lelősségteljesebbé tesz, segít az idő, illetve 
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pénzbeosztásban, valamint megismerhe-
tik bizonyos döntéseik következményét. Így 
valamivel tapasztaltabbnak és magabizto-
sabbnak érezhetik magukat számos hely-
zetben. Természetesen vannak olyanok 
is, akik úgy gondolják, nem befolyásolja a 
Sims a fiatalok tudatos döntéseit, hiszen 
ez egy játék.

Harmadik kérdésünkben arra voltunk 
kíváncsiak, vajon segíti-e a fiatalokat a tu-
datos döntéseik meghozatalában a Sims. 
Válaszadóink 72,3 %-a úgy gondolja igen, 
tehát segíti, 27,7 %-a pedig úgy gondolja, 
nem segíti a fiatalokat az életben megho-
zott tudatos döntéseikben. Ebből az követ-
kezik, válaszadóink több mint fele elképzel-
hetőnek tartja, hogy pozitív hatással lehet 
a fiatalok tudatos döntéseire. 

Ezt követően azt a kérdést tettük fel, 
hogy: ,,Lehetnek-e pozitív hatásai egy élet-
szimulátornak a fiatalok életben megho-
zott döntéseire? Erre a kérdésünkre 84,6 
% igennel, 15,4 % nemmel válaszolt. Ez azt 
mutatja, hogy a megkérdezettek nagy szá-
zaléka gondolja úgy, hogy pozitív hatásai 
lehetnek egy élet szimulátor játéknak.

Végül, de nem utolsó sorban megkértük 
azon válaszadóinkat, akik előző kérdé-
sünkben igennel válaszoltak, írják le, hogy 
szerintük milyen pozitív hatásai lehetnek 
egy ilyen játéknak. A legtöbb válasz a kre-
ativitással kapcsolatban érkezett. Sokan 
úgy gondolják, hogy nagyban elősegíti a 
játékosok kreativitását, valamint jó páran 

megemlítették, hogy 
sokban segíti őket a já-
ték az angol nyelvtanu-
lásban is, hiszen a játék 
angol nyelvű. Emellett 
említésre került még a 
személyes kapcsolatok 
ápolásának fontossá-
ga, a fejlődésre való tö-
rekvés, felelősség vállalás, és még sok jó 
gondolat.

Idézzünk néhány válaszadót:
•	 ,,Mivel	a	játékban	sok	mindent	ki	le-

het	 próbálni,	 így	 az	 ember	 érdeklődőbbé	
válhat,	vágyhat	valódi	tapasztalatok	szer-
zésére:	például	a	tudományos	érdeklődés	
felébresztése,	a	világ	és	kultúrák,	utazás	
iránti	 érdeklődés.	 Meghozhatja	 a	 kedvet	
a	továbbtanuláshoz,	bizonyos	munkákhoz.	
Segíthet	a	kreativitás	kiélésében,	például	
Sim	készítés,	építészet,	lakberendezés	te-
rén,	de	akár	történetek	illusztrálásával	és	
Sims-es	filmek	készítésével	 is.	Természe-
tesen	jó	érzés	játszani,	kikapcsolódni	egy	
nehéz	nap	után.”
•	 ,,Határozottság,	 könnyedebb	 dön-

téshozás.”
•	 ,,Motiváció,	boldogság”
•	 ,,Egyrészt	a	játék	hatására	elgondol-

kodik	a	saját	képességein	és	azon,	milyen	
munkára	lenne	alkalmas	az	életben,	más-
részt	felelősséget	tanul,	hiszen	életben	kell	
tartania	Simeit.	Sokan	úgy	beleszeretnek	
a	játékba,	hogy	egyedi	tartalmakat	kezde-
nek	 készíteni,	 fotóznak,	 videóznak,	 és	 ez	
a	 hobbi	 lesz	 később	 alapja	 a	 karriernek,	
amit	a	valóságban	választanak.”
•	 ,,Megfontoltabbá	 tesznek,	 ugyanis	

rávilágít	a	tényre,	hogy	az	életben	nem	le-
het	mentés	nélkül	kilépni,	és	újrakezdeni.”

Végezetül pedig, ez a játék is, mint sok 
más játék a szórakoztatás, kikapcsolódás 
céljából készült, de úgy gondolom, nem 
mehetünk el azon  tény mellett, hogy talán 
ez több, mint egy sima játék.

Ön mit gondol?
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ELEKTROMOS 
VAGY DIESEL?

Mindenki környezetet akar védeni. Van akinek sikerül, 
van akinek nem. Lássuk meg azonban azt, hogy a kör-
nyezetvédelem nem annyiból áll, hogy melyik mennyit 
fogyaszt, vagy mennyi a Co2 kibocsátása. A kőolaj-szár-
mazékos hajtásra kiépült kiszolgáló rendszer világ szin-
ten óriási és több mint 100 éve folyamatosan fejlődött. 
Ám ebből a készletek már maximum csak 50 évre ele-
gendőek, így kényszerű a váltás és az átállás. Ennek fo-
lyamata fájdalmas lehet, hisz szokásokat, autózási és 
kényelmi szokásokat boríthat fel. Értem itt a sebesség, 
tankolási idő, megtett távolság és hasonlók átalakulását. 
Minden a fejlesztéseken és azok ütemén múlik. Semmi-
lyen csúcstechnológiát nem kapunk meg egy lépésben. A 
piac sok lépcsőben juttatja el hozzánk a fejlesztések egyes 
elemeit, hiszen annyiszor juthat bevételhez, ahányszor el 
tudja adni nekünk ugyanazt fejlettebben, jobban, korsze-
rűbben.

Tény és való, hogy mindkét oldal érvrendszerében van 
igazság. Kezdjük az elején. Mindkét autót el kell készí-
teni. Egyik sem készül újrafelhasznált anyagokból, tehát 
fémváz, sok műanyag kerül beépítésre mindkettőbe. Ez 

mind energiaigényes. A kérdés az, hogy az adott ország 
energiatermelésének mátrixába mennyi a megújuló 
energiaforrás és mennyi a szén vagy a hosszútávon még 
jobban szennyező atomerőmű. Az elkészült autót elad-
ják, ami az elektromos autóknál sokszor kategórián belül 
bizony dupla árat jelent. Ezt az e-autósok hangoztatják is: 
Nem való mindenkinek. Más autózási szokásokat kíván 
meg egy elektromos jármű egyelőre. Vagy sokszor a csa-
lád második autójának veszik egy diesel vagy hibrid mel-
lé. Viszont a fenntartási és szervizköltségei sok esetben 
csak harmadannyiba kerülnek, mint benzines vagy diesel 
társaiké. Igaz tíz év fölötti referenciára még nincs rálátás. 
Bár egyes gyártók 7 év teljes körű garanciát adnak, és ez 
előrevetíti a veszélyes hulladéknak számító akkumuláto-
rok hosszabb élettartamát. Sok vita van a megtérülésen, 
azt gondolom, hogy nagyobb időintervallumot kell majd 
látnunk ahhoz, hogy erről érdemi vitát lehessen indítani. 
Addig csak elképzelések lehetnek róla.

Amit viszont látni kell, hogy az elektromos autók ter-
jedéshez szükség van töltőállomásokra, az otthoni töltés-
lehetőség mellé. Ha otthon napelemről – ami lássuk be, 
nincs minden háztartásban – töltünk, akkor nagyon kör-
nyezetbarátok vagyunk. Ez lakótelepen nehezen megva-
lósítható. Azonban a hálózatról történő töltéskor megint 
csak fi gyelembe kell venni az adott ország energiamát-
rixát. Ha nem is az autó szennyez közvetlenül, az energi-
át előállító erőmű szennyez, igaz jobban korlátozhatóan, 
mérhetően és lakott területtől távolabb, de mégiscsak 
Co2-t bocsát ki. Ha maga az autó csak akkumulátorával 
és az autóban felhasznált elemekkel szennyez hosszú tá-
von és lehet, hogy csak jóval később, mint kőolaj-szár-

Manapság számos vitát vált ki az autós társadalomban az elektromos hajtású vagy 
hibrid technológiára épülő, illetve a benzines vagy diesel üzemanyagos autók hasz-
nálatának környezetkímélősége, gazdaságossága. Be kell látnunk, hogy ezek a viták 
minden technológiai lépcsőnél hevesen megjelennek, és pro-kontra érvek hangoz-
nak el egyik vagy másik technológia mellett. Ezt befolyásolják a szokások, tapasztala-
tok, félelmek, gyártók által kiadott hivatalos mérési eredmények, fi lozófi ák, belelátott 
későbbi lehetőségek.
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mazékos társai (kopó alkatrészek, olajok) az üzemelteté-
sükhöz kiépítendő globális rendszer még rejt magában 
környezetvédelmi kihívásokat.

A töltőállomások kivitelezése, beton, fém elektromos 
kábel, szigetelőanyag és még sok technológiai részlet mi-
att nem nevezhető környezetbarátnak. Pláne ha ezeket 
nem a már meglévő benzinkutak helyére vagy azok egy 
részén alakítják ki. Természetesen minden elkészítése 
energiafelhasználással jár, a szélerőművek és a napelemes 
rendszerek elkészítése is. Ám nem mindegy, hogy milyen 
időtávon belül használódnak el.

Sokan előrejelzik a technológiák fejlesztésének roha-
mos üteme miatt, hogy mire az elektromos autók csere-
érettek lesznek, addigra megszületnek az újrahasznosítás 
feltételei is. Ezt az eltelt sok év alatt a benzines autóknál 
sem láttuk teljesen megvalósulni. De bizakodjunk. Ami 
az elektromos autók leggyengébb láncszeme a környezet-
szennyezés szemszögéből, az az akkumulátor. Most egy 

iparág tud ráállni ezek gyártására-fejlesztésére. Ám eh-
hez komoly kobaltbányászatra van szükség, ami megint 
a környezet kizsákmányolása nem túl tiszta eszközökkel. 
A bányászat az bányászat. Bár Afrikának komoly bevételi 
forrást jelent, míg a készletek kitartanak, de ez a rabszol-
gamunka melegágya is egyben. Nem egészséges és nem 
környezetkímélő. Ezen akkumulátorok kezelésére még 
nincsenek tervek, akár megsemmisítésről, akár újra-
hasznosításról beszélünk. Persze várhatjuk, hogy mire az 
első autók bontásra kerülnek, majd lesz. Az atomenergia 
iparban sem éri meg ezzel foglalkozni. Ennyi idő után 
sincs megfelelő kezelési módszer. A fűtőelemek bányák-
ba kerültek, ahol most már rájöttek, hogy veszélyes, mert 
szennyezi az ivóvizet tartó rétegeket. Süllyesztették az 
óceánokba-tengerekbe. Mindent elkövettek velük, csak 
ne legyenek szem előtt. Ez volt olcsó. Így ha a gépkocsi 
többi része a bontóban bezúzásra is kerül, az akkumulá-
tor még mindig ott lesz szennyezve a környezetet.

Bizakodóak vagyunk, várjuk a megoldásokat. Tény, 
hogy egyelőre gazdaságosabb - megváltozott autózási 
szokásokkal - az elektromos autó. Tény, hogy kevésbé 
környezetszennyező hosszú távon. Tény, hogy az átállás 
nem lesz rövid idő, tekintve az anyagi vonzatait – még ha 
állami támogatások járnak is vele, ingyen parkolás, stb. 
– és a szokások megváltozását. Tény, hogy sok fejlesztés 
vár még az iparág szereplőire. Ám bízzunk abban, hogy 
megújuló energiákra való átállással minimumra csök-
kenthető az autózás költsége és környezetkárosító hatása.
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Menni vagy maradni?
Avagy külföldi munkavállalás 

bennfentes szemmel
Több, mint két éve, hogy lezártam az oszt-

rák szezonális vendéglátásban töltött idő-
szakot az életembem, befejezve a kiutazga-
tást. Azóta egyre többen keresnek meg arra 
vonatkozó információkért, hogyan lehet és 
érdemes belevágni a határon túli életbe úgy, 
hogy az ember azt kapja, amire vágyik. Az 

alábbi összefoglalóban igyekszem betekin-
tést adni az első lépések megtervezésének 
fontosságába. Valamint néhány gyakorlati 
tanáccsal is szolgálni arra vonatkozóan, mi 
a leglényegesebb, amivel foglalkozni kell, 
mielőtt az ember nekiindul egy másik or-
szágba dolgozni.

Tény, hogy odaát sincs kolbászból a kerítés és az 
itthoni fizetés többszöröséért bizony többet le is 
kell tenni az asztalra, mint amire sokan fel vannak 
készülve...

Úgyhogy már most az elején bátorkodom kijelen-
teni: a külföldi munka NEM VALÓ MINDENKINEK.

Mindazonáltal egy remek lehetőség BÁRKI SZÁ-
MÁRA, aki másra és jó eséllyel többre vágyik ah-
hoz képest, mint amit eddig idehaza sikerült elér-
nie.

ÉS persze hajlandó mindehhez hozzátenni a ma-
gáét is: időt, energiát és némi pénzt is szánva arra, 
hogy megfelelően felkészülve vágjon bele abba, 
ami élete legnagyobb és legemlékezetesebb ka-
landja lehet sok szempontból.

Erős csúsztatás lenne azt állítanom, hogy az 
Ausztriában töltött 18 szezonom alatt csak jó 
dolgok történtek velem. Tény azonban, hogy min-

den egyes esemény és találkozás adott valamit, 
amiből tanulhattam, ami kapcsán fejlődhettem 
és könnyebben vehettem a következő felbukkanó 
akadályt az életemben. Mind a mai napig, immá-
ron itthon is...

Itt érdemes egy kicsit kitérni arra, milyen menta-
litás jellemzi a hazánkat elhagyni kívánókat... Ho-
gyan állnak hozzá ahhoz, a ma nagyon időszerű 
és fontos témához, amiről ez a cikk is szól.

Nevezetesen, hogy sokan fröcsögő szájjal szid-
ják az itthoni élhetetlen állapotokat, ujjal mutogat-
nak a (szerintük) felelősökre és esküdöznek, hogy 
soha nem térnek többé haza.

Na meg persze van egy kevésbé hangos, de an-
nál elszántabb réteg is. Akik felmérve a lehetősé-
geiket úgy döntenek, hogy mindent megtesznek 
annak érdekében, hogy megoldást találjanak arra, 
hogyan élhetnek olyan életet, amire régóta vágy-
nak a szívük mélyén. Megtanulva legalább alapfo-
kon a célként kiszemelt ország nyelvét, begyűjtve 
a szükséges információkat, melyek ahhoz szük-
ségesek számukra, hogy sikeresen tehessék meg 
az első lépéseket a külföldi munkakeresésben. 

Hogy milyen nehézségekkel találkozhat szembe 
az, akinek eltökélt szándéka, hogy pár hónapon 
belül már Euróban vagy egyéb valutában kapja a 
fizetését?

Egy csomó olyasmivel, amivel itthon is, mikor 
úgy határoz, hogy megválik a korábbi munkahe-
lyétől, hogy találjon magának egy számára meg-
felelőbbet.

blogi
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1.	 Időt	és	energiát	kell	rá	áldoznia,	hogy	hirdeté-
si	felületeket	böngész	át	napi	rendszerességgel.
2.	 Emaileket	küldve	és	telefonokat	 intézve	ké-

szül	az	állásinterjúra.
3.	 Számba	 veszi,	 hogy	 az	 új	munka	 kapcsán	

mely	 erősségeit	 kidomborítva	 tehet	 a	 legtöbbet	
azért,	hogy	az	áhított	munkát	megszerezze.
4.	 Őszintén	bevallja	magának,	miben	érdemes	

még	 fejlődnie	ahhoz,	hogy	a	kiszemelt	 főnök	szá-
mára	ideális	beosztottá	válhasson.	
5.	 Aztán	 pontosan	 megjelenik	 az	 egyeztetett	

időpontban	 és	 legjobb	 formáját	 nyújtva	 mutatja	
meg	leendő	főnökének,	miért	éri	meg	annak	Őt	fel-
venni	a	meghirdetett	pozícióra.

A különbség mindössze annyi, hogy a külföldi 
munkavállalás kapcsán az itthoni viszonyokhoz 
képest még inkább fokozott szükség mutatkozik:
-	 nyelvtudásra
-	 rugalmasságra
-	 kitartásra
-	 jó	kommunikációs	képességekre
-	 és	 végül,	 de	 egyáltalán	 nem	utolsó	 sorban	

MEGOLDÁS ORIENTÁLT HOZZÁÁLLÁSRA

Az első lépéseket mindenképpen érdemes úgy 
megtervezni, hogy az adott témában tapasztaltabb 
ember segítségét kérjük. Mind a pontos célkitűzést 

illetően, mind pedig arra vonatkozóan, hogyan tud-
juk ésszerűen és végrehajtható lépésekre lebontva 
megtervezni, milyen teendőket végezzünk el min-
denképpen, mielőtt nekiindulunk.

A legfontosabb pontosan ÉS részletesen meg-
határozni, mi is a cél amit el akarunk érni: 
a.)	 milyen	munkát	akarunk	találni
b.)	 mit	kívánunk	kezdeni	a	megkeresett	pénzzel
c.)	 mennyi	időre	tervezzük	a	külföldi	tartózko-

dást
d.)	 és	milyen	távolabbi	terveink	vannak

Amíg ezeket a dolgokat nem tisztázzuk, kár 
egyetlen konkrét lépést is tenni az indulás irányá-
ba. Hisz ha nem tudjuk, mit akarunk elérni, hogyan 
is várhatjuk, hogy sikerüljön? El tud-e vinni minket 
a GPS egy pontosan meg nem határozott címre? 
Naná, hogy nem... Ugye érthető az analógia?

Nos, ugyanígy nem létezik bármilyen munka sem, 
amiben sokan gondolkodnak, mikor elhatározzák, 
hogy felveszik a nyúlcipőt és elhagyják úgymond a 
süllyedő hajót...

Létezik viszont megszámlálhatatlan állásajánlat, 
melyekből válogatni lehet Európán belül vagy akár 
a tengeren túlon is – amint kitaláljuk, pontosan 
mire is vágyunk.

És amint ez már megvan, jöhet a következő 2 fon-
tos lépés: 

- Keresni olyan nyelvtanárt, aki kifejezetten 
külföldi munkára való felkészítéssel foglalkozik. 
Elmondani neki, pontosan mire is készülünk és 
megtudni, hogy mit és milyen áron tud kínálni szá-
munkra, amivel segítheti a lehető leggyorsabb ta-
nulásunkat.

- Ezzel párhuzamosan begyűjteni olyan állás-
portálok elérhetőségét a célországból, ahol az álta-
lunk megpályázni kívánt szakma ajánlatait tudjuk 
naprakészen követni.

És ezzel el is jutottunk arra a pontra, ahonnan so-
kan már visszafordul(ná)nak... 

A folytatás viszont azoknak szól majd, akiknek a 
fenti sorok felkeltették az érdeklődését és úgy dön-
tenek, hogy nem csak a sült galambot várják és a 
jószerencsére bízzák magukat külföldi munka ügy-
ben. Bízom benne, hogy minél többen velem tar-
tanak a hamarosan megjelenő további írásaimat 
követve a témában.
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Mit jelent a Tudatosság, 
Tudatosnak lenni

Valójában?

Először nekünk kell egyénileg rálátnunk a folya-
matainkra, mintáinkra, viselkedésünk, félelmeink, 
reakcióink miértjeire. Hiszen ez alakítja életünket, 
kapcsolatainkat, és ha ezt valóban jól csináljuk, 
kiműveltük, akkor tudunk igazi segítséget, irány-
mutatást adni másoknak is. Akkor leszünk hitele-
sek, igazak, ha azt éljük bent, mint amit kint; ha tett 
- gondolat - érzelem egy irányba megy. Addig csak 
megtévesztés van, önmagunkat csapjuk be em-
bertársainkkal együtt, mert csak maszkokat cse-
rélgetünk. Sokszor tudatlanul, de mégis vetítjük a 
tudatosságot, békét, álkedvességet kifelé. Ez a mai 
valóság. Függetlenül attól, ki milyen spirituálisnak, 
érettnek tartja magát. Identitásokat cserélgetünk, 
színészkedünk, hogy önmagunk számára az ego 
találjon egy biztonságos helyet, ahol lehet Valaki, 
még ha az akár a legszerényebb, legszegényebb, 
éntelenebb, egótlan és sorolhatnánk. Hány olyan 
embert látok, aki azt hiszi, nincs karmája, megvi-
lágosodott vagy azt mondja magáról, hogy ő elme 
nélküli, csak a béke híve, vagy mindent megmagya-
ráz spirituálisan, egy egyszerű megfázást is. Aki va-
lójában ismeri önmagát, az mindenki mást is ismer, 
ehhez nem kell misztikum. A mai spirituális élet is 
egy játszma, verseny, ki ér be elsőnek, ki a legoko-
sabb, legalázatosabb, legföldönkívülibb...

Minden ilyen versenyből akkor tudunk kiszáll-
ni, ha abbahagyjuk a hasonlítgatást, méricskélést 
másokhoz, hiszen ezt önbizalomhiányból, megfe-
lelési kényszerből teszi majdnem mindenki. Az ego 
természetéből kifolyólag mindig többet akar. Több 
hatalmat, figyelmet, pénzt, szeretetet. Tehát ezt a 
folyamatot felismerve és beismerve magunknak, 
hogy mik a valódi érzelmek, motivációk a cseleke-
detek mögött, rálátunk és ki is szálltunk ebből a já-
tékból, maximum tudatosan játszunk, ha akarunk.

Például a legegyszerűbb cselekedet mögötti irá-
nyító érzelmi csomagot sem ismerik fel sokan. Le-

gyen ez most a posztolás közösségi oldalon. Sok 
fotó, sok írás vagy mások írása alatti kommentelge-
tés, okoskodás, kötözködés stb. Miért teszik ezt so-
kan? Aki mindig selfie-ket tesz ki agyonsminkelve, 
pózolva; nyilvánvaló, hogy súlyos önbizalomhiány-
tól szenved, melyet takargat a büszkeség álcájával. 
A boldogtalanságát ezzel palástolja, hogy boldog-
ságpontokat, dicséretet gyűjtsön. Maradjunk még 
a selfie-knél, azoknál, akik nem kirittyentve pózol-
nak, hanem családtagokkal, híres emberekkel, és 
szintén sűrűn tesznek ki fotót. Itt is önbizalomhiány 
van, de más okokból. Fizikai sérülések vagy fogya-
tékosság, érzelmi sérülések, melyeket így próbál-
nak foltozgatni, hogy bebizonyítsák, teljes értékű 
emberek és mennyien szeretik őket. Sokszor a lát-
szat itt is csal. A képeken ölelkezés, minden happy, 
otthon meg veszekedés, terrorizálás. 

A lényeg, hogy azt hiszik, attól lesz jobb, hogy 
mennyi lájk jön. Ettől lesz sok embernek jobb ked-
ve és függővé válik, mert képtelen egyedül lenni 
önmagával és a valódi apró értékeket észrevenni, 
természetet megfigyelni, hagyni a szellőt, érezni a 
levegő illatát.

Vannak olyanok, akik semmilyen közösségi olda-
lon nincsenek fent. Ők értelmesebb magyarázato-
kat adnak, hogy miért, de sok esetben az a ló túlol-
dala, paranoia.

Például mennyire vagyunk tudatosak, mikor be-
szippant a játék, a telefonozás, értelmetlen chate-
lések a semmiről, neten szörfözgetés? Észrevesz-
szük-e a test és elme jelzéseit, hogy elég volt? Be 
tudjuk látni a függőséget? El tudunk lenni napokig 
telefon, internet nélkül? Anélkül, hogy ezt pótoljuk 
telefonálással? Útközben mennyire vagyunk a te-
lefonba és fülhallgatóba borulva? Ezek letétele a 
figyelem első része. Sokkal kevesebb baleset lenne 
és több emberi kapcsolódás, a kapcsolatoknak jobb 

Ma már mindenhol ezt halljuk, akárcsak a spiritualitást, 
karmát és egyéb fogalmakat, melyek tiszta közhellyé váltak. 
Sok esetben félreértelmezik e fogalmakat, így tévútra visznek 
másokat is. Ezért szeretnénk ezt a témát átfogóan érinteni, 
boncolgatni, hogy az olvasók önmaguk tudják a figyelmet fej-
leszteni és gyakorolni önmagukon, mely így az élet legapróbb 
területeire is kiterjed.

fényhalmi beatrix
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minősége lenne, ha az emberek felismernék, mit 
tesz velük a telefon, internet, közösségi oldalak. Le-
het, jobban ismer minket a világháló, mint mi ma-
gunkat, hiszen folyamatos megfigyelés alatt állunk. 
Nem véletlenül kapjuk pont azokat a hirdetéseket, 
cikkeket, akciókat. Meg tudjuk állni, hogy ne kat-
tintsunk rá és ne ugorjunk bele eszetlen önigazoló 
írásokba, felesleges költekezésbe, felesleges idő-
vesztegetésbe? Fontossági sorrendben ezek hasz-
nosak is lehetnek, ha csak gyakorlatias szempontok 
vannak. Nekem ezért maximum 1 órát vesz el a net 
az életemből naponta, de sokszor annyit se. Nem 
tudom szeméttel táplálni magam. Ugyanez igaz az 
étkezésre, életvitelre, kommunikációra, nevelésre, 
Mindenre. Mindent lehet egészséges mederben 
csinálni. Az egészséges pedig a középút. A fontos 
mindennapi dolgokra figyelni kell, időt szentelni, 
mind a gyerekre, párunkra, rendre, tisztaságra. Alap 
dolgok, melyek kimaradnak, mert a valóság helyett 
valahol máshol vannak beszippantva az emberek. 
Menekülnek.

Csak a menekülés vezet függőségbe minden terü-
leten, mindegy hogy telefonfüggő, játékfüggő, kap-
csolatfüggő, szerfüggő… Ezek bevallásával, megfi-
gyelésével letisztultabb a tudatunk, megváltozunk, 
csak azzal foglalkozunk, ami/aki tényleg fontos. Új 

minőséget, új embert szülünk, sok ilyen emberből 
lehetne majd jobb világ.

Ha tudatosak vagyunk, tudjuk, hogy mit-miért 
teszünk, ha néha nem, akkor bevalljuk és igyek-
szünk megfigyelni. Egy tudatos ember kevésbé 
sértődékeny, nehezebben megy bele sértegetés-
be, veszekedésbe, mert tudja, hogy nem veszíthet 
semmit és látja a sok értelmetlenséget, melyet az 
ego irányítása alatt tesznek mások. Hiszen egykor 
ő is átment hasonlón. Éppen emiatt tisztában van a 
határokkal, mind a sajátjával, mind embertársaiéval 
és határozottan be is tartatja azokat. 

Mindenki vágyik elismerésre, figyelemre, ám a 
folyamataink felismerésével, sokkal egyszerűbb, 
nyugodtabb, csendesebb életet élhetünk. Normális 
értékrend és mélység kialakításával igazzá válha-
tunk. Ehhez bátorságra és őszinteségre van szük-
ség, le merünk-e ásni magunkban, meg merjük-e 
figyelni az érzéseket és a mögötte lévő gondolato-
kat, emlékfoszlányokat. Sok fájdalommal jár a dud-
va eltakarítása, melyet a társadalom, vallások és 
hatalmak teremtettek. Minden letisztítható, tanul-
ható, megfigyelhető, ha le tudjuk lassítani magun-
kat odabent, ha a belső párbeszéd helyett a valódi 
figyelemmel csendet teremtünk.
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   Női „evolúció” 
                                        és meddőség
Mi	köze	egymáshoz	a	 történelemóráknak	és	a	meddőségnek?	Látszólag	semmi.	Nem	so-

kat	 tudunk	arról,	hogyan	változott	a	nők	szerepe,	anyasághoz	való	viszonya	a	 történelem	
során,	hiszen	az	emberiség	fejlődését	általában	a	férfi	ak	tettein	keresztül	tekintettük	át.	Ha	
azonban	fi	gyelembe	vesszük	az	evolúciós	pszichológia	képviselőinek	nézeteit,	miszerint	a	
meddőség	modern	kori	működészavar,	és	a	problémát	az	okozza,	hogy	az	emberiség	letért	
az	ősi	evolúciós	útról,	érdemes	lehet	a	történelmet	ezúttal	a	nőket	a	középpontba	helyezve	
átismételni.

Induljunk az őskortól, ahol az ember legfőbb 
feladata a túlélésért vívott harc volt. A nők 
erényének így a szívósság és a termékenység 
számított. Miközben a férfi ak nagyvadakra és 
halakra vadásztak, az asszonyok feladata a 
gyűjtögetés mellett a gyermekek gondozása 
volt. 

A túlnépesedés hatására kiderült, nem elég 
gyűjtögetni. Az ember rákényszerült, hogy 
termeszteni kezdje a vadon termő növénye-
ket, letelepedett, és létrejöttek a falvak. Ezzel 
együtt a gyerekek szerepe is megváltozott. 
A vadászó-halászó időszakban a népeket a 
mozgásukban akadályozta a csecsemő, ezért 
gyakran meg is gyilkolták. A faluközösségek-
ben azonban a gyermek, mint leendő munka-
erő, értékessé vált. A fajfenntartás a létfenn-
tartás szolgálatába szegődött. 

Ezzel együtt a nők szerepe is jelentőseb-
bé vált. Akkoriban a gyermekáldást mágikus 
erők hatásának tekintették, nem ismerve fel 
az összefüggést a szexualitás és a termé-
kenység között. Ahogy nem lehetett kiszámol-
ni, hogy a föld mikor hoz majd termést és mi-
kor nem, azt sem lehetett megállapítani, hogy 
a nő mikor lesz várandós, ezért mindkettőt is-
teni hatásnak tekintették. A nő, aki közel annyi 
idő alatt hordta ki a magzatát, mint amennyi 
idő alatt a termés kikelt, egyetlen fogalommá 
olvadt a földdel, létrehozva a Földanya kul-
tuszát. 

A nők isteni mivoltának azonban hamar vége 
szakadt. Amint a férfi  rájött, hogy a gyermek 
születéséhez semmi köze a mágiának, annál 
több köze van saját magának, visszavette a 

nőtől a ráruházott hatalmat. A kultúrákban 
a nőistennők helyett megjelent Zeusz, a gát-
lástalan férfi  főisten, aki megtermékenyít 
minden útjába akadó nőt. Ezzel együtt a nő 
lekerült a piedesztálról, és asszonyi, megter-
mékenyítendő jószággá, a férfi  tulajdonát ké-
pező javak közé süllyedt. A szerepe az örökös 
szülésre, a gyermekek gondozására és a ház 
körüli munkákra korlátozódott. Már nem volt 
istennő többé, csak a férfi  magjának a kihor-
dója. 

A sötét középkor bekö-
szöntével változott a nők 
megítélése. Kétféle felfo-
gás élt egyszerre a nőkkel 
szemben. Míg a lovagok 
epekedtek az elérhetetlen 
eszményképként magasz-
talt hölgyeikért, testi vá-
gyaikat a jószágként kezelt 
parasztlányokon élték ki. 

Mivel a földbirtok katonai szolgálat fejében 
járt, a nők pedig nem lehettek katonák, ezért 
nem lehetett földbirtokuk. Ők a földbirtokosok 
tulajdonát képezték. A földesúré volt az „első 
éjszaka joga”, nem számított, hogy a nő a fér-
jével szeretné tölteni a nászéjszakát, és tőle 
szeretne gyermeket, a szüzesség elvétele a 
földesúr hatáskörébe tartozott. 

A helyzet a középkor végével változott, ami-
kor a király elvette a földesurak jogát, hogy 
szabadon dönthessenek hűbéreseik házassá-
gáról, és gyámkodjanak a birtokukon élő nők 
vagyona felett. A nő innentől kezdett kiemel-
kedni az „asszonyállat” sorból, és vált önálló 
emberi lénnyé. 
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Ugyanakkor még az 1700-as években is vita 
folyt arról, van-e vajon az asszonyi állatnak 
lelke. Megállapították, hogy nincs, és ezért fel 
sem támadhat a világ végén. Ennek megfele-
lően egyetlen dolga van: továbbra is hordja ki 
méhében, és szülje meg a halhatatlan férfi akat. 

A vitának az ipa-
ri forradalom vetett 
véget, amely átalakí-
totta a nők sorsát és 
megítélését. A gyárak 
megjelenésével az asz-
szonyok dolgozó nővé 
léptek elő, mert szük-
ség volt a minél több 
munkáskézre. 

A dolgozó nő anyagi-
lag és minden értelem-
ben függetlenebbé vált. A női szerep nagyobb 
hangsúlyt kapott az életében, mert a munkába 
járás már csinosabb külsőt igényelt, mint a 
ház körüli tevékenykedés. 

A történelmi áttekintés végén eljutottunk a 
mai kor asszonyához. Mivel az anyaság hosz-
szabb-rövidebb időre kivonja a nőt a munká-
ból, indokolttá vált, hogy az orvosok segítsé-
gével a nő szabályozni tudja, mikor és mennyi 
gyermeket szeretne szülni. A dolgozó nő éle-
tében az anyaság a fő feladatból a „második 
műszak” kategóriájában szorult vissza. 

A termékenység szabályozás csapdája, hogy 
mivel a nő eldöntheti, mikor nem akar babát, 
azt is ő szeretné meghatározni, mikor jöjjön. 
Lehetőség szerint minél előbb. Ha pedig a 
baba várat magára, az stresszt idéz elő a nő-
nél (csúnya szóval „rágörcsölést”), ami hátrál-
tatja a fogantatást. 

Statisztikai	adat,	hogy	nő	a	meddőség	ará-
nya	a	népesség	körében.	Egyrészt	a	gyermek-
vállalás	 életkori	 kitolódása	miatt,	 másrészt	
az	életmódi	sajátosságok	miatt,	harmadrészt	
pedig	pszichés	okok	miatt,	amelyek	közül	leg-
inkább	a	fent	említett	stressz	szerepét	szok-
ták	hangsúlyozni.	

A stressz a női termékenység szempontjából 
azért fontos, mert ugyanaz a hipotalamusz 
szabályozza az agyalapi mirigy közreműkö-
désével a stresszhormonok koordinálását a 
szervezetben, amelyik a női nemi hormono-
két is. Szendi Gábort idézve: Egy meddőségi 
klinika nyilatkozata szerint a nők 35 %-át si-
keresen tudják kezelni, míg 65 %-uknak bele 
kell nyugodniuk abba, hogy nem lesz gyerme-
kük. A nemzetközi szakirodalom szerint ezt a 
65 %-ot pusztán pszichoterápiával kezelve a 
nagy részük sikeresen teherbe esett. A med-
dőség kezelése során tehát a testi okok feltá-
rása mellett érdemes lehet a lélekkel is fog-
lalkozni.
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Pont egy évvel ezelőtt a Párommal egy rendezvényre készültünk. Az volt a tervünk, 
hogy megosztjuk az érdeklődőkkel a saját tapasztalatainkat, melyeket az elmúlt 
évtized során szereztünk munka témában idehaza és Ausztriában. A dolog végül 
különböző okok miatt aztán nem valósult meg, bennem viszont azóta is motoszkált 
a gondolat, hogy jó lenne közkinccsé tenni az akkor összeállított anyagot valahol.

Kapva kaptam tehát az alkalmon, mikor 
felkértek, hogy a Csak POZITÍVAN Magazin 
induló számához alkossak egy bemutatko-
zó cikket az általam választott témában. 

Fiatal korom óta az egyik legfontosabb 
ismertetőjelem, hogy én mindig mindent 
MÁSKÉPP csináltam, mint mások. Logikus 
volt, hogy bizonyos idő eltelte és néhány 
kevésbé kellemes tapasztalat megszerzése 
után, a munkával kapcsolatban is meghoz-
zam ezt a döntést. S ahelyett, hogy a tipikus 
„utálom a hétfő reggelt” szlogent harsogva 
éltem volna továbbra is az életem, elhatá-
rozásra jutottam. Elkezdtem megvizsgálni, 
mit tehetek azért, hogy jókedvűen járjak 
dolgozni, olyan munkát végezzek, amiben 
örömömet lelem, azok társaságában, akik-
kel jól érzem magam.

Persze mint minden, ez is fokozatosan ke-
rülhetett csak megvalósításra, de örömmel 
kijelenthetem, mára eljutottam oda, hogy 
megteremtettem a magam számára az ide-
ális munkahelyet, melynek tökéletesítésén 
azóta is napról napra dolgozom legjobb 
tudásom szerint. Jelenleg heti 3 napot dol-
gozom egy nagyon pörgős kis kávézóban 
Budapest belvárosában. Bátran állíthatom, 
egyike a legjobb munkahelyeknek, ahova 
az elmúlt lassan 25 évnyi vendéglátós pá-
lyafutásom alatt kerülnöm sikerült.

No para, az alábbiakban nem csak kife-
jezetten az én szakmám képviselőihez ké-

szülök szólni. Hanem mindenkihez, aki dol-
gozik vagy erre készül és vágyik rá, hogy 
megtalálja a számára leginkább megfelelő 
tevékenységet és azt a helyet, ahova öröm-
mel járhat pénzt keresni.

Tanulmányaink során meglehetősen ke-
vés idő jut arra a hivatalos tanterv kereté-
ben, hogy nagy számban szerezzünk be 
olyan ismereteket, amiket aztán később a 
való életben ténylegesen a javunkra fordít-
va tudunk kamatoztatni. Néhányan vannak 
olyan szerencsések csak, hogy a családjuk-
ban látnak rá jó példát és hoznak mintát 
arra vonatkozóan, hogyan is tűzzenek ki cé-
lokat és készítsenek a megvalósításukhoz 
terveket. Melyeket aztán szépen lépésről 
lépésre haladva, folyamatos, kitartó munka 
gyümölcseként belátható időn belül meg 
is tudnak valósítani.

Holott bátran állíthatom, ez az egyik leg-
fontosabb alappillére annak, hogy az élet 
bármely területén, bárhol és bármikor ké-
pesek legyünk BOLDOGulni.

Lássuk tehát kicsit részletesebben, mire is 
gondolok.

BOLDOGulj bárhol –
munkáról MÁSKÉPP

blogi
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A célkitűzés fontossága az alábbi dol-
gok miatt elsődleges:

- Irányt mutat: segít a fi gyelmünket 
abba az irányba fókuszálni, amerre tekintve 
elérhetjük azokat a dolgokat, amikre iga-
zán vágyunk a szívünk mélyén. Legyen szó 
munkáról, párkapcsolatról, szakmai előme-
netelről vagy bármi másról.

- Felismerteti velünk a prioritásainkat: 
attól kezdve, hogy kitűzünk egy célt, sokkal 
könnyebb meghoznunk bármilyen döntést. 

Hiszen mindössze annyit érdemes megvizs-
gálnunk, amit éppen tenni készülünk az kö-
zelít-e az elérni kívánt célunkhoz vagy távo-
lít-e tőle.

- Motivál: mennyivel könnyebb egy-
egy borongós, fáradt reggelen nagy leve-
gőt venni és mosolyt varázsolni az arcunkra. 
Mert pontosan tudjuk, hogy aznap is azért 
keltünk, hogy megint pár lépéssel köze-
lebb kerülhessünk estére az általunk meg-
álmodott ideális helyzet megteremtéséhez.

- Megkülönböztet: onnantól fogva, 
hogy van egy célunk, amiért dolgozni va-
gyunk hajlandók és képesek, már nem csak 

egy vagyunk a panaszkodó, életunt tömeg-
ből. Képesek vagyunk emelt fővel haladni 
előre azok között, akik folyamatosan csak 
azon siránkoznak, hogy pocsék a munkájuk, 
idegőrlőek a mindennapok és különben 
is, minden úgy csapnivaló az életükben, 
ahogy van.

- Segít változni: mikor kitűzöl egy célt, 
és látod magad előtt, hova kívánsz elérni, 
felismered azt is, hogy vannak dolgok, amik 
egyelőre még nem állnak a rendelkezésedre. 
Lehetnek ezek bizonyos képességek, tulaj-

donságok, anyagi 
lehetőségek stb. S 
ezeket csak úgy tu-
dod az életed részé-
vé tenni, ha képes 
és hajlandó vagy 
változni. Ha pedig 
tudod miért teszed, 
sokban megköny-
nyíted a dolgodat, 
hogy napi szintű 
rutinná változtass 
olyasmiket, amik fo-
kozatosan közelebb 
visznek a célodhoz, 
de eleinte kevéssé 
fűlik hozzájuk a fo-
gad. 

Fenti sorokat ízelítő-kedvcsinálónak szán-
tam. 

CÉLOM az volt, hogy felkeltsem a kíván-
csiságukat a téma iránt, hogyan lehetnek 
képesek olyan életet teremteni, ahol a szá-
mukra szívükhöz közel álló tevékenységből 
tudnak megélni. Amennyiben az általam le-
írtak megmozgatták a fantáziájukat, bízom 
benne, hogy a továbbiakban is velem tarta-
nak az úton, mely hamarosan elvezeti Önö-
ket álmaik munkájához.

Addig is a legjobbakat Önöknek, mosoly-
gós hétfőket és minél pontosabban körvona-
lazódó célokat kívánok, szeretettel: B(l)ogi
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Egy magyar állatvédő, 
aki Freddie Mercuryt is barátjának 
tudhatta! – interjú Lakos Györggyel

„Az állatok csodálatos lények, szebbnél szebb jellemvonásokat fedezek fel bennük, és még a modoruk is 
kitűnő. Sohasem bosszúsak, sohasem éreztetik velem, hogy terhükre vagyok. Mosolyognak, csóválják a far-
kukat (ha van), és mindig hajlandóak egy kis vidám csevegésre vagy kirándulásra vagy bármire, amit in-
dítványozok. Úgy látom, igazi gentlemanek. Az utóbbi napokban nagyon jól mulattam velük, néha még a 
magányomról is megfeledkeztem.” – írja Mark Twain. Valóban igaz barátainkká válnak az állatok, s ez így is 
van rendjén, és mi emberek gyakran – egymásban való csalódásaink miatt – az igaz emberséget is csak ben-
nük látjuk. De azért érdemes nyitott szemmel és nem mellesleg nyitott szívvel járnunk az emberek alkotta 
társadalmunkban, mert ilyen esetben megtörténnek olyan váratlan találkozások, amikor egy pillanat alatt 
az addig idegen ember „száz éve ismerőssé” válik…

Így éreztem én is, amikor megismertem Lakos 
Györgyöt, akinek végzettségeit, titulusait és szak-
mai tapasztalatait felsorolni kevés lenne egy inter-
júnyi hely. Legyen talán annyi elég, hogy sokoldalú, 
hihetetlen műveltségű és példaértékű életet élő, hi-
teles ember, akit két perc után régi barátjának érez 
az ember. Nyugdíjas napjait elsősorban az állatok 
védelme, a róluk való felelősségteljes gondolkodás 
tölti ki, szinte a nap 24 órájában. Viccelődött is, hogy 
rendel Svájcból egy órát, melyen minimum 26 óra 
van…

Ezt az elhivatottságot látva magától adódik a kér-
dés: az állatok szeretete családi örökség?

Igen, édesapám nagy kutya- és macskabarát volt, 
otthon mindig volt kutyánk és macskánk is. A nagy-
mamám már a második világháború előtt üzemel-
tetett a falujában egy kis állatmenhelyet, ahová a 
környék öreg, beteg, elhagyott kutyáit gyűjtötte be, 
mindig volt 8-10 kutya. Édesanyám kutyájára, a Csuli 
kutyára a mai napig is emlékszem, aki 1950-ben halt 
meg, de rengeteg történetet meséltek róla. Tehát az 
én életem jól példázza, hogy az állatvédelem és az 
állatszeretet akkor lesz belső indíttatás, ha a család-
ból kerül ez a hagyomány a gyermek szívébe.

A pályaválasztását befolyásolta-e az állatok sze-
retete?

Sajnos nem. Nálunk egy nagyon furcsa „családi 
hagyomány” volt, nevezetesen az, hogy a család 
egyik fele orvos volt (17 orvos van a családban távo-
labb és közelebb, köztük állatorvosok is), a másik fele 
pedig bölcsész volt (történész, levéltáros, könyvtá-

ros). Én ezt a 
bölcsész vo-
nalat válasz-
tottam, inspi-
rált erre, hogy 
a nővérem is, 
és a dédapám 
is könyvtáros, 
illetve levéltá-
ros volt. Tudom, 
hogy a ,,ha” az 
nem egy ismert 
fogalom a tör-
ténelemben, de 
lehet, hogy jobb 
lett volna, ha 
orvosi vagy ál-
latorvosi egye-
temre megyek…

Ön egyetemi tanár volt. Hogyan vezetett az út az 
egyetemi katedrától az állatvédelemig?

Az Iparművészeti Egyetemen dolgoztam 1984-ig a 
könyvtár vezetőjeként és mellette művészettörténe-
tet tanítottam. Amikor eljöttem az egyetemről, akkor 
Kelet-Európa legnagyobb koncertszervező irodájá-
nak, a Multimédiának a magyarországi képviseletét 
alapítottuk meg, az Aréna Koncertirodát. Renge-
teg koncertünk volt. E mellett már picit szabadab-
ban dolgoztam, mert kötetlenebb volt a munkám 
– ugyan lehetett itt napi 20 órát is dolgozni, de az 
egyetemi munkához képest azért nagyobb volt a 
szabadságom – és így tudtam az állatok mentésé-
vel foglalkozni. Ettől az időtől kezdve folyamatos volt 

kiss zsoltné berényi tünde
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a kutyák és macskák segítése. Először csak civilként, 
önkéntesként, aztán pedig egyre szervezettebb for-
mában. 

A koncertek során találkoztam több olyan mű-
vésszel, akik rendkívül elkötelezettek voltak a termé-
szetvédelem, a környezetvédelem, az állatvédelem 
iránt, s emiatt (is) igen jó barátság alakult ki közöt-
tünk. Kiemelném közülük Stinget, aki az esőerdők 
nagy védője és macskamentő programban mű-
ködtünk együtt, valamint Freddie Mercuryt, aki egy 
igazi macskabolond volt. Freddievel nagyon sokat 
beszélgettünk, amikor a Népstadionbeli koncertre 
készültünk. Egy hétig együtt voltunk minden nap, és 
közösen jártuk az országot. Mivel Ő dizájntörténész-
ként ipari formatervezéssel és dizájn történettel fog-
lalkozott, én pedig ugye az Iparművészeti Egyete-
men 14 éven át ezzel foglalkoztam, nagyon sok közös 
témánk volt. Persze mindig előkerültek a macskás 
és a kutyás történetek is, de Freddie első sorban ci-
cás volt. Nagyon sok cicája volt és még halála utáni 
időkre is biztosította számukra a törődést: a hagya-
ték kezelőjének végrendeletben foglalt kötelessége 
a cicákról való megfelelő gondoskodás.

Melyek az Ön számára a legemlékezetesebb állat-
mentések?

Számtalan emlékezetes pillanat van hál’ Istennek, 
vagy sajnos… Talán elmesélnék egy cicás, egy ku-
tyás és egy lovas történetet.

Volt egy cicánk, Hópihe. A testének 90%-án feké-
lyes, gennyes sebek voltak, a szőre kihullott, irgal-
matlan állapotban volt, amikor hozzánk került, és 
egy fél éves küzdelem volt, amíg Őt rendbe tudtuk 
hozni. Megmentettük, felhizlaltuk, gyönyörűen kinőtt 
a szőre, csodás gazdit kapott, úgyhogy ez egy igazi 
sikertörténet volt.

A kutyák közül Kobakot emelném ki, aki az ország 
kutyája lett. Talán a leghíresebb magyar kutyává 
vált Mancs és a többi mentőkutya után. Szegényt 

teljesen indokolatlanul két fiatalember borzalma-
san összeverte vascsővel, baltával ütötték-verték, 
állítólag mérgezték is, de erre nem kerültek elő bi-
zonyítékok, csak az elkövetők vallották. Kobak élet-
veszélyes állapotban a szerencsének köszönhetően 
meg tudott szökni a kínzóitól. Elmenekült egy házba, 
onnan kértek segítséget megtalálói. Óriási országos 
összefogás kezdődött. A rendőrök azonnal kimen-
tek a helyszínre, egy szabadnapos rendőr vállalta, 
hogy elindul a 4-es úton Budapest irányába, mi pe-
dig elindultunk Budapestről lefelé vele szembe egy 
másik autóval és félúton találkoztunk, így vettük át 
Kobakot. Bevittük a Juhász Klinikára, ahol azonnal, 
aznap éjszaka minden kezelést és beavatkozást 
megadtak számára, 
hogy életben marad-
jon. Kobak tényleg halál 
közeli állapotban volt, 
talán perceken múlott 
az élete, gyakorlati-
lag a klinikán újra kel-
lett éleszteni, mert már 
kezdte feladni. Szeren-
csére most már egy ép, 
egészséges, boldog ku-
tya. Sajnos maradandó 
károsodásként a jobb 
szeme látását elvesz-
tette, azt nem lehetett 
visszaadni, de ez Őt 
abszolút nem zavarja 
semmiben. Szalad, vidáman játszik, boldog és imád-
ja a befogadó családját. Átesett egy olyan profesz-
szionális rehabilitáción, amely eredményeként úgy 
érezzük, hogy elfelejtette azt a sok szörnyűséget, ami 
vele történt és boldog kutya lehet. 

És jöjjön a legkedvesebb lovas történetem: szom-
bat éjszaka mentem át az Árpád hídon, láttam, hogy 
rengeteg rendőrautó van ott, ezért lelassítottam. 
Egy ideig mentős is voltam (hogy miért, az egy külön 
történet), így a mai napig is megvan az a szokásom, 
hogy minden balesetnél megállok és megkérde-
zem, hogy van-e személyi sérülés, szükség van-e 
segítségre, érkeznek-e a mentők, stb. Itt a sok ren-
dőrautótól nem lehetett látni, hogy valójában mi is 
történt, de három lovat találtam a megállóban. Egy 
hatalmas gyönyörű Frízt, akkora volt, hogy benézett 
az első emeletre az ablakokon, egy gyönyörű Arab 
telivért és egy nagyon helyes kis pónit. A három ló 
ott állt kantározás és minden nélkül, nem volt sem-
milyen lószerszám rajtuk. El sem tudtam képzelni, 
hogy hogyan kerültek oda. Az egyik rendőr emléke-
zett rá, hogy itt van egy ember valahol a környéken, 
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aki el szokta vinni a rendezvényekre a lovakat (gye-
rekek lovagolhatnak rajtuk, játszhatnak velük, mivel 
nagyon szelídek, aranyosak), de az ember nagyon 
szereti a pálin-
kát és emiatt 
időnként hol itt, 
hol ott elalszik 
valamelyik bo-
korban… Való-
színűleg akkor 
is ez történ-
hetett… Nagy 
nyomozásba 
kezdtünk, moz-
gósítottuk az 
összes lovas 
ismerőst, min-
denkit felhív-
tunk telefonon. 
Egyszer aztán 
valaki mondta, 
hogy Budán, 
nem messze Budapest határában van egy lovarda, 
és a lovak viselkedése arra utal, hogy odavalók. Au-
tók vontatóköteleit összeszedtük és abból csináltunk 
kötőféket a lovakra, akik rendkívül intelligensek és 
kooperatívak voltak. Én nem vagyok egy nagy lovas, 
és nem igazán értek hozzá, de sikerült mind a három 
lovat kantárszárra venni. A kicsi jött a nagyok után, a 
Freez ment elöl. Nagyon okosak, édesek voltak. Elől 
hátul három-három rendőrautó, csak kéklámpával 
sziréna nélkül szép csendben jöttek, mi pedig közöt-
tük elindultunk gyalog a 13 km-re lévő telephelyre. 
Szerencsére félúton beérkezett egy rendőr, aki meg-
találta a gazdát és odahozta a fülénél fogva, ezután 
átvette és ő haladt tovább a pacikkal. Három tanul-
sága van a történetnek: az egyik az, hogy nagyon 
sok állatbarát van a rendőrök között, elképesztően 
segítőkészek voltak. A másik az, hogy azért, mert va-
lakinek lovai vannak, az egyáltalán nem biztos, hogy 
egy felelős állattartó. A harmadik pedig az, hogy a 
lovak nagyon intelligensek, azonnal megértették a 
helyzetet, szófogadóak és kedvesek voltak. 

Voltak-e ismert emberek, művészek, akikkel kap-
csolatba került az állatmentések, az örökbefogadá-
sok során?

Nem is egy. Amikor Sting koncertje volt Buda-
pesten a Kis Stadionban, aznap délelőtt volt egy 
örökbefogadó nap az egyik budapesti menhelyen. 
Délelőtt váratlanul felhívott Sting menedzsere, és 
elmondta, hogy a koncert kezdéséig nincs semmi 
hivatalos program, és hogy Stingnek lenne kedve 

egy kicsit a városba lejönni. Megkért, hogy vigyem 
el valahova – saját kocsiján – , hátha lát valamilyen 
érdekességet, különlegeset. Mondtam, hogy mi-
vel úgyis nagy környezetvédő, nagy állatbarát, van 
egy cica örökbefogadási nap, és ha gondolja, akkor 
jöjjön velünk. Ezek után érte mentem, beültettük a 
kocsiba Stinget jó pár kiscica társaságában, és el-
mentünk a menhelyre. Segített cipelni a ketreceket, 
a dobozokat, stb. Szerencsére találtunk is elég sok 
cicának felelősségteljes gazdát. Utána visszavittem 
a szállodába Stinget, és mondtam, hogy természe-
tesen elvisszük kipucolni a kocsit. Erre nagyon ked-
vesen azt mondta, hogy „ugyan ne hülyéskedjünk 
már, nagyon örülök és büszke vagyok rá, hogy se-
gíteni tudtam a magyar állatvédőknek”! Ez egy na-
gyon elegáns gesztus volt a részéről. 

Aztán Kajla kereső kutyánknak az egyik legszebb 
munkája az volt, amikor Tóth Verának elveszett a ci-
cusa. Már egy hete nem volt meg, és Veruska szabá-
lyosan depressziós volt, nagyon-nagyon hiányzott 
neki a cica. Szagmintát vettünk, mentünk keresni, 
de nagyon-nagyon nehéz volt a terep, mert a város 
ezen részén az utak autókkal, buszokkal vannak tele. 
Volt rengeteg zavaró tényező is mindemellett, de 

Kajla vezetett minket! Kb. egy 2 km-rel távolabb lévő 
építkezéshez értünk. Az építkezésen egyértelműen 
jelezte, hogy ő most itt nyomon van. Találtunk egy 
elhagyott kutyaházat, amiben szemmel láthatóan 
ott volt a macska nyoma, ahogy kifeküdte a pok-
rócot. És Kajla is többször visszatért a kutyaházhoz… 
Nem volt mit tenni, vállaltuk a birtokháborításnak a 
gyanúját is, bementünk a lezárt építési területre, kö-
rül jártunk, és folyamatosan hívtuk a cicát, aki bujkált. 
Egyszer csak, amikor azt mondtuk, hogy elmegyünk 
megiszunk egy kávét, és utána visszajövünk, hát látjuk, 
hogy Kajla mögött ott jön a cica és csatlakozik hoz-
zánk, szépen sétál haza velünk! Veruska olyan boldog 
volt, hogy élete egyik legjobb koncertjét adta utána. 
Azóta is nagyon sokszor megemlékezik Kajláról, hogy 
milyen ügyes volt, és hogy milyen nagy öröm volt szá-
mára, hogy a cicája visszakerülhetett hozzá.
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Nagyon sok sztár, nagyon sok híresség segített 
nekünk, amikor a „Jó reggelt Magyarország” műsor-
ba rendszeresen vittünk be gazdi kereső cicákat és 
kutyákat. Jaksity Kata és Demcsák Zsuzsa igazán ál-
latszerető műsorvezetők voltak. Mindig vittünk ma-
gunkkal egy-egy sztárt, pl.: Benkő Laci, a Pa-Dö-Dö 
lányok, sokan jöttek velünk művészek, vittük a kutyát, 
macskát. Érdekes módon ezeknek a kutyáknak és 
macskáknak mindig lett gazdija. 

Bárki örökbe fogadhatja Önöktől a cicákat? 

Nagyon fontos, hogy az állat jó helyre kerüljön. 
Ezért mi kimegyünk a családhoz családlátogatásra. 
Tehát a végleges örökbefogadás egy környezetta-
nulmány után történik meg. Egyébként nagyon rég-
óta már csak benti tartásra adunk macskát. Sajnos 
megváltoztak a városok, főleg Budapest, de a töb-
bi nagyváros is egészen más, mint 10 évvel ezelőtt. 
Ma már a kijárós macska halálra ítélt állat. Ezért mi 
a kizárólagos benti tartást pártoljuk. Lehet építeni 
kifutókat, már a sokadik kifutó épül Magyarorszá-
gon. Az ablakokon, erkélyeken rács alkalmazásával 
a macska nem tud elveszni, és akkor boldogok va-
gyunk mi is, és a cica is.

Melyek a legégetőbb kérdések az állatvédelem-
mel kapcsolatosan, amelyek sürgős és hathatós 
beavatkozást igényelnek?

A magyar állatvédelemnek a legnagyobb prob-
lémája a jogi szabályozás. Vannak kérdések, ame-
lyek alulszabályozottak, és vannak kérdések, ame-
lyek egyáltalán nem szabályozottak. A tenyésztési 
és szaporítási kérdések, az export kérdése, a men-
helyek jogállása, az állatvédők, az önkéntesek és a 
civilek, és az állatvédő szervezeteknek az együttmű-
ködése a hatóságokkal… Ezek mind-mind olyan kér-
dések, amelyeket mindenképpen jogilag rendezni 
kellene. 

A másik nagy probléma és kérdés a költségvetés. 
Én mindenképpen amellett lennék, hogy a menhely-
lyel rendelkező állatvédő szervezetek, illetve a va-
lóságos állatmentési-állatvédelmi munkát végző 
szervezetek kapjanak normatív állami támogatást! 
Ebből lehessen fi nanszírozni a chip, az oltás, a teszt, 
az ivartalanítás költségeit. 

Hogyan reagál ezekre a problémákra a döntésho-
zó hatalom?

Az a helyzet, hogy a döntéshozókban valamiért 
az a képzet alakult ki, hogy az állatvédelem a kutyás 

macskás önkénteseknek a problémája, és ez nem 
egy állami, és önkormányzati feladat, ami minden 
szempontból egy helytelen álláspont. Mi azt szeret-
nénk, hogy ha ezt állami feladatnak tekintenék! Az 
Alaptörvénybe foglalt biodiverzitás megőrzésének 
ügye minden állampolgárnak, és minden állami 
szervnek a kötelező feladata a törvény szerint. Ezt 
nagyon nagy munkával sikerült besírni az alaptör-
vénybe, de benne van! Szóval ennek a szellemét kö-
vetve a központi, helyi államigazgatási szerveknek 
komoly feladatuk lenne ezen a téren. Reméljük, hogy 
lesz pozitív változás, és a reményt az első 100 milliós 
pályázati kiírás adja meg, mely az első lépés lehet a 
helyes út felé.

Mit lát az embereken, változik-e a szemléletük az 
állatokkal kapcsolatban?

Nagyon komoly szemléletváltást látunk, sokan 
pozitívan állnak az állatvédelemhez, de ez még nem 
elegendő. Nagyon sok még a környezetellenes, ter-
mészetellenes és állatellenes emberek száma. Ez 
elsősorban az oktatásnak a hibája. Nagyon fontos 
lenne az általános- közép- és felsőfokú oktatásnál 
is a tantervbe beépíteni az állatvédelmet. Mi azért 
önkéntes kollégáimmal igyekszünk ezt a hiányt or-
vosolni! A konkrét állatmentés mellet mi a szemlé-
letváltásért is dolgozunk nap, mint nap…
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Emlékeimben	felsejlik	egy	osztályfőnöki	óra.	Olyan	hatodikos	lehettem.	
Becsengetnek,	de	nem	csak	Zsuzsa	néni	jön,	hanem	János	bá’	is	vele	van.		Ő	nem	marad,	

csak	benéz	a	terembe	és	fél	mosollyal	kihívja	a	fi	úkat	focizni.	Zsuzsa	néni	láthatóan	feszült,	
remeg	a	keze	és	ma	olyan	gondterheltnek	tűnik.	

-	Nem	hagyományos	óra	lesz	ma,	-	jelenti	be	tőle	szokatlanul	halk	hangon.	Az	ajtó	keserves	
nyikorgással	csukódik.	–	hanem	a	szexről	szeretnék	ma	beszélni	veletek	-	csuklik	el	vékony-
ka	hangja	is	és	arca	pirosra	változik.	Ekkor	a	teremben	hangos	és	zavart	nevetés	tör	fel.	Úgy	
12	éves	lehettem,	és	persze	sok	mindent	tudtam	már	a	témáról.	Tudásomat	az	órán	elhang-
zottak	nem	bővítették.	Szex	helyett	szó	esett	a	menstruációról	és	hogy	hogyan	változik	majd	
meg	a	testünk.	Ennyi	tellett	Zsuzsa	nénitől.	Nem	hibáztatom,	ez	nem	az	ő	feladata	lett	volna.	

Szexuális felvilágosítás. Kényes téma. Mikor 
beszéljünk róla? Hogyan beszéljünk róla? Mi 
az, ami nem sok? Mit ért meg belőle? Nem ijed 
meg a túl sok információtól? 

 
A legfontosabb felismerés az, hogy rájöjjünk, 

ez elsődlegesen a szülő feladata. Nincs olyan, 

hogy túl korán csak olyan, hogy korának meg-
felelően. A mai világban még a vallásosabb 
neveltetést előirányzó családoknak is tisztában 
kell lennie azzal, hogy gyermekeink felnőtteket 
megszégyenítő tehetséggel használják a világ-
hálót információ gyűjtésre. Lehet ezt tagadni, 
vagy a lehetőségéről nem venni tudomást, de 
amíg csak egy gyereknek is van okostelefonja 
az osztályban, addig nem ámíthatjuk magun-
kat azzal, hogy a tűzfalbeállításaink tökéletes-
ségének köszönhetően a mi gyermekünk nem 
találkozik kéretlen tartalommal. Vagy igen, vagy 
nem, de inkább igen. Hozzáférhető és érdekli 
is a gyerekeket, beszélnek róla, sőt akár kézről 
kézre adják a különböző felnőtt képeket vagy vi-

deókat. De mi lehet a megoldás? Mivel óvhatjuk 
meg őket attól, hogy a koruknak nem megfelelő 
információval találkozzanak? 

 
Kizárólag azzal, ha a gyerek nem érzi titoknak, 

ezáltal fel meri tenni a kérdéseit otthon, és szü-
leit egyfajta bizalmasának tartja, legyen akár 

szó kényes témáról is. Nem kivitelez-
hetetlen, de mindenképpen erő és 
bátorság kell ahhoz, hogy merjünk 
beszélni arról, ami mondjuk ki, szinte 
minden szülő számára feszült pillana-
tokat eredményez.

 
De	mikor	van	az	alkalmas	pillanat?	
Én igaziból nem is pillanatnak, ha-

nem folyamatnak defi niálnám. Körül-
belül akkor kezdődik, amikor kialakul 
a testképe. Akaratlanul is összeha-
sonlítja magát apával és anyával. 
Levonja a következtetéseket és lány-
ként vagy fi úként elkönyveli önma-

gát nemi jellege által. Igen, itt kezdődik. Amikor 
a szülő saját szemérmessége okán nem meri 
magát leplezetlenül láttatni a gyermeke előtt. 
Pedig ez természetes. Ez a legtermészetesebb 
dolog a világon. A test és a szexualitás. Az élet 
alapja. Mindenkivel megtörténik, mégis titkok 
övezik. Nem rejtjük el gyermekeink elől az erő-
szakos tartalmú videójátékokat, amiben egy-
mást gyilkolják, de nem merünk ártalmatlanul 
egy zuhanyzáshoz készülve levetkőzni előttük. 
Az erőszak vajon miért természetesebb, mint az 
élet maga? Ami nem titok, az már nem is olyan 
izgalmas, és nem az ovi mosdójába kell beles-
niük egymás ruhája alá, hogy tudják mi is van 
alatta. Bár ez ebben a korban legtöbbször még 

?Mikor beszéljünk róla először
Hogyan kezdjünk bele

ViVien moss
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ártalmatlan. Mindenesetre az a fontos, hogy a 
gyermek mindig a korának és érdeklődésének 
megfelelően kapja meg a kérdéseire a választ. 
Lehetőleg úgy, hogy a szülő erre felkészülten és 
feszültségtől mentesen tudjon válaszolni. 

 
Mit is jelent az, hogy korának megfelelően? 

Véleményem szerint azt, hogy 
nagyjából nyolc évesen szaba-
don kell tudnunk beszélni velük 
erről a témáról. Persze nem 
minden gyerek egyforma, és 
van, hogy korábban, van, hogy 
csak később kerül előtérbe ez 
a fajta érdeklődés. Ugyanak-
kor, ha nagyjából szeretnénk 
magunkat felkészíteni erre 
a kérdésre, akkor ez az a kor, 
amikor már meg tudja érteni a 
maga módján és érdeklődést 
is mutat. 

 Ne hazudjunk a gyerekeknek 
madarakról, méhecskékről 
meg gólyákról, hisz olyan sok 
irányból kapják az információt. 
Osztálytársak, barátok, bulik, pizsipartik, táborok, 
TV, internet, okostelefonos internet. 

	Ugye,	hogy	mégiscsak	jobb,	ha	tőlünk	kapja	
a	válaszokat?	

Nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy 
szerintem a legfontosabb, hogy megtanulja, 
hogy bármilyen témában számíthat ránk, a 
szüleire, mert mi nyitottan és őszintén beszélünk 
vele. Nem ítélkezünk, nem pironkodunk, és min-
dig lehet velünk beszélni mindenről, bármiről. 

 
Ha mégis azt érezzük, hogy csak jó lenne egy 

vezérfonal, hisz mégsem csinál ilyet az ember 
nap mint nap, Peti Ida és Picuri neve ismerősen 
csenghet. Nem mai könyv, nekem is antikvári-
umba kellett mennem érte, amikor a fi amnak 
megvettem. Emlékeztem rá, még gyerekkorom-
ból. Szerencsés voltam, a szüleim nem tekintet-
ték tabunak a szexualitást, ami a nyolcvanas 
évek végén még viszonylag ritkább volt. 

 Nyíltan írok részletesen a szexualitásról, de 
bennem is kavarogtak a fenti kérdések, amikor 

azon gondolkoztam, hogy hogyan és mikor is 
világosítsam fel a saját gyermekemet. Nekem 
könnyű, pedagógiai végzettségem van és ná-
lunk nincs tabu otthon, nem a nulláról kezdjük... 
- gondoltam elsőre. Aztán rájöttem, hogy ez 
mégsem lesz olyan könnyű, végül aztán egé-
szen belelendültem. Először csak kérdeztem, 

ebből fel tudtam mérni, mi az amit tud, mi az, 
ami a korának megfelelő és mi az, ami érdek-
li. Aztán kialakult egy kellemes beszélgetés, a 
kezdeti feszültség elillant. Beszéltünk az interne-
ten fellelhető felnőtt tartalmakról is. Elmondtam 
neki, hogy ez még korai, és olyan dolgokat látna 
ott, ami nem neki való, mert nem a valóságot 
tükrözi. Rosszul érezné magát tőle. Elmondtam, 
hogy a szexualitás a szerelem része, és ezek a 
videók nem a szerelemről szólnak. Elfogadta, 
hiszen nem érezte, hogy bármit is titkolni szeret-
nék előtte. 

 
Ma már nem nyolc éves, és egyre kíváncsibb. 

Múltkor megkérdezte, hogy veszek-e neki olyan 
újságot, amikben lányok vannak kevesebb 
ruhával, olyat, amit én is megfelelőnek tartok. 
Az arcom nem elpirult, hanem mosolyra húzó-
dott. Boldog és büszke mosolyra. Büszke voltam, 
mert abban a korban, ahol körülbelül egy perc-
be telne a fi amnak pucér nők képeit nézegetnie 
a telefonján a szobájába rejtőzve, partnernek 
tartott, aki méltó arra, hogy segítse, hogy az 
érdeklődését a korának megfelelő általam is 
elfogadhatónak tartott tartalommal szolgálja ki. 

 
Hiszen ez is a dolgunk szülőként. Tanítani őket, 

és választ adni a kérdésikre. Még akkor is, ha 
nehéz, és esetleg zavarba hoz vele. Mert az 
őszinteségünk és nyitottságunk segíti gyerme-
künket abban, hogy érezze, bármikor fordulhat 
hozzánk. 

Nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy 
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Illatok nyomában – avagy az illatok
 tudatos használata

Önnek mi a kedvenc illata? Milyen érzést kelt Önben?

Emlékszem, gyermekkoromban a nagyma-
máméknál játszottam a szobában, amikor az 
ékszerek között találtam egy kis fából készült 
üvegcse tartót, melyre rózsák voltak faragva. 
Kibontottam és egy üvegcse volt benne, fo-
lyadékkal teli és nagyon illatos. Kérdeztem a 
nagymamám, mi ez? Ez volt az első emlékké-
pem a bulgár rózsáról.

Bizonyára Önnel is megtörtént már, hogy 
megérzett egy kellemes illatú parfümöt va-
lakin, és jó érzéssel töltötte ez a tapasztalás, 
esetleg szimpátiát keltett Önben az illető iránt.

De azt is megfi gyelhette, hogy minden külső 
plusz illat nélkül akár egy első találkozás is 
erős szimpátiát vált ki. Ha azt gondolta eddig, 
hogy ez véletlen… akkor van egy szuper hírem! 
Nem az!

10 éve az autóbalesetem után új irányt vett 
az életem. Úgy éreztem, teljesen más irányba 
kell elindulnom. Érdeklődésem középpontjába 
az érintés került, a masszázs… de nekem eny-
nyi nem volt elég. Mindig érdekelt a minőség, 
hogy amit magunkra kenünk, az hatékony is 
legyen. Illatokkal való gyógyítás… nem tudom 
honnan jött ez a gondolat akkor, de a választ 
megkaptam és ez megváltoztatta az egész éle-
temet: aromaterápia. 

Arra a döntésre jutottam, hogy én ezt meg 
fogom tanulni.

„Az orr nem hazudik”

Érdekes tesztet csináltak velünk első alka-
lommal a képzés során. Pár illóolajat szagol-
tattak velünk név nélkül, és mindenkinek le 
kellett írni, mi jut róla eszébe. Számomra ez 
hihetetlen volt! Az én leírásomban részletes 
emlékek voltak, személyek, érzések. 

Tesztelje le!

Gondolja végig, hunja le a szemét, és képzel-
jen oda egy citromot, egy mentát és egy fahéjat 
például. Elsőre azonosítani tudja majd, mit is 
szagol. Ha van lehetősége, csináljon egy fi nom 
citromos limonádét mentával. Kóstolja meg, 
és illatolja egy darabig ezt a kompozíciót. Mi 
jut eszébe róla, milyen érzést kelt Önben? Van 
-e különbség, ha a fahéjat érzi? Esetleg eszébe 
jut a karácsony, vagy egy jó forraltbor?

Jó, jó, tetszik, de tud ennél többet is az illat?

Igen tud, az illatok terápiás felhasználásával 
az aromaterápia foglalkozik. Hogy miként, ezt 
egy következő cikkben kifejtem Önöknek.

Tartson velem kedves Olvasó és ismerje meg 
az illatok hatását a szervezetére, miként tudja 
a leghatékonyabban a saját és családja életét 
segíteni az aromaterápia eszközeivel.

mayer petra
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Pro és kontra –
cikksorozat ajánló

Popper Péter mondta egyszer önmagáról, 
hogy „Szkeptikus ember vagyok. Hozzáteszem, 
a szónak a jó értelmében, vagyis nem úgy, hogy 
semmiben sem hiszek, hanem úgy, hogy min-
dent lehetségesnek tartok.” Talán ez a gondolat 
inspirált arra, hogy elindítsam a „Pro és kontra” 
rovatot, a „Gondolkodó ember magazinjában” 
a gondolkodásra inspiráló cikksorozatot.

Miről is van szó? Nézzünk egy témát! Példá-
ul az öröklés, azaz a genetika, vagy a nevelés 
határozza meg azt, hogy milyenné, illetve mivé 
válik az ember? Lambroso neves olasz antro-
pológus-kriminológus az öröklésre helyezte a 
hangsúlyt. Nevéhez fűződik a „született bűnö-
ző” fogalma. Ezzel szemben John Locke angol 
orvos filozófus elmélete a „Tabula rasa”-ról, azaz 
tiszta tábláról szól, és a nevelés, a környezet ha-
tását hangsúlyozza az örökléssel szemben.

Hol az igazság? Nyilván valahol a kettő kö-
zött…

Rovatunkban minden alkalommal egy fontos 
kérdést járunk körül a témában szakértők segít-
ségével. De nem akárhogy! Ugyanarról a témá-
ról két elhivatott szakember nyilatkozik majd, de 
úgy, hogy nekik teljesen eltérő a véleményük az 
adott kérdésben! De akkor mit tehetünk mi, ol-
vasók? 

Gondolkodunk, levonjuk a megfelelő kon-
zekvenciákat, és megpróbáljuk a saját vélemé-
nyünket kialakítani!

A sorozatban igyekszünk népszerű témákat, 
tabukat, és teljesen új területeket is bemutatni. 
Várjuk az Önök véleményét is, javaslataikat a té-
mákat illetően a 

csakpozitivanmagazin@gmail.com 
e-mail címre küldhetik. 

Mit történik szaglás közben?

Az ember az állatvilágban a gyenge szaglású-
ak közé tartozik. A szaglóhám az emberben csak 
az orrnyálkahártya csekély részét foglalja el. Az 
orrüreg felső részében érzékhámsejtek talál-
hatók. Az orrnyálkahártya felületén filmszerűen 
elhelyezkedő alvadt folyadék van, a szaganyagok, 
melyek a külvilágból érkeznek, ebben a folyadék-
ban oldódnak fel, és így elérhetővé válnak a szag-
lópálcák számára. A szaglósejtek egyik nyúlványa 
az orr felülete felé néz, a másik a koponyába a 
szaglóközpont felé vezeti a szaglóhámról érkező 
ingerületet.

A szaglóhám, amennyiben tartósan (pl. egy szo-
bában tartózkodva) éri ugyanaz a szaginger elfá-
rad, és hosszabb idő elteltével már nem érezzük 
az adott szagot. Ezért is van az például, hogy egy 
idő után nem érzi a parfümének az illatát.

Egy rendszer az agyban, ami az érzelmekért 
felelős

A szaglás magasabb rendű központjai a limbi-
kus rendszerben - korábban szaglóagy – találha-
tók. A limbikus rendszer a nagyagyvelő ősi része. 

Szoros kapcsolatban áll a hipotalamusszal, és az 
ösztönös viselkedés felett gyakorol ellenőrzést. A 
limbikus rendszer még az érzelmi viselkedésben 
játszik különleges szerepet. Ezen kívül felel a kö-
zérzetért, a jó vagy rossz hangulatért, az indulati 
reakciókért (fájdalom, düh, félelem, vidámság, ag-
resszivitás). Fontos szerepe van továbbá az em-
léknyomok rögzülésében is).

Illatok és érzelmek?

Amikor egy illatanyag a szaglósejtek recepto-
rait stimulálja, a receptor sejtek elektromos jele-
ket küldenek a szaglógumóba, ahol az illatmintá-
zatok különféle illatokként interpretálódnak. 

Mivel a szaglógumó az agy érzelmekért felelős 
központjának, a limbikus rendszernek a része, az 
illat közvetlen kapcsolatba kerül a viselkedésre, 
hangulatra, memóriára hatással bíró agyterüle-
tekkel.

A limbikus rendszer szoros kapcsolatban áll a 
hypothalamus-szal is, amely a hormonális rend-
szer elsődleges idegi szabályozója. Ez az ősi, 
tudattalan réteg a felelős mindazért, ahogy a 
szagok viselkedésünket tudat alatt befolyá-
solják. 

kiss zsoltné berényi tünde
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Nem jó az embernek 
                                        egyedül?
– gondolatsorozat az egyedüllétről, 
 párkapcsolatról, házasságról

Heinemann Ildikó evangélikus lelkész vagyok, 
pasztoralpszichológiai lelkigondozó. 55 éves, 
négy gyermek édesanyja, akik közül a harma-
dik 18 éves korában meghalt. Az életünk legmé-
lyebb pontján váltunk el a férjemmel. Két esz-
tendőn belül elvesztettünk mindent. Meghalt 
az egyik gyermekük, elhagytuk az otthonunkat, 
búcsút kellett mondani az addigi munkánk-
nak, felbomlott a 
családunk. Ma élünk. 
Van két unokánk, 
voltam egyedül, új-
raházasodtam, és 
vallom a házasság 
nem olyan, ahogy a 
mesék véget érnek: 
„És boldogan éltek, 
amíg meg nem hal-
tak.” Komoly mun-
ka tele krízisekkel, és 
bonyodalmakkal, de 
tele szépségekkel is, 
az egymásra találás 
örömével.  Jelenleg 
8 párnak tartok há-
zassági előkészítőt, az egyik legkedvesebb szol-
gálati területem a házassággondozás, párkap-
csolati beszélgetés. Ezt a sorozatot Kiss Zsoltné 
Berényi Tünde kérésére indítom útnak, aki 12 
éve az egyik legjobb barátnőm.  Talán sok lesz 
ebben a sorozatban a személyes példa, de azt 
gondolom, hogy hitelesek akkor lehetünk, ha 
merünk beszélni saját megéléseinkről, tapasz-
talatainkról.  

Ma az egyedüllétről gondolkodom.        

Nem jó az embernek egyedül, alkotok hozzáil-
lő segítőtársat, (1Móz 2, 18)

Bibliában a második teremtéstörténetben az 
ember megteremtése kerül a középpontba. Is-
ten itt olyan, mint egy fazekas, aki a kezével al-
kot, formálja meg művét. A föld porából készíti 
el a férfi t, „ha adam”- az embert, ahogy mondja 
az archaikus szentszöveg.  Talán érezni, hogy 
Isten micsoda gonddal, szeretettel alkotja meg 

az embert, hogy mindene a helyén legyen, hogy 
minden testrészének és minden egyes sejtnek 
külön funkciója legyen. Emlékszem, amikor a lá-
nyom az orvosi egyetemre járt, és emberi testet 
boncolt először. Csodálattal jött haza, hogy mi-
lyen fantasztikus organizmusok vagyunk, csak 
a testünk is milyen bonyolult, és milyen szépsé-
ges. Mondta ezt, amikor nem biztos, hogy szép 

testeket látott, még-
is ámult azon, hogy 
miből vagyunk, hogy 
vagyunk felépítve, 
milyen tökéletes do-
log a testünk. És Isten 
azt a testet élővé tet-
te, úgyhogy az életet 
lehelte belé. Kész volt 
a férfi , ott volt a kert-
ben szebbnél szebb 
növények és termő 
gyümölcsfák, meg-
annyi állat között, 
futkározhatott, sé-
tált, evett, ivott, aludt, 
de az ember még-

sem volt teljes, nem volt elégedett, nem volt 
boldog. Hiányzott neki valaki. Hiába formált az 
Isten megannyi állatot és vitte elé azokat, hiába 
adott nekik az ember nevet, mégis magányos 
maradt, egyik sem volt a társa. Így alkotta meg 
az Írás szerint Isten az asszonyt a férfi  oldalbor-
dájából, aki már „csontomból való csont, tes-
temből való test”. 

A Szentíró első megállapítása az emberrel 
kapcsolatban: nem jó neki egyedül- a modern 
tudományok, pszichológia, szociológia így feje-
zi ki a mi nyelvünkön: az ember társas lény. 

Valóban a legtöbb nehézségünk, fájdalmunk, 
de örömünk és boldogságunk is abból fakad, 
hogy társas lények vagyunk, szükségünk van 
a másik emberre, csak benne találjuk meg ön-
magunkat is, a helyünket ebben a világban.  
Tudom, hogy vannak, akik az egyes embertár-
suk miatti csalódásból fordulnak inkább az ál-

                                        egyedül?

heinemann ildikÓ
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latok felé, és mondják azt, hogy az állat hűsé-
gesebb, mint az ember, ő nem okoz csalódást, 
fájdalmat, keserűséget, nem hagy el. Igen, pont 
tegnap az énekkaron poénkodtunk ezzel a bib-
liai szakasszal, hogy „ahol ketten vagy hárman 
összegyűlnek”, ott megjelenik a bonyodalom – 
Jézus így mondja: „Mert ahol ketten vagy hár-
man összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok 
én is.” Mt18, 20. 

Bizony a mi tapasztalatunk sokszor nem Jézus 
jelenlétéről szól, hanem a bonyodalomról. 

Furcsa ambivalencia ez. Nem jó egyedül sem: 
ki ne ismerné a magány marcangoló fogát? 
Nagymamám korán lett özvegy, erő felett vé-
gigdolgozta az egész életét, azért, hogy mind-
három gyermeke diplomás legyen, volt udvar-
lója, de elutasította, mert neki a gyerekei voltak 
akkor az elsők, aztán megöregedve arról pa-
naszkodott, hogy mennyire magányos. Ezt az 
érzést nem enyhítette az, hogy naponta ment 
fel hozzá valamelyik unokája, hogy a lánya 
minden nap beugrott hozzá a negyedik eme-
leti paneljában, ő továbbra is magányos volt. 
Természetesen vannak olyan emberek, akik 
szeretnek egyedül lenni, saját elhatározásuk-
ból, a szabadságuk megtartásának érdekében 
úgy döntenek, hogy egyedül élik le az életüket. 
Voltam én is évekig egyedül. A parókián laktam 
és közösségben éltem. Minden nap találkoztam 
emberekkel, tartottam valamilyen alkalmat. 
Már akkor is felnőtt gyerekeim voltak, akikkel jó 
kapcsolatban vagyok ma is. Mégis este, ami-
kor bezártam a garázs ajtaját, volt, hogy sírva 
fakadtam és keseregtem, hogy egyedül kell 
bevásárolnom, egyedül kell megágyaznom, 
és magam vagyok reggel a felkelés pillanatá-
ban is. 

Ellenben ismerjük ezt a fogalmat is: társas 
magány.  Nemcsak a fogalmat, hanem az ér-
zést, a helyzetet. Különösen mi nők… Nem tudok 
csakis a női agyammal gondolkodni, és tudom, 
számunkra nagyon fontos az érzelmi biztonság, 
a férfi támasz, a megértés, a beszélgetés. „Hogy 
lehet, hogy amikor ismerkedtünk, szerelmesek 
lettünk, nem győztünk egymással betelni, alig 
vártuk, hogy a velünk történt dolgokat a má-
sikkal megoszthassuk, és kíváncsian néztünk a 
szemébe és ittuk minden szavát, hagytuk, hadd 
meséljen a saját napjáról, a saját élményeiről, a 
munkahelyen megélt konfliktusairól, vagy bár-
miről?” Ezeket az érzéseket sokan élik át ma, és 
többen kérdezik hova tűnik a csoda, miért hűl 
ki a szerelem, mitől távolodnak el egymástól 
mindazok, akik valaha nem óhajtottak mást 
csak egymás társaságában lenni. Tudomásul 

kell vennünk, hogy nem automatikusan marad 
minden úgy, ahogy kezdetben volt, és nagyon 
sokat kell dolgoznunk azon, hogy párkapcsola-
tunk örömteli, és szépséges legyen, és ne távo-
lodjunk el egymástól. Görgey Etelka református 
lelkész 4 könyvből álló sorozatát a Csodaidőket 
olvastam nemrég. Ebben egy társadalmon be-
lüli vallási közösségben, a Kavenben, a nagycsa-
ládok egy 
fedél alatt 
élnek, és szi-
gorú szabá-
lyok segítik a 
mindennapi 
életet. A fi-
ataloknak a 
szüleik ke-
resnek párt. 
Sokszor csak 
az eljegy-
zésük napján látják egymást, és nincs idő a há-
zasság előtt megismerkedni, egyáltalán nem 
szerelemből lesznek egymáséi. Minden pár há-
zassági szerződést köt, amit a két család együtt 
fogalmaz meg. A házassági szerződés nem a 
vagyonról szól, hanem arról, hogy mit vállalnak 
a fiatalok házasságban, például azt is lefekte-
tik, hogy az ifjú párnak hány gyermeke lesz. Az 
is benne van a szerződésben, hogy a házasság 
első szakaszában, mondjuk fél évig a házastár-
sak napi két órát töltenek együtt beszélgetéssel 
és hetente hányszor élnek házaséletet. Furcsa 
nekünk egy ilyen kötött előírás. Úgy tűnik, még-
is célravezető. Az együtt töltött idő meghozza 
a várva várt eredményt. A mai házasulandók-
nak, összeköltözőknek nincs ilyen kötelezettsé-
gük, de mi lenne, ha bizonyos időnként kötnénk 
hasonló megállapodásokat és ahhoz mindkét 
fél ragaszkodna? Talán nem lennénk magá-
nyosak, talán megújíthatnánk házasságunkat, 
párkapcsolatunkat? Tudom, hogy nem ennyire 
egyszerű a megoldás, hiszen elakadásunk sok-
szor gyerekkorunkra vezethető vissza. És azt is 
tudom, hogy van, hogy drasztikus lépésre, sza-
kításra, válásra kell elszánnia magát egy-egy 
párnak. Mégis hiszem, hogy a másikkal való 
kapcsolatért mindent meg kell tenni, és nem 
szabad, hogy a mai fogyasztói társadalmunk 
áramlata határozza meg a mi gondolkodásun-
kat és cselekedeteinket is. Az emberi kapcsola-
tok nem olyanok, mint a telefon, az autó, vagy a 
mosógép. Jó lenne, ha megtanulnánk megjaví-
tani, a kidobás helyett! Hátha megmenthető az, 
ami valamikor a legnagyobb kincs és érték volt 
a számunkra. 

Ez a gondolatsor most eddig jutott, legköze-
lebb a hozzáillőségről fogok gondolkodni. 
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A szőrtelenítés 
új dimenziója

HOGY FÉR ÖSSZE A SZŐRTELENÍTÉS ÉS A 
TÖRŐDÉS?

Kezdjük az elején! SZŐRTELENÍTÉS
Ez a témakör az, ami azt gondolom minden ember 

egyéni és intim története.
Szokásaink, a divat, esetleg párunk véleménye erő-

teljesen meghatározza hol, mennyi szőrzettel rendel-
kezzünk.

A szőrtelenítés egy speciális típusáról szeretnék 
mesélni, mely alapvetően átírta elsősorban a saját, 
másrészt a gyantát használó vendégek keserű élmé-
nyeit.

A történet egy kozmetikai rendezvényen kezdő-
dött, ahol találkoztam azzal, hogy „ez nem gyanta, 
ez WAX”… erőteljesen elgondolkodtam, hogy mi-
lyen különbség is van a kettő között, hiszen ránézésre 
ugyanaz a metódus. 

ÖNÖK SEM SZERETIK A FÁJDALMAS SZŐR-
TELNÍTÉST?

Bátorságomról vagyok híres, szóval mivel nem sze-
retem a gyantát és kozmetikusként már sokszor nem 
volt lelkierőm ezzel szőrteleníteni, de cukorral sem, 
gondoltam teszek egy próbát. 

Lábszár – a legérzékenyebb részem szőrtelenítés 
szempontjából. Szóval próba. Felken és leszed.

Nagy szemek és minimális kellemetlenség érzet. 
EZT nem hiszem el! És van vagy 35 féle anyag? Ilyen 
sok típus, de miért?

És eltelt egy kis idő, aztán jött egy ihlet, egy lehető-
ség és azt éreztem, erre az olasz waxra kell építeni egy 
szalont.

MIKOR ÉREZTE azt, hogy van egy szuper ötlete, 
amit meg szeretne valósítani? MEGTETTE AZ ÁL-
MAI ELÉRÉSEHEZ MEGFELELŐ LÉPÉSEKET?

Én nemcsak éreztem, de minden energiámmal, 
időmmel azon voltam, hogy megvalósítsam, amit a 
fejemben láttam! 

A saját VÍZIÓM: Egy kulturált szalon, ahol kedves 

és munkájukra igényes kolleganőkkel dolgozunk, JÓ 
ÉRZÉSBEN nap mint nap a vendégekért – akik ne-
künk bizalmat szavaznak! 

Egy hely, ahol minőségi anyagokkal, minőségi szol-
gáltatást végzünk és igazi emberi kapcsolatokat ápo-
lunk a vendégeinkkel.

TÖRŐDÉS
Ön szerint mi az igazi törődés?
Szerintem az, amikor az egyén igényét fi gyelem-

be véve, gondos odafi gyeléssel, aktív fi gyelmet adunk 
számára. Ez jelenti jelen esetben, hogy bőrét és szőrze-
tének típusát fi gyelembe véve választom ki a megfelelő 
wax típust. A kedvenc zenéit hallgatjuk kezelés köz-
ben. Megkínálom teával, kávéval – ami jól esik neki.

Olyan világban élünk, ahol azt tapasztalom, hogy 
az őszinte odafi gyelés a másik emberre segíthet fenn-
tartani azt, ami valóban fontos az életben! ÖN SZE-
RINT MIK EZEK AZ ÉRTÉKek?

Büszke vagyok rá, hogy olyan NŐKkel dolgozom 
együtt, akik teljes szeretettel és elhivatottsággal teszik 
nap mint nap a dolgukat azért, hogy ÖNÖK mindig 
kitűnő szolgálatást kapjanak és elégedetten, jó érzéssel 
haladjanak tovább a napjukban.
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A wax-szal történő szőrtelenítési eljárás, 
ahol folyékony anyagot juttatunk a bőrfelü-
letre, mely a megkötést követően, egyszerű 
mozdulattal távolítja el a nem kívánt szőrt a 
bőrről.

Előnyei: 
•	 gyantához	 képest	más	 az	 anyag	 össze-

tétele, hőmérséklete felmelegített állapotban 
nem forró, így a szőrtelenítés folyamatával 
kapcsolatos érzet más.
•	 Szőrszáltípusokra	is	szabható	a	kezelés,	

azaz a beavatkozás teljesen személyre szabott 
lehet,	mert	több	anyagösszetételű	wax	áll	ren-
delkezésre	–	köztük	a	hypoallergén	szintetikus	
waxok,	kifejezetten	az	érzékeny	bőrökre	szab-
va.
•	 2	lépcsős	előápolás:	nemcsak	fertőtlení-

tünk, hanem előápolót is használunk,
•	 utóápolás	 a	 nyári	 fényvédelemmel	 ren-

delkező olajtól kezdve a masszázsgyertyáig.
•	 már	 az	 első	 alkalom	 után	 kevesebb	 és	

gyengébb	 szőrszál	 fog	 kinőni,	 mivel	 a	 wax	 a	
szőrbe tapad bele, nem bántva a bőrt – ezáltal 

hatékonyan tudja eltávolítani a szőrszálakat.
•	 tartósabb,	mint	a	borotva,	elég	3-4	he-

tente szőrteleníteni,
•	 rendszeres	 waxolással	 egyre	 kevesebb	

szőrszál nő vissza és idővel kikopik,
•	 nem	gyulladnak	be	a	szőrtüszők,
•	 nem	törnek	el	a	szőrszálak	a	szőrtelení-

tés során,

Fontos tudni, hogy természetesen nem csak 
nőknek szóló termékekkel dolgozunk: a férfi-
ak számára az ő szőrszálukhoz és bőrükhöz 
kifejlesztett speciális waxot használjuk, mely 
maximális tapadást biztosít az erős, vastag 
szőrszálakhoz.

Keresse weboldalunkat, Facebook profilunkat 
és Instagramunkat a magazinnal 
kapcsolatos friss információkért!

https://csak-pozitivan-magazin.webnode.hu
https://www.facebook.com/csakpozitivanmagazin
https://www.instagram.com/csak_pozitivan_magazin

AZ EMBEREKKEL VALÓ TÖRŐDÉS 
ÚJ DIMENZIÓJA

mayer petra



56   CsPM

A jóga valódi útja
és jelentése

-	 Honnan	ered	a	 jóga	és	mi	mindent	
jelent?	Ha	jól	tudom	eredetileg	nem	kötöt-
ték	 sport	 tevékenységhez	 magát	 a	 szót,	
hanem	a	tudat	átalakítását	jelentette.	Az	
érzékek	 és	 a	 test	 feletti	 uralmat.	 Mindez	
mit	jelent?

Szinte minden kutatás egyetért abban, 
hogy a judzs szanszkrit szóból ered a jóga 
kifejezés, amely röviden egyesülést, il-
letve leigázást jelent. Ám ahhoz, hogy pl. 
egyesítsünk valamit, szükséges látnunk, 
hogyan születik meg visszatérően az el-
különülés az emberi lényen, az egyéni-
ségen megjelenő egyfajta dinamikusan 
változó fátyolként (máyá fátyla – káp-
rázat). A normál életvitelünk egy illuzóri-
kus és rendkívül labilis személyérzet, egy 
éntudat látszólagos irányításával zajlik, 
amely elkülönülve tekint a világra. Van ő 
és a világ. A személyérzet táplálkozik az öt 
érzékszerv tapasztalataiból (látás, hallás, 
ízlelés, tapintás, szaglás), valamint sok-

sok felmerülő gondolatból. Ezek egyvele-
ge hozza létre világképét, értelmezések 
sokaságaként, ezáltal elkülönült érzete 
látszólag megvalósul.

A jóga valójában az önmegismerés, az 
önbeteljesedés útja, ezen fátyol eloszlatá-
sa a figyelem összpontosításán keresztül. 
Ennek eredményeképpen az érzékek és a 
test feletti uralom automatikusan való-
sul meg. A jógának természetesen fontos 
eleme a testtel való gyakorlás, hiszen a 
test egy professzionális visszajelzőrend-
szer, hatást gyakorol az elmére. 

A szó másik jelentése, a leigázás a szél-
sőségektől való tartózkodásra utal, az 
elme feletti uralomra, mint amikor egy 
száguldó lovas szekeret fékezünk. A kon-
centráltan végzett ászanák, testtartások 
gyakorlása során az elme is megnyugszik, 
ez maga a leigázás folyamata.

czeczon
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Különbség, hogy a jóga fontosnak tartja 
a légzést, a nyugati szemléletű sport pedig 
nem, ugyanakkor a teljesítményt igen. A 
teljesítmények elérése, nem minden eset-
ben persze, de könnyen növelhetik is a sze-
mély elkülönültség érzetét. A jógagyakorlás 
jellege egyénenként meglehetősen eltérő 
lehet, kevesebb vagy több testgyakorlással 
járhat. Mindenki megtalálhatja a számára 
megfelelő irányzatot a káprázat eloszlatá-
sa érdekében. A híres jógamondás : „Csak 
gyakorolj, a többi jön magától!” arra utal, 
hogy lehetőségünk van feladni az értelme-
zést és hagyni érvényesülni a tisztán meg-
jelenő késztetést a cselekvésre.

Valójában tehát az egész folyamat ar-
ról szól, hogy felismerődjék, sosem volt/van 
különállás, mindig is csak „egység” és egye-
sültség van, maga a tudat, a meghatároz-
hatatlan, létezésünk alapja.

-	 Milyen	„szokványos”	problémákban	
nyújthat	a	jóga	segítséget,	milyen	terüle-
teken	lehet	hasznos?

A jóga a kitartó, nyugvó energetika fel-
színre hozásában tud aktívan közreműköd-
ni. A sport alapvetően az izmok megerősí-
tésével foglalkozik, abban a tudatban, hogy 
ezáltal az élet minden területén egyfajta 
állandó frissesség jelenhet meg a test fitt-
sége által. Ez nagyon gyakran el is érhető, 
viszont inkább fiatal korban és akkor is csak 
ideiglenesen. Ez a fittség érzet gyakran hul-
lámzó. Megjelenik az erőfeszítés, valami-
lyen összehasonlítás történik elmében a 
múlttal vagy a jövővel. Pl.: „sok évvel ezelőtt 
erősebb voltam fizikailag, de bezzeg most...” 
Ilyen esetben elhittem egy, a test épp aktu-
ális állapotáról szóló gondolatot, rendkívül 
zavarónak találom és a testet használom 
fel eszközként, hogy a gondolat eltűnjön. 
Valójában tehát nem a test milyensége za-
var, hanem az azzal kapcsolatos gondolat 
ottléte. 

A jóga ászanák gyakorlása során elfo-
gadjuk a jelen pillanatot. A test teljessége, 
aktuális állapota mindig olyan, amilyen. 
Felveszünk egy testhelyzetet és irányzattól 
függően valamennyi ideig benne mara-

dunk, 5, adott esetben sokkal több légzés 
erejéig. Néhány speciális légzéstechniká-
tól eltekintve, a légzés orron be és orron ki 
történik. A száj csukva marad. A gyakor-
lat folyamatos kitartását a légzésre való 
koncentrált figyelem segíti elő, hosszasan 
összpontosítunk a tolongó gondolatok 

elemzése helyett. Ilyenkor a test sokkal har-
mónikusabb üzemmódba kapcsol. Rend-
szeres gyakorlással ez a harmónikusabb 
„üzemmód” beáramolhat a napi tevékeny-
ségekbe is. Legyen az bármilyen foglalko-
zás. Pl.: Betegség esetében általában akkor 
történik rohamos javulás, ha a gyakorló el-
mében is készen áll rá. Nyitott és befogadó. 
Ha a gondolatok java része elutasítás a be-
tegséggel szemben, akkor az adott testtar-
tás kisebb hatékonysággal tudja kifejteni 
jótékony hatását.

Először befogadunk valamit, hogy azután 
úgyszólván „felülemelkedhessünk” rajta.

-	 Mennyire	alakult	át	a	 jelenlegi	mo-
dern	 kori	 formáját	 tekintve?	 Hiszen	 több	
ezer	éves	tevékenységről	van	szó.

Tényszerű bizonyosság nem áll rendel-
kezésre, ugyanakkor a kutatások szerint az 
indiai Patandzsali jóga szútrái időszámítá-
sunk előtt V. illetve II. század között kelet-
keztek. Ezek a szútrák rövid, tömör aforizma 
jellegű írások, amelyek konkrét életmódi 
hozzáállást körvonalaznak 8 lépcsőben. A 
harmadik lépcső az ászanák gyakorlása, 
amelyet a modern nyugati kultúra kiemel-
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ten kezel a többi hét között, hiszen a jelen-
legi elmestruktúra az öt érzékszerv által 
érzékelhető „történések”-ben látja a le-
hetőséget a kibontakozásra és ezért min-
dent meg is tesz. A modern kor, ugyanúgy 
mint minden mással, a jógával is megpró-
bálja megtenni, hogy egyfajta népszerű 
haszontermékké alakítja, mert az ászanák 
végzése miatt egy idő után a gyakorlók 
teste sok esetben esztétikus lesz. A szút-
rákban azonban a végső cél a szamádhi, 
ami maga a beteljesülés, az összeolva-
dás a léttel. Ez utóbbit sokan egyfajta tu-
datállapotnak értelmezik, ugyanakkor te-
kinthetünk rá végső „megállapodásként” 
is. Megszűnik a látszólagos különállás, a 
májá egyre lyukacsosabb fátyla végleg 
lehullik, a képzelt személyérzet feloldódik 
és békés állandóság marad.

-	 Mi	 az,	 amit	 jóga	 közben	 csinál	 az	
ember,	azon	kívül,	hogy	különböző	test-
tartásokat	vesz	fel?

Röviden válaszolva: ilyenkor a gyakorló 
alapvetően hagyja hogy valódi természe-
te újraenergetizálja önmagát, a szabad 
áramlás válik újra lehetővé a gyakorlás 
közben. A koncentrált figyelem mellett 
való kitartás létrehozza a megengedést, 
hogy ez megtörténhessen. Éppen a ,,nem 
csinálás” itt a kulcs. Amit nem csinálok a 
gyakorlatok közben, az a felesleges gon-
dolkodás. A korábban említett fátyol, az 
értelmezések sokasága ebben nem vesz 
részt. 

A gyakorlás közben avagy azt követő-
en úgyszólván „felismerések” érkezhetnek, 
amelyek puszta gondolatok, ugyanakkor a 
felismerést az különbözteti meg a szokvá-
nyosan gondolt gondolatoktól hogy nem 
valami mellett, vagy ellen szól. Teljesen tisz-
tán nyilvánul meg, egész egyszerűen nincs 
szüksége érvekre, magyarázatokra. Amo-
lyan ez van és rendben van érzet a felisme-
rés megjelenése, amely gyakran megelé-
gedettséggel, örömmel is párosul.

-	 Milyen	 felismerések	 segíthetnek	
bennünket	a	mindennapok	során?	Tudnál	
mondani	példákat?

A jógagyakorlatok (s mindenkinél a szá-
mára komfortos jógairányzat lehet előny-
ben) a helyes módon végezve, elindítják 

az elmét saját forrása 
felé. Az értelmezések 
köréből a felismerések 
irányába. Első példa-
ként említhetném az 
energetika témakörét. 
pl.: a fizikusok a 21. szá-
zadra már bizonyítot-
ták tudományos ala-
pon, hogy bárhogyan 
is vizsgálják a fizikai 
anyagot, amit talál-
nak az áramló ener-
gia, semmi más. Ho-
gyan lehet ez, ha ez az 
én mégis lát testeket, 
formákat, fákat... stb. A 

szokványos gondolkodás erre azt mond-
ja: Nem értem és ez egy probléma. A felis-
merés viszont azt mondja: Nem értem, de 
rendben van hogy nem értem.

Érdekes felismerés pl. az is, hogy rendkívül 
sok energia fektetődik a „miért”-ek kutatá-
sába. Az elme folyamatosan keres, viszont 
nem talál igazi megnyugvást egy lehetsé-
ges válasz felmerülésekor sem. Újra keres, 
ám ezen viselkedését visszatérően nem 
veszi észre. Valójában egyik „miért” kérdés-
re sem található végleges megnyugtató 
válasz, mert ismét felmerül : Na jó, de akkor 
az meg miért? Tehát itt is a nem értem, de 
így van helyesen bizonyossága maradt.
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A harmadik példa lehet az idő fogalma. 
Bárhogyan is próbálok nem tudok való-
di közvetlen tapasztalatot szerezni a múlt-
ról, vagy a jövőről. Ezek gondolatcsokrok a 
jelenben. Egyszerűen nem találok kilépési 
pontot a jelen pillanatból, ám mégis az elme 
összehasonlítása alapján pl. idősödik a test, 
kinyílnak a virágok... egy látszólagos kohézió 
teremtődhet meg az emlékképek között, ami 
azt az illúziót kelti mintha lenne idő. Ez tehát 
szintén a: Na most akkor hogy van ez? - ka-
tegória. Ugyanakkor pedig a rendben van 
érzet is. Mindez egyszerre.

Mindhárom példa az életre mint para-
doxonra utal. Az élet kinyilvánítja önmagát 
milliárdnyi formán keresztül egy rendező 
elv által, amely elv azonban paradoxon 
jellegű. Egy paradoxont nem lehetséges 
emberi elmével megérteni, mert egész 
egyszerűen nem ok-okoza-
ti a természete. Az emberi 
elme szokásszerű viselke-
dése azonban visszatérően 
azzal foglalkozik, hogy meg-
próbálja megérteni AZt, 
amit nem tud, majd újabb 
elméleteket készít korábbi, meglehetősen 
korlátozott értelmezéseinek alátámasztá-
sára.

-	 Hogyan	 tudnád	 megfogalmazni	 a	
jógikus	hozzáállás	lényegét,	a	felismeré-
sek	végülis	segítenek	az	életminőségün-
kön?	Lehet	egyáltalán	célként	kitűzni	va-
lamit?

A jelenlegi kultúránkban rendkívül fon-
tos a célkitűzés. Természetesen lehet célo-
kat kitűzni. Minden ugyanabból a megha-
tározhatatlan paradoxonból táplálkozik és 
nyilvánul meg, majd szertefoszlik. A célok 
is. Erre azért érdemes emlékezni. 

Fontos lehet visszatérően egyfajta ön-
megfigyelést végezni, és csak egyszerűen 
„tisztában lenni” a gondolatok megjele-
nésével ahelyett, hogy azonosulva velük, 
mindegyiknek hinnénk. Megjelennek, mert 
ilyen a természetük, jónéhány közüllük 
cselekvésre késztet bennünket. De vajon 
mindegyikkel van dolog, tennivaló?

A korábbi példánál maradva, ha emlé-
keztetjük magunkat a tényállásra, miszerint 

minden rezgő energia, ezáltal végülis min-
den ugyanaz, folyamatosan áramló rez-
gés, akkor belátható, hogy rendkívül fontos, 
melyik frekvenciára hangoljuk „adó-vevőn-
ket”. Ha az elme többet van elutasító üzem-
módban, mint elfogadóban, akkor teljesen 

logikusan biztosak lehetünk 
benne, hogy abból az ener-
giarezgésből fogunk folyton 
többet kapni, mert azt rezeg-
tetjük kifelé, vagyis valójá-
ban javarészt arra vagyunk 
ráhangolódva. Ha ez felis-

merődik, márpedig a jóga gyakorlásával 
előbb-utóbb megtörténik, akkor egy csomó 
élethelyzet bizonnyal változásra van ítélve.

A jógának tehát egy része az ászanák 
gyakorlása, amely természetesen életen át 
tartó gyakorlást is jelenthet és egészség-
megőrző hatású, ugyanakkor ha belső kész-
tetést érzünk, ültessük át a jóga lényegét a 
mindennapokba, a gondolatiságunkba. Ha 
felismerés alapján történik meg egy cselek-
vés, az sosem valami ellen vagy mellett szól. 
Bátorság szükséges a saját szempontrend-
szerünket megkérdőjelezni, ami nem azért 
történik, hogy egy másikat kellene helyette 
befogadnunk. Egy másik szempont pusztán 
azért merül fel, hogy segítsen levenni ra-
gaszkodásunkat a sajátunkról. Így segítünk 
egymásnak. Ezáltal fokozatosan tisztába ke-
rülünk a paradoxonnal, vagyis lényünk léte-
zésével és ez elképesztő szabadság.

A Szattva JógaStúdió nevében felismeré-
seket és koncentrált jógagyakorlást kívá-
nok Mindenkinek!

„a	szabad	
áramlás	válik	
újra	lehetővé”
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Nem fordíthatjuk el a fejünket! –
gondolatok a fogyatékossággal élők integrációjáról

2005 óta folyamatosan intellektuá-
lis képességzavarral élő, vagyis értel-
mi fogyatékos emberekkel, valamint 
hozzátartozóikkal foglalkozom. A 90-es 
évek elején rövid ideig már volt mun-
kakapcsolatom fogyatékos emberek-
kel, így kissé ráláttam a társadalmi 
hozzáállásra, ezen emberek meg, illet-
ve elítélésére. Akkor azt tapasztaltam, 
hogy a kisvárosi lakosság jelentős há-
nyada szánakozással, sajnálattal te-
kintett rájuk és a legtöbben inkább el-
fordították fejüket, majd tovább siettek. 
Egész Magyarországra jellemző volt a 

fogyatékos ember elrejtése, abszolút 
szegregálása, ha tehették a város szé-
lén óriási zárt intézményekben izolálták 
őket. A lakosság elenyésző hányada 
volt – köztük akkor pályakezdő kollégá-
im és önmagam – akik szeretetteljesen 
és büszkén vállalták, hogy ezt a segítő 
hivatást választották, szembenézve a 
sajnálkozó pillantásokkal, a társadal-
mi integrációs nehézségekkel. Támo-
gatást elsősorban saját családjainktól 
kaptunk, valamint az egyházak gyüle-
kezetei nyújtottak feléjük segítő kezet.

A kijelentés, hogy valaki „fogyatékos” a társadalom egy részénél még ma is stigmát 
jelent, mivel nincsenek tisztában a fogyatékos ember meglévő értékeivel, képessé-
geivel. Az elfogadás különbözősége fogyatékosság típusától nagyban függ. A moz-
gás, vagy bármely érzékszervi fogyatékossággal élő embert ma már sokkal inkább 
elfogadja / befogadja a társadalom és nagy örömömre a munkaerőpiac is, mint az in-
tellektuális képességzavarral élő embertársainkat. Ez talán betudható az információ 
hiánynak, hiszen az átlag emberek – akik nem érintettek e témában – nincsenek tisz-
tában ezen társadalmi réteg problémáival, helyzetével.

Törökné Hajdu Judit
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A szemléletváltás apró jeleit 2005-ben 
már érezni lehetett. Nem csupán a fel-
ügyelet és ápolás- gondozás volt a cél. 
Munkám során különös hangsúlyt helyez-
tem az intézményben élő gyermekeknek 
a város képébe és társadalomba történő 
beilleszkedésére. Számos városi progra-
mon vettünk részt, és lassan a lakosság 
sem tekintett kívülállóként „védenceim-
re”. Mindent a fokozatosság elve hatá-
rozott meg. Központi feladatunk volt a 
gyermekek fejlesztése, valamint fiatal fel-
nőtt lakóink foglalkoztatása, diagnózisaik 
alapján maximálisan figyelembe véve 
életkorukat, pszichés, fizikai és mentális 
állapotukat. Ezen feladatokat magasan 
képzett kollégáimmal szívvel és lelkiisme-
retesen végeztük.

Nagy örömömre  kezdenek megdőlni 
azon sztereotípiák, miszerint a fogyatékos 
emberek nem képesek félig önálló, vagy 
teljesen önálló életet élni, és képtelenek 
a munkaerőpiacon helytállni. Sajnos az 
esélyegyenlőséggel és egyenlő bánás-
móddal kapcsolatban van hová fejlődnie 
társadalmunknak, de elindultunk egy új 
irány felé. Tehát nagy felelősségünk van 
nekünk szociális szakembereknek, hisz a 
ránk bízott hallgatók, gyakornokok rajtunk 
keresztül ismerhetik meg a szakmát, ezt a 
kihívásokkal teli és mégis csodás világot. 
Sajnos elszomorít a tapasztalat, hogy a 
felsőfokú képzésbe való bekerülés alkal-
mával nem veszik figyelembe a leendő 
szakember alkalmasságát. 

Ki kell emelnem, hogy a szemléletfor-
málásban legnagyobb felelősségünk 
szülői szerepünkben van, mivel a felnö-
vekvő nemzedék számára a minta- és 
modellkövetés meghatározó. Ki mástól 
tanulnának fiaink, lányaink empátiát, to-
leranciát, szeretetet ha nem tőlünk…

A jövő reményekre ad okot a fogyaté-
kos emberek számára, mivel az európai 
norma és szabályozás olyan jogszabályi 
változást kell, hogy eredményezzen ná-
lunk is, mely életminőség változást hoz-
hat a jelenlegi helyzethez képest. A kita-
golás, a támogatott döntéshozatal és 
támogatott lakhatás mind-mind az esé-
lyek növelését eredményezheti. 

Jelen tevékenységemben fontos cél-
kitűzésnek tartom, hogy ezen minőségi 
változásra fokozatosan készítsük fel mind 

a fogyatékos embert, mind a város lakos-
ságát, ezzel elősegítve a zökkenőmentes 
integrációt.

Záró gondolatként szeretném megje-
gyezni, hogy véleményem és tapaszta-
latom szerint az integrációnak el kellene 
kezdődni abban az életszakaszban, ahol 
tudomást szerzünk a fogyatékosságról. 
Ezen már a várandósság alatti időszakot 
is értem, de mindenképp a születés és a 
diagnózis felállítását követően azonnal. 
Kezdve a szülők megtámogatását men-
tálhigiénés szakemberek segítségével, 
szociális szakemberrel, védőnővel, or-
vossal, korai fejlesztés lehetőségével, 
szülő körrel, kapcsolati hálók feltérképe-
zésével és megerősítésével. 
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„Egy istenarc van eltemetve
bennünk” – 

hajléktalan életképek a „nyóckerből”

Csöpi a jótanuló kislány egy alföldi 
faluban, továbbtanulásra adja a fejét. 
Ő a jótanuló a kisváros gimnáziumá-
ban is. Képességei predesztinálják az 
egyetemi felvételire is, amiben a szülei 
is támogatják. Az egyik nagy egyetemi 
városban tanul, megtalálja a hangot di-
áktársaival, tanárai becsülik és jelesek-
kel értékelik szorgalmát meg éles eszét. 
Egyik évfolyamtársa udvarol neki, meg-
szeretik egymást és összeházasodnak 
még az egyetemi éveik alatt. Diplomá-
val a kezükben ide költöznek a főváros-
ba, mert a honvédségnél szolgálati la-
kással járó, jó állást kap a fi atal férj.

Egyiküknek sincs tapasztalata arról, 
hogyan lehet megküzdeni azokkal a ki-
hívásokkal, amikkel minden ideköltöző 
találkozik, ha a jobb és izgalmasabb élet 
reményében Budapestre költözik – há-
zasságuk néhány együtt töltött év után 

felbomlik. Ehhez hozzájárul az a szomorú 
tény is, hogy nem születik kisbabájuk.

Csöpi a munkája mellett újra tanulni 
kezd, második diplomáját nem rokon-
szakmában szerzi. És mert könnyen ta-
nul nyelveket, és négyet már el is sajá-
tított, új szakmájában sikerre van ítélve. 
Egyedül él, de fél embernek érzi magát. 
Egyik egyetemi tanára ugyanezt gon-
dolja magáról - egymásra találnak. Há-
zasságukba néhány év után a várt gye-
rekek is megérkeznek.

De az évek múlása áthidalhatatlan 
szakadék szélére sodorja a családot. 
A magas presztízsű egyetemi pozíció-
ban dolgozó férj nagypolgári család-
ból származott. A falusi, kispolgári csa-
ládból származó, kétdiplomás feleség 
háztartást vezet. Az életről szerzett, gyö-
keresen különböző alaptapasztalataik 

Kovács Márta
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nyitják meg azt az áthidalhatatlan sza-
kadékot, aminek az egyik szélén egyikük, 
másik szélén másikuk áll.

Csöpi olyan rossz helyzetbe kerül lelki-
leg-mentálisan, hogy kórházba vonul. Né-
hány hét múlva a családja tudatja vele, 
még ott a kórházban, hogy nincs otthon 
többé helye. A szülei korán meghaltak, 
rokoni kapcsolatai kihűltek. 
Ahogy “körülnézett”, nem ta-
lált maga körül senkit sem. Az 
egyetlen fedél a fedélnélküli-
ség maradt számára.

Amikor megismertem, haj-
léktalan szállón lakott, és lát-
hatóan nem tudott mit kez-
deni ezzel a létformával. Csak 
bolyongott a városban.

Gyülekezetünk minden szerdán közös 
vacsorát főz – nagy “varázslat” – amire 
nagy szeretettel hívjuk és várjuk tagjain-
kat, barátainkat és ellenségeinket. Csöpit 
is meghívta egy barátunk. Az asztalnál 
ülve mindenki szemmagasságban van, 
tányérján ugyanaz az étel illatozik. A bu-
dai értelmiségi pozíciója ugyanaz, mint 
a kerületi hajléktalané. A szembenézés, a 
párbeszéd elkerülhetetlen.

Csöpi lassan magára talál. Visszatért 
az eredeti foglalkozásához, komoly mun-
kasikerei vannak. Tervezi a jövőjét, már 
nemcsak megtörténnek vele az esemé-
nyek. Konkrét lépéseket tett annak érde-

kében, hogy önálló lakásba költözhessen. 
Felvette a kapcsolatot a szűkebb és tá-
gabb családjával. Az ünnepek délután-
jait a gyerekeivel tölti. Kedves, vidám, jó 
humorú. Csöpi nem ivott, nem drogozott, 
nem dohányzott.

„Migráns” munkáscsaládból szárma-
zik. A szülei még gyerekkorában elválnak, 
ő az édesanyjánál marad. Jól tanul. Az ál-
talános iskola befejezése után szakközép-
iskolába jár, érettségivel sikeresen be is 
fejezi. Nem tanul tovább, a szakmájában 
helyezkedik el. Az iskola szakmai gyakorla-
tain a mesterei megszeretik - ügyes - és 
szép zsebpénzt is keres. Ez jó “ajánló levél” 
a munkahelyén. A vezetők elégedettek 
vele és a munkájával, amit jó fizetéssel is 
honorálnak. Ő viszont rejtélyes okból nem 
elégedett magával, váltogatja munkahe-
lyeit, bár a szakmáját nagyon szereti. Jól 
keres, de pénze a bankszámláján soha 

sem gyarapszik. Összevész 
a családjával is, és elköltözik 
otthonról. Nyughatatlanná 
vált, követhetetlenül viselke-
dik. Többször kerül rejtélyes 
körülmények között pszichi-
átriára. Amikor kijön a kórház-
ból látszólag jó állapotban, 
újra munkába áll, de néhány 

hónap múlva minden kezdődik elölről. Egy 
nap a bérelt lakásából is el kell jönnie, mert 
nem tudja fizetni. Utcára kerül.

A hajléktalan szállók között is vannak 
jelentős minőségi különbségek - amikor 
megismertem Migránst, már a szállók hi-
erarchiájának szélén állomásozó “vona-
ton” aludt. Őt is a közös vacsorák “varázs-
lata” ragadta meg, amikor egy kedves 
meghívásnak eleget téve, eljött egy szer-
da este. És maradt. Egy darabig.

Fény derült arra is, miért hullik időről idő-
re súlyos identitás-válságba. Édesanyja a 
válás után újra férjhez ment. A nevelőapa 
despotaként uralkodik a családon. Neve-

A KÖZÖSSÉGI HÁZ

“...van 
kedves, 

szerethető 
arcunk is...”
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lési módszere a szidás, megalázás, erő-
szak, molesztálás (abuzus). Az édesanyja 
nem állt ki mellette. A mai napig nem tud-
nak, még csak szóba sem állni egymás-
sal.

Az identitás-válság, amibe a rendsze-
res bántalmazás miatt került, azóta is űzi, 
hajtja. Évekkel ezelőtt már töltött hosz-
szabb időt Nyugat-Európában. Megta-
pasztalta az osztrák, német, francia, sváj-
ci, olasz hajléktalan ellátást (jónak ítélte 
meg), és az országutak világát, merthogy 
stoppal közlekedett. Útközben megtanul-
ta a konyha angolt és németet.

Most újra nyugatra költözött, mert ott 
elfogadják az identitás-válságban élő-

ket úgy, ahogy vannak. Migráns nem iszik, 
nem dohányzik, nem drogozik.

Lacik - a feszültség oldásának és a 
konfliktus kezelésének ősöreg bevált 
módja az alkoholivás és a droghaszná-
lat. Ha nem a családban, akkor a szűkebb 
környezetben biztosan lát erre mintát 
minden gyerek. Ez egy pusztító minta. Ezt 
a “népszokást” a gyerekek korán és köny-
nyen átveszik. Ez az idő múlásával fogva 
tartja és nyomorba dönti őket. (A dohány 
és az alkohol forgalmazása kereskedel-
mi mennyiségben jól jövedelmező állami 
monopólium).

A Lacik ennek a pusztító népszokásnak 
a rabjai. Szívesen járnak szerdai vacso-
rákra, jól elbeszélgetnek a társasággal. A 
vacsora végén segítenek a mosogatás-

ban, a takarításban, a padok és asztalok 
visszarendezésében. De a szenvedély az 
szenvedély! Másnap felesekkel indul a 
reggel, és ha nem jut pénz a cigarettára, 
az utcáról összegyűjtött csikkekből tölte-

nek cigarettát - “a feles cigaretta nélkül 
félkarú óriás.”

Az egyik Laci évekig kapualjakban la-
kott. Mióta aktív tagja a szerdai asztaltár-
saságnak, egy jobb hajléktalan szálló la-
kója. Munkája is került, szórólapozik.

Mind a két Laci kedves, szeretetreméltó, 
udvarias.

Rékák - a két Réka évek óta bolyong a 
VIII. kerületben. “Fapadon” alszanak, ha 
alszanak, népkonyhán esznek, ha esznek. 
A ruhájukat adományokból szerzik be. Jö-
vedelmük nincs - kéregetnek - mert nem 
tudnak dolgozni. Van viszont pszichiátri-
ai diagnózisuk. Olyan súlyos esetek, hogy 
a családjuk nem is tud velük együtt élni. 
A mai magyar kórházi rendszer sem fo-
gadja be őket, nehéz esetek. A számukra 
megfelelő speciális intézmények túlzsú-
foltak, mert kevés van belőlük. A Lipótot 
bezárták (azóta is üresen áll). A kör be-
zárult.

A két Réka nem iszik, nem dohányzik, 
és nem drogozik.

Itt a VIII. kerületben a szerdai vacsorá-
inkon ismertem meg mind az ötüket. 

A közös bennünk, hogy van kedves, 
szerethető arcunk is…
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Misztikum vagy fizika?

Rezgésterápia a gyakorlatban
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czeczon

“Ha rezgésről beszélünk, sokaknak 
a hangtálak jutnak eszébe. 
Milyen igazuk van.”
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Napjainkban az alternatív gyógyító technikák 
elterjedésével a problémájukra megoldást ke-
reső emberek azzal szembesülnek, hogy hirde-
tésekben, ismerősök által elmesélve, elárasztják 
őket számukra ismeretlen, misztikus elnevezésű 
és kétes hatékonyságú terápiás módszerekkel. 
Egy hétvégés tanfolyammal a hátuk mögött, 
magukat gyógyítónak kikiáltó személyek kon-
tárkodnak bele jóhiszemű, betegségtől szen-
vedő, esetleg a nyugati orvoslásból kiábrándult 
emberek testébe-lelkébe, energetikai rendsze-
rébe.

Itt kívánjuk leszögezni, hogy véleményünk 
szerint a nyugati orvoslás és az alternatív terá-
piák ki kellene, hogy egészítsék egymást egy 
gyógyító folyamat során.

Most ismerkedjünk meg egy olyan techniká-
val, mely nem kíván spirituális elhivatottságot, 
mindenféle ezoterikus sallangtól mentes és ha-
tékony, tesztelt, valamint rövid idő alatt öngyó-
gyító mechanizmusokat indít el a szervezetben. 
Materiális szemlélettel rendelkező olvasóink se 
lapozzanak tovább, hisz fizika jön.

Ha rezgésről beszélünk, sokaknak a hangtá-
lak jutnak eszébe. Milyen igazuk van. A hazánk-
ban is elérhető, Azúri Hangtál Terápia néven 
levédett gyógyító módszer sok tekintetben kü-
lönbözik a többi, nem kevésbé hatékony hang-
zó edényeket használó technikától.

Ezt a módszert indiai ayurvéda klinikákon 
alkalmazzák. Hazánkba Láma Deva Prashad 
hozta be Dr. Rao Ayurveda and Yoga klinikájá-
ról Dél-Indiából. Hogy jól megkülönböztethe-
tő legyen a ma már igen divatossá vált egyéb 
hangtál terápiáktól, ezért a terápiában használt 
edények speciális ötvözési technikájáról lett Ma-
gyarországon elnevezve. Indiában hangzó pra-
nayama terápiaként hívják. Az alkalmazott tálak 
abban is különlegesek, hogy igen sok felhangot 
szólaltatnak meg, és képesek rezonátorként mű-
ködni, egy másik hangzó tál közelébe helyezve.

Hangfrekvenciájuk, speciális módon törté-
nő megszólaltatásukkor, sokszor az emberi fül 
természetes hallótartománya alatt rezeg. Ám a 
kezelt személy közelében elhelyezve, stimulál-
ja annak bioelektromágneses mezejének rezo-
nanciáját (ez jól mérhető), mely a szervezetben 
optimalizálja az öngyógyító folyamatokat az ál-
tal, hogy egy mély relaxációs állapotot idéz elő.

A hangzó edények az ember belső elválasz-
tású mirigyeinek közelében a testre helyezve, 
vagy a test fő energia vezetékeinek meghatá-
rozott pontjain (ezek anatómiailag szinkron-
ban vannak nyirokcsomópontokkal és fő erek 
leágazási pontjaival) megszólaltatva, speciális 
rezgésterápiaként is működnek. A terápia alkal-
mazásakor az is fontos, hogy a pácienst olyan 
kezelő ágyra, vagy matracra fektetik, mely képes 
az edények rezgésének továbbítására. A hang-
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zó tálak frekvenciáit tetraéder szerkezetű nyers 
kvarckristályokkal erősítik fel. A kezelő sokszor 
saját hangján is megszólaltatja speciális hang-
képzéssel (mely jóga pranayama gyakorlatokon 
alapul) a hangzó edény egy-egy felhangját, így 
egy igen különleges hangterápiás élményben 
is részesíti a kezelt személyt.

Indiában magát a hangtál terápiát kiegészítő 
módszerként alkalmazzák más mozgás, illetve 
ayurvéda gyógymódok mellett a komplexitás 
érdekében.

Rendkívül hatékony mozgásszervi problé-
mák rehabilitációjánál, keringési és érrendsze-
ri problémák esetében, depresszió és pánik, 
valamint menedzser betegségeknél, de üdítő 
és frissítő relaxációs módszerként is alkalmaz-
ható. A terápia nyitja a tudatot, ezáltal hasznos 
a tipikus menedzser betegségek, depresszió, 
önértékelési problémák, döntésképtelenség, 
pánikbetegség, túlhajszoltság, kimerültség, al-
vászavarok legyőzésére. Mély relaxáló, pihente-
tő, frissítő és megújító hatása van. 

Kiválóan kezelhető a Magyarországon nép-
betegségnek számító magas vérnyomás. Sike-
resen hat cisztákra, miómákra, keringési beteg-
ségek, becsípődések, gyulladások, húzódások 
gyógyítására. Alkalmazható vérkép és hormon-
szint beállításra. Speciális területen, a nehezített 
fogamzás, azaz a meddőség kezelésében már 
megszületett babák bizonyítják a terápia haté-
konyságát, és természetesen a boldog szülők. 

Sokan feltöltődés miatt keresik ezt a terá-
piát, hiszen mély relaxáló hatása miatt javul az 
alvás minősége, a vízháztartás átrezegtetése 
miatt felgyorsulnak és optimális szintre állnak 
be az anyagcsere folyamatok, hatékonnyá válik 

a szervezet méregtelenítése. A személy ener-
gikussá válik és ezt az állapotát a külső stressz 
mennyiségétől függően, hosszabb ideig meg 
is tartja. Minél rendszeresebben vesz fel valaki 
kezelést, annál stressztűrőbb lesz. Könnyebben 
hoz jó döntéseket, döntési képessége a tudat 
tisztulása miatt hatékonyabbá válik, a kialakult 
helyzeteket könnyebben felismeri és átlátja.

E technika különlegessége abban rejlik, hogy 
az általa alkalmazott hangfrekvenciák a sejt mi-
tózist is kedvezően befolyásolják. Sejtmegújító 
hatása révén jót tesz a bőrnek.

Természetesen nem alkalmazható minden 
problémára, sőt vannak bizonyos betegség 
csoportok, melyek esetében kimondottan el-
lenjavallt. Ezért az alkalmazásában résztvevő te-
rapeutáknak alapszintű anatómiai ismeretekkel, 
az emberi test fő energia rendszerének ismere-
tével, és a testre ható hangok frekvenciájának 
hatásával, hatékonyságával is tisztában kell len-
nie, valamint képesnek kell lennie a terápiában 
használt speciális hangképzési technika meg-
szólaltatására.

Magyarországon az Egészségügyi Népjóléti 
Minisztérium által elismert, kórházakban tesz-
telt terápia.

Összegezve egy mérhető, tesztelhető; han-
gokon, rezgéseken és elektromágneses mező-
kön alapuló technológia. Nem kell hozzá hin-
nünk, hacsak a fizika-kvantumfizika törvényeit is 
el nem utasítjuk. Hozzunk egy döntést, próbál-
juk ki, nyerjünk tapasztalatokat és úgy vélemé-
nyezzük a hatásait. Mindenképp nyerünk vele 
egy óra mély relaxációt, akár egy masszázste-
rápiánál.
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