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Üdvözlet az olvasónak!
Köszöntöm Kedves Olvasó! Szeptember vége lévén, gondolom már 
visszarázódtak az iskolakezdés fáradalmaiból.

Az iskolakezdés - és a sajnálatos iskolai zaklatásos eset, mely tragédi-
ába torkollt - kapcsán megvizsgáltuk, hogy milyen lehetőségei vannak 
a szülőknek, akik demokratikus családmodellben élnek és fontosnak 
tartják gyermekük kiegyensúlyozott, stresszmentes nevelését. Iskola 
igazgatókat kérdeztünk nevelési elvekről és gyakorlatokról, konfliktus 
kezelésről, iskolai légkörről és arról, hogy milyen nevelési elvek mentén 
tudnak a ma gyermekei hasznos és egészséges részei lenni felnöve-
kedvén a társadalomnak. A munkaerőpiac milyen skilleket, milyen ké-
pességeket vár el most, és mit ad a ma iskolája ebből gyermekeinknek. 
Beszélgettünk a tanárképzésről is, megújításának fontosságáról. Bízom 
benne, hogy alternatívákat tudunk nyújtani olvasóinknak az iskolavá-
lasztásban, az oktatási elvek és célok megismertetésével.

*****
Mint azt az előző oldal is mutatja, napokon belül debütál új webes felüle-
tünk, magazinunk honlapja. Egyben változik domainünk is: cspm.hu! Az 
új honlapon blog és a magazinban nem publikált tartalmak, cikksoroza-
tok is megjelennek, rendszeresen csábítva olvasásra látogatóinkat az 
életet átfogó érdekes, hasznos témákban. Informálunk, edukálunk.
Ezzel együtt elkezdenek megújulni social media felületeink is. Kövessék 
figyelemmel megújulásunkat, bízunk benne, hogy még használhatóbb 
és felhasználóbarátabb felületeket tudunk biztosítani Önöknek.

*****
Ne feledjék, magazinunkban a tartalom, a linkek és a hirdetések kat-
tinthatóak. Vegyék fel a kapcsolatot bátran a lapunkban publikáló 
szakértőkkel, ők Önökért dolgoznak a hétköznapokban is. Kattintsanak 
hirdetéseinkre és érjék el azonnal partnereink termékeit, szolgáltatásait!
Várjuk felületeinken! A tudatos emberek minket választanak!

*****
E havi lapszámunkban az oktatás, a befektetett energia,  a panaszko-
dás, a saját korlátok kérdését járjuk körbe igen alaposan.  Bízunk ben-
ne, hogy nézőpontjaink segítenek jól megközelíteni a kérdéskört olva-
sóinknak, és életükben vagy szülőként gyermekeik életében ezáltal jó 
döntések meghozatalát segíthetik.
Tartalmainkban maradunk elkötelezettek a fenntartható jövő, a kör-
nyezettudatosság, környezetvédelem, a klímakatasztrófa enyhítése, a 
mentális és fizikai egészség megőrzése, a tudatos élet, az önismeret és 
önfejlesztés, a tudatos és a környezettel szimbiózisban működő gazda-
ság-ipar-kereskedelem átalakítása, a békés egymás mellett élés, az el-
fogadás mellett. Természetesen a felsorolást még sorolhatnánk. 

*****
Social media felületeink jól teljesítenek, hetente több ezerrel nő a megte-
kintésünk. Keresse fel felületünket és válogasson tartalmaink közül! 

A média változik, és mi kezdtük el!
Jó olvasást kívánva a teljes szerkesztőség nevében! Csak POZITÍVAN!

Czeczon István
Alapító, tulajdonos, főszerkesztő
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TARTALOM
(INTERAKTÍV - BÖKJ A CIKK CÍMÉRE)

Üdvözlet az olvasónak >>> 3.
A tudományos felfedezéseket vizsgálva az uniót megelőzi 
Kína, az Egyesült Államok és Japán >>> 7.
A vállalatok nagy része nem fordít elég figyelmet 
a kibervédelemre >>> 9.
RÖVID HÍREK >>> 12-13.
Orvosi fejlesztés fejeződött be 
a Debreceni Egyetemen >>>  14.
Kék helyett mostantól vörös a menstruációs vér egy 
közismert reklámban >>>  15.
Szuperhősök a valóságban: Kékes Réka - Hogyan alkosd 
újra gyönyörteli önmagad? >>>  16.
„Egy nő két dologért képes mindent megtenni: hogy ne 
legyen, és hogy legyen gyermeke” - a termékenységi 
problémák lelki háttere >>>  22.
Olasz életérzés, pezsgő hangulat: irány Bari >>>    28.
A születésnapoktól való szorongás: Hogyan befolyásol 
a média? >>>  32.

5 praktikus őszi ruhadarab anyukáknak >>> 36.
Könyv úton lévőknek Vigyázat! Könyves övezet! Belépés 
kizárólag olvasóknak! >>>  40.
Matthew McConaughey: Zöldlámpa >>>  43.
Október elején indul 
a 18. Budapest Design Week >>>  45.
Megnyílt a World Press Photo kiállítás >>> 48.
Egy szingli naplója - Hogyan éld túl 
a felújítást! >>>   52.
A nyugdíj kialakulása: Nyugdíjas lettem - hurrá! 
Áldás vagy átok? >>>  56.
Peres eljárás VII. – Határozatok >>>  59.

28
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48

138
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Betakarítás >>>  62.
Hála az őszi termésért >>>   63.
Október elején lesz a V. Tantermi 
Színházi Szemle >>>  66.
A kutyák simogatása csökkenti a stresszt és 
megkönnyíti a tanulást >>>    67.
Oktatási alternatívák a boldog gyermekek 
neveléséhez >>>    68.
Lehet másképp 9. - Én és a kreatív önkifejezés >>>   78.
MI SZÜLŐK ÉS ISKOLAI SZAKEMBEREK KOLLEKTÍVEN
DUGJUK HOMOKBA A FEJÜNKET, AMI SAJNOS
KEGYETLENÜL VISSZAÜT MAJD A JÖVŐBEN 
A MOSTANI GYERMEKEINKNÉL >>>  82.
Több, mint hobbi: Hogyan befolyásolja életünket 
a rajzolás, festés? >>>  88.
Pontozás, pöttyözés, pontfestés - Ahol az is 
sikereket tud elérni, aki sosem volt híres 
a kézügyességéről >>>  92.
Power nap, avagy mire jó a szundikálás >>> 95.

Az iskolakezdés margójára >>>  97.
Bármilyen keményen és elszántan próbálod megmenteni,
a Titanic úgyis el fog süllyedni - a nem megfelelő 
helyre befektetett energiáink nyomában >>> 100.
ÉletMese Újrakeretező - 9. >>>  104.
Melyik a nehezebb? Egy kiló vas vagy egy kiló tollpihe? - 
A versenyhelyzet lélektanának nyomában >>> 107.
PAPÍRSÁRKÁNY >>>  112.
FÉNYLŐ TUDAT >>>  116.
„A gettóban élt, de a gettó nem élt benne” - Mi a te 
korlátod? Mi a te sztorid? >>>  118.
JÉGKIRÁLYNŐ >>>  124.

A panasz energiája >>>  128.
Eljutottam oda, hogy mindenkit szeretnék megölelni >>>134.
Alkalmazkodó korallokra bukkantak a Fülöp-szigetek 
térségében >>>  138.
Felére csökkent az óceánokban a korallzátonyok 
mennyisége! >>>  140.
Jeff Bezos egymilliárd dollárt  adományoz 
a klímaváltozás elleni harcra >>>  141.
Üzembe helyezték Romániában az első folyami 
hulladékmentesítő rendszert >>>  143.
Az utolsó jégkorszak őshőmérsékleti és 
csapadékviszonyait vizsgálták >>>  144.

68
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https://www.facebook.com/groups/273584193762189
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A felmérés szerint a fejlesztés alatt álló tech-
nológiák, kiváltképp a napenergia, a mestersé-
ges intelligencia, valamint a fertőző betegségek 
megfékezése és a védőoltások kedvezően fogják 
befolyásolni az életet az elkövetkező 20 évben. 
A megkérdezettek tudományos-technológiai ér-
deklődése leginkább az egészségügyet és az 
orvosi ellátást, valamint az éghajlatváltozás elleni 
küzdelmet illetően erősödött. A megkérdezettek 
érdeklődése fokozódott az új orvostudományi 
felfedezések iránt, ez az arány 2010 óta 82 száza-
lékról 86 százalékra növekedett.

Az európaiak több mint fele gondolja úgy, hogy Kína (58 százalék), az Egyesült Államok (57 
százalék) és Japán (54 százalék) az Európai Unió előtt jár a tudományos felfedezések terén - 
derült ki az Európai Bizottság által készített, közzétett Eurobarométer-felmérésből.

A tudományos felfedezéseket 
vizsgálva az uniót megelőzi Kína, 
az Egyesült Államok és Japán

CZECZON

Az európaiak pozitívan vélekedtek a tudósok-
ról és meghatározó jellemzőiknek az intelligenci-
át (89 százalék), a megbízhatóságot (68 százalék) 
és az együttműködést (66 százalék) tartják. Több 
mint kétharmaduk (68 százalék) szerint a kutatók-
nak be kell avatkozniuk a politikai vitákba annak 
biztosítására, hogy a döntések tudományos bizo-
nyítékok figyelembe vételével szülessenek.

A felmérésből kiderült, hogy a válaszadók több-
sége a televízióból szerzi ismereteit a tudomá-
nyos-technológiai fejleményekről (63 százalék), 
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másodsorban online közösségi hálózatokról és 
blogokról (29 százalék), továbbá online vagy 
nyomtatott sajtótermékekből (24 százalék). A 
többség helyesnek tartja, ha nem csak tudósokat 
vonnak be a kutatásba és az innovációba, és eb-
ben látja annak zálogát, hogy a tudomány és a 
technológia a társadalmi igényeken és értékeken 
(61 százalék) nyugodjon.

A válaszadók közel háromnegyede (72 szá-
zalék) úgy véli, hogy a kormányzatoknak bizto-
sítaniuk kell, hogy az új technológiák mindenki 
számára előnyösek legyenek, és még ennél is 
többen (79 százalék) értenek egyet abban, hogy 
a kormányoknak az éghajlatváltozás szempont-
jából kedvező lépésekre kellene ösztönözniük a 
magánvállalatokat.
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A felmérést idén március és május között vé-
gezték el, 1010 informatikai és egyéb felsőveze-
tő bevonásával, akik legalább 1 milliárd dolláros 
bevételű szervezeteknél dolgoztak. A főként tele-
fonos interjúkon alapuló globális kutatás az Egye-
sült Államokban, Európában, a Közel-Keleten, In-
diában, Afrikában, valamint az ázsiai és csendes 
óceáni térségben gyűjtött adatokat. 

A vállalatok nagy része nem fordít 
elég figyelmet a kibervédelemre

A vállalatok nagy része nem fordít elég figyelmet a kibervédelemre, a társaságok vezetőinek 
többsége még csak nem is egyeztet a kiberbiztonsági osztállyal, amikor új üzleti tevékenységbe 
kezd - ismerteti az EY közleményében, amelyben a Global Information Security Survey (GISS) 
kutatás megállapításairól tájékoztat.

CZECZON
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A közlemény rámutat: a koronavírus-jár-
vány hatására megnőtt az igény a bárhonnan 
könnyen elérhető, digitális megoldásokra. Az 
átalakuló piaci elvárások arra késztették a tár-
saságokat, hogy fejlesszék IT-rendszereiket, vi-
szont azok biztonságos működésével már nem 
foglalkoznak megfelelően. 

Példaként említették, hogy a felmérésben 
megkérdezett szakemberek 77 százaléka egy-
re több, például zsarolóvírusos támadásról 
számolt be az elmúlt egy évben, ennek elle-
nére tízből nyolc vállalat vezetősége még csak 
nem is egyeztet a kiberbiztonsági osztállyal 
vagy külső tanácsadóval, amikor új üzleti tevé-
kenységbe kezd. 

A közlemény idézi Zala Mihályt, az EY infor-
mációbiztonsággal foglalkozó vezetőjét, aki el-
mondta: Magyarországon akár több tízmilliós 
kárt szenvedhet az a szervezet, amelyik nem 
rendelkezik megfelelő kiberbiztonsági eszkö-
zökkel és folyamatokkal. 

Az informatikai vezetőknek hangsúlyozniuk 
kell az adatvédelem szerepét és forrásokat kell 
beszerezniük a hatékony technológiai meg-
oldások kialakítására. Szintén megkerülhetet-
len, hogy egy tapasztalt, külsős szakértő még 
időben ellenőrizze, hogy megfelelően bizton-
ságosak-e a rendszerek, hiszen egy hacker pil-
lanatok alatt kihasználja a sérülékenységeket 
- hívta fel a figyelmet a szakember.  

A kutatás szerint az informatikai vezetők 43 
százaléka úgy látja, nincs elég eszközük ahhoz, 
hogy a közeljövőben felmerülő veszélyek el-
len hatékonyan tudjanak védekezni. Ráadásul 
a válaszadók 36 százaléka szerint a cégük bár-
mikor elszenvedhet egy  online betörést, ami 
megakadályozható lenne, ha kellő figyelmet 
és erőforrást biztosítanának a szervezetek ki-
bervédelemre.
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https://www.myforest.hu/
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Uniós fenntartható energia díj döntőjébe jutott
az EnergiaKözösségek program 

Nagy örömünkre a GreenDependent EnergiaKözös-
ségek nevű, 10. éve futó energiatakarékosságra ösz-
tönző klímabarát életmód programja bekerült a 2021. 
őszén kiosztásra kerülő Európai Fenntartható Energia 
Díjak (EUSEW Awards 2021) döntőjébe!

 
A szerepvállalásért és az innovációért járó díjakat 

egy szakértőkből álló zsűri, a közönségdíjat pedig a 
polgárok ítélik oda nyilvános szavazás útján, amely ok-
tóber 22-ig tart.

A nyerteseket október 25-én hétfőn, a 2021-es 
EUSEW-hét során hirdetik ki. 

Az EnergiaKözösségek programról szóló leírás és vi-
deó megtekinthető ITT.

A versenyben lévő programokra szavazni az alábbi 
linken lehet, az EnergiaKözösségek program angolul 
EnergyNeighbourhoods néven szerepel a döntősök 
között: 

https://eusew.eu/awards-public-vote/citi-
zens-award  

RÖVID HÍREK  I  RÖVID HÍREK  I  RÖVID HÍREK
Várjuk a klíma-koordinátorokat! - 
Hamarosan ismét elindul az E.ON 

EnergiaKözösségek háztartási 
energiatakarékossági verseny

Az idén 10. alkalommal induló, és 8. éve 
az E.ON Hungária Csoport támogatásával 
megvalósuló E.ON EnergiaKözösségek 
háztartászöldítő versenyben a résztvevők 
kis közösségekbe szerveződve anyagi be-
ruházás nélkül, viselkedésük megváltoz-
tatásával csökkenthetik energiafogyasz-
tásukat, és így karbon-lábnyomukat. A 
program célja, hogy növelje a háztartások 
energiatudatosságát és energiahatékony-
ságát, népszerűsítse a klímabarát életmó-
dot, és csökkentse az energiafüggőséget.

A verseny során fontos az együttműkö-
dés és egymás erősítése, amiben a közös-
ségeket összefogó önkéntes klíma-koordi-
nátor ad támogatást.

Mi az önkéntes klíma-koordinátorok fel-
adata?

- Saját EnergiaKözösséget szervezni (pl. 
barátok, kollégák, szomszédok köréből);

- a közösséget koordinálni, összefogni 
és motiválni a verseny során december és 
május között;

- információt és tudást átadni.

Klímakoordinátor bárki lehet, akinek 
fontos, hogy kivegye a részét a klímavál-
tozás mérsékléséért tett erőfeszítésekből, 
és ezért aktívan tenni is szeretne. A fel-
adathoz a GreenDependent Intézet felké-
szítést is biztosít képzések, kiadványok és 
folyamatos tanácsadás formájában.

Bővebb információ a versenyről, és je-
lentkezésről ITT található. 

A program védnökei:
Dr. Bándi Gyula, 
a jövő nemzedékek szószólója
Dr. Ürge-Vorsatz Diána, a CEU 
professzora, az IPCC Mérséklési 
Munkacsoportjának alelnöke

100 nap a cselekvésre 

A novemberi glasgow-i klímakonferenciáig - a Glo-
bal Footprint Network „100 nap a cselekvésre” kez-
deményezéséhez csatlakozva - augusztus 3-tól kezdve 
hetente egy-egy fenntarthatósági témában hazai és 
külföldi jó gyakorlatokkal jelentkezünk a Kislábnyom 
Facebook oldalán. 

Csupa olyan tippet, jó példát, közösségi kezdemé-
nyezést gyűjtögetünk, amelyekkel egyénként vagy kö-
zösségként a „klímatettek mezejére” léphetünk.

Az eddigi témákban megjelent posztok - Élelmiszer-
hulladék csökkentése; Helyi élelmiszer; Vízmegtartás, 
esővízgyűjtés; Zölden az iskolában; Biciklivel autó he-
lyett; Autómegosztás; Várostervezés; Hagyományos 
építészet - a https://www.facebook.com/Kislab-
nyom oldalon találhatóak!

https://eusew-2021.prezly.com/a-magyarorszagi-haztartasok-akar-25-kal-csokkenthetik-energiafogyasztasukat-szokasaik-megvaltoztatasaval-es-kozossegi-tamogatassal%23
https://eusew.eu/awards-public-vote/citizens-award
https://eusew.eu/awards-public-vote/citizens-award
https://energiakozossegek.hu/hu/versenyezz
https://www.overshootday.org/100-days-of-possibility/
https://www.facebook.com/Kislabnyom
https://www.facebook.com/Kislabnyom


Újgenerációs e-anatómiaatlaszt
fejlesztettek Szegeden

Oktatásra is alkalmas, interaktív, háromdi-
menziós, VR-ban is megjeleníthető újgenerá-
ciós e-anatómiaatlaszt fejlesztettek a Mozaik 
kiadó és a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) 
Anatómiai és Fejlődéstani Intézetének mun-
katársai uniós támogatással.

A projekt célja egy olyan újgenerációs e-anató-
miaatlasz fejlesztése volt, amely alkalmas a beteg-
ségek laikus megértésére, az anatómiai elváltozások 
leképezésére, egyes műtéti technikák megismerésé-
re, az anatómiai képletek nevének begyakorlására.

A 2019 tavaszán indult fejlesztés eredménye-
képpen létrejött egy a felsőoktatásban, főként az 
orvosképzésben alkalmazható, de a betegedukáci-
óban és az ismeretterjesztésben is jól használható 
platform, amely interaktív, többnyelvű és VR-ban is 
megjeleníthető. A platformon elérhető a felsőokta-
tásban az alapvető anatómiaoktatáshoz szükséges, 
több száz 3D-s objektum strukturált adatbázisa. Tar-
talmazza az anatómiai képletek pontos megneve-
zést, felépítését, szerkezetét, a megfelelő pedagó-
giai és didaktikai működése révén pedig elősegíti 
az ismeretek elsajátítását. Megkönnyíti a képalkotó 
eljárások (CT, MR) diagnosztikai alkalmazását azzal, 
hogy egyedülálló képi anyagával, valódi testszele-
tek fotóival, segít azonosítani a felvételeken látható 
képleteket és elváltozásaikat - írták.

Olyan animációk is elérhetők, amelyek támo-
gatják a betegségek mélyebb megismerésében, 
megértésében a laikus felhasználót. Az orvos-be-
teg kapcsolatban alkalmasak arra, hogy jelentősen 
csökkentsék azt a kommunikációs szakadékot, 
amelyet az orvos által használt terminológia és a la-
ikus szókincs között fennálló eltérés okoz egy-egy 
kórkép ismertetése és a terápiás stratégia megbe-
szélése során.
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Elérte idei legkisebb kiterjedését 
az északi-sarkvidéki jég

Elérte idei legkisebb kiterjedését az észa-
ki-sarkvidéki jég szeptember 16-án, miután 
tavasszal és nyáron folyamatosan zsugoro-
dott. A műholdas mérések 1978-as kezdete 
óta ez a 12. legkisebb kiterjedése az észa-
ki félteke nyári jégtakarójának - olvasható a 
NASA honlapján.

Az amerikai nemzeti hó- és jégkutató központ 
(National Snow and Ice Data Center) információi 
szerint idén az északi-sarkvidéki tengerjég mini-
mális kiterjedése 4,72 millió négyzetkilométerre 
csökkent. A tengerjég kiterjedése annak a terü-
letnek az összmérete, ahol a jég koncentrációja 
legalább 15 százalékos. 

Az átlagos szeptemberi minimális jégkiterje-
dés jelentősen csökkent a mérések kezdete óta. 
A legutóbbi 15 évben (2007-től 2021-ig) - az ada-
tok 43 évnyi rögzítése óta - a 15 legkisebb jégmi-
nimumot mérték. 

A jég zsugorodását szemléltető videó meg-
tekinthető a NASA honlapján, a Goddard Space 
Flight Center készítette a Japán Űrügynökség 
(JAXA) adatai alapján.

RÖVID HÍREK  I  RÖVID HÍREK  I  RÖVID HÍREK
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Orvosi fejlesztés fejeződött be 
a Debreceni Egyetemen

Egymilliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatással végzett kutatási pro-
jekt fejeződött be Debrecenben. A PREMED Pharma Kft. és a Debreceni Egyetem (DE) kon-
zorciuma négy éven át tartó, a szaruhártya és a csontszövet mesterséges pótlására irányuló 
kutatás-fejlesztési projektet valósított meg a Széchenyi 2020 program keretében, a projekt 
eredményei a közeljövőben gazdaságilag is hasznosulhatnak.

A konzorciumi tagok olyan új technológiákat 
dolgoztak ki, amelyek segítségével megfelelő 
optikai tulajdonságú transzparens gélek, illetve 
különleges tulajdonságú bioaktív aerogélek állít-
hatók elő - közölték.

Ezeknek az anyagoknak az orvosi alkalmazha-
tóságát állatkísérletekben tanulmányozták úgy, 
hogy kidolgoztak egy olyan modellt, műtéti el-
járást, valamint implantátumot, amellyel megí-
télhetővé vált a projekt keretében kifejlesztett és 
szemcse formában gyártott új csontpótló anyag 
biológiai hatékonysága - írták. Hozzátették: rész-
letesen vizsgálták, hogy a projektben kifejlesztett 
csontpótló anyag milyen hatással van a csontgyó-
gyulás és a csontbenövés mértékére, dinamizmu-
sára, erősségére.

Az eredmények igazolták az új csontpótló 
anyag szöveti integrációt serkentő hatását és 
immunológiai semlegességét, egyúttal létjogo-
sultságát a hasonló termékek között, amely alá-
támasztja a projekt sikerességét - olvasható a 

CZECZON

közleményben. Az eredeti magyar szellemi tőkén 
és innováción alapuló projekt nemzetközi össze-
vetésben is egyedülálló szakmai bázist hozott lét-
re aerogél alapú intelligens szövetpótló anyagok 
előállítására és azok in vitro és in vivo vizsgálatára 
- tették hozzá.

A projekt eredményeként új perspektívák nyíl-
nak új humángyógyászati kezelésekre - zárul az 
egyetem közleménye.
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Az igazgató elmondása szerint, szeretnék 
végre természetes módon kezelni a menstruáci-
ót és véget vetni minden ezzel kapcsolatos ta-
busításnak.

Számos influenszer és Start-up kampányol már 
egy ideje ez ügyben.

A cég saját adatai szerint már 30 éve annak, 
hogy első márkaként egyáltalán intimbetétet mu-
tattak be a televízióban.

Miért van ennek jelentősége?

“A menstruáció vörös, nem pedig kék” - nyilat-
kozta a Vulvanic alapítója, Petra Wieber a WDR-
nek. “Szerintem nagyszerű, hogy a havi vérzést a 

lányoknak végre olyannak mutatják be, amilyen 
valójában, azaz vörösnek. Köztudott, hogy a képek 
többet mondanak ezer szónál” - tette hozzá.

Sajnos még mindig elég gyakori, hogy a menst-
ruációról, mint egyfajta szégyellnivaló dologról 
beszélnek. Az ENSZ szerint mindez a menstruá-
cióval kapcsolatos hiányzó tudással együtt ne-
gatívan befolyásolja a lányok, nők egészségét. 
Többek között ezért is védtelenebbek a diszkrimi-
nációval szemben. Az tehát, hogy egy ismeretlen 
nagy gyártó ilyen jellegű változtatás mellett dönt, 
már rég esedékes. Ettől függetlenül továbbra is 
egy nagyon fontos lépés a felvilágosítás, és ezál-
tal a nők jogainak biztosítása.

Forrás: wdr.de

Kék helyett mostantól vörös 
a menstruációs vér
egy közismert reklámban

Egy ismert intimbetét gyártó vállalat szeptembertől a vért a kék szín helyett vörössel szimbo-
lizálja. A reklámban ezentúl megszüntetik a korábban használt kék folyadékot.

KOVÁCS BRIGITTA EFI
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Szuperhősök 
a valóságban

Kékes Réka - 
Hogyan alkosd 
újra gyönyörteli 
önmagad?
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KOVÁCS BRIGITTA EFI

Milyen jelentősége van szóhasznála-
tunkban a szexualitást, gyönyörszervein-
ket kifejező szavak megválasztásának?

Úgy érzem, az, ahogy használjuk eze-
ket a szavakat, egyfajta rejtett tartalom-
mal bír. Fontos arra figyelnünk, hogy mit 
teremtünk meg általuk, hiszen rengeteg 
frusztráció és ítélet lengi körbe ezen fo-
galmakat. Legfőképp a fasz, a pina és a 
baszás kifejezéshez társul erőteljes vul-
garizáló jelentéstartalom, holott egykor 
ezek is teljesen természetes módon ér-
telmezett szavak voltak. 

Az is szembetűnő, amikor apuciként, 
anyuciként beszélünk a partnerünkről, 
vagy kis kukikácskaként a férfi nemi 
szervről. Ilyenkor érdemes tudatosíta-
nunk, hogy milyen szégyen húzódik 
meg mögötte, illetve hogy hova is he-
lyezzük magunkat egy párkapcsolatban. 
Szülőként definiáljuk-e magunkat, vagy 
valódi, egyenrangú szexuális-erotikus 
társként a szülői feladatok mellett. Te-
gyük fel a kérdést, hogy ezen szavak mö-
gött mely ítéleteink, negatív vagy deg-
radáló elképzeléseink húzódnak meg, 

melyekkel korlátozzuk ill. semmissé tesz-
szük a bennünk szunnyadó életenergiát, 
teremtő energiát!

Néhány évvel ezelőtt írtam egy köny-
vet, ami hamarosan megjelenik magyar 
és angol nyelven. Nagyon izgalmas fo-
lyamat volt keresztülmenni azon, hogy 
hogyan lehet megteremteni új kifejezé-
seket. Érzékeltem, hogy a leggyakrab-
ban használt szavainkhoz annyi minősí-
tés és korlátozó gondolat tartozik, hogy 
érdemesebb új fogalmakat teremteni 
helyettük. Miért kell például a jóni és a 
lingam - szanszkrit - szavakat használ-
nunk ahelyett, hogy azt mondanánk, pina 
és farok? Miért kell befátyolozni, bebur-
kolni, széppé tenni? Azt gondoltam, itt 
valami nem stimmel. Nagyon szeretem a 
gyönyörközpont, gyönyörszerv, szexuális 
gyönyörszerv, medencei gyönyörrész ki-
fejezéseket használni, mert leveszi végre 
ezekről a megnevezésekről a sablonsze-
rű megítélést, túlnagyítást vagy lekicsi-
nyítést. Azonban mindenkinek magának 
kell megtalálnia, hogy mi az a kifejezés, 
ami számára ítéletmentes, nincs gondola-
ti séma rajta, és szabadon tudja használni.

A Szuperhősök a valóságban című 
rovat szeptemberi számában a Ké-
kes Rékával, szomato-szexuális fej-
lesztővel folytatott interjú harmadik 
részét olvashatjátok.

Mindezidáig beszélgettünk a gyö-
nyör valódi, szomatikus átéléséről, a 
szexuális mintáinkról, ill. vágyaink 
elfojtásának káros hatásairól.

A cikkből megtudhatjátok, ho-
gyan függ össze a vágykészségünk 
azzal, hogy mennyire érezzük ma-
gunkat kívánatosnak, és többek kö-
zött fény derül a nők egymás közti 
rivalizálásának gyökerére is.
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Miért kell széppé tennünk a pina, a fasz és a 
baszás kifejezéseket?

Volt néhány hónapja egy poszt ebben a té-
mában a közösségi oldalamon, ahol egy eroti-
kus masszőr az egyik hozzászólásában kifejtette, 
hogy számára ezek a kifejezések csúnyák, és nem 
ért azzal egyet, hogy én használom őket. Ezt én 
nem így látom. Nem csúnyák, csak vulgárissá tet-
ték őket az emberek, de attól még ugyanaz a je-
lentésük, ami. S hogy ki, milyennek érzékeli őket, 
az a saját maga által hozzáadott jelentés tartalom-
tól, ill. megítéléstől függ.

Van-e összefüggés a libidó és aközött, hogy 
mennyire ÉREZZÜK magunkat szexinek, kívána-
tosnak, függetlenül a testi adottságainktól?

A libidó helyett jobban szeretem a vágy, vágy-
tér, vágytest, erotikus tér kifejezéseket, mert sok-
kal jobban lefedik a tényleges testi élményt, hogy 
belülről mennyire indul meg a bizsergés. Talán ez 
a legjobb megközelítése annak, hogy hogyan ál-
lunk a szexualitáshoz. Szerintem a libidó is csak 
egy mérce, ami azt sugallja, mintha kötelező 
lenne magas libidóval rendelkezni, ill. azt mérni, 
összehasonlítani. Számomra a szex magánember-
ként és szakemberként is a minőségről, a szabad-
ságról szól, amit ennek megfelelően nincs értel-
me méregetni.

És igen, nagyon sok köze van a két fogalom-
nak egymáshoz, amennyiben az érzet valóban 
testi állapotként, átélésként jelenik meg. Napi 
szinten adok gyakorlatokat a klienseimnek ah-
hoz, hogy hogyan nyissák meg a vágyteret a tes-
tükben, függetlenül attól, hogy hogyan értékelik 
magukat a tükörben. Nagyon erőteljes hatás ér-
hető el általa. Szoktam látni, hogy akiknek olyan 
gyönyörgyakorlatokat adok, melyeken keresztül 
elkezdik felszabadítani testükben a bizsergető, 
vibráló, orgazmikus állapotokat, azok egy ponton 
túl el is felejtik a kinézetükhöz kapcsolódó ítélete-
iket, és élvezik testük felszabadulását. A kisugár-
zásuk megváltozása miatt pedig a környezetük is 
nagyon gyorsan észleli az átalakulást.

Pont nemrég beszélgettem a lányommal ezzel 
a témával összefüggésben. Arról mesélt, hogy 
igazából azért nincsenek valóban mély barátnői 
kapcsolatai, mert nem szereti látni, ahogy a nők 
versengenek egymással. Elmondta, hogy van 
ugyan egy barátnője, akit nagyon szeret, de rend-
kívül nehéz a kapcsolatuk, mert érzi a rivalizálást a 
lány részéről. Pedig épp azért választotta őt barát-
nőjéül, mert nagyon-nagyon szép - modellkedik, 
ügynökségek fotózzák - és emiatt azt gondolta, 
hogy nem lesznek vetélytársak. Mégis, amikor be-
mennek egy szórakozóhelyre, a pasik állandóan a 
lányommal akarnak kikezdeni, mert olyan erős az 
erotikus kisugárzása, hogy általa a szépség hát-
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térbe szorul. Azt hiszem, ez a példa tökéletesen 
megmutatja, hogy a szépség csak addig jó, amíg 
rá nem ébredünk arra, hogy valójában energiára 
és felszabadult jelenlétre vágyunk.

Szerinted honnan ered a nők igen gyakori ver-
sengése?

Azáltal, hogy nem felszabadultan, gyönyörben 
élünk a testünkben, a vágykészségünk is alacsony. 

Ha nem érezzük gyönyörben a testünket, akkor 
nem érezzük magunkat szexinek. Ha nem érez-
zük magunkat szexinek, akkor úgy érezzük, hogy 
nincs hatalmunk a szexualitásunk felett. Rivalizálni 
fogunk, mert mások alá rendeljük magunkat.

A nők azért versengenek egymással, mert alá-
rendeltnek érzik magukat a többiekkel szemben. 
Azok a nők, akik gyönyörben, gyönyörteltségben 
élnek és tudatosak a vágyterük fenntartásában, 
élvezik egymás társaságát, hiszen folyamatosan 
gerjesztik ezt az energiát egymás közt. Az, hogy 
vannak olyan nők az életükben, akik a bennük je-
len lévő gyönyörre emlékeztetik őket, számukra 
egy adomány.

Egy szép női mozdulat az én gyönyörteremet 
is mozgatja, nem vesz el belőle. De ha bennem 
nincs, és valakiben kicsit több van, vagy azt feltéte-

lezem, hogy több van, akkor abban a pillanatban 
féltékeny leszek rá, hiszen gyengébbnek érzem 
magam, így veszélyeztetetté válik a “túlélésem”.

Milyen hatással lehet a párkapcsolatokban a 
partner kizárólagos birtoklása iránti vágy a sze-
xuális vágyra?

Nem hiszek a monogámiában. Azt látom, hogy 
alapvetően azért kínlódnak a párok, mert csak a 

protokollra, a rutinra, a szokásokra 
építik a szexualitásukat, és így vé-
gül megszűnik köztük a vonzalom. 
Létrejön egyfajta birtoklás, a kizá-
rólagosság élménye - te az enyém, 
én a tied - és ezáltal kialakul egy 
különlegesnek mondott érzés, ami 
azonban a valóság megtapasztalá-
sa során szép lassan szertefoszlik. 
Mert végül energetikailag rájövünk, 
hogy amit korábban kivételesnek 
hittünk, az nem is annyira kivételes. 
Hiszen itt is fejben történik minden: 
ha ő a feleségem, akkor ő különle-
ges számomra, ezért sokkal jobban 
fogom értékelni. Ebből nyerek vala-
miféle energiát, és én is különleges-
sé válok a különlegessé tett kapcso-
lat által. Ez azonban nem a két test 
közötti energiaáramlás, kommu-
nikáció, hanem egy fejben lezajló, 
önigazolást elősegítő hazugság.

Ha vissza tudunk menni oda, 
hogy valódi vonzalomból, és az ab-

ból megszülető gyönyörből legyünk jelen a kap-
csolatban - legyen az egy monoamor (egyszerel-
mű-szerk.), poliamor (többszerelmű-szerk.), vagy 
bármilyen kapcsolati forma - akkor megfelelően 
fog működni. Ha mindenki rendelkezik elegendő 
energiával, akkor senki nem akarja elvenni a má-
siktól, ill. erre használni a kapcsolatot. Ilyenkor már 
nem hiányból élünk a kapcsolatban, hanem bő-
ségből, ami egyfajta megosztási attitűddel társul.

Épp a minap voltam egy intim térben, ahol 
időről-időre barátokkal találkozunk - mélyülünk, 
énekelünk, érintünk, együtt főzünk, amihez ked-
vünk van. Ott mondta az egyikőjük, hogy most 
nagyon vágyik az elköteleződésre. Annyira szé-
pen mesélte, hogy hogyan keres egy olyan lelki 
kapcsolódást, amiben fel lehet szabadulni! Szok-
tam mondani, hogy ha a kapcsolatodban önazo-
nosnak érzed magad, és semmit nem teszel más-
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ként, mint amit a partnered nélkül tennél, akkor te 
egy szabad kapcsolatban élsz. A barátnőm viszont 
rátromfolt erre. Elmondása szerint ő most egy 
olyan kapcsolódást keres, ahol szabadabbnak érzi 
magát a kapcsolatban, mint egyedül. Ez nagyon 
tetszett, imádtam ezt a gondolatát!

Létezik ilyen?

Igen. A gyerekeim apjával éltem ezt meg, aki 
már akkor is nagyon felszabadult férfiként élt - én 
viszont még nem voltam tudatában annak, hogy 
nem vagyok önazonos. Ő világított rá arra, hogy 
milyen szintű boldogságot élhetek meg. Öntu-
datlanul ajtót nyitott számomra egy olyan térbe, 
ahol rádöbbentem önmagamnak egy még fel-
szabadultabb valóságára. Az más kérdés, hogy 
teljesen függővé váltam tőle, és éveket dolgoz-
tam azon, hogy ezt a gyönyörképességet maga-
mon keresztül fejlesszem ki, és ne a másik által 
tegyem lehetővé magam számára. Fejlődésün-
ket számtalan módon támogathatja egy kapcso-
lat, amennyiben jól használjuk a kapcsolati teret. 
Ha egyedül vagyunk, sokszor nem látunk rá arra, 

miben korlátozzuk magunkat. Aztán lehet, hogy 
egyszer csak találkozunk valakivel, aki rámutat, 
hogy mellette ezerrel tudunk fejlődni, és ezáltal 
még felszabadultabbá válhatunk.

Hogyan tanulható meg a saját, legbensőbb 
gyönyörünkhöz való kapcsolódás? Miért van en-
nek jelentősége?

A klienseimnek azt szoktam mondani, hogy a 
legelső dolog az, hogy megértsük és tudatosít-
suk, mit jelent gyönyörtelinek lenni. A második 
- mivel ebben valamennyire gyermeki szinten 
vagyunk, hiszen ami fejleszthető, az egy gyerme-
ki, nyitott állapotban van - hogy megengedjük 
magunknak, hogy befogadóvá, nyitottá váljunk 
ahhoz képest, amit eddig csináltunk. Kezdjük el 
megkérdőjelezni azt, ami eddig volt, és ebből a 
gyermeki nyitottságból nézelődjünk a világban!

Vegyük észre azokat a minket körülvevő nőket 
és férfiakat, akiket nagyon szexinek, példaértékű-
nek, vagy erotikusan magabiztosnak tartunk - ez 
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történhet filmeken vagy baráti körön ke-
resztül - és kezdjük el utánozni őket! Ke-
ressünk a világban a szexualitásukban fel-
nőtt férfiakat és nőket, akik már élik ezt! 
Valaki a testében, a farkában, más a hang-
jában, a mozdulataiban, a lépésében tud-
ja ezt nagyon jól képviselni. Ha például 
megfigyeljük, hogy a zöldséges hangja 
nagyon szexi, akkor próbáljuk meg elját-
szani! Színészkedjünk, játsszunk! Ilyenkor 
a gyermekkori, helytelen mintázatokat ír-
juk át, és a helyes mintázatokat pótoljuk 
be. Ugyanazt a kontextust hozzuk létre, 
de már nem azt várjuk, hogy legyen egy 
tökéletes “isten apánk”, meg egy “isten 
anyánk”, aki ezt megmutatja, hanem ön-
állóan szedjük össze magunk számára a 
hiányzó információt. Aztán lesz egy olyan 
pont, ahol már nem csak utánzunk, hanem 
elkezd zsigeri szinten is a létünkké válni, 
testet ölt a forma, ami a mi saját, eredendő 
szexisségünk - s így az energia is megér-
kezik hozzá - ami fantasztikus és elemien 
rendhagyó élmény.

 
Kékes Réka weboldala

https://www.kekesreka.hu/
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SZEGHY KRISZTINA

„Egy nő két dologért képes
mindent megtenni: hogy ne legyen,
és hogy legyen gyermeke”
- a termékenységi problémák lelki háttere

Az ősz, a szüret, azaz az elvégzett 
munka eredményének betakarítása 
idején hajlamosabbak vagyunk arra, 
hogy az év végéhez közeledve foko-
zottabban koncentráljunk nemcsak 
a sikereinkre, hanem a kudarcainkra 
is. Annak, aki már régóta vár a gyer-
mekáldásra, nagyon nehéz elfogad-
ni, elengedni, hogy egy újabb év telt 
el sikertelenül. 
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Egyre több a negyven év körüli, első gyerme-
kéért küzdő nő. Sajnos ilyenkor hajlamosak va-
gyunk ítélkezni: biztosan az ő hibája, mert… És 
jönnek az indokok: túl sokáig várt, biztos senki 
nem felelt meg neki, vagy épp rásütjük a „karri-
erista” bélyeget. Holott nagyon sokan időben 
döntenek úgy, hogy gyermeket szeretnének, de 
sajnos a sors sok évnyi várakozásra és küzdelem-
re kényszeríti őket.

Szeretném közelebb hozni mindenkihez a ben-
nük zajló folyamatokat, hogy ne csak a családta-
gok, a közvetlen barátok forduljanak empátiával 
feléjük, hanem társadalmi szinten is megértésre 
találjanak. 

„Nagyon érzem, hogy megy az idő, lelkileg sa-
tuban vagyok. A harmincas éveimet azzal töltöt-
tem el, hogy küzdöttünk, hogy családdá váljunk. 
Egyik kivizsgálásról a másikra jártunk. Endometri-
ózis. Műtétek. Sikertelen lombikok. Másoknak rég 
van gyerekük, és ez egyre inkább elkeserít. Nem az 
ő boldogságuk, hanem a tény, hogy milyen gyor-
san megy az idő. Úgy érzem, hogy sok mindent 
megtettem, de mostanra teljesen kimerültem, el-
fáradtam, és semmi eredményt nem hozott.”

Vannak szerencsés párok, akik eldöntik, hogy 
gyermeket szeretnének, és szinte azonnal, vagy 
rövid időn belül érkezik a gyermekáldás. Mások-
nál azonban ez a pont csak egy nehéz, sok testi és 
lelki fájdalommal járó út kezdete, orvosi vizsgála-
tok tömegével, és sokszor műtétek sorozatával. A 
nő, aki éveken át azt hitte, hogy minden rendben 
van a testével, csak a meddőségi kivizsgálások 
során szembesül azzal, hogy PCOS miatt nincs 
is peteérése, vagy endometriózisa van, amelyet 
a gyermekvállalás előtt még meg kellene műte-
ni, vagy épp pajzsmirigy alulműködése, esetleg 
autoimmun problémája. Sajnos hosszú a lehetsé-
ges okok listája…

Mindezekről a tágabb környezet nem tud sem-
mit, sokszor még a család is csak részlegesen. 
Ezért nagyon sértőek és fájdalmasak lehetnek a 
barátok, ismerősök sokszor tapintatlan vagy ér-
tetlenkedő megjegyzései, kérdései, amelyek arra 
vonatkoznak, hogy mikor jön már a baba. 

Ez eltávolodást idézhet elő a baráti kapcso-
latokban. A pár, hogy elkerülje a kellemetlen 
helyzeteket, egyre többször marad távol a baráti, 
családi összejövetelekről, és egyre inkább elszi-
getelődik. 
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Holott már önmagában azzal a veszteségél-
ménnyel is nagyon nehéz egy nőnek megbirkóz-
nia, hogy úgy érzi, kudarcot vallott, mert nem ké-
pes eleget tenni a legalapvetőbb női feladatnak, 
az anyaságnak. Kimarad a gyermekvárás élményé-
ből, látja, ahogy a testvérek, barátok szülővé vál-
nak, és fájdalmas a számára, hogy ők nem élhetik 
meg a szülői szerepeket. Ezt a veszteségélményt 
gyarapítja a szociális kapcsolatok beszűkülése is. 

„Holnap megyek egy új orvoshoz, egy másik 
meddőségi központba. Előre tudom, hogy mi kö-
vetkezik. Megint jön majd a korommal, meg hogy 
mit képzelek én. Hova akarok én már gyereket. 
Nem tehetek róla, hogy ilyen későn találtam meg 
a férjemet. Én már huszonéves korom óta szeret-
nék anya lenni, de sosem volt olyan partnerem, 
aki szintén családot szeretett volna.”

A meddőségi kivizsgálások, beavatkozások 
testileg, lelkileg és anyagilag is megterhelőek. A 
nő azt éli meg, hogy a teste cserbenhagyta, ide-
genek vizsgálatának tárgyává lett. A legbensőbb, 
legszentebb élményt, a gyermekvállalás csodáját 
ki kell tennie az egészségügyi dolgozók kezébe, 
a testével együtt. 

A vizsgálatok során az orvos kevés időt tud 
szánni egy-egy páciensre, és jellemzően nem em-

patikusan, hanem nyersen és határozottan, időn-
ként kifejezetten bántóan fogalmaz. Egy negyven 
évet betöltött nő már nehezebben fogan meg, és 
több a komplikáció lehetősége, kevésbé növeli a 
meddőségi központok sikerességi rátáját. Ezért 
egy ilyen korú nő eleve szégyent és szorongást él 
meg, amikor orvosi segítséget kér, és sokszor az 
orvos előítéletével is szembe kell néznie. 

„Nem bírom magam rászánni, hogy újra ezt vé-
gigjárjam, hogy újabb és újabb stimuláció, és be-
ültetés. Az elmúlt 3 évben teljesen megváltozott a 
fizikumom, a külsőm, a személyiségem is.”

A lombik programok hormonkezeléssel jár-
nak. A hormoninjekciók pedig nem kívánt testi 
változásokat okoznak, például jelentős mértékű 
hízást. Az orvosok ezekben a több héten át tar-
tó időszakokban a sportolást sem javasolják, ami 
szintén hozzájárul a testalkat változásához. Emel-
lett a hormonok a viselkedést is megbolygatják, 
a nő ilyenkor sokszor ingerlékenyebb, érzéke-
nyebb, egy lelki hullámvasúton érzi magát, ami a 
párkapcsolatra is rányomhatja a bélyegét. 

Az injekciókat általában minden nő magának 
adja be, van, ahol a férj segít ebben. Meg kell 
szoknia, hogy fájdalmat kell okoznia önmagának, 
hogy egy idő után a teste úgy néz ki a sok injekci-
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ótól, mintha megverték volna. Ráadásul az injek-
ciókat időre kell beadni, ami behatárolja ilyenkor 
a pár mozgásterét, lehetőségeit. 

„Nem lehet ehhez az egészhez hozzászokni. 
Mikor beültetik a babát, megkapod az ultrahang 
felvételt, itt van ő, menj haza, és vigyázz rá, meg-
látjuk, hogy két hét múlva mi lesz. És nem sikerült. 
És megint nem. És megint nem…”

A várt fogantatás elmaradása érzelmileg na-
gyon megterhelő, a reménykedést rendre a csa-
lódottság és szomorúság időszakai követik. Min-
den egyes sikertelen beültetés veszteségélményt 
és feldolgozandó gyászt jelent a pár mindkét tag-
jának. Sok sírás, düh, harag, és a végén ürességél-
mény szövi át ezeket a napokat. 

A nők gyakran érzik azt, hogy egyedül ma-
radtak a veszteségükkel, mert a férfiak látszólag 
könnyebben viselik a kudarcot. Látszólag: hiszen 
ők érzésük szerint nem omolhatnak össze, nekik 
kell támaszt biztosítaniuk a szeretett nő számára, 
aki a hasfalába szúrta a rengeteg injekciót, aki 
félt, szorongott, remélt az utolsó pillanatig, amíg 
kimondták: ezúttal sem sikerült. 

„Van olyan barátnőm, aki nem akar gyereket, és 
tök jól érzi magát így. Azt mondja, hogy élvezzem 
az életet inkább, ne azon görcsöljek, hogy nem 
jön a baba. Utazzunk inkább a párommal, járjuk 
körbe a világot. Én értem, hogy ő élvezi a gyerek 
nélküli létet, mert ez az ő döntése. De én nem ezt 
választottam. És én minden lehetőséget próbál-
tam megragadni.” 

Amikor egy pár elmondja nekünk, hogy nehe-
zen jön a baba, nem könnyű bármit is válaszolni. 
Néha nem is kell, mert mint tudjuk, a pokolba ve-
zető út is jószándékkal van kikövezve… Sokszor 
egy segítő szándékkal kimondott tanács ilyenkor 
többet árt, mint használ. 

Mégis mit tudunk tenni ilyenkor? Tanácsadás 
helyett inkább kérdezzük meg, miben segíthe-
tünk. Legyünk empatikusak. Próbáljuk a másik 
ember helyzetéből tekinteni a világra, képzeljük 
el, mi hogyan éreznénk magunkat, ha a fent leírta-
kon kellene keresztülmennünk. Ne ítélkezzünk, és 
ne kicsinyeljük le az érzéseit! Jelezzük felé, hogy 
látjuk, hogy ez fájdalmat okoz neki, hogy nehéz 
dolgokon megy keresztül, és hogy meghallgat-
juk, ha szeretné elmondani. 

„Eléggé magányos út ez. Az emberek nem 
akarják megérteni, mert ez nem egy olyan ha-
bos-babos téma, amiről bárki szívesen beszélget. 
Vagy azért szakad meg a kapcsolat, mert a másik 
félnek családja lesz, vagy egyszerűen nem érti, 
mit kell emiatt ennyire szenvedni, és nyavalygás-
nak érzi. Úgy érzem, hogy eléggé ketten marad-
tunk ezzel a problémával a párommal.”

A nehezített fogantatás tehát nehéz, sok stresz-
szel és magánnyal járó út. A legjobb, amit tehe-
tünk, amennyiben barátnőnk, családtagunk érin-
tett, ha mellette vagyunk. Ha néha csak együtt 
vagyunk vele, és együtt gyászolunk vele. Lehet, 
hogy nem tudjuk átérezni, hogy milyen lehet 
megküzdeni a meddőséggel, de meg tudjuk 
hallgatni őt, és ez már önmagában nagy segítség 
lehet a számára. 
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http://www.szeghykrisztina.hu/babahivogatoprogram.html
http://www.szeghykrisztina.hu/konyvek.html
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( („Nem az életszínvonal a fontos, hanem az életmód.”
                                                                                        Sri Sathya Sai Baba
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KARÁSZI ALEXANDRA

Olasz életérzés, 
pezsgő hangulat: 
irány Bari
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Bari (ejtsd: Bári) hatalmas kikötőváros, több 
nagy tengerjáró hajó kezdi meg innen az útját, 
vagy áll meg néhány órányi pihenőre. Indulnak 
hajók innen Horvátországba, Görögországba, de 
Albániába is. 

A város igazi pezsgő, lüktető mivolta az itt ta-
nuló diákoknak köszönhető, igazán meghatározó 
az éjszakai élet. Leginkább az óváros környékén 
nagy a nyüzsgés, a szórakozóhelyek, bárok és ét-
termek erre találhatóak. A leglátványosabb neve-
zetessége önmagában az óváros, viszont ezenkí-
vül Bari nem bővelkedik túl sok más látnivalóban. 

Éppen emiatt Bari nem elsőszámú célpont a 
turisták szemében, bár meg kell hagyni, az óváros 
(Cittá Vecchia) igazán magával ragadó, olaszos, 
szűk utcák, autentikus szép épületek és hagyo-
mányokat őrző asszonyok, akik tésztát készítenek. 
Összességében Barira elegendő egy maximum 
két nap, az óvárost is inkább nappal érdemes 
megtekinteni, este pedig enni és bulizni egy jót. 

Sétára az óvároshoz hasonlóan a parti sétány és 
a tengerpart is egy jó választás. Bari legnagyobb 
strandja (Pane e Pomodoro) tökéletes napozásra, 
fürdésre, bár hozzá kell tenni meglehetősen zsú-
folt és olykor nem a legtisztább partszakasz. Vi-
szont a város környékén kevésbé telített, szép és 
élvezhető partok fedezhetőek fel. 

Bevallom nem szerepelt első számú úti cél-
jaim között, viszont magával ragadóan varázs-
latos Dél-Olaszország második legfontosabb 
városa, Bari. 

Bari pezsgő, fiatalos város, tele van élettel, 
mégis a turistákat leginkább a környéke vonz-
za. Az agglomerációban, remek strandok, cso-
dás kirándulási lehetőségek érhetőek el, alig 
néhány percnyi vonatozással. 

E havi cikkemben Bari, a Dél-Olaszországi 
lüktető város kapja a főszerepet, szó lesz ne-
vezetességekről, és bejutási információkkal is 
készültem, hátha valaki kedvet kap egy őszi 
olaszországi kiruccanáshoz. 
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Bari fő látványosságai között első és legfonto-
sabb a Szent Miklós bazilika. 1087 és 1197 között 
épült. Érdekessége, hogy itt nyugszik Szent Mik-
lós, akinek ereklyéit 1087-ben hozták a városba. 
A bazilika jelentős keresztény zarándokcélpont a 
görög és a római katolikusok közt is. 

Felmerülhet mindenkiben a kérdés, de mégis 
hogyan kerültek ide Szent Miklós ereklyéi?

A válaszhoz először azt beszéljük meg, ki is volt 
valójában Mürai Szent Miklós. 270-ben született 
és 343-ban hunyt el. Kevés forrás maradt fenn, 
melyből valós információ tudható meg életéről, 
de 19 éves volt, amikor nagybátyja, aki Myrai püs-
pök volt, papnak szentelte fel. Nevéhez nagyon 
sok legenda fűződik, többek között a három lány 
kiházasítása. 

„Egy nemesember elszegényedett, ezért meg-
felelő hozomány híján nem tudta férjhez adni a 
3 lányát, és prostitúcióra biztatta őket a megél-
hetésük kedvéért. Meghallotta ezt Miklós és egy 
éjjel, hogy titokban tartsa kilétét egy arannyal teli 
erszényt dobott be az ember ablakán, aki ki tudta 
házasítani a legidősebb lányát. Majd a következő 
években is kapott névtelen jótevőjétől egy-egy 
arannyal telt erszényt, így valamennyi lányát tisz-
tességesen megházasította. A harmadik évben 

az apa kileste a névtelen adakozót, hogy megkö-
szönje neki jótevését, de Miklós azt mondta, hogy 
csak Istennek tartozik köszönettel.

A másik, a tengeri vihar lecsendesítése: 
Miklós Jeruzsálembe ment zarándoklatra és vihar 
kerekedett. Látta, hogy a mellettük lévő hajó orrvi-
torlája elmozdult, a legénység két tagja a vízben 
volt. Miklós nem habozott a vízbe vetette magát és 
megmentette a két hajóst, kivitte őket a hajójukra 
köpenye övével kikötötte őket a hajóhoz, helyére 
rakta az orrvitorlát és visszaúszott a saját hajójára. 
Amikor a tengerészek hálaimát mondtak Myrában 
akkor megismerték Miklóst és köszönetet mond-
tak neki, visszaadták a köpenye övét, amit erek-
lyeként őriztek megmenekülésük óta. Onnantól 
kezdve a tengerészek Szent Miklóshoz imádkoztak 
baj esetén.” (Forrás: szabadlepes.hu)

Következő fő látványosság Cattedrale di San 
Sabino, azaz a székesegyház mely mindössze 250 
méterre épült a bazilikától. A templom egy 1156-
ban lerombolt katedrális helyére került. A ma lát-
ható épületet 1292-ben szentelték fel. A kripta 
részben három ereklyét is tárolnak. Az egyikben 
Bari első püspökének a maradványai találhatók. 
Középen van Szent Sabino ereklyéje. Szent Sa-
bino Puglia püspöke volt 514-től. Nevéhez több 
legenda is fűződik. 
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Az egyik szerint megmentette az olasz félszi-
getet a Totila Ostrogoth király ostromától. Mivel 
a király próbára akarta tenni a püspök képessé-
geit, aki a találkozásukkor nagyon öreg volt már 
és vak, a király szolgának álcázta magát és borral 
kínálta a püspököt, aki viszont a nevén nevezte a 
királyt. Totilát ez annyira lenyűgözte, hogy eltekin-
tett a csatától. 

Egy másik legenda szerint egyszer egy félté-
keny főesperes akarta megmérgezni őt, meg is itta 
San Sabino a mérget, de nem halt meg, ellenben 
a féltékeny főesperes igen. Innen ered, hogy Szent 
Sabino-t a mérgek elleni védelmezőnek tartják.

Az óváros felfedezése után mindenképp sé-
táljunk végig Bari hangulatos tengerparti sétá-
nyán. Naplementekor és este különösen szép. A 
promenád mentén, több padon is meg lehet pi-
henni, nézni a tengert és az érdekes épületeket. 
A Lungomare nyugati, a városközponthoz közeli 
végén a kikötőt láthatjuk, míg a keleti végén Bari 
strandjára, a homokos-füves-kavicsos Pane e Po-
modoróra jutunk. Ha Bariban csak a szállásunk 
van, és elsősorban Puglia más szépségeit nézzük 
meg, itt egy sétát akkor sem érdemes kihagyni.

Néhány szóban a beutazásról, mert úgy gon-
dolom Bari ősszel is csodás választás egy hétvégi 
kiruccanásra. 

Jelenleg Puglia tartományba való beutazás 
előtt, tehát ez Barira is vonatkozik, egy adatlapot 
kell kitölteni, melyet a sanita.puglia.it webolda-
lon lehet elérni. Budapestről Wizz Air és Ryanair 
gépek indulnak. A reptérről vonattal vagy busszal 
könnyen elérhető a belváros. 

Bari környékén pedig érdemes felfedezni Po-
lignano a Mare-t, egy festői, képeslapokra kíván-
kozó, a tenger melletti sziklákra épült falut. Puglia 
egyik legromantikusabb, legszebb települése, 
mind nyaralás, mind városnézés céljából érde-
mes felkeresni. Az óvárosban több helyről is na-
gyon szép a panoráma a tengerre. A kis, sziklás 
tengerparton pihenésen kívül, szép kis óvárosá-
nak szűk utcáiban is jókat lehet sétálni.

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

https://in-my-backpack.com/
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BALLA ANITA

A születésnapoktól való szorongás: 
Hogyan befolyásol a média?

A szeptember csak egy ugyanolyan hónap, mint bármelyik másik, de 
nekem a legkedvesebb, hiszen ebben a szép hónapban születtem. 

A napokban töltöttem be a 19-dik születésnapomat, az utolsót, mi-
előtt a 20-as éveimbe lépnék. Egy év újra eltelt, rekord sebesség alatt, 
nemrég még a nagy vízválasztó 18-at ünnepeltem. Megelőzvén a félre-
értéseket nem egy létösszegző cikket készülök írni, hiszen valljuk be, 
most vagyok életem elején, a fiatal felnőtt lét kapujában állok és várok 
a soromra, hogy végre én is VIP tag lehessek. 
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Elgondolkoztam azon miért is várjuk, vagy ép-
pen nem várjuk a nagy napot, ami minden évben 
megismétlődik, mégis mindig másképpen. 

Mit is jelentenek valójában a szülinapok mos-
tanság? Mennyire befolyásolja a social media a 
gondolkodásunkat, életfelfogásunkat?  Mi számít 
sikeres vagy éppen sikertelen születésnapnak? 
Hogyan éljük át mi saját magunk? Mik az elvárá-
saink és mennyiben más a valóság? 

Az alapvető, hogy ünneplünk a családdal, ba-
rátokkal, szülinapi tortánkon elfújjuk a minden 
évben növekvő számú gyertyák sokaságát, elé-
nekeljük a híres dalt, ajándékokat kapunk, fogad-
juk a felköszöntéseket és jól érezzük magunkat. 
Persze sokan nem is kerítenek neki különösebb 
jelentőséget, ugyanolyan napként kezelik, mint 
bármelyik másikat. Sokaknak csak egy fránya 
emlékeztető, hogy egy évvel megint idősebbek 
lettek, másoknak viszont egy “önző” nap, amikor 
csak saját magukat helyezik előtérbe. 

Én azok közé az emberek közé tartozom, akik 
szeretik a születésnapjukat és az ünneplést, bár 
nem kerítek neki nagy habos babos partyt. Alap-
vetően próbálom mindig kiélvezni és örülni 
az apró örömöknek nap, mint nap, így nincs ez 
másképpen ezen a napon sem. Legjobban akkor 
érezhetjük jól magunkat, ha olyanokkal töltjük az 
időnket, akik törődnek velünk, fontosak vagyunk 
a számukra és kölcsönösen szeretjük egymást 
(persze ez minden más alkalomra igaz). 

Természetesen mindenkiben kialakul valami 
kis elvárás, hogy hogyan is képzeli el a közös ün-
neplést akár barátokkal, családdal vagy egyedül. 

Ezeket az elvárásainkat egy jó ideje nagyban 
befolyásolja, hogy mit látunk, hallunk minden 
nap a social média oldalakon. Lehet szó, akár 
más ismerőseink megosztott tartalmairól vagy 
a kedvenc hírességeinkről, celebeinkről, illetve 
külföldi vagy magyar influenszerekről. Általában 
az efféle tartalmak a nagyzolásról és az adott sze-
mély népszerűségéről szólnak. Láthatjuk, hogy 
a legdrágább outfitben pózolnak egy fullra fel-
díszített háttér előtt, körülöttük a sok ajándék, a 
nagy emeletes torta és lufik sokasága. Különfé-
le party helyeken, éttermekben csekkolnak be a 
megszámlálhatatlan mennyiségű barátaikkal és 
könnyen elkaphat minket a féltékenység és a vá-
gyakozás, hogy nekünk is hasonlóan teljen a nap, 
ami csak a miénk. Nyilvánvalóan nem az összes 
social médiában aktívan szereplő posztol ilyen 
tartalmakat, sokan épp az ellenkezőjét teszik és 
egyikkel sincs probléma, hiszen mindenki úgy 
ünnepel, ahogy jól esik neki. 

Viszont sajnos velem ellentétben sokan, főleg 
a tökéletes életre törekedő, kevés önbizalommal 
rendelkező kamaszok könnyedén azt hihetik, 
hogy ez a “normális”, nekik is ily módon kell ünne-
pelniük és próbálják leutánozni a látottakat. Abba 
azonban nem is gondolnak bele, hogy mi van az 
elkészült képek, videók mögött, mert lehet, hogy 
minden tökéletesnek tűnik, meseszerű és happy, 
miközben maga a szülinapos lelkileg nem is érzi 
jól magát vagy csak a követők kedvéért csinálja. 
Arról nem is beszélve, hogy a kevesebb sokszor 
több és nem a mennyiség, hanem a minőség 
számít. Éppen ezért, ha 2 barátunkkal töltjük el 
a napot, kevésbé fancy módon, még ugyanúgy 
tökéletes lehet a napunk. Nem mellesleg, ez egy 
olyan esemény, amikor saját magunk vagyunk a 
főszereplők, mi állunk a középpontba és minden-
ki, aki számít, tesz azért, hogy boldogok legyünk. 
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Egy másik dolog, ami szintén szorongást 
okozhat sok mindenkinek, azok a számok. És 
nem, itt nem az életkorra gondolok, bár akár ez 
is lehet aggasztó, hanem arra a számra, hogy 
hányan köszöntenek fel az interneten keresztül, 
amit nem csak mi magunk látunk, hanem az ösz-
szes ismerősünk. Sokan tévesen úgy vélik, hogy 
ettől a számtól függ, hogy mennyire vagyunk 
népszerűek, mennyien szeretnek, mennyien 
gondolnak ránk. 

Kezdetben, mikor még ismerkedtem a Face-
book világával nekem is, ahogy szinte az összes 
ismerősömnek nagyon is számított, hogy egyál-
talán ki, mit és mennyien írnak az idővonalunkra. 
Aztán ebből adódtak a kínos szituációk, amikor 
alig ismerjük egymást az illetővel és bele kény-

szerülünk a szokásos, hogy vagy, rég hallottam fe-
lőled beszélgetésbe. Majd jönnek a gondolatok, 
hogy ő vajon miért nem írt, hiszen nem vagyunk 
rosszban, talán haragszik rám, én írtam neki, akkor 
neki is kellene, miért nem teszi, jó ő sem írt, én se 
fogok, idén több embernek jutottam az eszébe. 
(Több embernek jelezte ki a Face, hogy ma van 
xy születésnapja. Küldd el neki jókívánságaidat!) 

Aztán persze az üzeneteket felváltotta a közös 
képek, videók posztolása. Miszerint a sok ember, 
aki közös képet rakott ki az idővonalra azt jelen-
tette, hogy mindenkivel milyen jó kapcsolatot 
ápol, hiszen a képeken láthattuk, hogy itt voltak, 
ott voltak, ezt csinálták, azt csinálták. 

Ezek alapján meg van a mérce, ami alapján ál-
líthatjuk, hogy sikeres vagy sikertelen születésna-
pot éltünk át. Csak viccelek, egyáltalán nem ezen 
múlik, hogy sikeres vagy sem, csak sajnos a social 
médiának van ilyesféle negatív hatása az életünk-
re. Azonban, ha tudatosan tudjuk kezelni és po-
zitívan állunk a dolgokhoz, nem hálózhatja be a 
net gondolatainkat. A sikert, sikertelenséget min-
denki a saját mércéje alapján mérje és ne a tár-
sadalom által felállított standard alapján. Külön-
bözőek vagyunk, más értékrenddel és más tesz 
minket boldoggá. Teljes mindegy, hogy a nagy 
habos buli, a szűk légkörű összegyűlés vagy egy 
saját magunkra koncentrált Metime jelenti a sike-
resen zárt születésnapot, a lényeg, hogy mindez 
örömöt nyújtson és maximálisan tudjuk élvezni 
minden percét, másoktól teljesen függetlenül. 

Sok Boldog Születésnapot Kívánok 
a hónap szülötteinek!



Csatlakozz a Csak POZITÍVAN közösséghez 
a Facebookon!

Köztünk biztonságban vagy!

“Csak Pozitívan - A tudatos ember magazinja” csoport

Nálunk szeretve vagy!

Itt otthon vagy!

Itt jó helyen vagy!

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


„biztos lehetsz, 
hogy
megjelenéseddel 
a stílusosan nőies 
lezserséget fogod 
képviselni”
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Ha Te is édesanya vagy, aki hajnaltól estig folyamatosan csinál valamit, és alig tud időt szakíta-
ni önmagára és az öltözködésére, ez a cikk Neked szól! Bizony nem könnyű reggel a gyerkőcök 
suliba és óvodába indítása, a reggeli elkészítése és az egyéb sietős feladatok mellett még egy 
stílusos szettet is összeállítani magunknak. Így hát az a legjobb megoldás, ha vannak bevált da-
rabjaid, amelyekhez bármikor nyúlhatsz az adott évszakban, és akár 3 perc alatt magadra tudod 
ölteni őket - mégsem érzed utána kínosan magad.

Ősszel ugyan kicsit több holmit kell összeválogatnunk, és gondolnunk kell az esőre és a hi-
degebb reggelekre is, de még így is lehetséges kevés ruhából nőies, kényelmes, stílusos össze-
állítást létrehoznunk magunknak. Lássuk, miket érdemes beszerezned akkor, ha szeptembertől 
neked is fix programoddá vált, hogy iskolába, majd onnan haza is vidd a gyerekeket. Ha nem 
is válsz egyből szupermodellé a következő öt ruhadarabot kombinálva, abban mégis biztos le-
hetsz, hogy megjelenéseddel a stílusosan nőies lezserséget fogod képviselni, és mindegyik hol-
mit jól ki tudod majd használni a hidegebb időszakban.

HOGYAN TEREMTS
STÍLUSOS RUHATÁRAT?
XIX.

BOTYÁNSZKY SZILVIA

5 praktikus őszi ruhadarab
anyukáknak

Nőies, hosszított kötött kardigán

Egy meleg, finom, szép kardigán - 
amely ráadásul ápol és eltakar, ha hosz-
szított fazonban veszed meg - alapdarab 
az őszi napokon, ráadásul kényelmes, és 
szabadon kombinálható nadrágokkal, 
vagy akár egészruhákkal is. Csizmával, 
bokacsizmával, skinny farmerrel is visel-
heted, és nem csak egyszerűbb felsőré-
szekkel, de garbóval is jól mutat.



38   CsPM

Lovaglócsizma

A klasszikus lovaglócsizma sosem fog 

kimenni a divatból, így érdemes egy ki-

csit többet költened rá, abban a biztos 

tudatban, hogy minden télen nyugodt 

szívvel hordhatod majd, mindig stílu-

sosnak fogsz tűnni benne. Laza és csi-

nosabb összeállításokhoz is felveheted, 

és az is nagyon fontos szempont, hogy 

megbízhatóan kényelmes viseletre lel-

hetsz benne.

Ujjatlan dzseki

Ősszel, és főleg télen hatalmas szolgálatot tesz egy plusz réteg a kardigánod fölött - főként, ha ko-csival jársz a gyerekekért az iskolába vagy az óvo-dába, hiszen sokan nem szeretnek kabátban ülni az autóban. Egy szép, igényes kivitelezésű ujjatlan dzseki nagyon stílusos és nőies lehet - próbáld csak ki a nagyméretű sállal együtt! -, és az sem mellékes, hogy legtöbbször hőszigetelő, vízhatlan anyagból készülnek, ami elengedhetetlen télvíz idején.

Nagyméretű sál
A kendőkről, sálakról köztudott, hogy 

kötelező stíluselemek, hiszen látványosan 

öltöztetnek (főleg, ha egy napszemüveg is 

társul hozzájuk). A kendők és sálak egyik leg-

fontosabb tulajdonsága, hogy melegen tart-

ják a nyakad és a dekoltázsod, ám tudd azt 

is, hogy egyértelműen összeszedettebbé, 

teljesebbé teszik azt a szettet, amelyet kiegé-

szítesz velük. Ne hagyd ki ősszel és télen ezt 

a nagyszerű lehetőséget, használd ki, hogy 

nagyméretű sálat hordhatsz, mert nagyon 

sokat emel a megjelenéseden!

Testen átvetős táska

Egy édesanyának hatalmas szüksége van egy jó 

táskára, amelyben elfér minden olyan kisebb-na-

gyobb tárgy és kacat, ami a gyermeknevelés sok-

szor váratlan fordulataihoz szükséges. Ma már 

számtalan színben és fazonban találhatunk női-

es, stílusos átvetős táskákat a boltokban, így Te is 

könnyen rábukkanhatsz az egyéniségedhez illő 

darabra! Ráadásul roppant kényelmes megoldás, 

ha az embernek mindkét kezére szüksége van 

(mert az egyikben a gyerek kezét fogja, a másik-

ban pedig egészen biztosan cipel valamit).



https://botyanszky.hu/
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Könyv úton lévőknek
Vigyázat! Könyves övezet!
Belépés kizárólag olvasóknak!

KOVÁCS BRIGITTA EFI
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aa
Engedjétek meg, hogy egy személyes törté-

nettel indítsak. Volt idő, amikor a könyvtárból az 
elhasználódottság, megromlott állapot miatt ki-
selejtezett könyveket harcias könyvamazon mód-
jára próbáltam megmenteni a falu szélén lakó 
Öcsi Bá’-tól, aki csupán kiváló, vaskos hasábú tü-
zelőanyagot látott a halomra vetett irodalomban. 
Igyekezetemet azonban nem koronázta siker. A 
dohos, szakadt, egérrágta zsoltárok, ponyvák, 
szakkötetek, elégiák, mesék, krimik és ódák egy-
formán jó meleget biztosítottak Öcsi Bá’ számára 
mind a nyáriban (nyári konyha), mind pedig a kis 
szobában.

Volt idő, amikor kinyomtatott listán pipálgat-
tam az alapműveltség, és általa a nagybetűs tudás 
kincsét ígérő irodalmát. Utólag belegondolva, 
még a kifejezés is nevetséges: ‘alapműveltség’. 
Mintha bárki kevesebb lenne attól, mert mondjuk 
nem olvasta Dosztojekszkij Bűn és bűnhődését, 
melyet akkor én még oldalanként végiggyöt-
rődtem, és megengedtem neki, hogy heteken 
át nyomasszon, csak hogy elmondhassam, köze-
lebb kerültem az áhított, kőbe vésett alapművelt-
séghez. A legtöbb klasszikus kötet alapvető em-
beri értékeket, helyzeteket, archetípusokat mutat 
be, melyekről előttük, és őket követően is sokan 
írtak. Azt gondolom, egy adott érték, gondolat 
számos különféle műfajon, szerzőn keresztül jut-
hat el a különböző emberekhez. Hiszen ahányan 
vagyunk, épp annyi félék.

Volt idő, amikor az általam kiválasztott művet 
kivétel nélkül akkor is befejeztem, ha már a hátam 
közepére se kívántam - persze nem mindig a mű 
színvonalával volt a baj, sokszor még csak éretlen 
voltam az adott alkotáshoz.

Volt idő, amikor mindennél jobban igyekez-
tem beszerezni a könyvajánlókban dicsőített, épp 
menő, és/vagy elismert írók műveit, miközben 
próbáltam minél jobban menekülni a valóságból.

Végül be kellett látnom, hogy a túlzásba vitt ol-
vasás, éppúgy, mint a túl sok tévézés, ill. a média-
tartalmak fogyasztása az élet valódi megélésétől 
veszi el az időmet, azaz az életemet.

Végül az egyik költözés során sikerült eljut-
nom odáig, hogy féltve őrzött kincseimet, a köny-
veimet, melyek két óriási szekrényben sorakoztak 
tömött sorokban, eladjam, elajándékozzam. Azó-
ta is jól érzem magam a jelenlegi, két könyves-
polcnyi könyvvel, és az e-könyvtárammal, melyek 
folyamatosan változnak attól függően, épp merre 
vezet szellemi utam.

Újonnan induló rovatomban könyveket fogok 
bemutatni. Szépirodalmat, regényeket, eseten-
ként meseregényeket, verses köteteket, műfaji 
megkötés nélkül. Ha a legújabb sikerlistás írók 
műveire vagy kíváncsi, ami kiváló beszédtéma 
lehet egy kötetlen, üzleti partin, vagy az alapmű-
veltséghez tartozó kötetek érdekelnek, esetleg 
egy könnyed esti olvasmányra vágysz, akkor ez itt 
nem a te helyed.

Ha viszont érdekel az ember, a világ, annak 
materiális aspektusán túl, és szeretnél közelebb 
kerülni önmagadhoz, akkor jó helyen jársz. Olyan 
könyvekről olvashatsz majd e rovatban, melyek 
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reményeim szerint jelzőtáblaként szolgálhatnak 
keresők, úton lévők számára. Nem célom eszté-
tikai, irodalmi szempontból vizsgálni a műveket. 
Ennél sokkal fontosabbnak tartom az üzenetü-
ket. Mivel bármilyen tapasztalatot, élményt - még 
objektivitásunk legmagasabb fokán is - kizárólag 
szubjektív szempontból vagyunk képesek meg-
közelíteni, így könyvajánlóim során sem áll szán-
dékomban elkerülni a szubjektivitást. Sőt, előfor-
dulhat, hogy kimondottan szenvedélyes, elfogult 
lelkesedést tapasztalsz majd.

Azt gondolom, legyen egy könyv bármilyen 
választékos irodalmi bravúr, ha mélyre taszít, és 
rossz érzéseket kelt benned, anélkül, hogy azt 
végül feloldaná, akkor nem több, mint szellemi, 
lelki méreg. Ahogy Mihálka György festőmű-
vész is vallja, „már az első pillanattól egyér-
telmű volt számomra, nem dolgom a bennem 
lévő fájdalmat, félelmet, rútat „klónozni”, már 
van így is elég ebből körülöttem a Földanyán.” 
Ez az elv alapvető értékmérőm lesz könyvaján-
lóim során.

Mivel valójában minden mű egy párbeszéd az 
író, és az olvasó között, olvasóról olvasóra más-
ként hat. Ami az egyiket gyönyörűséggel tölti el, 
a másikat rettenetesen bosszantja, vagy untatja. 
Mindenkinek joga van a saját nézőpontjához.

Az elmúlt időszakban ráeszméltem, hogy elég 
lenne életünk végéig talán csak néhány könyvet 
olvasni, de azokat egyfolytában. Amennyiben jó 
az adott alkotás, valahányszor újraolvassuk, min-
dig másra hívja fel a figyelmünket. Azáltal, hogy 
egy új réteg kerül napvilágra, olyan érzést kelt, 
mintha nem is ugyanazt a könyvet olvasnánk. 
Épp, mint a tanulás. Abból is sokat tanulhat az 
ember, ha egész életében ugyanazt az egy fát fi-
gyeli meg, de abból is, ha beutazza a világot a fák 
sokszínűségének megtapasztalása végett.

Bár egyre szélesebb a paletta a szórakoztató, 
informáló eszközök, felületek világában, szeren-
csére azonban még mindig sokan választják a 
könyvet. Valamennyien más indíttatásból. Van, aki 
csak az időt szeretné vele elütni. Mások szórako-
zásra, izgalomra vágynak. Egyesek pedig ismere-
teket, tudást gyűjtenek. Én azért olvasok, mert a 
könyvek által szeretnék minél többet megtudni 
a valóságról, a saját valóságomról. Ebben segí-
tenek az olyan kötetek, melyek bár nem akarják 
megmondani, hogy miről mit gondoljak, valami-
lyen formában mégis elgondolkodtatnak az élet 
egyes területeit illetően.

Ha nyitott vagy egy ilyen nézőpontú olvasási 
kalandra, akkor örömmel veszem, ha velem tar-
tasz az elkövetkező hónapokban.
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RÓNAI KATALIN

Soha nem tudhatjuk, honnan jönnek azok az inspirációk, amelyek mélyen bent 
a szívünkben, aztán valahol a gyomrunk táján, és a könnycsatornáinkban is rendet 
vágnak. 

Elfelejtettem talán, hogy milyen bekuckózni, egy nagy pohár forró teával az 
asztalon, a mély, unokáim által rendkívül kedvelt fotelben, betakarva anyámtól 
örökölt finom érintésű piros plüss takaróval, és falni a betűket, nem törődve az 
internetes médiában történő dolgokkal, csak száguldani együtt a főhőssel, együtt 
izgulni, lélegezni, lihegni, majd felszabadultan kacagni, és megpihenni.

De most megtörtént velem. Másfél napig lázban égtem, amíg végére nem ér-
tem Matthew McConaughey Zöldlámpa c. önéletrajzi könyvének, mely tavaly je-
lent meg a 21. Század Kiadó gondozásában, s amelyet Matthew úgy jellemez: 
„szerelmeslevél az élethez…”

Valami mérhetetlen mély szeretet árad minden sorából, az a fajta szeretet, 
amelyre talán születni kell, talán a szülőktől ragad, vagy csak egyszerűen van.

A könyv letehetetlen, több esetben csordult ki a könnyem, faltam, a történet 
olyan szinten hajtott, hogy az első napon 8 órás olvasási ciklusom végén, szinte ki 
akartak esni a szemeim a helyükből, égtek és fájtak.

Mint ahogy gyermekkoromban Jack London és Karl May könyveinek olvasása 
közben úgy éreztem magam, az idén 52 éves, Oscar és Golden Globe-díjas ameri-
kai színész visszaemlékezéseit, cédulkáit olvasva, egyre jobban és jobban vágyva 
beleereszkedni a történeteibe.

Matthew McConaughey:
Zöldlámpa
21. Század Kiadó 2020.
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Matthew naplókat írt 32 éven át. Jegyzetelt és tett el kis cédulákat, szalvétákat, 
poháralátéteket, rajta számára fontos mondatokkal, versikékkel, ezek szolgáltat-
ták az alapot, amikor a késztetés megérkezett, hogy leüljön és 2019-ben össze-
rendezze ezt az életrajzi könyvet. A könyv hőse egy EMBER. Egy olyan ember, aki 
végtelen szeretettel meséli, miért a legfontosabb érték életében a család. Miért 
kellettek az elvonulások, miért a kihágások, hogyan is lett színész, s hogyan lett 
olyan színész, aki be tudja magának és a világnak bizonyítani azt, hogy érdemes 
várni arra a szerepre, amelyet az Univerzum nekünk szánt, vagy, hogy akkor is 
szükséges felvállalni a birkózást, ha az ellenfél háromszor akkorra, mint mi. Azt 
is megtudhatjuk, hogyan lehet végtelen szeretettel szeretni egy olyan apát, aki 
nem feddhetetlen, és egy olyan anyát, aki nem igazán gyengéd, de mindig igazat 
mond, és tesz. 

Egy életút, egy tiszta, ragyogó szem, amelybe belepillanthatsz a könyv olvasá-
sa közben. 

Igen, volt ital, volt drog, volt kihágás, de nem lehet haragudni rá, mert ezt is 
bevallja, és ugyanakkor tudjuk, ez is kellett az életéhez, és a belátásához.

A Zöldlámpa szimbólum. Matthew szerint a piros és a sárga lámpák kiváltója, 
ez a kettő szükséges ahhoz, hogy aztán a lámpa zöldre váltson. 

Az anyja hasában daganatnak hitték, megszületése után vállalta mindazt a fel-
adatot, amelyért megszületett, bár sokszor a saját taknyán csúszott előre, de elér-
te mindazt, amire vágyott, s amit egy cetlire felírt még 1992-ben, 23 évesen, 14 
nappal imádott apja halála, és 2 nappal első filmje forgatásának befejezése után.

„Mindig hittem, hogy az elégedettség tudománya abban áll, hogy megtanuljuk 
mikor és hogyan boldoguljunk az életben felbukkanó kihívásokkal. Amikor mi ter-
vezhetjük meg a saját időjárásunkat, fújjunk a széllel. Amikor elkap a vihar, imád-
kozzunk szerencséért. Mindnyájan megsebesültünk már és még fogunk is…”
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Október elején indul
a 18. Budapest Design Week

CZECZON

Százötven programot kí-

nál az érdeklődőknek a Bu-

dapest Design Week (BDW), 

amelyet október 8. és 17. 

között rendeznek meg az 

V. kerületi Société Buda-

pest rendezvényközpont-

ban, de vidéki helyszínként 

Szombathely, Sopron, Pécs 

és Debrecen is csatlakozik 

az eseménysorozathoz.
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A 18. BDW központi témája a New standards 
lesz: az események fókuszában a világjárvány 
utáni new normal, azaz „szép új világ” áll, amely-
nek formálásában döntő szerepet kapnak a dizáj-
nerek - áll a közleményben, amely kitér arra is, a 
rendezvénysorozat saját, valamint a külső partne-
rek által szervezett, a Budapest Design Week által 
befogadott eseményekből áll.

Az eseménysorozat nyitókiállítása New Stan-
dards címet viseli, és 30, 30 év alatti tervező 
munkáját mutatja be a Société Budapestben.

A kiállításhoz kapcsolódó beszélgetéssorozat 
egyebek mellett az autóipar jövőjét, a szabadidő 
eltöltésének megváltozását, a kiterjesztett való-
ság kérdéskörét járja körül, mindegyiket a dizájn 
vetületében vizsgálva. A Budapest Design Week 
nyitóestjén adják át a Magyar Formatervezési 
Díjakat és a Design Management Díjat. A díja-
zottakat és a legkiemelkedőbb pályázókat felvo-
nultató kiállítás a fesztivál végéig ugyancsak a So-
ciétében lesz látogatható.

Idén is komplex szakmai programmal jelent-
kezik a Magyar Formatervezési Tanács és straté-
giai partnere a Fabunio (Magyar Fa- és Bútoripa-
ri Unió). A rendezvények azt járják körül, hogy az 
egyes alkotók és cégek életére milyen hatással 
van a dizájnszemlélet, milyen eredményeket ho-
zott számukra a díjakra való jelentkezés, illetve 
milyen élményekkel és kihívásokkal jár a gyár-
tói-tervezői együttműködés. A program kereté-
ben a Fabunio gyárlátogatást is szervez, ame-
lyen az érdeklődők betekinthetnek a bútoripar 
kulisszái mögé.

Az Európai Unió kezdeményezéséhez csatla-
kozva, BEDA- (The Bureau of European Design 
Associations) tagként a Magyar Formatervezési 
Tanács és partnerei New European Bauhaus-work-
shopot szerveznek október 12-én. A program MA 
képzésben résztvevő hallgatókkal - felsőoktatási 
intézményenként 3-3 hallgatóval - valósul meg.

A BDW alatt a Magyar Formatervezési Tanács 
népszerű kiadványához, a Start Up Guide-hez 
köthető többnapos, interaktív, online előadásso-
rozattal is készülnek. Október 12-én az üzletek 
válságállóvá alakításának módszerei, a finanszíro-
zási formák és a piaci változások követése lesz a 
középpontban, október 13-án pedig az ügyfélél-
mény fogalma és fontossága, a remarketing esz-
köztára és a rendszerben gondolkodás előnyei 
adják a fő témákat. Az előadásokat beszélgetések 
követik, a program pedig később is visszanézhe-
tő lesz a Start Up Guide Live és a BDW felületein.

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) a 
BDW stábjával együttműködésben rendezi meg 
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a Social Design Network első szimpóziumát és 
kiállítását, amely október 13-án kiállítás-megnyi-
tóval veszi kezdetét, október 14-én pedig egyna-
pos szakmai szimpóziumot szerveznek.

A Nyitott Stúdiók idén - a pandémiás helyzetet 
szem előtt tartva, az aktuális biztonsági előírások-
nak megfelelően - offline és online programokkal 
várja azokat, akik szeretnének betekintést nyerni 
a hazai dizájnerek, dizájnstúdiók műhelyébe. A 
18 résztvevő műhely változatos bemutatókat és 
workshopokat kínál az érdeklődőknek. 

A BDW stratégiai partnereként a Magyar Divat 
& Design Ügynökség idén a 360 design kiállítás 
megszervezésére koncentrál. A tárlat több tucat 
magyar dizájnernek ad bemutatkozási lehetősé-
get a Bálnában. Az eseményen V4-es országok 
tehetségei is bemutatkoznak, és lesznek kerekasz-
tal-beszélgetések is. 

A BDW alkalmából megjelenik az új 

Budapest Design Map is, a fővárosi 

dizájnélet legátfogóbb kalauza.
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CZECZON

Megnyílt a World Press Photo
kiállítás

Megnyílt a World Press Photo (WPP) kiállítás csütörtö-
kön a Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol 151 sajtófotót 
láthat idén is a közönség.
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A kiállítás felvételeit nemzetközi zsűri vá-
logatta 130 ország 4315 fotóriporterének 74 
470 fotójából, a tavalyi év témái között nagy 
hangsúlyt kapott a koronavírus-járvány, amely 
az összes kategóriában megjelent - mondta 
Révész Tamás, a kiállítás szervezője.

Kiemelte: az elmúlt évben, miközben az 
emberiség globális együttműködéssel igye-
kezett leküzdeni a járványt, a fotóriporterek 
a pandémia mellett regionális konfliktusok-
ról, szociális problémákról, természeti szép-
ségekről, környezetvédelemről és sportese-
ményekről is tudósítottak. A válogatásban 
az Örményország és Azerbajdzsán közötti 
konfliktusról vagy a bejrúti robbanásokról is 
láthatók képek.

A kiállítás kísérőprogramja, a Digital Story-
telling pedig dokumentarista filmjeivel fontos 
ismereteket ad át a közönségnek - tette hozzá. 

Horgas Judit, a Liget folyóirat szerkesztője 
elmondta: magyar költők, írók és esszéírók 21 
alkotást készítettek a mostani WPP pályázat 
alkotásaihoz. Az írások a kiállítás ideje alatt 
sorozatban jelennek meg október 23-ig a fo-
lyóiratban. 

Hagyományosan egy kísérő kiállítás is kap-
csolódik a nemzetközi tárlathoz, idén a Szebeni 
Műhely Lát-lelet című jubileumi tárlatán tizenöt 
magyar fotóművész mutatkozik be saját témá-
ban készített fotókkal.

A  World Press Photo kiállítása három fő te-
matika köré csoportosul, ezeken belül külön-
böző kategóriákban láthatók a képek - mondta 
Martha Echevarria, a WPP kurátora.

Az egyik legfontosabb téma a Covid-19 
okozta válság, amely mindegyik kategóriában 
megjelenik: a sportban, a környezet és termé-
szet bemutatásában is. Nagy számban láthatók 
a kiállításon a társadalmi tüntetések és az évről 
évre egyre nagyobb hangsúlyt kapó éghajlati 
válság is.

Kifejtette: a tavalyi évben a nemzetközi szer-
vezetnek is meg kellett küzdenie a világjárvány-
nyal, a korábbi évekhez képest kevesebb kiál-
lítást rendeztek. Azt megelőzően mintegy 110 
városban voltak jelen, a járvány következtében 
2019-ben és 2020-ban csak 60 helyszínen, idén 
reményeik szerint 80-90 városban mutatkozhat 
be a kiállítás. 

Az első World Press Photo nemzetközi ver-
senyt holland fotósok szervezték 1955-ben. Az-
óta a pályázat a világ fotósainak legrangosabb 
versengésévé vált, amelynek kiállítását évente 
körülbelül 4 millióan nézik meg.
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 KEDVEZMÉNY!

A vírus okozta kellemetlen helyzetben szeretnénk enyhíteni 
a vállalkozások hirdetési terheit, ezért a Médiaajánlatunkban 

szereplő árakhoz képest a következő kedvezményt adjuk:

*1 alkalom -30% kedvezmény

*2 alkalom -50% kedvezmény

*3 alkalom - Csak 1/3 árat fizet 

Tisztelt leendő hirdetőink, cégek, vállalkozók, szervezetek!

Kérjük Médiaajánlatunkért látogassák meg 
weboldalunkat 

a https://csak-pozitivan-magazin.hu/mediaajanlat/ címen
vagy

keressenek a csakpozitivanmagazin@gmail.com mail címen és
a 06 70/3210-420-as telefonszámon.

*Érvényes visszavonásig.
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https://tevagyabrand.hu/
https://epitoguruk.hu/


Egy szingli naplója - 
Hogyan éld túl a felújítást! 

A felújítás mindenki számára idegőrlő, feszült időszak, nincs olyan, hogy valaki nyugodt tud 
maradni, főleg akkor, amikor egy-egy váratlan esemény miatt borulnak a tervek, húzódik az idő. 
Hazudnék, ha azt írnám cikkemben, hogy tuti tippeket osztok meg Veled és megúszod az ideget, 
mégis adhat számodra egy mankót, amivel talán kicsit könnyebben veszed a kihívásokat, főleg 
akkor, ha egyedül vagy.

Szerencsésnek tartom magam több szempont-
ból, mert a Keresztapám kőműves szakember volt 
és korábban több lakásfelújítás közben mellette 
dolgoztam. Emlékszem, sokszor idegesített, hogy 
folyton magyarázta, melyik lépés mi után követ-
kezik… nem is sejtettem akkor még, hogy egy na-
pon majd egyedül kell szembenéznem a felhígult 
szakemberpiaccal és milyen fontosak lesznek a 
korábban szerzett ismeretek. 

Az élet úgy alakította a dolgokat, hogy idén, 
amikor eldöntöttem felújítom a lakásomat, saj-
nos már nem volt mellettem Keresztapám és 
párkapcsolatom sem volt már régóta, de elha-
tároztam, lesz, ami lesz, akkor is megcsinálom. A 
legközelebbi unokatestvérem segített, hogyan 

kezdjek hozzá és kitartott mellettem, de a szak-
emberekkel kapcsolatban nem tudott felkészíte-
ni arra, ami rám várt. 

A felújítást először is egy Excel fájl megnyitá-
sával kezdtem 2021 februárban. A táblázatban 
helyiségenként elkezdtem összeírni a legfonto-
sabb beszerzésre váró dolgokat. Természetesen 
ez a lista szép lassanként tovább gyarapodott, de 
támpontként szolgált, hogy ne össze-vissza szór-
jam el a pénzt, főleg akkor, amikor az építőipa-
ri anyagárak az egekben vannak. Minden egyes 
megvásárolt eszközömet hosszasan, az interne-
ten utána olvasva, Facebook csoportokban meg-
kérdezve választottam ki és rendeltem meg vagy 
vásároltam meg személyesen. 

BÓDOGH GABRIELLA
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Korábban már terveim között szerepelt, hogy 
felújítom a lakást, ezért több dolgot is megvet-
tem, de sajnos családi események miatt eltoló-
dott, majd időközben megváltozott az ízlésem. 
Szépen összeírtam a csempéket és járólapokat, 
majd feltettem Marketplace-re, jófogásra, épí-
tőipari csoportokba, aktívan hirdettem és vár-
tam, mire a kereslet és kínálat egymásra talál. 
Kicsit hosszabb időbe telt az értékesítés, mint 
gondoltam, de végül a pénzt visszaforgattam 
és megvásároltam belőle az új ízlésvilágomnak 
megfelelő burkolatot. A burkolat kiválasztása-
kor inspirációként Pinterestet, lakberendezési 
csoportok képeit nézegettem, szaküzletekben 
válogattam, de mégsem jött az ihlet. A legköny-
nyebb dolog a konyhai és közlekedő járólapjá-
nak kiválasztása volt, ugyanis egy alkalommal 
épp unokatestvéremmel voltunk nézelődni az 
egyik barkácsüzletben, meglátta és mutatta, 
hogy árérték arányban jó. Fogtam magam, te-
lefonnal lefotóztam a greslapot, hazamentem 
és az Építőguruk (https://www.facebook.com/
groups/2003639343237040) építőipari csoport-
ban közzétéve a képet, tanácsokat kértem, hogy 
mennyire tartós, jó minőségű. Szerencsére meg-
erősítettek abban, amiben már csak egy utolsó 
„lökés kellett a vásárlásig”, így egy kis logisztikai 
szervezés után be is szereztem. A fürdőszoba és 
a WC burkolata izgalmasabb volt. Kedves roko-
nom megmondta, szívesen elhoz nekem bármit 
a boltból, de nézelődni nem fog velem. Nem is 
értem mi a gond a nőkkel való közös nézelődés-
be, de ezt férfi olvasóink biztosan jobban tudják. 
Végül motivációként hatott a 2 helyiségbe való 
burkolat kiválasztásában, hogy jöttek a Joy na-
pok. Szépen elgurultam a csempeáruházakba, 
hogy meggyőződjek arról, nem az lesz a helyzet, 
ami ilyenkor szokott, hogy a jelenlegi árat szépen 
felemelik, majd „kedvezményesen” ugyanannyi-
ért meg lehet vásárolni. A cég üzletpolitikája kor-
rekt volt, így a valós árból jött le a kedvezmény. 
Ezután a barkácsáruházban 2 napon keresztül 
órákig sétálgattam a csempék és járólapok kö-
zött, szépen ki is pakolgattam pár variációt (sze-
rencsére nem szóltak rám), hogy lássam és érez-
zem: Igen ezt akarom. Mikor már feladtam volna, 
egyszer csak megláttam az igazit. Tény, hogy volt 
egy kis változtatás az egyik díszcsempét illetően, 
de mégis azt érzem, a következő 10 évben eze-
ket a színeket szeretném a falon látni. 

Oké, megvan a fürdő, a WC, konyhai burkolat, 
akkor találjuk ki oda is a csempét. Ez volt talán 
a legegyszerűbb, mert a Facebook egyik lakbe-

rendezési csoportjában megláttam egy kőhatá-
sú falicsempét, amiről kiderült, hogy egy olyan 
faliburkolat, ami unokatestvéreméknél is van. 
Innentől kezdve csak a beszerzés volt a gond, 
ugyanis hiánytermék volt a kiválasztott szín. Több 
webáruházból kértem be árajánlatot, még ma-
gával a gyártóval is felvettem a kapcsolatot, de a 
leggyakoribb tapasztalat az volt, mire megérke-
zett a levelük, addigra másfélszer annyiba került 
a termék. Végül sikerült az egyik közel 100 kilo-
méterre található barkácsáruházból beszerezni 
elfogadható áron a faliburkolatot.

Biztos érezted már, hogy bármilyen jól is ter-
vezel, szervezel, de hiba csúszhat a gépezetbe. A 
cunami a burkolóval kezdődött, akit már február-
ban lefoglaltam referenciamunkák alapján, hogy 
augusztus második felében jöjjön, egyszer csak 
ír, hogy augusztus elején indul a buli. Mindegy, 
megoldjuk, csak jöjjön! A folytatásban, a konyha-
bútorral kapcsolatos hír ért hidegzuhanyként. Azt 
már korábban tudtam, hogy egyedi bútort akarok 
csináltatni, úgy volt családon belül megoldjuk, de 
akire számítottam, hogy elkészíti nekem, eléggé 
elárasztották munkával, így jóval később tudta 
volna csak elkezdeni, ezért végül egy asztalos in-
terjúalanyom választottam.

https://www.facebook.com/groups/2003639343237040
https://www.facebook.com/groups/2003639343237040
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A lakás még a 35 évvel ezelőtti építési állapo-
tának megfelelő állapotban volt, jól leragasztott 
linóleummal, amit Heni barátnőmmel rúgtunk, 
vágtunk, de később megtudtam, hogy milyen 
módszerrel lehet „könnyebben felszedni”. A 
trükk, hogy 15 cm-enként vágd be szikével a 
szélét, kissé feszítsd fel akár egy csavarhúzóval 
és kezd el húzni, amíg engedi. Több órás mutat-
vány lesz, de megéri.

A vízszerelőm egy idősebb vállalkozó volt, 
aki egyik rokonom kérésére vállalta el a mun-
kát. A lakásban több vizes probléma és régi víz-
rendszer volt a fürdőszobában, a mosdó csap-
járól folyt a víz a kádba, amibe eleinte bele is 
törődtem, hogy nem lehet átalakítani. Egy nap, 
mielőtt még fixálódott volna a régi megoldás, 
eljött a lakásba Papp András generálkivitelező 
szakember, aki meglátta és egyből javaslatot 
tett a megoldásra, hogyan lehet mindent külön-
választani. Nem is gondolta ekkor még András, 
hogy innentől kezdve aktívan fogom kérdéseim-
mel keresni. Jó az ismeretségi körben egy olyan 
szakember, aki az építőipar több szegmensére 
komplexen rálát. Kérdezni soha nem szégyen, a 
fontos az, hogy a másik fél türelmes legyen, és 
ne sokalljon be a kérdéseidtől.

A folytatásban a következő nagy kihívás a radi-
átorcsere volt. Az ingatlan előző tulajdonosa ko-
rábban a radiátort felszereltette a földről az ablak 
vonalába. Konkrétan 2021 januárban kerestem 
fel az első szakembert, hogy árajánlatot adjon a 
hegesztési díjról és a szerelésről. Ez a szakember 
eléggé elfoglalt volt, mindig mikor kerestem, 2 hó-
nappal később ért volna rá. Oké, akkor kérdezzünk 
meg több szakit, vállalnák-e. A kiérkezett szakem-
berek közül elég vegyes volt a felhozatal, az egyik 

azóta is gondolkodik, hogyan kellene felszerelni 
a radiátort. Az a típusú nő vagyok, aki inkább 10 
telefont és emailt váltok a gyártóval és a hőszol-
gáltató szakemberével, de biztosan jót vegyek. A 
radiátor földre való hegesztési munkálatainál már 
megsajnált a hőszolgáltató vállalat és végül a saját 
szakembereik csinálták meg a munkát, pont a bur-
koló érkezését megelőző napon. Miután a burkoló 
végzett a munkával, a hőszolgáltató szakembere, 
aki vállalta a munkát korábban, váratlanul közölte, 
hogy nem lehet feltenni a radiátort… enyhe sokk, 
vagyis nem enyhe, mert itt tört el először a mécses 
és hazaérve bizony eleredtek a könnyeim. Még 
azon a napon legalább 6 szakemberrel beszéltem, 
magával a gyártóval is, hogy jó lesz a radiátor, a 
kolléga csak nem akarta megcsinálni. A szálak, vé-
gül több kusza kör után az első szerelőig vezettek 
vissza, így ez a gond is megoldódott. A tapasztalat 
ebből az, hogy kérj be több ajánlatot, de az értel-
mesebbeket, mint nálam az első szakember volt, 
zargasd többször, el ne felejtsen.
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A villanyszerelő is mókás volt, aznap reggel, 
mikor jönni kellett volna, felhív, hogy nem tudja 
mégsem megcsinálni… mindezt akkor, amikor 
az asztalos is már félúton volt szinte. Oké, no 
para, semmi pánik irány a Facebook, szakem-
bercsoportok, kiírás és várni a segítséget, ami 
meg is érkezett.

Az ajtók beépítése egy misét megér. Csalá-
don belül kőműves rokonaim beépítették a szo-
baajtókat, de a fém biztonsági bejárati ajtót nem 
vállalták. Nosza, semmi gond, keressünk szakem-
bert. Ugyanazért a munkáért 20 ezertől 100 ezer 
forintig kaptam ajánlatokat. Olyan is volt, hogy a 
szaki indulás előtt szólt, megrúgta a bika, így csak 
pár nappal később jön… azóta is jön. Találtam vé-
gül egy szakit, aki berakta az ajtót, de a kolléga 
„elfelejtette” betenni a tartócsavarokat, így egy 
külön alkalommal még pótolnia kellett. Izgalmas 
mindez akkor, mikor egymás után jönnek a mun-
kafolyamatok és minden összefügg egymással.

Ahogy a munka egyre jobban haladt, láttam, 
hogy szükségem lesz még további forrásra, 
így felvettem a kapcsolatot Kiss Nikolett pénz-
ügyi tanácsadóval (www.hitelkozosseg.hu), aki-
vel átbeszéltük a lehetőségeket és a legjobb 
konstrukciót harcolta ki nekem. Érdemes olyan 
szakemberrel felvenni hitelfelvétel esetén a kap-
csolatot, aki nem 1 bankkal van kapcsolatban, 
hanem utánajár helyetted annak, hogy melyik-
kel jársz jól, mert nemcsak időt, hanem pénzt is 
spórol neked ezzel. 

A lakás színeinek kiválasztásában Harma-
ti-Nagy Brigitta (seowebszovegiras.hu) segített, 
aki annyira jó ízléssel rendelkezik, hogy elsőre 
eltalálja, mi tetszik. Sógoromtól kaptam kölcsön 
egy festék színskálát, hogy abból válasszak. Bri-
givel interneten egyeztetve egy fél nap alatt ki-
választottuk a színeket, hozzá a bútorokat. Ez volt 
a leggyorsabb része, ellenben a nővéremmel 1 
napon keresztül 5 bútorboltot jártunk végig, mire 
olyan kanapéágyam lett, mint ami náluk is van 
otthon.

A lakásfelújítás még nem fejeződött be, sok 
olyan munkafolyamat van, amit már családon be-
lül megoldunk. Drága sógorom ügyesen glettel, 
fest és megcsinál olyan dolgokat is, amit előtte 
nem biztos, hogy csinált, de megvan benne az 
affinitás és segítőkészség. Az unokatestvérem 
szerencsére már jobban ráér, így több időt tölt a 
lakásban munkával.

A felújítás kezdete óta többször éreztem, 
hogy agyvérzést kapok a szakemberektől, egy-
szerűen hihetetlen, hogy mit engednek meg ma-
guknak, ráadásul sokan úgy voltak vele: Szingli 
csaj, át lehet verni… majd koppantak egyet.

Mégis hogyan élheted túl? Nem fogod ideg 
nélkül megúszni, ebben kár is reménykedni, sőt 
az alkohol és cigi iránti vágyad is emelkedni fog, 
hogy levezesd a stresszt. Nekem az segít, ha fe-
szült vagyok, hogy a cél lebeg a szemem előtt: 
egyszer KÉSZ LESZ!

Ha szeretnél további hasznos cikkeket olvas-
ni, látogass el a www.epitoguruk.hu oldalra.

www.hitelkozosseg.hu
seowebszovegiras.hu
www.epitoguruk.hu
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ÚJVÁRI GYÖRGY

Nyugdíjas lettem - hurrá!
Áldás vagy átok?

A nagy kérdés az, hogy miért kap ennyi nyilvá-
nosságot a nyugdíjkérdés, miért kap ekkora figyel-
met? A gondolkodó embernek nem kerüli el a fi-
gyelmét, hogy vajon mi van mögötte? Mit akarnak 
„előkészíteni“, mire akarnak „felkészíteni“? 

Oka van, mégpedig nyomós oka. 

Ennek megértéséhez vissza kell menni az idő-
ben. Utazzunk pár évtizedet vissza, mert a mai „Y“ 
és „Z“ generáció számára ez nem értelmezhető, 
nem tanítják az iskolában és talán még a szüleik 
sem tudták. Sőt, ebben a folyamatban még „gon-
dolatban“ sem voltak. Nekik szól első sorban…

Az 1900-as évek elején ugyanúgy volt társa-
dalombiztosítás, mint napjainkban, a dolgozó 
emberek fizettek a jövőbeni nyugdíjukért. Az így 
befizetett pénzeket természetesen befektették. 
Az ingatlanok jelentős részt képviseltek, bérlaká-

sok és egyéb jól hasznosítható épületek formájá-
ban. A 9. kerületben a Mester utcai egészségház 
és orvosi rendelő falán látható az „OTI“ (Országos 
Társadalombiztosítási Intézet) felirat a Mester ut-
cai falon.

A II. világháború romba döntötte a világot, 
az épületek jelentős része romokban hevert. Az 
ilyen, szétlőtt, lebombázott épületekbe korábban 
befektetett tőke, sitté vált. Törmelék, rom.

Azok, akik túlélték a háborút és közben nyug-
díjas korúvá váltak, miközben rendesen fizették a 
járulékaikat korábban és jelentkeztek a járandósá-
gukért, nehéz helyzetbe hozták a döntéshozókat.

Két lehetőség között kellett dönteni: Nem tu-
dunk nyugdíjat fizetni senkinek, mert a háború 
mindent elvitt vagy az akkori aktívak befizetéseit 
használjuk fel és abból fizetünk járulékot a nyug-

Az elmúlt években egyre többször ke-
rült szóba a nyugdíj kérdése, azaz a jelenlegi 
nyugdíjasok helyzete és a nyugdíjba vonulók 
kilátásai. A kérdés aktualitása nem véletlen. 
Köztudott, hogy a világon mindenhol öregszik 
a társadalom, a javuló életszínvonal miatt egy-
re nő a várható élettartam főleg a fejlett orszá-
gokban, miközben a születendő gyermekek 
száma csökken. Míg hazánkban 1990-ben a 
várható átlagos élettartam 62,5 év volt a férfi-
ak körében, addig napjainkban 78 év! Nők 
esetében 6-8 évvel jobb a mutató, ami termé-
szetes. Nekik nincs feleségük… (ez a humor ré-
sze, bár a női olvasók kiakadhatnak!)

A nyugdíj kialakulása
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díjasoknak. Utóbbi valósult meg, amit felosztó-ki-
rovó rendszernek nevezünk. A mai napig ez a 
nyugdíjrendszer alapja. 

Mi volt ennek a döntésnek az oka? A válasz 
a reprodukciós ráta. Azaz több gyerek született, 
mint a halálozások száma - főleg a vidéki lakos-
ság miatt. Igaz, hogy óriási veszteségeket szenve-
dett el minden hadban lévő ország, a természet 
azonban tudja a dolgát és tökéletesen teszi, amit 
tennie kell. Nagyon sok gyerek született a hábo-
rús veszteségek „pótlására“…

A parasztságnak létkérdés volt, hogy minél 
több dolgos kezet a lehető leghamarabb mun-
kába tudjon állítani, nagy volt a gyermekáldás. 
A történelemből viszont tudjuk, tanultuk, hogy a 
szocializmus kezdeti időszakában az erőszakos 
Termelőszövetkezetbe beléptetés, a kulák ideo-
lógia fokozatosan felmorzsolta a parasztság ad-
digi eredményeit, erejét, reprodukciós képessé-
geit. Szép lassan elfogyott a vagyona, elvették a 
földjét, a megtermelt javait, jelentősen elfogytak 
az életkilátásai, jövőkép nélkül maradtak. 

A paraszt mindent megteremtett magának. 
Teljesen önellátó volt, csak azért ment a boltba, 
amit nem tudott megtermelni vagy előállítani 
(só, olaj, petróleum stb.), így viszont nem volt po-
tenciális vásárló az egyre erősödő kereskedelmi 
szereplőknek. Nem vett elektromos kütyüket, hi-
szen villanya, árama sem volt, nem vette meg az 
egyébként addig megtermelt zöldséget, gyümöl-
csöt, húst a boltokban. Hogyan lehet ezt a réteget 
vásárlóvá tenni? Ma már tudjuk. El kell venni az 
életterét és olyan helyzetet kell teremteni számá-
ra, hogy feladja korábbi életvitelét. Megtörtént.

Az életszínvonal folyamatos emelkedésével és 
a parasztság tönkretételével viszont a születendő 
gyerekek száma drasztikusan csökkent. Az ered-
ménye is drámai volt, nevezetesen az aktív dolgo-
zók befizetett járulékai már nem fedezték a nyug-
díjasok járadékait, az államnak ki kellett pótolni a 
költségvetés terhére. Ez a tendencia az 1970-es 
évektől a napjainkig tart és egyre több terhet ró 
a költségvetésre. Hogy még tovább bonyolódjon 
a helyzet, az un. „Ratkó korszak“ gyermekei - az 
1950 és 1956 közötti időszak - népjóléti, majd 
1950 és 1956 közötti időszak népesedéspolitiká-
ért felelős miniszterként gyermektelenségi adót 
vezetett be, tiltotta az abortuszt - között születet-
tek tömeges nyugdíjba vonulása napjainkban 
zajlik. Más szóval az 1990-es évek 40 százalék ak-
tív kereső által eltartott 60 százalékos inaktív (el-
tartandó) arány feleződik!

A ma kérdése nyugdíj szempontjából az, hogy 
miként szüntessék vagy változtassák meg a je-
lenlegi felosztó-kirovó rendszert? Több javaslat 
van ezzel kapcsolatban, ami egyáltalán nem lesz 
örömteli a jelenlegi aktív dolgozók számára. Csak 

zárójelben jegyzem meg, hogy a mai 25-30 éve-
sek nem is számítanak állami nyugdíjra...

Több elképzelés van a kormány asztalán, 
ennek részletezését egy következő írásomban 
boncolgatnám. Ami viszont biztos: az öngondos-
kodás elkerülhetetlen, melynek számos formája 
létezik. A következőkben, ebben is részletesen 
„segítek“, akinek szeme és füle van rá. Ami biz-
tos: nem elkerülhető, szükséges „rossz“.



https://epitoguruk.hu/
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Peres eljárás VII. – 
Határozatok

DR. NÉMETH NOÉMI

A polgári peres eljárást ismertető korábbi 
cikkeimben már szót ejtettem a peres eljárás 
megindításáról, az ügyvédi képviselet szük-
ségességéről, a keresetlevél szükséges tar-
talmi elemeiről, az eljárás perfelvételi és ér-
demi szakaszairól és az eljárás során kérhető 
ideiglenes intézkedés jogintézményéről, az 
érdemi tárgyalási szak tartalmáról, a bizonyí-
tási eljárásról.

Ezen cikkemben a bíróság által a peres el-
járás során meghozható határozatokat ismer-
tetem. 

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

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

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

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

Amint arra korábbi cikkeimben már utaltam 
a peres eljárás zárulhat felek megegyezésével, 
s ebben az esetben a bíróság felek egyez-
ségét egy végzéssel hagyja jóvá, melynek 
azonban ugyanolyan hatálya van, mintha a bí-
róság ítéletet hozott volna.

Abban az esetben, ha nem születik meg-
egyezés a per során, a bíróság a korábban is-
mertetett bizonyítékok, illetve bizonyítási eljá-
rás alapján ítéletével dönti el a jogvitát.

Az ítélet részletes ismertetése előtt azonban 
szót kell ejteni a bíróság által hozható egyéb 
határozatokról, azaz a végzésekről is.

A bíróság a jogvita végső lezárását megelő-
zően számos kérdésben kell rendelkezzen, s 
ezen rendelkezéseit (a bírósági meghagyástól 
eltekintve) végzésekbe foglalja. Az ítélet jog-
erőre emelkedése előtt a végzés akár évekre 
is szabályozhatja a felek életét (pl. gyermekek 
felügyeleti jogának gyakorlására irányuló eljá-
rásban a bíróság végzésbe foglalt ideiglenes 
intézkedéssel dönthet a gyermekek tartásdíjá-
ról, vagy a kapcsolattartás metódusáról.) Ezen 
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esetekben a végzés egészen az ítélet hatályba 
lépéséig alkalmazandó. 

Fenti eseten kívül a bíróság minden más – 
per során eldöntendő kérdésről (pl. indítvá-
nyok elutasítása, idézések, költségmentesség 
biztosítása vagy megtagadása, stb.) – végzés-
sel határoz.

A peres eljárást lezáró ítélet ugyanakkor a 
jogvitát érdemben dönti el, jogerőre emelke-
dését követően mindkét félre, illetve a velük 
kapcsolatba kerülő egyéb személyekre, ható-
ságokra nézve is kötelező jelleggel betartan-
dó lesz.

Az ítéletnek ki kell terjednie a perben ér-
vényesített valamennyi kereseti kérelemre, 
ugyanakkor nem terjedhet túl a kereseti ké-
relmeken, (viszontkereseten, ellenkérelmen), 
azaz a bíróságnak a felek által előterjesztett 
valamennyi kérelemben állást kell foglalnia, 
de nem dönthet olyan kérdésben, melyre néz-
ve a felek nem kérték döntését (még akkor 
sem, ha az következne a kereseti kérelemből, 
vagy azzal szorosan összefüggne).

Kiemelendő, hogy ha egy jogvita több kér-
désre is kiterjed, s ezek valamelyike már önál-
lóan is elbírálható (az addig rendelkezésre álló 

adatok alapján), a bíróság ún. részítéletet is 
hozhat. Ez esetben a jogvitát csupán részben 
zárja le, az ügy további kérdéseit tovább tár-
gyalja.

Az elsőfokú eljárásokban egy, míg másod-
fokon három bíró ítélkezik. Utóbbi esetben a 
bíróság tanácsként, szavazással hozza meg ha-
tározatát.

Az elsőfokú ítélet meghozatalát követően 
a feleknek lehetősége van jogorvoslatért fo-
lyamodni a másodfokú bírósághoz, ugyan-
akkor lehetőség van a fellebbezésről való le-
mondásra is. Utóbbi esetben az ítélet a felek 
általi tudomásul vétel napján jogerőssé válik.

Amennyiben bármelyik fél fellebbezéssel 
kíván élni, az ítélet mindaddig nem nyer köte-
lező erőt, míg a másodfokú bíróság meg nem 
hozza döntését.

Az ítélet öt részből áll. Ezek: a bevezető 
rész, rendelkező rész, perorvoslati rész, indo-
kolás és a záró rész.

Az ítéletnek – fenti részekben – tartalmaznia 
kell bevezetésként a határozat számát, a bíró-
ság megnevezését, felek adatait és perbeli állá-
sát, valamint a per tárgyának megjelölését.
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A rendelkező rész tartalmazza a bíróság 
jogvitát lezáró döntését.

A perorvoslati rész jelöli meg – amennyiben 
lehetőség van rá – az igénybe vehető peror-
voslatot, valamint az arra rendelkezésre álló 
határidőt, illetőleg azt, hogy a perorvoslati ké-
relmet hová kell az adott félnek benyújtania.

Az indokolás részletesen tartalmazza an-
nak alátámasztását, hogy a bíróság döntése 
hogyan alakult ki. Ezen részben kerül feltünte-
tésre a teljes tényállás, valamint a számba vett 
bizonyítékok és azok súlyozására tett utalás is.

A záró részben kell megjelölnie a bíróság-
nak az ítélethozatal helyének és idejének meg-
felelő keltezést, továbbá az egyesbírónak vagy 
a tanács elnökének és tagjainak nevét és alá-
írását.

A bíróság a tárgyalás berekesztését követő-
en ítéletét meghozatja, s kihirdetheti az utolsó 
tárgyalási napon, vagy az ítélethozatalt legfel-
jebb harminc napra elhalaszthatja. Ebben az 
esetben a kihirdetés határnapját egyidejűleg 
kitűzi. A kihirdetés mellett a határozatokat ter-
mészetesen írásba is kell foglalni, s az írásba 
foglalt határozatot feleknek kézbesíteni.

A jogorvoslati kérelemtől eltekintve, ameny-
nyiben a határozat névcserét, hibás névírást, 
szám- vagy számítási hibát, illetve más hason-
ló elírást tartalmaz, a felek bármikor kérhetik 
a bíróságtól annak kijavítását, amit a bíróság 
egyebekben hivatalból is bármikor megtehet.

Amennyiben nem csak elírást, hanem – az ál-
taluk benyújtott kérelmekhez képest – érdemi 
hiányosságot találnak, a felek kérhetik, hogy a 
bíróság az ítéletet egészítse ki. A kiegészí-
tési kérelem irányulhat a perköltség viselésére 
vagy az ítélet előzetes végrehajthatóságára is.

A határozatok fajtáinak ismertetését kö-
vetően, következő cikkemben azok kötőe-
rejét, jogerejét, valamint a jogorvoslati le-
hetőségeket vesszük górcső alá.
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Betakarítás
Az őszi hónapokban világszerte megindulnak 

a betakarítási munkálatok, hogy még a tél beállta 
előtt tele legyen az éléskamra. Sok munkája van 
ilyenkor a mezőgazdaságban dolgozóknak, hi-
szen nem elég a bőséges, avagy kevésbé gazdag 
termést begyűjteni, azt annak rendje és módja 
szerint fel is kell dolgozni, hogy fogyasztható ál-
lapotban elálljon a következő termés beéréséig.

Így van ez velünk, emberekkel is. A gyerekek 
a hosszú nyári szünetben a sok lustálkodás, cél-
talan bóklászás, a nagymama kertjének legszebb 
fáján üres tekintettel való csüngés során renge-
teget fejlődnek. Ebben a rendkívül értékes sem-
mittevésben érik, rendeződik össze mindaz, amit 
testük, lelkük és szellemük az elmúlt tanév során 
megtapasztalt, befogadott. Épp ezért szeptem-
berre, októberre már ezzel a részükké vált, be-
épült tudással folytathatják a korábban megkez-
dett munkát az iskolába visszatérve.

Pont ilyen aratás történik a munkaerőpiacon 
is, hiszen az őszi projektek, újonnan megnyíló 
álláslehetőségek mind az eddig megszerzett ta-
pasztalatra, tudásra, az ezidáig kialakított kapcso-
latokra, munkafolyamatokra építkeznek.

S épp így kezdheti el a termény betakarítását 
mindenki, aki az önmegismerés útját járja - valójá-
ban mind ezt tesszük, akár tudunk róla, akár nem. 
A természettel összehangolódva érdemes a téli 
lassítás, befelé tekintés előtt összegyűjteni a kü-

lönböző életterületeinken elért minden apró elő-
relépést, hiszen ezeket tudatosítva, feldolgozva tu-
dunk majd továbblépni lelki-, szellemi fejlődésünk 
útján. Ahogy a gyerekek számára a nyári szünet, 
úgy a felnőtteknek is a nyár, a szabadság, a csend, 
és a haszontalanul eltöltött idő hozza el a bennük 
zajló folyamatok beérését, leülepedését. Épp ez a 
látszólagos lubickolás, adott esetben állóvíz, segít 
abban, hogy a mélyből felszínre kerülve kikristá-
lyosodjon, formát öltsön az érték, a lényeg. Ezt az 
értéket kiemelve, megőrizve, s általa továbbhalad-
va hozhatunk fel újabb- és újabb belső kincseket 
önmagunkból saját magunk, és a világ számára.

Lehet-e szebb feladat személyiségfejlődésünk 
útján, mint kiválogatni a konkolyt a tiszta búzából, 
újra és újra? S előfordulhat, hogy mi tegnap bú-
zának tűnt, mára kiviláglik, hogy csak konkoly, s 
ami eddig konkolynak tetszett, az közelebbről 
megnézve igen csinos, kövér búzaszem. Minden 
egyes valódi búzaszemért dicséretet érdemlünk 
magunk felé. 

Van azonban még egy fontos mozzanat! Nem 
elég felismernünk az értéket, de képessé kell vál-
nunk ennek befogadására is. Most már ez is a ré-
szünk, ez is mi vagyunk. S örülnünk kell a konkoly 
felbukkanásának is legalább annyira, mint a tiszta 
gabonának, hiszen ez azt jelenti, hogy önvizsgá-
latunk során dolgozik a megkülönböztetési ké-
pességünk. Képesek vagyunk különbséget tenni 
azon részeink között, melyek előre visznek min-
ket, hasznosak számunkra, és azok között, ame-
lyek nem. Mi lehetne nagyobb segítségünkre 
egy ilyen jellegű dolgos, s ugyanakkor rendkívüli 
eredményekkel kecsegtető betakarítás során?

KOVÁCS BRIGITTA EFI
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KOVÁCS BRIGITTA EFI

Hála az őszi termésért

Nézz csak körül!

Nézd,

micsoda bőség vesz körül!

Figyeld az eső nyomán egyre szaporodó gombákat,

a gombák miriádnyi spóráját,

a mákgubó megszámlálhatatlanul sok, parányi,

fekete termését!

A virágok százával szétszórt magját,

a kukoricacsövön ülő temérdek szemet,

a magtárba töltött gabonafolyamot,

mely megállíthatatlan ömlik ki a zsák száján!

A toboz szélben szálló magjának szárnyait,

a pirosan,

sárgán,

lilán nyíló,

illatos levélmezőket!

Hallgasd a nyíl alakban repülő récék nyughatatlan,

lelkes hápogását,

az esőt jelző,

izgatottan csipogó verébbandát,

a villanydróton sorakozó madárhadat,

mely készen áll az útra,

s csak a jelre vár!

Nézd,

a végtelen fekete határon elterülő friss krumplicsomókat!

A fénylő lelkekért gyújtott milliónyi láng tengerét,

a ládákban piros-sárgán mosolygó almák garmadát,

az erdő alján felzavart fácán sokpettyes puha tollát,

a színesen vigyorgó tökmezőket,

s a tökben sorakozó rengeteg magot,

az avarba leterített fényes,

végtelen hosszú gesztenyeszőnyeget!

Nézz csak körül!

A bőkezű ősz tapintható.

Szeptembertől novemberig a világ minden 
táján számtalan formában ünneplik az adott 
év termését. Szüreti bálokkal, arató és hálaadó 
ünnepekkel mondanak köszönetet világszerte 
a Földanya bőséges adományáért.

 
Miután a szorgos kezek leszedték, az erős 

vállak és hátak puttonyokban begyűjtötték, óri-
ási dézsákban, harsány, táncos mulatozás köze-
pette tapossák Toszkánától az Egyesült Államo-
kig a kecses lábak, mezítelen finom női talpak 
Bacchus isten pompás gyümölcsét, a szőlőt. Le-
hetne-e ennél szebben tisztelegni az élet szere-
tete előtt?

Kínában, Vietnámban és Tajvanon a hold- és 
őszközép ünneppel megköszönik az idei ter-
ményt, és egyben kérik is a következő év gaz-
dag termését. Sárkánytánccal, díszes lampio-
nokkal vigadnak, holdsüteményt ajándékoznak 
egymásnak, valamint menyegzőket tartanak a 
nyolcadik holdhónap tizenötödik napján.

A zsidó kultúra legfontosabb betakarítási 
ünnepe a szukkót, azaz a lombsátrak ünnepe, 
ami az isteni gondviselésben való hitet fejezi ki, 
s melynek idején legalább az étkezések alkal-
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mára, hét napon át sátrakba költöznek. Az ese-
ményt a nyolcadik napon egy énekkel, tánccal 
kísért örömünneppel zárják.

A rizsarató ünnep a hindu kultúra legfonto-
sabb betakarítási eseménye, amikor Balin, ill. 
Indonéziában köszönetet mondanak a rizsis-
tennőnek a bőséges termésért, és a különféle 
bikaversenyekkel, színes zászlókkal tarkított vi-
dám fesztivál során elűzik a földekről a gonosz 
szellemeket.

Pápua Új-Guinea és Nigéria egyik legjellem-
zőbb termény ünnepe a yam gyökér fesztivál. A 
yam gyökér narancsszínű változata a hazánkban 
is ismert édes burgonya. A törzsek nagy lako-
mákkal ünneplik meg az esős évszak végét, és 
az első yam-ek megjelenését. A színes, vidám 
fesztivált a termés betakarítása előtt, egyfajta 
teremtés ünnepként a következő év bőségének 
reményében tartják.



Csatlakozz 
közösségünkhöz!

Itt olyan lehetőségeid lesznek,
amelyeket máshol nem kapsz meg!

“Csak Pozitívan - A tudatos ember magazinja” csoport

Biztonságban 
a komfortzónán túl is!

https://www.facebook.com/groups/273584193762189
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Október elején lesz
a V. Tantermi Színházi Szemle

A csaknem tíz éves múltra visszatekintő, a Füge 
Produkció által koordinált Tantermi Színházi Projekt 
pályázat célja olyan a 13-18 éves korosztályt meg-
szólító, őket érdeklő témákat feldolgozó, magas 
színvonalú előadások elsősorban vidéki továbbját-
szásának a támogatása, amelyek bemutatásának 
természetes közege az iskola, illeszkednek az osz-
tálytermek adottságaihoz és a tanítási rendbe.

Mint írják, az V. Tantermi Színházi Szemle hely-
színe a lehető legideálisabb, ugyanis a Jurányi 
Produkciós Közösségi Inkubátorház egykori is-
kolaépülete ma már színházként működik. Ide 
várják mindazokat a diákokat, tanárokat és a nagy-
közönséget, akik szeretnének olyan impulzusokat 
kapni, amelyektől fejlődik a kooperációs és kifeje-
ző képességük, tágul a fantáziájuk és nyitottabb, 
magabiztosabb felnőtté, emberré válnak.

Az idén a szemle programja két csoportba 
osztható. A versenyprogramban vadonatúj tan-
termi, színházi nevelési előadások láthatók, az 
off-programban a már nyertes előadásokból ad-
nak ízelítőt.

Az előadások témáját tekintve változatos a 
program. A produkciók többek között az önérvé-
nyesítésről, a függőségekről, az idő múlásáról, a 
virtuális valóságról, a hajléktalanságról, a kimon-
dott szó erejéről, valamint arról szólnak, hogy 
mindig merjünk szólni egy számunkra rossz, kel-
lemetlen, vagy akár csak kérdéses helyzetben.

A program a Budapesti Őszi Fesztivál kereté-
ben, a Budapest Brand nZrt. közreműködésével 
valósul meg.

CZECZON

Az önérvényesítésről, a függőségekről, a virtu-
ális valóságról és a kimondott szó erejéről is lát-
hatnak előadásokat a résztvevők az V. Tantermi 
Színházi Szemlén, amelyet október 7-én és 8-án 
rendeznek meg a Jurányi Produkciós Közösségi 
Inkubátorházban.
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A kutyák simogatása csökkenti
a stresszt és megkönnyíti a tanulást

KOVÁCS BRIGITTA EFI

A testi és a lelki betegségek gyógyításá-
ban egyaránt segítségünkre lehetnek négylábú 
kedvenceink. Prof. Patricia Pendry kísérletéből 
megtudhatjuk, hogy a kutyák a tanulásban is tá-
mogatnak minket, mégpedig úgy, hogy általuk 
lényegesen csökken a szervezetben a kortizol 
nevű stresszhormon kibocsátása.

A kísérlet résztvevőit két csoportra osztották. 
Az első csoport terápiás kutyákkal együtt tanult, 
míg a második csoport hagyományos stressz-
csökkentő módszerekkel igyekezett koncentrá-
cióját növelni. Prof. Pendry tapasztalatai alapján, 
a terápiás kutyák segítségével azok a hallgatók 
érték el a legnagyobb előrelépést, akik korábban 
a legnagyobb tanulási nehézségekkel küzdöttek.

“Az eredmények még hat hét múlva is megfi-
gyelhetőek voltak” - nyilatkozta prof. Pendry az 
mdr-nek.

A hallgatóknál a tanulási képességek javulása 
még a négyhetes, kutyákkal végzett kísérletet kö-
vetően is hosszú ideig megfigyelhető volt.

“Ez egy nagyon érdekes felismerés” - állítják 
a szakértők. “A matematikát nem lehet egysze-
rűen csak ücsörgéssel megtanulni” - magyarázza 
pro. Pendry, “ de ha tanulásról, intenzív koncent-
rációról, vagy egy vizsgára való felkészülésről 
van szó, akkor az állatok nagyon sok erőt adhat-
nak.”

Saját tapasztalatom alapján pedig, már a kutyá-
kat simogató embereket ábrázoló fotók látványa 
is megnyugtató, lazító hatású, jó érzéssel tölt el.

Forrás: mdr.de

Legújabb washingtoni kutatások szerint a 
kutyák simogatása nemcsak boldoggá teszi 
az embert, de segít a stressz csökkentésében 
is. Már napi 10 perc elegendő ahhoz, hogy 
érezhető legyen a pozitív hatás.
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Azt gondolom sokan olvashattuk, hallhattuk a hírt egy élet tragikus végéről, melyet egy isko-
láskorú fiatalemberrel kapcsolatban hozott le sok médium. A hír bejárta Magyarországot, ám saj-
nos kétlem, hogy az egyszeri felhördülés, sajnálkozás és harag elmúltával érdemi lépések történ-
nének a gyökérokok megszüntetésére. Mert ilyenek vagyunk. A tragédia felkavarja az állóvizet, 
majd mindenki megnyugszik és visszatér a komfortzónájába, a közömbösségbe és a közönybe. 
Tenni fárasztó, változtatni túl macerás. Mert mindent alapjaiban kellene újragondolni. Mégis azt 
mondom, hogy rengetegen dolgoznak már ma is azért, hogy az iskolát a kiegyensúlyozottság, 
a stressz mentesség, a boldog gyermekkor részévé tegyék úgy, hogy ez egyezzen a tenni akaró 
szülői akarattal is.

Beszélgetőtársaimmal, Gelencsér Annával, a Diákszempont Általános Iskola és Gimnázium 
igazgatójával és Dr. Nici Woodal, a Brit-Magyar Kéttannyelvű Általános Iskola igazgatójával be-
szélgettünk a fenti témából továbbgombolyítva az ok-okozati összefüggések fonalát a megértés 
és megoldás felé.

O              ktatási alternatívák
a boldog gyermekek neveléséhez

Mi a tapasztalatuk, az állami iskolákhoz képest 
milyen arányban alakulhatnak ki a tanulók között 
feszültségek, zaklatások, bántalmazás? Még akkor 
is, ha esetleg válogatott tanulókról beszélhetünk. 
Generációs csoportok miatt, a hangadó erős sze-
mélyiségekhez való csapódás révén, közösséghez 
tartozás miatt. Mennyire vegzálják a gyengébbe-
ket, kiszolgáltatottabbakat, sérülékenyebbeket? 
Van-e különbség az alapítványi iskolákban tanuló 
gyerekek intelligenciájában, érzelmi érettségé-
ben, esetleg a hozott családi mintáikban az álla-
mihoz képest?

Anna: Ilyen jellegű különbségek nem hiszem, 
hogy vannak a hagyományos iskolák és az ala-
pítványi iskolák között. Egyszerűen azért, mert 
a gyerekek között konfliktusok voltak, vannak 
és lesznek. Ezek a konfliktusok termékenyek is 
tudnak lenni. Ami fontos, hogy a konfliktusok 
jellegéről, mélységéről, az oktatási környezet, az 
őket tanító pedagógusok tisztába legyenek. A 
különbség abban van, hogy a pedagógusok lát-

ják-e, a felszínen vannak-e ezek a konfliktusok? 
Ha látják, akkor mit csinálnak, foglalkoznak-e 
vele vagy azt mondják, hogy gyerekek között 
ez jellemző? Ha látják, és úgy ítélik, hogy olyan 
súlyú konfliktusról van szó, amelyben segítségre 
van szükségük a gyerekeknek, akkor milyen mó-
don avatkoznak bele? 

Nici: Egyetértek az elhangzottakkal. Minden 
iskolában vannak konfliktusok az egész világon. A 
Brit-Magyar iskolában azt tartjuk fontosnak, hogy 
kapcsolat épüljön ki a gyerekekkel és a tanárok 
igenis tegyenek bele ezekbe a kapcsolatokba, 
hogy a feszültségeket ezáltal is kezelhessék. A 
konfliktusok lehetnek pozitívak abban az érte-
lemben, hogy ezek megoldása alatt fejlődhetnek 
a gyerekek szociálisan és érzelmileg is. Később 
is lesznek ilyen szituációk, amiket már ebben az 
időszakban megtanulnak megoldani. A taná-
rok mentorként segítik őket abban, hogy meg-
találják a konfliktus feloldásának a lehetőségét. 
Fontosnak tartunk kialakítani egy olyan nevelési 

CZECZON
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módszertant, ahol a gyerekeket érzelmileg, ér-
telmileg, szociálisan is fejlesztjük. Nem lexikális 
tudásról van szó, hanem egymás tiszteletben tar-
tására helyezzük a hangsúlyt, hogy még téma se 
legyen a zaklatás.

A gyermekanyag szinte ugyanaz. A pedagó-
gusok egy képzési rendszerből kerülnek ki. Mi az, 
ami ennyire megkülönbözteti az állami intézmé-
nyeket a magániskoláktól? Ez plusz képzés? Belső 
hozzáállás? Más célok meghatározása? Oktatás 
és oktatás között mi okozza a különbséget?

Anna: Ez pedagógiai szemléletből fakad. Ez 
nem egyfajta tudás, ezt nem tanítják a pedagó-
gus-képzés során, mármint a gyerekekhez való 
hozzáállást. A saját pedagógiai munkánk során 
alakul ki, összefügg azzal, hogy ki milyen szemé-
lyiség, hogyan gondolkodunk saját magunkról 
pedagógusként, milyen szerep van magunkról a 
fejünkben. Annak a tanárnak hatékonyan kezelni 
konfliktust, aki szereti magát előtérbe helyezni, 
nehezen adja ki az irányítást a kezéből, preferál-
ja a frontális oktatást, annak a tanárnak nehéz a 
gyermekekről úgy gondolkodni, ami ehhez a faj-
ta konfliktuskezeléshez szükséges.
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Partnerként kezelni?

Magunkról is gondolkodjunk inkább támo-
gató facilitátorként. Ehhez a szerephez a mentor 
szerep jobban passzol, mint egy autoriter gon-
dolkodású pedagógusi. A hagyományos iskola 
elvárása a pedagógusokhoz szerintem inkább ez, 
hogy autoriter vezetők legyenek. Az alternatív is-
kola elvárása a pedagógusokhoz inkább az, hogy 
facilitátorok legyenek és tudják a gyereket segí-
teni, biztosítsák a támogató légkört.

Ez azt jelenti, hogy a konfliktushelyzetekben is 
egy teljesen más szabályrendszer szerint gondol-
kodnak és járnak el? Hiszen egy állami 800 fős isko-
lában mások a körülmények, mint egy kisebb 200 
fős iskolában, ahol kisebb az osztálylétszám is.

Nyilván egyszerűbb egy húsz fős osztályt kezel-
ni, de nem ebben látom a különbséget. A facilitátor 
szerep, ami a különbség, hogy egy olyan biztonsá-
gos közeget alakítson ki a pedagógus, amiben a 
gyermek hozzá tud fordulni a problémáival, mer-
jen segítséget kérni. Ez nem megy másként, csak 
ha partnerként gondolkodunk a gyerekekről. Ám 
ezt semmilyen tanárképző intézmény nem tanítja. 
Az a tapasztalatom a hozzánk jövő és jellemzően 
hagyományos iskolákból jövő kollégákkal, hogy 
ott ez a szemlélet nincs meg, kakukktojásnak ér-
zik magukat és a váltásnak nagyon gyakran ez az 
oka. Ez egyébként motiváló tényező is a váltáskor, 
inkább a szemlélet, mint a pénz. Nagyon sok min-
dent tud magára szedni egy pedagógus alternatív 
környezetben, módszertanokat belső képzéseken, 
de szemléletet nem. A szemlélet formálás egyetlen 
módja, ha az ember olyan környezetben tud dol-
gozni, amely tükrözi a mintákat és ez másolódik.

Ez egy szűrő is egyben? Hiszen sokféle szemlé-
letű iskola létezik.

Igen. Egy alternatív iskolában a fluktuációnak 
nagyon gyakran ez az oka. Vagy passzol egy pe-
dagógus egy környezetbe vagy nem, ez kiderül 
egészen rövid idő alatt.

A kéttannyelvű iskolának még nehezebb a hely-
zete, mert a NAT-nak és a Cambridge-i oktatási 
rendszernek is meg kell felelni.

Nici: Nagyban egyetértek Annával. Fontos, 
hogy milyen rendszereket adunk a tanárnak, ho-
gyan mentoráljuk a gyerekeket és a tanárokat, mi-
lyen célokat tűzünk ki a pedagógusoknak, milyen 
az utánkövetése a teljesítményének, hogyan veszi 
fel a kolléga a ritmust. Hogyan biztosítunk lehe-
tőséget arra, hogy a tanárok meg tudják osztani 
egymással a tapasztalataikat, a bevált gyakorla-
tokat. Fontosnak tartjuk a tréningek szervezését, 
legutóbb például a gyermekvédelemről volt szó. 
Nemzetközi viszonylatban a gyermekvédelem 
többet jelent, mint magyar viszonylatban. 

Nálunk reggelente van egy un. circle-time, mi-
kor a gyerekek az osztályukban körbe leülnek és 
ezeken az alkalmakon lehetőségük van beszél-
getni azokról a témákról, amik őket érintik, érdek-
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lik. Ilyen a tolerancia, zaklatás, elfogadás. Vannak 
nagy gyűléseink, amin az egész iskola részt vesz, 
itt pl. megbeszélhetjük, hogy mi is az egymás 
iránti tisztelet vagy más egyéb fontos témákat. 
Folyamatosan azt kommunikáljuk, hogy mi az is-
kolánk értékrendje, mert fontos, hogy eljusson a 
gyerekekhez, szülőkhöz, tanárokhoz és közösen 
elfogadják és átültessék a gyakorlatba. Ha meg-
határozzuk az értékeket, megszületik a standard, 
amihez mérjük magunkat. Ha egy gyermek hibá-
zik, lehet ezekre az értékekre utalni, hivatkozni – a 
gyakorlatba emelni. 

Anna: Nagyon sok a hasonlóság. Ezek a reg-
geli beszélgető körök nálunk is megvannak és 
tényleg arra jók, hogy a gyerekek által fontosnak 
tartott témákat végig lehet járni. A konfliktusok 

feloldásában is segít, akár alkalomról alkalomra, 
ha egyszerre nem megy. Beszélgetésen, játékon 
oktató videókon keresztül. Akkor lehet jól be-
építeni a gyerekek gondolkodásába azt, hogy 
nem mindegy, hogy az egymás közötti konflik-
tus feloldását hogyan kezeljük, hogyha közös-
ségi szabályalkotásban gondolkodunk. Felülről 
meghozott szabályhalmaz betarthatatlan lesz. 
Ha minden közösség abból indul ki, hogy biz-
tonságos környezetbe szeretnék lenni, mi kell 
nekem ahhoz, hogy komfortos környezetben 
tudjak tanulni, akkor meg kell hozni azt a 4-5 sza-
bályt, ami betartható. Ha van 5 markáns szabály, 
azokra lehet visszahivatkozni. Többet egy felnőtt 
sem tud betartani, nemhogy egy gyermek. Min-
den szabály jól látható helyen kint van a terem-
ben. Így beépül, hogy azoknak az értékeknek 
a mentén éljünk, amiket fontosnak tartanak az 
ide járó diákok. Azt szokták mondani, hogy ezek 
ilyen alap dolgok, ám mégsem egyértelműek. 
Könnyebben megy a beégetése ezeknek az alap 

dolgoknak, ha ezeknek a szabályoknak a kialakí-
tásában ők is részt tudnak venni.

Nici: Nálunk is közösen lettek meghatározva 
a szabályok, nem felső utasítást kell betartani. A 
gyerekekkel és a tanárokkal közösen megvitatva. 
Arra is nagyon figyelünk, hogy a nyelvezete olyan 
legyen ezeknek a szabályoknak, hogy a gyere-
keknek könnyen érthetően legyenek megfogal-
mazva, tudják értelmezni és tudják mi az elvárás. 

Ez egyfajta következetességre nevelés is, hiszen 
közösen hoztuk meg a szabályokat, ti mondtátok, 
hogy ez legyen, tartsuk ehhez magunkat. 

Anna: Igen. Fontos különbség, hogy a ha-
gyományos iskola minden szabálysértést szank-
cionál. Itt idézőjelben nincs szankció. Mi van 
helyette? Ha megszegik a szabályt, leülünk és 
megbeszéljük. Vannak olyan szabályszegések, 
aminél nálunk is van szankció (pl.: fizikai bán-
talmazás, szándékos károkozás). Azt igyekszünk 
megtanítani, hogy ne a szankciótól való félelem 
miatt ne csináljanak szabályszegést, hanem mert 
nem szegünk szabályt. Ez egy belső érték. Azért 
tartjuk be a szabályokat, hogy normálisan tudjunk 
működni, mindenki jól érezze magát. Azt vettük 
észre, hogy a menetközben hozzánk csatlako-
zó diákoknak, akik nem itt szocializálódtak, ezt a 
mentalitást nagyon nehéz elsajátítani. Gyakran 
hiányolják a büntetést, mert ezt szokták meg. Va-
lójában a folyamatos szankcionálás a felelősség 
eltolását eredményezi. Felmenti a gyereket a fe-

lelősség alól, majd én eldöntöm mi lesz veled, 
majd én büntetlek. A gyerekeket olyan helyzetbe 
kell hozni, hogy a felelősség szóba jöjjön, mert ez 
elengedhetetlen a felnőtt élethez. Ha felelősség-
gel gondolkodik, akkor kevésbé beszélhetünk 
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bullyingról is, mert abban a pillanatban felfogja, 
hogy ilyet nem csinálok a másikkal.

Nici: Fontos, hogy ne felejtsük el, a gyerekek, 
gyerekek és hibáznak. Úgy kell ezt felfogni, mint 
egy tanulási folyamatot. Miközben ez egy tanulá-
si folyamat, értésükre kell adni, hogy ez egy hiba 
volt, de nem szabad őket megalázni. Ez egy be-
szélgetés kell, hogy legyen, ami vonhat magával 
valami szankciót, mégis egy visszacsatolásnak 
kell lennie a történésekre, hogy mit kell másként 
csinálni. Szerintem az a fontos, hogy legyen egy 
rendszer az iskolában, amit minden kolléga elfo-
gad és követ. Egy inspiráló, jutalmazó rendszer, 
amit a gyerekek megértenek és tudják, hogy mi 
várható. A gyerekek nagyon jól tudják, amikor 
hibáznak és fel is vállalják, ha a rendszert fairnek 
érzik, és mindenkire egyformán vonatkoznak a 
szabályok. A gyermek gyerekségéből fakadóan 
egocentrikus és nem feltétlen veszi észre, hogy 
az ő tettének milyen hatása van egy másik em-
berre – ezért fontos, hogy ezek a beszélgetések 
megtörténjenek. Fontos, hogy a tanár a gyermek 
nyelvére lefordítva elmondja ezt. Ettől a gyermek 
empatikusabbá tud válni és a következő szituáci-
óban másként fog reagálni.

A jelenlegi közhangulat ellenség keresésre, 
megosztásra kondicionál. A kétféle oktatási rend-
szerből kikerült gyerekek másként oldják meg a 
problémáikat. A poroszos tekintélyelvű és az alter-
natív empatikus attitűd nem kerül majd ellentétbe 
később a munkahelyeken? Hiszen teljesen más 
személyiségjegyek vannak erősítve a kétféle okta-
tásban?

Anna: Én nem tartok ettől, hiszen ezzel az isko-
lával az egyik motivációm ez volt. Úgy gondolom, 
a hagyományos oktatási rendszer abszolút nincs 
összehangolva a munkaerőpiaci elvárásokkal. Ez 
az alap probléma. Ezért van létjogosultsága egy 
alternatív iskolának. A munkaerőpiac azt várja, 
hogy tudj együttműködni, csoportban dolgozni, 
légy megfelelően önérvényesítő, tudj kritikusan 
gondolkodni, legyél kreatív. A kreativitás az elmúlt 
10 évben a top 10 skill-ből a tízedikről a harmadik 
helyre került. A piaci környezet preferálja a rugal-
mas gondolkodást. Nem lehet a gyerekeket arra 
trenírozni, hogy nyugdíjas állásaik lesznek. A tech-
nológiák fejlődnek, olyan gondolkodást kell kiala-
kítani, amellyel relatíve gyorsan tudnak váltani. 

Nincs párbeszéd az iskola és a munkaerőpiac 
között. Nincs olyan fokú pályaorientáció a közép-

iskolákban, aminek kellene ahhoz lenni, hogy a 
fiatal úgy tudjon pályát választani, hogy tisztában 
van vele, hogy az a pálya mit jelent az életére, 
mivel jár a mindennapokban, alkalmas-e rá. Sok 
iskola programjában benne van a pályaorientá-
ció, de valóságban keveset foglalkoznak ezzel. 
Ez kellene, hogy valami híd legyen az iskola és a 
munkahelyek között.

Én abban bízom, és azt várom, ha ilyen kör-
nyezetben szocializálódnak a gyerekek, akkor 18 
éves korukra rendelkezni fognak azzal az önis-
merettel, amivel fel tudják mérni, hogy hová kell 
menniük, hogy jól érezzék magukat, érvényesül-
jenek. Tudatosabban fognak elhelyezkedni, mun-
kát választani maguknak. 

Ez jelenti azt is, hogy ne tűzzenek ki saját képes-
ségeikhez, tehetségükhöz mérten irreális célt és ne 
hagyják, hogy a szülők kényszerítsék rájuk az aka-
ratukat, egyfajta családi nyomást a pályaválasztás 
során? Hisz ezek mind kudarcokhoz is vezethetnek.

Ehhez természetesen kell a családi támogató, 
megengedő környezet is. 

Nici: Ismét csak egyet kell értenem Annával. 
Abba az irányba megy a világ, amiben egyre na-
gyobb szükség van alternatív képzésből kikerülő 
gyermekekre. 

Azért is, mert világpolgárokká válnak a mai gyer-
mekek? Mekkora befolyásoló tényező a hazai okta-
tásra nézve a külföldi trendek, fejlesztések, irányok 
bevezetése? Átültethetők-e a gyakorlatba?

Nici: Igen, abszolút. Jelenleg ezen is dolgo-
zunk. Amellett, hogy szorosan a NAT-ot követjük, 
mint államilag akkreditált iskola, közben nemzet-
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közi metodikákat, gyakorlatot alkalmazunk. Nem-
zetközi gyakorlatban használt anyagokat nyugod-
tan lehet az órákon használni. Az angol nyelvet 
nem úgy tanítjuk, mint idegen nyelvet. Természe-
tesen, aki nyelvi tudás nélkül érkezik, azokat meg 
kell tanítani – idegen nyelv programként, de a cél, 
hogy 1-2 év után már úgy tanulják az angolt, mint 
az anyanyelvüket. Ebben a literacy programban 
megtanítjuk a gyerekeket riportot írni, verset ta-
nulni, novellát olvasni és pl. szinkronban tanulnak 
magyarul és angolul verseket. Lehetőség van 
arra, hogy ha a magyar tanmenet engedi, bizo-
nyos helyekre a tanár a nemzetközi tanmenetből 

beemelheti az oda illő részeket. Így változatosab-
bak, érdekesebbek lesznek az órák. Maguknak 
az óráknak a kivitelezése is inkább a nemzetkö-
zi módszereken alapszik, a kis csoportos közös 
kooperatív munkát helyezi a központba, miköz-
ben a magyar tananyag szerint haladunk. 

Anna: Azért lehet ezt bármelyik iskolában 
megcsinálni, mert sem a NAT, sem a kapcsoló-
dó kerettantervek nem határozzák meg a ho-
gyant, csak tananyagot írnak elő. Hogy hogyan 
tanítsd meg, azt semmi nem mondja ki. Valójá-
ban mindenre lehetőség van, ami innovatív, tren-
di pedagógiai módszer, ezeket be lehet építeni 
a pedagógiai gyakorlatba. Csoportmunkában, 

projektekben gondolkozzunk, kooperatív techni-
kákat alkalmazzunk, ezeket semmi sem tiltja meg.

Az állami fenntartású iskolákban idő, érdeklő-
dés, motiváció hiányában nem alkalmazzák?

Ezek hiányában. Illetve, ahogy az elején mond-
tam, ehhez egy másfajta gondolkodás kellene. Eh-
hez azt kell megérteni, hogy nem mindegy, hogy 
hogyan tanítjuk meg. Nem az a lényeg, hogy mit 
tanítunk, mert nem a tananyagot tanítjuk, hanem a 
gyereket tanítjuk. A gyerekhez alkalmazkodni kell, 
mert a gyerekek mindig mások. A hogyanban tu-
dunk alkalmazkodni. Ha ezt egy hagyományos is-
kola megérti, akkor alkalmazhatja is.

Nici: A képzésben nem tanítják, hogy hogyan 
kellene ezt csinálni. Azok a tanárok, akik az állami 
iskolákban vannak, korábban nem volt lehetősé-
gük, hogy megtapasztalják ezt a másfajta megkö-
zelítést. 

Hiszen gyakorlatra is állami iskolába mennek ki 
a tanulmányaik során.

Nincsenek kitéve ezeknek a hatásoknak, nem 
tudják, hogy hogyan kell csinálni és felülről sem 
kapják meg ezt a segítséget. 

Gondolhatják az iskola vezetők, hogy egy cso-
mó plusz teher lesz abból, ha mindenki más mód-
szerrel, egyedi technikákkal tanít, hiszen ezt rend-
szerbe kell szervezni, ellenőrizni, mérni kell? 

Anna: Ez lehetne egy vezetői döntés, hogy 
abban az iskolában milyen módszereket prefe-
rálnak. Ehhez alkalmazkodnak a tanárok, meg-
ismerik a módszereket, az iskola segít a képzés 
támogatásban. Az az iskola működik jól, ahol a 
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módszerek használata egységes, mindenkire ér-
vényes. Gyerekeket sem fogja összezavarni. Helyi 
tanterveket is ki lehet dolgozni, nagy munka, de 
eredményes lehet.

Nici: Nálunk így valósítjuk meg a STEAM ok-
tatást. Science, Technology, Engineering, Art, 
Mathematics. Ezeket kereszttantárgyi megközelí-
tésben tanítjuk. Egy példa: ha környezetismeret 
órán az őszről van szó, akkor művészet órán pl. 
Klimtnél megnézik, hogyan ábrázolta a fákat. Ha 
matematikából megtanulnak grafikont ábrázolni, 
akkor kémiából is tudni fognak grafikon rajzolni. 
Nem elválasztva tanulják a tantárgyakat.

Kimondva, kimondatlanul boldog gyermek-
kort szeretnénk a gyermekünknek. Ám alapvetően 
ebbe nem veszik bele az iskolát a szülők. A nap 
nagy részét ott töltik a gyerekek, de ezt egy külön 
burokként kezelik. Hogyan nevel boldog gyereke-
ket az alternatív oktatás?

Anna: Aki ilyen iskolát választ a gyermekének, 
annak ez egy nagyon fontos szempont. Nem vá-
lasztják szét a családot és az iskolát. Szülői elvárás, 
hogy szeressen az iskolába bejárni a gyerek. Mi 
miatt szeretnek bejárni: jó közösségben vannak, 
szeretik a tanáraikat, nem unatkoznak az órákon. 
Attól is boldog lesz, ha a tanuláshoz van egy po-
zitív viszonya. A gyerekek alapból érdeklődőek, 
nem azt jelenti, hogy szeressenek tanulni, hanem 
alakuljon ki egy pozitív viszonyuk. Ez akkor alakul 
ki, ha a motivációjuk fenn van tartva és van be-
leszólásuk, hogy mi történik velük az iskolában. 
A visszacsatolás nagyon lényeges. A legtöbb ku-
darc azért éri őket, mert sokat készülnek egy dol-
gozatra, ami végül nem sikerül. Egy idő után fel-

adják és elkönyvelik magukat butának egy adott 
tárgyból. Ez a gyerek nem motivált.

Mi azzal kísérletezünk, hogy az értékelési rend-
szerünk ne legyen a gyerektől független. Nem 
nyomjuk bele egy skatulyába a tanulót, aktív ré-
szese annak, hogy hónapról hónapra milyen je-
gyet tud szerezni. 

A kisebb sikerek is sikerekké tudnak válni, nem 
lesz kudarcélmény és mindig kap egy újabb ki-
hívást? Tehát tudja, ha valamiből gyengébb, más 
dolgokkal tudja kompenzálni azt?

Pontozásos alapon működik a rendszerünk és 
mindent értékelünk, ha házit készít, órán jól dol-
gozik, beadandó feladatot készít, extra munkát 
végez. Ez fenn tud tartani egy tartós sikerélményt, 
érdemben alakíthatja, hogy milyen legyen az ér-
demjegye. 

Nici: Mi is pontrendszerben dolgozunk, me-
lyet ClassDojo-nak hívnak. Itt a tanár instant visz-
szajelzést adhat a gyermek számára, egyénileg 
is, osztály szinten is gyűjthetik a pontokat, a tanár 
kommentelhet is. Én is azt tapasztalom, hogy az 
ok a szülők, akik minket választanak, azt akarják, 
hogy a gyermekük boldog legyen az iskolában. 
Attól is boldogok a gyerekek, ha hallathatják a 
hangjukat és meg is hallgatjuk őket, mindent 
megbeszélünk velük. Nálunk nincs mobil haszná-
lat, de ha ez problémává válik, akkor is megbe-
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széljük, felhozhatják ezt a problémát. Ha a gyer-
mek biztonságban és kényelmesen érzi magát az 
iskolában, ebben a közegben, akkor boldog lesz, 
mert tudja, hogy számíthat a támogatásra. 

Ezek a gyerekek egy boldogabb társadalmat 
tudnak építeni. Mi kellene, hogy a szülőben igény 
ébredjen arra, hogy ilyen oktatást vegyenek igény-
be, vagy az állami oktatásra helyezzenek nyomást, 
reformokat követelve? Edukáció? Információ hi-
ány? Érdektelenség? Körülmények, lehetőségek 
hiánya?

Anna: Sok összetevős. Sokkal több családnak 
lenne igénye az alternatív oktatásra, mint ameny-
nyien igénybe veszik egyszerűen anyagi okokból 
kifolyólag. Ma Magyarországon a felső-középosz-
tálytól felfelé engedhetik meg maguknak a csa-
ládok. Sokan választási lehetőség hiányában 
mennek állami intézménybe tanulni. Ám vannak 
szülők, akik úgy gondolkoznak, hogy nekem is 
jó volt, a gyereknek is jó lesz a hagyományos is-
kola. Egyébként vannak gyerekek, akiknek szinte 
indifferens, hogy hol tanulnak. Egyre több az a 
gyerek, aki abba a kockába, amit a hagyományos 
iskola nyújt, nem fér bele. Nem azért, mert diag-
nosztizált problémája van, hanem kicsit lassabb, 
álmodozóbb, sajátos gondolkodású, nagyon 
kreatív. Ilyenkor jó megoldás az alternatív iskola, 
mert ezekben nem szabad az uniformizálással 
foglalkozni. 

Mi van azokkal a gyerekekkel, akiknek fonto-
sak a keretek? Akik akkor tudnak jól működni, ha 
pontosan vagy pontosabban szabályozott rend-
szerben vannak, akiknél otthon is konzervatívabb 
nézeteket vallanak a szülők? Való-e mindenkinek a 
kéttannyelvű oktatás? 

Anna: Való igaz, hogy nem mindenkinek való 
a Diákszempont, bár rengeteg gyereknek igen. 
Azok a családok, melyek nem demokratikus elvek 
mentén működnek, ahol nem gyermek centrikus 
a légkör, ott ez valóban okozhat problémát. Mi 
a Diákszempontban nem a legjobb képességű 
gyerekeket akarjuk kiválasztani, hanem azt sze-
retnénk, hogy olyan családokat találjunk, akik az 
általunk képviselt értékrend szerint, otthon is de-
mokratikus elvek szerint működnek. A kiválasztási 
folyamatunk minden évben - és ez tényleg egy 
folyamat - októberben kezdődik, és a beiratkozá-
si idő végéig tart, persze ha valaki később, októ-
ber után hall csak rólunk, akkor is becsatlakozhat. 
Először október első napjaiban van egy szülői 
fórumunk, ahol minden szükséges információt 
elmondunk. Ezt követik az előkészítők, mely so-
rán a pedagógusok már figyelik a gyerekeket, 
tehát előfordul, hogy már ekkor tudjuk valaki-
ről, hogy nálunk a helye. Ezután egy kerekasztal 
beszélgetés van, ahol a szülők megismerhetik a 
pedagógusainkat, kérdéseket tehetnek fel ne-
kik, fejlesztőpedagógusnak vagy nekem. Ezután 
az úgynevezett ismerkedő napok, majd a csalá-
di beszélgetések. Így lehet egy leendő kis elsős 
Diákszempontos diák. A gimiseknél ez egy kicsit 
más, mert központi felvételi rendszer van, de itt is 
igyekszünk minél jobban bemutatni az iskolát. Itt 
is van október első napjaiban szülői fórum, majd 
később tanár diák találkozó is. Sőt, ha valaki so-
ron kívül, nem első vagy kilencedik évfolyamba 
szeretne csatlakozni hozzánk, ott is van egy izgal-
mas hét, egy próbahét, melyben a diák kötele-
zettségmentesen egy hétig Diákszempontossá 
válik. Ez idő alatt ő, a szülők, a pedagógusok és 
a már meglevő osztályközösség közösen hozzák 
meg a döntést arról, hogy mennyire azonosul az 
új gyerek a Diákszempont szemléletével. Szóval 
összefoglalva, rengeteget teszünk azért, hogy 
azok a családok érkezzenek hozzánk, akik tényleg 
pillanatok alatt a Diákszempont közösségének 
aktív részeseivé válnak. Ha ennyi reklámot mond-
hatok, akkor, aki Diákszempontos szeretne lenni, 
az a honlapot nézze át alaposan, mert minden in-
fót megtalál rajta az eseményektől a pedagógiai 
programunkig. 

Nici: A Brit-Magyarban is több lépésben is-
merkedünk meg a gyerekekkel és a családokkal. 
Ez azért fontos, mert a kéttannyelvű oktatás nem 
való mindenkinek és mi biztosak szeretnénk 
lenni abban, hogy a felvett gyerekeket sikerél-
mények érik az iskolában és jól érzik magukat 
nálunk, illetve fontos nálunk, hogy a szülők is a 
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Brit-Magyar közösség tagjainak érezzék magu-
kat és bevonódjanak az iskola életébe, ameny-
nyire szeretnének. A meglévő osztályokban, ha 
vannak még helyek, akár év közben is tudnak 
csatlakozni a gyerekek, a jövő évi elsőseinknek 
pedig hamarosan meghirdetjük a kiscsoportos 
ismerkedős alkalmainkat is, Pannit tudom ismé-
telni, bár ma már ez talán az első, amit mindenki 
tesz, ha valami érdekli, hogy megnézi a webol-
dalát, tehát minden fontos információt nálunk 
megtalálnak a szülők a honlapunkon.

Egyre több kritikát kap az állami oktatás, még 
sincs meg a motiváció a megújulásra, szemléletvál-
tásra… Szigetekként van lehetőség alternatív okta-
tást igénybe venni, de ettől az állami is változhatna. 
A kettő nem zárja ki egymást.

Ami a megoldást jelenthetné, az a tanárkép-
zés. A képzésnek a teljes megújulása és a tovább-
képzések, amelyek segítenek ennek a szemlélet-
módnak az elsajátításában. Teljesen hiányzik az 
alternatív pedagógia képzés itthon. A képzésben 
részt vevők nem is hallanak az alternatív irányza-
tokról. Nem látnak egy ilyen iskolát működésben. 
Nincs együttműködés az iskoláink és a tanárkép-
zők között, pedig jöhetnének ide hospitálni. Tud-
ja eldönteni egy kezdő pedagógus, hogy állami, 
egyházi fenntartású iskolába akar menni dolgoz-
ni, vagy alternatívba.

Mik a nemzetközi tapasztalatok, már a képzés is 
más? Más a társadalmi igény is?

Nici: A társadalmi igény Magyarországon is 
megvan rá. Beszédtéma az óvodától kezdve. A fi-
atalabb tanár generáció nyitogat alternatív irány-
ba, érdekli őket. Nekem angol hátterem van. Mi 
ugyanazt a képzést kapjuk meg Angliában, mint 

a nemzetközi tanárok. Nálunk nem a tanárokban 
lesz a különbség, hanem a gyerekek szociológi-
ai-gazdasági hátterében. Külföldön is a gyere-
kek nagy része az állami rendszerben tanul, még 
jómódú szülők gyermekei közül is. Financiális 
okokból az állami rendszerben nagyobb osztály-
létszámok vannak. Hiába ugyanaz a metodika és 
a tanár hozzáállása, a gyerekek befogadó kész-
sége nem ugyanolyan, mikor egy kisebb osztály-
ban dolgoznak. Ezen okokból veszthet az állami 
oktatás a kreativitásból, a projektmunkából. Az ál-
lami iskolából a szülőknek sincs meg az a pozitív 
élménye az oktatásról. A gyereknek is lehet már 
egy otthonról hozott negatív hozzáállása az isko-

lához. Érdekes példa. Egy állami iskolában, ha a 
gyerekek meglátták a tanárt az utcán, elbújtak, 
míg egy nemzetközi gondolkodású iskola tanulói 
odafutottak a tanárhoz. Ugyanazokkal a gondok-
kal küzd a brit rendszer is, mint a magyar. Nagy 
osztálylétszámok vannak, de a tanárok képzése 
legalább nemzetközi és az eszközkészlet, a felsze-
reltség, a segédanyagok rendelkezésre állnak.

Gondolom egy alternatív oktatásból kikerülő 
ember hamarabb fogja hasonló iskolába íratni a 
gyermekét. A különbözőségek elfogadása, hogyan 
működik az iskoláikban? Egy nemzetközi iskolába 
különböző nemzetiségű, rasszú, anyanyelvű gyere-
kek járnak, adott, hogy sokan különböznek.

Nici: A két legfontosabb, hogy mi az elvárás a 
gyerektől és mi a tananyag. Az iskolai esemény-
naptárba beemelünk olyan eseményeket, melyek 
különböző kultúrákban fontosak. Hangsúlyozva 
ezen ünnepek fontosságát az adott tanulóknál. 
Olyan hozzáállást alakítunk ki, hogy a különb-
ségeket ünnepeljük, jó dolgok a különbségek. 
Megoldottuk, hogy legyenek nyelvhangsúlyos 
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napok, hisz kéttannyelvű iskola vagyunk, ám ezt 
egyensúlyba kezeljük. Ilyenkor jobban megmerít-
keznek az adott nyelvben és együtt vannak egy 
brit vagy dél-afrikai tanárral, jobban megértik a 
humorát, több mindent át tudnak érezni a tanár 
kultúrájából. Barátságok épülnek a különböző 
kultúrájú gyerekek között és ez segíteni fog, mi-
kor a konfliktusok feljönnek. Hogyan oldjuk meg 
a helyzeteket, tiszteljük egymást.

Anna: Toleranciára, elfogadásra tanítani gye-
rekeket homogén környezetben nem lehet. Ezt 
nem lehet elméletben csinálni. Nem lesz soha 
olyan a környezet, ahol csak egyforma képességű 
gyerekek lesznek. Más képességűek, bőrszínűek, 
vallási felekezethez tartozók. Minél heterogénebb 
a közösség, annál jobban előtérbe kerül az elfo-
gadás és a tolerancia. Mi heterogének vagyunk 
és inkluzívak, vannak nálunk nehézségekkel küz-
dő tanulók is. Ez egy természetes dolog, hogy 
egy társuknak valamiben nehézsége van, ezekről 
lehet beszélni, ki lehet mondani, hogy valaki au-
tista, tanulási gondja van. Van mód a szülőknek 
is bejönni a beszélgető körökre, hogy elmondják 
a tapasztalataikat az osztálynak a gyermekükkel 
kapcsolatban, hogy ezzel segítsen nekik, hogy a 

gyermekéhez a legjobban tudjon viszonyulni a 
közösség. Csoport munkánál megtanulják egy-
mást is kezelni, hiszen ez később is fontos lesz. 
Hogy hogyan tudnak egymásnak jól segíteni. 

Nici: Nagyon fontos, hogy megállapítsuk azo-
kat az erősségeket, amikben a gyerekek jók, és 
azokat még feljebb húzzuk. Mik azok a gyenge-
ségek, amikben szükséges, hogy támogassuk 
őket. Ezekben a mix csoportokban látják egymás 
tulajdonságait, készségeit, tudják egymást segí-
teni. Fontos, hogy támogató, segítő hozzáállásuk 
fejlődjön ki.

Ha a tanárok boldogok, a gyerekek is bol-
dogok lesznek. Ha a tanárok is támogató 
közegben vannak, akkor ez stresszmentes 
körülményeket teremt, és ez átadódik a gye-
rekeknek is.

Köszönöm a beszélgetést Gelencsér Annának, 
a Diákszempont Általános Iskola és Gimnázium 
igazgatójának és Dr. Nici Woodnak, a Brit-Magyar 
Kéttannyelvű Általános Iskola igazgatójának.

https://diakszempont.hu/
https://britmagyariskola.hu/
https://britmagyariskola.hu/
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BLOGI

Lehet másképp 9.
Én és a kreatív önkifejezés

Jó párszor említettem már az elmúlt időben itt a Magazin ha-
sábjain, hogy mióta megtanultam írni-olvasni, azóta a betűk sze-
relmese vagyok, hála általános iskolai első osztályos tanítómnak, 
Vera néninek. Azóta írok nagy örömmel levelet, naplót, blogot és 
cikkeket mindenről IS, ami velem történik. Kiadva magamból örö-
möt, bánatot, megosztva élményeket és csalódásokat azzal a céllal, 
hogy másokat is inspiráljak. Arra, hogy ragadjanak bátran tollat-pa-
pírt, avagy billentyűzetet, hogy a szavak erejét használva adjanak 
alkalmat maguknak megkönnyebbülni. Ez által pedig megtanulni a 
könnyeiken át is mosolyogni, mikor visszaolvassák mindazt, ami ve-
lük történve formálta őket és segítette a változásukat az idők során.
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Hálás szívvel tekintve vissza pár évvel ezelőtti 
önmagukra, elfogadva bizonyos korábbi helyze-
tekben megélt sikertelenségüket, és befogadva, 
feldolgozva mindazokat a sikereket, amiket úgy 
értek el, hogy maguk is meglepődtek rajta, mi 
minden rejlik bennük, amiről addig fogalmuk 
sem volt talán.

Az idén januártól május közepéig tartó Változz 
velünk program számos Mentora bemutatkozott 
már az elmúlt hónapok lapszámaiban. Ezúttal 
Szalóki Ildikó, a Pontozott világ megálmodója és 
létrehozója, valamint Dorogi Andrea, a ValDor Art 
Alternatív Rajz és Festőiskola írásai színesítik ol-
dalainkat.

Alább pedig én osztok meg néhány gondola-
tot kedves Olvasóimmal arról, hogyan próbáltam 
ki magamat az általuk nyújtott lehetőségnek kö-
szönhetően olyan kreatív önkifejezési területe-

ken, amik meglepő és tanulságos élményekkel 
szolgáltak számomra tavasszal. Segítve felismerni 
a témához kapcsolódó blokkjaimat és jó néhány 
olyan korábbi bennem élő hitrendszert, amik ed-
dig visszafogtak engem ebben-abban. S bár ott 
és akkor, mikor duzzogva pöttyöztem és szorong-
va álltam neki a saját portrémat megrajzolni, még 

nem láttam pontosan mire lesz ez jó nekem, mára 
tudom mekkora lépéseket tettem hála nekik.

Attól a pillanattól, hogy bekerültem a program-
ba, nagyon vártam mindkét foglalkozást. Izgatott 
kíváncsisággal készültem a jobb agyféltekés rajz-
tanfolyamra, hiszen már évekkel korábban eldön-
töttem, annyi jót hallottam a módszerről, hogy 
nekem ezt egyszer mindenképpen ki kell próbál-
nom. A pontozásos technika is nagyon érdekelt, 
mert sok szép alkotást láttam már a neten, ami ez-
zel a módszerrel készült és nagyon érdekelt vajon 
én mire vagyok képes ezen a téren.

Ami történt azonban első körben minden vá-
rakozásomat megcáfolta…

Órákon át képtelen voltam ugyanis ellazulni 
mindkét alkalommal és átadni magamat az al-
kotás örömének. Inkább a szemem sarkából fi-

gyeltem lopva a többieket, akik szemmel látható 
élvezettel merültek el a színek és formák kaval-
kádjában. Nem értettem én miért nem vagyok 
képes ugyanúgy mosolyogva élvezni, hogy ad-
dig számomra ismeretlen területeken kalandozva 
fedezhetem fel rejtett tehetségemet…
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Az egyetlen, ami abban a pillanatban igazán 
foglalkoztatott, hogy hiába készültem annyira 
ezekre az eseményekre, nem és nem tudok fel-
oldódni egy olyan tevékenységben, ami másokat 
úgy tűnik igazi boldogsággal tölt el.

Mi a baj velem?
Miért az én „készülékemben” van már megint 

a hiba?
Mi az oka annak, hogy míg rajtam kívül bárki 

képes csodásakat pöttyözni és rajzolni, addig en-
gem már szinte a sírás kerülget és legszíveseb-
ben odacsapva mindent, a cókmókomat felkapva 
a lehető leggyorsabban távoznék szívem szerint?

És itt jött a képbe valami olyasmi, ami messze 
túlmutatott számomra azon, hogy a Mentoraink 
pusztán technikákat adnak át nekünk a velük való 
találkozásaink során.

Az történt ugyanis, hogy mind a Pontozott vi-
lágban, mind a ValDor Art-ban olyanfajta megértő 
szeretettel kezelték az általam bénaságnak kikiál-
tott megakadásomat, ami átszakította a bennem 
lévő gátakat. Felismertették velem ugyanis, hogy a 
görcsös akarás ebben az esetben sem vezet ered-
ményre. Az egyetlen, amit tehetek, hogy veszek 
egy nagy levegőt és meghozom a döntést, hogy 
ugyanúgy HAJLANDÓ vagyok élvezni egy még 
soha nem próbált tevékenységet, ahogy minden-
ki más teszi azt körülöttem. S ennek köszönhetően 
megnyilvánulhatott számomra a tét nélküliségnek 
azon könnyedsége, ami által megértettem és elfo-
gadtam, itt sincs olyan, hogy KELL.

Nem, nem lett kész a portrém azon a bizonyos 
hétvégén. MÉG. És azóta sem alkottam olyan me-
seszépeket, mint akik Ildinél velem együtt először 
próbálták ki a pöttyözéses technikát. 

Megtanultam viszont valami számomra sok-
kal, de sokkal fontosabbat.

Újabb területen elfogadni azt, hogy az átme-
neti negatívnak tűnő tapasztalás nem jelent ku-
darcot és végleges sikertelenséget. Hacsak én 
nem könyvelem el annak a történteket. Jelent 
viszont felismerést arra vonatkozóan, hogy meg-
lehet, még nem jött el az ideje számomra annak, 
hogy az íráson kívül másban is megnyilvánuljon 
számomra a kreatív önkifejezés. 

És jelenti ugyanakkor azt is, hogy egy hiteles 
segítő valójában attól tud igazán hiteles lenni és 
értéket adni a maga területén, hogy nem csak 
szakmailag, de emberileg is képes kapcsolódni 
mindazokkal, akik a Gondviselés jóvoltából Őt 
választották maguk mellé egy-egy tapasztalat 
szerző felfedező út során. Legyen szó akár coa-
chról, rajztanárról vagy energetikai kezelésekkel 
foglalkozó segítőről.

Köszönöm Ildi, köszönöm Andi és Péter, jó 
szívvel ajánlom a Pontozott világot és a Val-
Dor Art-ot egyaránt mindazoknak, akik fejlődni 
vágynak kreatív önkifejezés területén, próbára 
téve magukat a határaikat tágítva. A pontozó, a 
festő ecset és a grafit ceruza legyen mindannyi-
ótokkal!

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

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

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


Napjainkban 
az iskolák 
elvesztették 
a legfőbb 
tudásforrás 
státuszukat.

„
„
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MI SZÜLŐK ÉS ISKOLAI SZAKEMBEREK
KOLLEKTÍVEN DUGJUK HOMOKBA
A FEJÜNKET, AMI SAJNOS KEGYETLENÜL
VISSZAÜT MAJD A JÖVŐBEN
A MOSTANI GYERMEKEINKNÉL

CZECZON

A társadalmunk legnagyobb kollektív önámítása az,

hogy állami feladat egy olyan iskolarendszer létrehozása, 

amely majd felkészíti a gyerekeinket a jövőre.

Ecsédi úr, tulajdonképpen mire alapozza 
ezt a kijelentést?

Napjainkban az iskolák elvesztették a legfőbb 
tudásforrás státuszukat. A gyerekek bármikor 
megszerzik az információt más forrásból. Ettől 
még hatalmas szükségük lenne arra, hogy az is-
kola felkészítse őket az életre egy gyorsan válto-
zó világban, erre viszont a pedagógusok egyre 
kevésbé képesek. Mindenhol a világban a szü-
lők legfontosabb elvárása az iskolák felé, hogy 
segítsék a gyerekükben rejlő belső potenciálok 
felszínre hozását a felnőttkori sikeresség érdeké-
ben, és ez lenne a legfontosabb igénye a társa-
dalomnak is a jövő generációjával kapcsolatban. 

Ön szerint ez nem történik meg? 
Sajnos a legfrissebb kutatások azt mutatják, 

hogy ez sok helyen nem sikerül, az iskolába ke-
rülve folyamatosan csökken a gyerekek tanulási 
vágya, pedig ez a legfontosabb kompetencia a 
felnőttkori sikerességhez. Csak képzelje el, mi 

lesz a legfontosabb kompetenciája annak 
a korosztálynak, akik majd a jövőben olyan 
szakmákban fognak dolgozni, amik ma még 
nem is ismertek? A legfontosabb feladat a ta-
nulási vágy megőrzése lenne. De ez még nem 
minden. A gyerekeknek – korosztálytól függően 
– 3-12%-a küzd depresszióval vagy különböző 
szorongásokkal. 25% retteg a teljesítménykény-
szertől. Ez nem lett sajnos jobb a Covid alatt sem, 
sőt, valójában drasztikusan rosszabbodott. 

Miért gondolja úgy, hogy ez egy kollektív 
önámítás? 

Mert a szülők többsége azt gondolja, ez az 
iskola feladata. Mert a sok éves propaganda azt 
sugallja, hogy az állam feladata biztosítani az is-
kolai nevelést. Az állami iskolákban is, a szülők 
sok esetben hajlandóak jelentős pénzeket fizet-
ni angol, informatikai és egyéb oktatásokra, de 
arra már nem, hogy a gyerekük helyes életve-
zetési kompetenciákat sajátítson el. A legfonto-

Beszélgetés Ecsédi Istvánnal, a Kiváló Nevelési Kultúráért Alapítvány társalapítójával.
Ecsédi István egy nemzetközi cégcsoport vezetője. 2011-ben társalapítóként Prof. Dr. Bagdy Emő-

kével életre hívták a Kiváló Nevelési Kultúráért Alapítványt (http://www.knka.eu/bemutatkozas/), 
hogy az segítséget nyújtson oktatási intézményeknek, nemzetközi tapasztalatok átvételére a gyere-
kek életvezetésének fejlesztésében.

http://www.knka.eu/bemutatkozas/
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sabb plusz, még ha fontos is, nem az angol vagy 
az informatika oktatása, hanem azoknak a gon-
dolkodás- és viselkedésformáknak az elsajátít-
tatása a gyerekekkel, amelyek eredményekép-
pen mind magán-, mind közösségi életükben 
boldog és eredményes felnőttekké válhatnak, 
egy gyorsan és kiszámíthatatlan irányba változó 

világban. Amennyiben ezek a kompetenciák, 
szokások beépülnének a gyerekek mindennap-
jaiba, akkor a jelenleg oly sok pénzen megvá-
sárolt angol, informatikai stb. kompetenciákat 
is könnyedén sajátítanák el. Persze ezt sok in-
tézményvezető (iskolaigazgató) érzi, tudja, de 
igazi változást kevesen mernek felvállalni. Ener-
giájukat felemészti a mindennapi sürgős teen-
dők hada, sőt, legtöbbször szemérmesen már 
nem is mernek plusz pénzt kérni a szülőktől a 
jobb nevelési módszerekre, hiszen annyi min-
denre kérnek és ezt elvileg az állam biztosítja 
INGYEN. 

Tud azért mondani kivételeket? Minden isko-
la ilyen, vagy van azért a szülőknek lehetősége 
az iskolaválasztásban? 

Természetesen nem minden iskola ilyen. Van-
nak nagyon jó iskolai programok. Nagyon sok is-
kola vezetése erőn felül is dolgozik és képes kiváló 
kultúrákat kialakítani. Ezenkívül, egyre nagyobb 
számban viszik a szülők gyerekeiket alapítványi is-
kolákba is. Sajnos ezek költsége többnyire havi 50 
ezer forint felett van. Ezért ez nem minden szülő-
nek megengedhető. A trend mégis az, hogy ezen 
iskolák száma rohamosan növekszik. Ez ellenben 
kevés. Jelenleg csak általános iskolából 4000-nél 
több van Magyarországon. Az alapítványi iskolák 
száma pedig alig több mint 100. 

Az Önök alapítványa magyar iskolakutatáso-
kat is folytat. És úgy tudom, sok ország nemzet-
közi kutatásait is tanulmányozzák az iskolákban 
folyó mentálpedagógiai programok esetében. 
Miket kellene fejlesztenie egy mai iskolának? 

A legnagyobb erőpróba kétségkívül a tanu-
lók felkészítése kell, hogy legyen a XXI. század 

kihívásaira. A gazdaságban a 
versenyhelyzet egyre fokozó-
dik, az új információ mennyi-
sége évente megduplázódik, 
az információ terjedésének 
sebessége pedig exponenciá-
lisan növekszik. Pedagógusok, 
szülők és üzletemberek egy-
behangzó véleménye szerint 
idejétmúlt az a szemlélet, mi-
szerint az iskolákban elegendő 
lenne csupán az alaptantárgyak 
és ismeretek elsajátítását tá-
mogatni. Ahhoz, hogy a diákok 
valóban sikeresek lehessenek 
életük során, szükségük van jel-
lembeli érettségre, életvezetési 

és interperszonális kompetenciák elsajátítására és 
kiegyensúlyozott gyakorlására is. Az üzleti élettel 
és oktatással foglalkozó nemzetközi szakértők így 
fogalmazták meg a XXI. századi munkavállalókkal 
szemben támasztott jövőbeni igényeket:

•	 tisztesség	
•	 jó	kommunikációs	készség
•	 motiváció	
•	 elemzőképesség
•	 jó	munkamorál	
•	 technológiai	jártasság
•	 kapcsolatteremtési	készség	
•	 szervezettség
•	 csapatmunka
•	 kreativitás

Úgy tudom, az Ön alapítványa folyamato-
san veszi fel a kapcsolatot az iskolavezetőkkel 
és a szülői munkaközösségi elnökökkel, hogy 
tájékoztatást nyújtsanak a nemzetközi mód-
szerekről. Milyen ennek a fogadtatása?

Sajnos nagyon nehézkes. Ezért is állítom, hogy ez 
a társadalmunk egyik legnagyobb önbecsapása. 
100 iskolavezetőből 5-nél több érdeklődő nincs. 
Talán „túl elfoglaltak”, talán nem tartják ezt fontos-
nak, talán sokan meg vannak győződve, hogy ők 
jól csinálják, talán sokan már kiégtek és nem hisz-
nek abban, hogy ezt lehet máshogyan is csinálni. 
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És lehet ezt valóban máshogyan jól csinál-
ni? Nem kell ehhez pénz? Hiszen pont Ön 
mondta, hogy az alapítványi iskolák díja havi 
50 ezer forintnál kezdődik. 

Igen, lehet szerintem ezt kevés pénzből is jól 
csinálni. Az általunk ismert tapasztalatok alapján, 
a Waldorf vagy Montessori iskoláktól eltérően, 
Magyarországon is több mint 100, a világban már 
több mint 5000 iskolában van olyan megkezdett 
mentálpedagógiai program, amely kialakítható 
és fenntartható akár minimális szülői támogatás-
ból. Ez nem több, mint havonta egy doboz ci-
garetta vagy egy mozijegy ára. Ezért mondom 
azt, hogy ez ma már Magyarországon is elérhető 
lenne minden olyan szülő számára, akinek van 
bármilyen munkája. 

Igen, valóban ez megengedhető lenne akár 
egy alacsonyabb életszínvonalon élő család-
ban is. Nem csak a gazdag családok gyerekei 
számára lehetne megoldás. Ellenben valóban 
jók az ilyen iskolákban az eredmények? 

Rengeteg kutatás bizonyítja, hogy az eredmé-
nyek nagyon jók ezekben az iskolákban, hason-
lóak, mint a drága magániskolák eredményei. A 
sok nemzetközi egyetem mellett van két magyar 
egyetem is, amely vizsgálta ezeket az iskolákat. Az 
ELTE és a Pécsi Tudományegyetem. A teljes kuta-
tás itt érhető el, egyelőre angolul: http://eletre-
valo7szokas.hu/researchguide.pdf Magyar kuta-
tási eredményeket pedig szintén itt lehet találni: 
http://www.eletrevalo7szokas.hu/kutatasok.html

A szülőket feltehetően nem a sok grafikon 
és szám érdekli. Megtenné, hogy kicsit össze-
foglalja ezeket az eredményeket? Miben lesz-
nek mások ezek a gyerekek? 

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
gyerekek: 

•	 Motiváltabbak	 lesznek,	 azonnal	 látszik,	
hogy javulnak a tanulmányi- és sporteredménye-
ik. Ez már az első három évben jelentős, akár 30%-
os javulás. 

•	 Csökken	 a	 depresszióra	 való	 hajlamuk.	
Ez a jelenlegi pandémiás helyzetben kifejezetten 
fontos cél. 

•	 Könnyebben	 és	 eredményesebben	 tud-
nak kommunikálni. Teljesen más egy ilyen iskolá-
ban a kultúra, mint egy hagyományos iskolában. 

•	 A	legfontosabbnak	tartom,	hogy	felelőssé-
get vállalnak saját magukért és a döntéseikért. Ez 
szerintem a jövő szempontjából a legfontosabb 
érték, amit adhatunk a gyerekeinknek. Megtanul-
ják, hogy az életükért ők a felelősek.

•	 Ezek	a	gyerekek	célokat	tűznek	ki,	és	meg-
tanulják sikeresen elérni őket. Ma ez sok vezetőnél 
sincs így, még az üzleti világban sem. Sőt, megta-
nulnak rugalmasabban állni a változásokhoz, ezért 
tudnak majd tájékozódni a változó világban is.

•	 Átalakulnak	az	interperszonális	készségeik	
is. Kapcsolataikban törekszenek a nyer-nyer szem-
léletmódra. Megtanulnak igazán odafigyelni egy-
másra, és együttműködni közös célok érdekében.

•	 Sokkal	 eredményesebbek	 a	 felvételiknél	
és a munkaerő-piaci megmérettetésben.

http://eletrevalo7szokas.hu/researchguide.pdf
http://eletrevalo7szokas.hu/researchguide.pdf
http://eletrevalo7szokas.hu/researchguide.pdf


86   CsPM

Rendben, ezek az előnyök direktben a szü-
lőket és a gyerekeket érintik, de mik lennének 
az előnyök az iskolák számára? 

Természetesen a kutatások vizsgálják az iskola-
kultúrát, a pedagógusokat is. A mi alapítványunk 
2015 és 2018 között, Fülöp Márta (Magyar Tudo-
mányos Akadémia) bevonásával 20 iskolát és 350 
pedagógust is vizsgált Magyarországon. 

•	 Általánosságban	 elmondható,	 hogy	
azokban az iskolákban, ahol ezek a programok 
beépülnek az iskola kultúrájába, ott kialakul egy 
közös nyelvezet, amely kultúrát teremt az iskolai 
jövőkép és küldetés kialakításához és megvalósí-
tásához. 

•	 Egy	 jellemfejlesztést	 elősegítő	 ke-
retprogramot integrál a már meglévő tan-
anyagba úgy, hogy nem kell eltérni a hagyo-
mányos tantervtől.

•	 Növeli	 a	 tanárok	 sikerélményét,	 visz-
szaadja a tanárok hivatásukba vetett hitét, 
ami azért is nagyon fontos, mert egyre na-
gyobb az iskolák kihívása a jó tanárok meg-
tartásában. 

•	 Mivel	javítja	a	tanulmányi	eredményt,	
ezért csökkenti a stresszt a tanároknál. Nő a 
gyereklétszám az iskolákban. Ez fontos az is-
kola finanszírozása miatt. 

•	 A	legkönnyebben	és	számokban	is	kimu-
tatható eredmény az, hogy a felelősségvállalás 
miatt csökkennek a magatartási problémák. Ez 
már az első években is drasztikus. Akár 80%-ban 
is csökkenhet a fegyelmezések száma. 

•	 Van	még	egy	előny:	elkötelezetté	teszi	a	
szülőket és a helyi közösséget.

Hogyan működik egy ilyen program? Ho-
gyan lesz ez egy iskolakultúra része? 

Igen, a pedagógusképzések nem elégsége-
sek, az igazi eredményekért az iskolai kultúrát, 
folyamatokat is fejleszteni kell. Akkor lesz sikeres, 
ha a program átitatja az iskolai kultúrát, Akár 12 
éven át az aktuális életkornak megfelelő fejlesz-
tési megoldásokkal és megközelítésekkel tudato-
san ivódik be gyerekeink életébe, így első lépés-
ben attitűddé, majd szokássá válik.

Az általunk vizsgált program első része az isko-
lai kultúra aktív alakítói, a pedagógusok és iskolai 
dolgozók szemléletének, életvezetésének formá-
lását, ismereteinek és készségeinek bővítését il-
letve fejlesztését célozza. 

Ezt követően a kollektíva az iskolai élet min-
dennapjaiban adja tovább diákjainak azokat 

az alapelveket, melyeknek gyakorlása tartósan 
eredményessé tudja őket tenni magán- és szak-
mai életükben egyaránt. 

Szakmai műhelynapok keretében az iskola 
munkatársai elsajátítják azt a szemléletmódot, 
mely a program iskolai bevezetéséhez szüksé-
ges, valamint újra fogalmazzák az iskola jövőké-
pét céljait. Az iskola vezetése vezetésmódszertani 
menedzsment eszközöket kap a fejlesztéshez. 

Akkreditált pedagógus képzések keretében 
történnek a szakmai módszertani képzések. A pe-
dagógusok megismerkednek a rendelkezésükre 

álló eszközökkel, ötleteket gyűjtenek a progra-
mot eredményesen használó intézmények pél-
dáiból, valamint akciótervet dolgoznak ki a saját 
intézményi megvalósításhoz. Az iskolafejlesztési 
szakértők coaching formájában kísérik, ill. tanács-
adást nyújtanak a folyamatban. 

Ezen kívül az iskolák számára komplex on-
line rendszerek támogatják a teljes programot, 
amelyben már a szülők is tanulhatnak. Sőt, az 
iskola vezetőknek lehetősége van rendszeresen 
mérni az iskolai kultúra változását is. 

Mit ajánl azoknak az iskolaigazgatóknak 
vagy szülőknek, akik szeretnék jobbá tenni az 
iskolai kultúrát?

Nagyon szeretnénk, ha minél több iskola len-
ne nyitott valódi változást előidéző programokra. 
Minden információt és kutatási anyagot szívesen 
adunk át. Általában segítünk az iskoláknak a fi-
nanszírozási és fenntartási megoldások megke-
resésében is. Ez ma már nagyon sokféle lehet. Vé-
leményem szerint ebbe a szülőket is be kell vonni, 
hiszen Ők az egyik legfontosabb „haszonélvezők”. 
Én nagyon örülök annak, hogy a „drága” magán 
iskolák mellett a „szegényebb” szülők széles tá-
borának is lehet jó alternatívát ajánlani.
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Gondolkoztál már rajta mi okozhatja?

A technológiai fejlődésnek köszönhetően 
a kézzel írás egyre ritkább dolog, gondolj csak 
bele, hányszor lát gyermeked a kezedben tol-
lat-ceruzát? Ez a folyamat oda vezethet, hogy 
hozzászokik, nincs szüksége a hagyományos kéz-
zel írásra.

Ennek hiányában nagyon fontos dolgok NEM 
tudnak kifejlődni a gyermekek agyában. Ez ve-
zethet oda, hogy olvashatatlan az írásuk, nem 
elég koncentráltak!

Bizonyított tény, hogy sokkal többet gondol-
kodnak, ha hagyományos módon, papírra írnak! 
Ezért van, hogy tanulás közben jobban rögzül az, 
amit egyszer már leírtunk!

Miért érdemes rajzolnia gyermekünknek? 

•	 Fejleszti	 a	 koncentrációt	 és	 sikerélményt	
biztosít számukra.

•	 Fejlődik	 a	 finommotorikus	 képességük,	
ezáltal könnyebben boldogulnak az iskolában! 

•	 Sokkal	szebb	lesz	a	kézírásuk!
•	 Gyorsabban	tudják	a	nehezebb	problémá-

kat is megoldani, mert fejleszti a koncentrációt!

Számtalan olyan esetről hallani, hogy ne-
hezen megy a gyerekeknek az írás a suliban, 
nem elég koncentráltak, nem tudják helye-
sen fogni a ceruzát. Ezeken mind változtat-
hat a rajzolás/festés, hiszen az ő korukban 
hatékonyan fejleszthető a finommotorikus 
képességük!

Több, mint hobbi:
Hogyan befolyásolja
életünket a rajzolás, festés?

A rajzolás-festés tanulása rendkívül
fontos a felső tagozatos gyerekek

körében is!

A rajzolás-festés remek közösségalkotó és ön-
bizalomfejlesztő tevékenység! 

A felsősöknek szóló jobb agyféltekés rajz-
tanfolyamokon nem csak rajzolni tanítjuk meg 
a gyermekedet, hanem felvértezzük olyan ké-
pességekkel is, amelyek birtokában egészsége-
sebb önbizalmú, önmagát felvállaló, magabiz-
tos kisember válik belőle.

Ez alatt a néhány nap alatt nem csak portrét 
és önarcképet tanul meg rajzolni, hanem szépen 
lassan megerősödik lelkiekben is.

A gyerektanfolyam első és utolsó napján 
készült rajzok! >>>

VENDÉG SZERZŐ
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Mi a helyzet a felnőttekkel?

A rengeteg stressz és a folyamatos munka 
mellett elengedhetetlen, hogy találjunk egy te-
vékenységet,	ami	boldoggá	tesz.	Sajnos	ebben	a	
rohanó világban nincs időnk semmire, az „énidő” 
teljesen háttérbe szorul!

Nehéz olyan hobbit találni, ami nincs időhöz 
kötve, ami képes kikapcsolni az agyat és segít le-
vezetni a sok feszültséget.

 

A rajzolás, festés számos jótékony
hatással bír, ezért végeztünk egy

rendkívül izgalmas kísérletet!

Arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen pozitív 
változások fognak beállni az agyműködésben, 
ha felnőttként elkezdünk rajzolni/festeni?!

A	 tesztek	 elvégzésében	 Dr.	 Sinkovits	 Péter,	
orvos - pszichológus segített nekünk, aki egy, az 
országban egyedülálló 24 csatornás kvantitatív 
EEG készülékkel végezte el a méréseket.

A mérési eredmények kiértékelésénél kizá-
rólag	 azokat	 az	 eredményeket	 vettük	 figyelem-

be,	 amik	CSAK	 rajzolás	 közben	 jelentkeztek	 és	
MINDKETTŐNKNÉL	előfordultak.

1.	Fejleszti	a	koncentrációt!

A kísérletünk alátámasztotta az állítást, misze-
rint	rajzolás/festés	közben	fejlődik	a	figyelmünk	
és a koncentrációs képességünk! Mivel mély 
relaxációs állapotba kerül az agyad, sokkal job-
ban tudsz fókuszálni egy adott tevékenységre!

Nem véletlenül szokták tanítványaink a 3 na-
pos tanfolyam végén mindig mondani, hogy 
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mennyire elfáradtak. Ebből is látszik, mennyire 
igénybe	veszi	a	figyelmedet	az	alkotás!

 

2. Összehangolja az agy különböző
területeit!

A kísérletből az is kiderült, hogy a rajzolás/fes-
tés hatására képes vagy összehangolni a jobb és 
bal agyféltekéd működését!

Ennek köszönhetően, sokkal komplexebb 
problémákat is meg fogsz tudni oldani!

3. A rajzolás, festés nem csak egy hobbi!

Talán	 a	 legmegdöbbentőbb	 felfedezés	 az	
volt, hogy kiderült, alkotás közben mély relaxá-
ciós állapotba kerül az agyunk! Ennek köszönhe-
tően teljesen ki tudod zárni a hétköznapi problé-
mákat és csak az rajzolásra koncentrálsz.

Alkotás közben az idő teljesen megáll körülöt-
ted,	és	nem	létezik	más	csak	Te,	az	eszközeid	és	a	
csodás műved, amin épp dolgozol.

Egy kedves tanulónk mesélte:
„Délelőtt 11 körül kezdtem el rajzolni, amikor 

hazaért a férjem megkérdeztem tőle, hogy miért 

ilyen későn ért haza. Erre ő mosolyogva csak any-
nyit felett, hogy pontosan ugyanakkor ért haza, 
mint általában szokott! Annyira belefeledkez-
tem az alkotásba, hogy teljesen elvesztettem az 
időérzékem!”

 

A mi nemes küldetésünk!

Amióta megalapítottuk a ValDor Art Alternatív 
rajz- és festőiskolát, egyetlen cél vezérel minket. 
Mindenkiből előcsalogatni a benne szunnyadó 
művészt!

Az érzés, hogy képes vagy megrajzolni valamit, 
amiről eddig úgy gondoltad, hogy lehetetlen.

A küldetésünk, a fő célunk, hogy átéld a sikerél-
ményt! Megtapasztald, át tudod lépni a saját kor-
látaidat!

Dorogi Andrea
https://www.valdorart.hu

https://www.valdorart.hu
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Keresse weboldalunkat, Facebook, LinkedIn,
Pinterest és Instagram profilunkat 
a magazinnal kapcsolatos friss információkért!

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

https://kaveszunet-az-elmenek.webnode.hu/kapcsolat/
https://www.webnode.hu/
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Pontozás, pöttyözés, pontfestés
Ahol az is sikereket tud elérni, aki 
sosem volt híres a kézügyességéről 



CsPM   93

„A pontozásban az a legjobb, hogy álta-
la egy olyan érzést tapasztalok magamban, 
amit nagyon ritkán. A ráadás pedig az, hogy 
olyan alkotásokra vagyok képes, amit még 
álmomban sem gondoltam.”

Ez csak egy visszajelzés a sok közül, amit az 
elmúlt évek során kaptam a tanítványaimtól, akik 
elsajátították a pontozás rejtelmeit. 

De mi is ez a pontozás, vagy más néven pont-
festés? A pontfestés technikáját eredetileg az 
ausztrál őslakosok használták kommunikációs 
célokra. Írás hiányában homokba, fadarabokkal 
szimbólumokat pöttyözve adták át egymásnak az 
információt, ami sok esetben a túlélést jelentette 
számukra. Egészen a hetvenes évekig kívülállók 
számára hozzáférhetetlen volt az őslakos kultúra 
ezen része. Ekkor külső nyomásra az akkori törzsi 
vének megnyitották a lehetőséget, hogy az ősi tör-
ténetmesélési mód képek formájában elérhetővé 
váljon a nagyvilág számára is (aborigianal art). 

A nyugaton elterjedt pontfestés pusztán a 
festési technikájában hasonlít az őslakosok mű-
vészetéhez, mégis hordozza magában a szavak 
nélküli kommunikációt a szimbólumok erejével: a 

pont a kezdet, a lét kialakulásának, fejlődésének 
kapuja, a kör a végtelenséget, örök megújulást, 
míg a három, egymásra rakott kör a test, lélek, 
szellem összhangját szimbolizálja. Talán ezért van 
az, hogy amikor meglátunk egy pontozott man-
dalát, akkor az mágikus módon tudja vonzani a 
tekintetet, és azonnal érzékelhetővé válik az általa 
hordozott energia.

A pontozás nem csak ezért különleges, hanem 
azért is, mert nem igényel különleges rajztehetsé-
get, festési tudományt, és még kézügyességet sem. 

Van néhány alapvető szabály, amit szem előtt 
tartva, gyakorlással bárki képes olyan képet készí-
teni, ami kivívja az elismerést. 

Az egyik legkedvesebb történetem az, amikor 
egy diszlexiás, diszgráfiás fiú került hozzám, aki 
eddig meg volt győződve arról, hogy nincs sem-
mi kézügyessége, hiszen egész eddigi életében 
csak a sikertelenséget tapasztalta meg, ha rajzo-
lásról, festésről volt szó. Eleinte félve fogta kéz-
be a pontozót, de a második kép után már egy-
re bátrabb lett. Követte az instrukciókat és egyre 
jobban képes volt belemélyedni az alkotásba. 3 
óra elteltével pedig ugyanolyan szép képet tu-
dott csinálni, mint bárki más, aki hozzá hasonlóan, 
korábban sosem fogott kezébe pontozót. Sosem 
felejtem el a mosolyt és a hálát, ami kiült az arcára 
a workshop után. 

Van, aki gyorsabban, van, aki lassabban ha-
lad ezen az úton, egyéni képességektől, körül-
ményektől és hozzáállástól függően. Egy dolog 
azonban minden esetben azonos azoknál, akik 
sikereket érnek el: a kitartó gyakorlás. 

VENDÉG SZERZŐ
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Azt vallom, hogy olyan nincs, hogy valaki béna 
a pontozásban. Pusztán csak nem gyakorolt még 
eleget, vagy nem sajátította el a szabályokat és 
nem alkalmazza azokat. Persze ez nem csak a 
pontozásra igaz. Látszólagos kudarcok érhetnek 
a tanulási folyamatban, de ezek pusztán felüle-
tek ahol megmutatkoznak még a hiányosságok. 
Ezeken lehet javítani, lehet tovább gyakorolni, és 
előbb utóbb ott fog állni mindenki a siker kapu-
jában – ha ez volt a célja. Ilyenkor türelmesen és 
kedvesen kell önmagunkhoz állni, mintha járni 
tanuló babák lennénk. Soha nem jutna eszünk-
be rosszat mondani az élete első néhány lépését 
megtevő tipegőre. Épp ellenkezőleg! Örülünk, 
hogy már itt tart, hogy lépett, még akkor is, ha az 
nem tökéletes. Így van ez a pontozásnál is. Ami-
kor egy új technikát tanulunk, kikerülhetetlen a 

hibázás, a nem tökéletes megvalósítás. De ahogy 
az imbolygó kezdeti léptekből séta, futás, később 
művészi tánc is tud lenni, úgy a kezdeti tökéletlen 
próbálkozásból is idővel csodálatos alkotás kere-
kedik ki. 

Mára már itthon is több ezren megtapasztal-
ták a pontozás varázslatos világát. Egy nagyszerű, 
összetartó közösség segíti a szárnyukat próbál-
gató kezdő pontozókat, és inspirálnak azok, akik 
már profi módon kezelik a pontozót. Ha kipróbál-
nád, várunk szeretettel. 

Szalóki Ildikó
a Pontozott Világ alapítója
https://pontozottvilag.hu/

https://www.facebook.com/pontozottvilag

https://pontozottvilag.hu/%0D
https://www.facebook.com/pontozottvilag
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KOVÁCS BRIGITTA EFI

Power nap, avagy mire jó
a szundikálás

Vannak, akik számára az alvás minden más 
fizikai szükségletnél fontosabb. Ez persze nem 
feltétlenül jelenti azt, hogy “sokat” kell aludniuk, 
sokkal inkább azt, hogy az alvás minősége, és 
időzítése a meghatározó. Néhány éve még fogal-
mam se volt arról, mi az a power nap. Valójában a 
saját szervezetem vezetett rá a szunyókálás valódi 
hasznára. Egyszerűen arról van szó, hogy a nap 
folyamán számos teendőm lett volna még, én 
viszont úgy éreztem, hogy se szellemi, se fizikai 
szinten nem vagyok olyan állapotban, hogy ké-
pes lennék bármilyen konstruktív tevékenységet 
folytatni. A kávéval hasztalan próbálkoztam, mert 
a szervezetem alvás után kiáltott. “Csak egy kicsit 
hadd aludjak!” - hallatta belső hangom ellent-
mondást nem tűrően.

Saját tapasztalat

Így nem tehettem mást, mint megengedtem 
magamnak egy 15-20 perces alvást. Beállítottam 
az ébresztőórámat, és a takarómat magamra húz-
va egyből az álmok mezején találtam magam. 

Ami valóban azt jelenti, hogy eljutottam az alvás 
REM, azaz a gyors szemmozgásos fázisába, mi-
kor is az agyunk az ébren gyűjtött információkat 
elraktározza, s ilyenkor álmodunk. Felébredve, 
azon kívül, hogy több órányinak tetsző álommal 
gazdagodtam, egészen kipihentnek éreztem ma-
gam, és ismét képes voltam energikusan folytatni 
a napot. (Itt zárójelben megjegyzem, hogy a po-
wer nap során megélt tapasztalataim még inkább 
“bizonyítékul” szolgáltak számomra azzal kapcso-
latban, hogy az ember több, mint hús és vér, s 
hogy álmodás során az a valami tevékenykedik, 
éli át az élményeket, ami a fizikai valóságnak te-
kintett, köznapi eszközökkel mért időben nem 
nyilvánul meg.)

No, de nézzük, hogy a szervezetem ösztönö-
sen jól ismerte-e a szundikálás energetizáló ha-
tását, és hogy a szakértők álláspontja szerint az 
előtte “öntudatlanul” megivott kávé mennyire 
volt jótékony hatással. (Igen, felmerül a kérdés, 
hogy a tudósoknak, vagy a saját testemnek higy-
gyek-e inkább.)
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Mit mond erről a tudomány?

A Harvard kutatói a görögök sziesztázási szoká-
sairól gyűjtöttek adatokat. Dimitrios Trichopoulos 
vezetésével 24 ezer önkéntest követtek hat éven 
keresztül. A kutatásban részt vevők közül azoknál, 
akik rendszeresen (hetente legalább háromszor, 
minimum fél órát) aludtak délutánonként, ritkáb-
ban alakult ki szívbetegség, mint azoknál, akik 
nem tették ezt meg. Még azok is, akik „csak tíz 
percre” hunyták le a szemüket, 12 százalékkal 
csökkentették a szívbetegségek rizikóját.

A legalkalmasabb az ebéd utáni néhány perc. 
Talán szokatlanul hangzik, de a szakértők a po-
wer nap megkezdése előtt 15-20 perccel kávé-
fogyasztást javasolnak. Amikor fáradtak vagyunk, 
olyankor szervezetünk egy adenozin nevű vegyü-
letet termel. Kávézás után a koffein úgymond ver-
senybe száll az adenozinnal az agy receptoraiért. 
A koffein azonban nem azonnal fejti ki a hatását, 
és nem is csökkenti a szervezet adenozin mennyi-
ségét, míg az alvás viszont igen. Mivel a szundiká-
lás során a koffeinnek kevesebb adenozinnal kell 
megküzdenie, így a kávéfogyasztással egybekö-
tött power nap után kipihentebben ébredünk, 
mintha nem ittunk volna kávét.

Hogyan láss hozzá?

Először is keress egy csendes, nyugodt he-
lyet, bárhol is érjen az ebédidő! Japánban, az 
USA-ban, Dél-Európában, és Nyugat-Európában 
is egyre inkább elterjedt az irodák megtervezése-
kor a pihenő helyiségek kialakítása, hogy a mun-

kavállalók az ebédszünet egy részében alvással 
töltődhessenek. De ha nincs ilyen szoba a mun-
kahelyeden, akkor választhatod a saját irodádat, 
valamelyik konferenciatermet, a könyvtárat, egy 
ideális könyvesboltot, egy nyugodt edzőtermet, 
a munkahelyed előtt parkoló autódat, vagy egy 
park, esetleg egy bevásárlóközpont padját a po-
wer nap helyszínéül. Ha szükséges, gondoskodj 
füldugókról, hogy megszüntesse a körülötted 
lévő zajt!

Állítsd be az ébresztőórát, hiszen legalább 10, 
de legfeljebb 30 percre van szükséged egy való-
ban energetizáló power naphez!

Fontos, hogy a lehető leggyorsabban el tudj 
aludni, amit hasi légzéssel igen könnyű elérni. 
Ilyenkor a hasadra kezdesz figyelni, s arra, miként 
mozgatja fel-le a ki- és beáramló levegő.

Amint csörög az órád, kelj fel egyből, és él-
vezd a power nap frissítő, jótékony hatását!
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UDVAR MELINDA

Az én privát életemben, az elmúlt bő egy év-
tizedben kissé komplexebb rendszer alakult ki: 
egyrészt minden év decemberében, január ele-
jén számot vetettem a megtett úttal, szembe-
néztem a helyzetemmel, illetve készültek tervek, 
megfogalmazódtak vágyálmok, történt valamifé-
le tervezgetés.

Másrészt szeptember hónapban – a gyerekeim 
iskolakezdésével egyidejűleg – szembenéztem az 
évben addig elért eredményekkel, konstatáltam 
a tervektől való eltérést, és próbáltam lehetőleg 
reálisabban meghatározni, hogy „miférmégbele-
karácsonyig”.

Lehetséges, hogy ennek a vegyes tervezési 
módszernek egyik gyökere a versenyszférából is 
ered, hiszen - bár nem érint közvetlenül - a ne-
gyedéves eredmények értékelése, összevetése 
az éves tervvel a profitorientált gazdasági társa-
ságok jellemzője.

Értékelés, számvetés, tanulságok levonása, az 
új tervek, elképzelések meghatározása – az em-
berek többsége ezt általában szilveszter/újév 
napjaiban végzi el. Az elmúlt évszázadban kiala-
kult iskolarendszer menetrendje az évszakok fi-
gyelembevételével kicsit fellazította a fentieket, 
hiszen – Magyarországon – a tanévek időtarta-
mához igazodóan a végső értékelés az iskolák-
ban május - júniusban, az új célok, feladatok ki-
tűzése pedig szeptember hónapban történik. 

Az iskolakezdés margójára
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Természetesen az én terveim és eredményeim 
nem feltétlenül forintosíthatóak minden esetben, 
de túlnyomó többségüknek nyilvánvalóan van 
pénzügyi vonzata.

Az idén az iskolai felkészüléssel párhuzamo-
san elég komoly terveket kovácsoltam a hátralé-
vő négy hónapra: egy kis festés a nagyinál – ami-
nek kapcsán maga a munka a legkisebb kihívás, 
a szakember becserkészése és az időpont egyez-
tetése a legenergiaégetőbb tevékenység. Aztán 
a terveim között szerepelt egy kis önképzés – ön-
fejlesztés – divatosan szólva énidő megteremtése 
-, aminek keretében kéthetente hétvégén újra is-
kolapadba ülök. Továbbá komoly célkitűzésként 
szerepelt a gyermekeim sport felé történő visz-
szaterelése, hiszen az elmúlt másfél évben ezen a 
területen nagy visszaesések történtek.

És persze a fentiek mellett szerettem volna to-
vábbra is megfelelő színvonalon és energiaráfor-
dítással végezni a munkámat, támogatni a csalá-
domat a szürke hétköznapokban.

Szóval augusztus végén komoly listákkal, tele-
fonszámokkal, nyomtatványokkal, to do listákkal 
közlekedtem, és ezerrel pörögtem a „projektje-
imen”. Innen visszatekintve – valljuk be – csak a 
célokon tartottam a szemem, csak hegyek hosszú 
sorát láttam magam előtt, amelyeket meg kell, 
hogy másszak, de nem álltam meg az út során 
nézelődni, nem csodálkoztam rá a környezetem-
ben zajló eseményekre, nem igazán éltem meg a 
mindennapokat.

És sikerült túlfeszíteni a húrt: egyik éjszaka 
miközben nem aludtam, hanem egy pohár víz el-
fogyasztása után mentem vissza a hálószobába, 
megcsúsztam.

Bokatörés. Mentő. János Kórház. Műtét. Ren-
geteg idő gondolkodni. 

Persze a fizikai fájdalmon túl az ember ilyen-
kor elgondolkodik, hogy miért velem, miért 
most, és miért is?! 

A kezdeti önsajnálaton átvergődve elkezdtem 
rácsodálkozni a körülöttem történő apró dolgok-
ra, amelyek korábban csak elsuhantak mellettem, 
szinte tudomást sem vettem róluk. Az élet bele-
kényszerített egyfajta szemlélődő szerepbe, így 
volt lehetőségem a körülöttem zajló történeteket 
megfigyelni és élvezni.

A kórházban töltött napok alatt egy 89 éves 
nénivel kerültem egy szobába. Az életszemlélete, 
optimizmusa, kedvessége, az értékrendje új im-
pulzusként hatott, felnyitotta a szememet, meg-
értettem, nem: megéreztem, hogy mire kaptam 
esélyt. Felfogtam és zsigerből éreztem azoknak 
az unalomig ismételt életvezetési tanácsoknak a 
mondanivalóját, az erejét, amely a lassabb életről, 
a hajszoltság elengedéséről, a teljesebb életről 
szólnak. Nemcsak fejben, racionálisan kezdtem 
élni, hanem végre meg mertem engedni magam-
nak, hogy az érzéseimről is tudomást vegyek.

A baleset átrendezte életem: megálltak a pro-
jektjeim: vannak, amik törlésre kerültek, és van-
nak, amiket teljesen szabadonfutóra tettem.

A görcsös akarást, amiket belevittem a célja-
imba, sikerült feloldani, gyakorlatilag egy szem-
léletváltással. Az életem az utóbbi években sok 
- sok projektben éltem meg, amikor az egyik 
megvalósult, másik kettő jött a helyére. Nem ad-
tam időt sok üresjáratnak, vagy ha mégis, akkor 
úgy éreztem hibát követek el. 
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A baleset, ahogy sokan mondják megállított 
és adott egy új nézőpontot, úgy érzem, abba az 
irányba terel, hogy kicsit éljem meg a pillanatot, 
fogadjam el az új lehetőségeket, és ne akarjak 
mindent kontroll alatt tartani, szervezni, irányítani.

Ugyanakkor fenntartom, hogy a projektszem-
léletnek helye van az életünkben, ez nem kérdés, 
és csak az arányok tudatos meghatározása segít-
het abban, hogy ne feszüljünk túl, de mégis ha-
ladjunk a céljaink felé.

És miért is írtam meg a fenti, eléggé személyes 
történetet, és adtam nagy betekintést az érzése-
imbe? Mert ahogyan okos felmenőim mondták: 
okos ember más hibájából tanul. Ha csak páran 
magukra ismernek abban, hogy mennyire haj-
szoltan, projektekben élik az életüket, és „okos 
emberként” tanulnak az én történetemből, akkor 
ez már nem is kérdés.

www.balazskrisztina.hu

www.spiritual-life.hu

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

Bármilyen keményen és elszántan
próbálod megmenteni, a Titanic 
úgyis el fog süllyedni - 
a nem megfelelő helyre befektetett

energiáink nyomában

„...mert van az úgy, hogy minden jó szándékú és őszinte elhatározásból eredő elhatározás 
ellenére, időt és energiát nem sajnáló elkötelezett célmegvalósítás, kitartó és konzekvens 
munka ellenére nem hogy nem jutunk közelebb és valósítjuk meg a célunkat, hanem pont 
ellenkezőleg - akár eljuthatunk egy olyan szélsőséges helyzetbe, ahol -, önmagunk testi, 
lelki, mentális egészségét is kockára téve egy önsorsrontó ördögi körben találjuk magun-
kat, ahonnan kérdés, hogy ki tudjuk-e menteni önmagunkat…”
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Ha eltökélt célod, hogy megmented a már 
jéghegynek ütközött és éppen süllyedő félben 
lévő Titanicot és teljes odaadással és elszántság-
gal nekilátsz egy kis merőkanállal kimerni a beá-
radó vizet, akkor vajon sikerre tudod vinni ezt a 
missziódat?

Akkor legyen bármilyen heroikus az erőfeszítés 
és hatalmas mennyiségű a befektetett energia, 
biztosan el fogod érni a célodat vagy beszűkülve a 
megmentés fókuszába elfelejted azt is észrevenni, 
hogy már önmagadat is veszélybe sodortad?

„Ha elveszítem a pontos irányt, ha nem látom pon-
tosan honnan indultam ki, akkor honnan tudhatom, 
hogy jó felé haladok?”

A befektetett munka mindig megtérül.
Majd beérik a munka gyümölcse.
Ha elég keményen dolgozol, eléred a célodat.
Mennyi ilyen bölcseletet ismerünk, ami arra 

buzdít, hogy tegyél meg mindent a céljaid eléré-
séért, és hogy csak elég keményen és elszántan 
kell próbálkozni és akkor garantált a siker!

Biztosan így van ez?
Csak a befektetett munka mennyiségén múlik 

a siker vagy van egy a mennyiségnél is fontosabb 
elem?

Hogy is van a mantra?
Előttem van észak, hátam mögött dél, balra a 

nap nyugszik, jobbra pedig kél.
De, hogy szól pontosan ez a mantra?
Ha előttem van észak, akkor van a hátam mö-

gött dél.

Ha pontosan és jól adtuk meg az irányt és a 
befektetett energia célját, akkor fogunk tudni jól 
tájékozódva helyes irányt látva arccal a célunk 
felé haladni. De ha rossz origo köré kezdünk el 

építkezni, ha a kiindulási alaptétel nem megfele-
lő szemléleti kereteken kezd nyugodni, akkor a 
haladási irány is helytelenül lesz meghatározva, 
amit ki tudja, melyik pillanatban leszünk képesek 
felismerni

„Ne a süllyedő Titanicot akard megmenteni, ha-
nem ugyanazt az energiát felhasználva mentsd ki az 
embereket és helyezd magadat biztonságba és éld át 
teremtő erőd életre hívott tanúbizonyságát!”

De vajon melyik ponton, pontosan hol kanali-
zálódik be az energia olyan cél táplálásába, ami-
nek kimenetele a tervezett jóérzést elhozó, célul 
kitűzött célmegvalósítás helyett a keserű bukás 
tényét hozza el? Csalódást önmagunkban, hogy 
minden befektetett energia ellenére elbuktuk a 
tervet, amiben ott a keserű tanúbizonyság, hogy 
még erre sem voltunk képesek…

És akkor kezdetét veszi egy ördögi kör, az 
önvád talaján építkező elszánt bizonyítási vágy, 
hogy újra neki kell kezdeni ennek a sikertelenül, 
a célt be nem teljesítő körnek. Újra elölről csak 
most ezúttal még keményebben, még elszántab-
ban küzdve, hogy végre sikerre vigyem és betel-
jesítsem a nagy tervet.

Lefutni ugyan azt a kört, ugyanúgy csak még 
több energiát beletéve, megpróbálni még elszán-
tabban megmenteni a Titanicot csak egy véggel 
zárulhat, még mélyebbre süllyedő összeomlás-
sal, duplikált elbukott célmegvalósítással.

De akkor hol a hiba? Hol válik meddővé a 
befektetett energia? Hol lesz a szorgalmasan és 
alázatosan elvégzett munka gyümölcse mérgező 
alma?

„Hogyan is épül fel a teremtés köre?”

A befektetett energia és az általa megvalósí-
tásra szánt terv beteljesítése egy több lépéses 
láncolat vége, ahol több validációs ponton át-
esett és jóváhagyott program kezdi meg útját a 
megvalósítás felé.

A sor utolsó láncszemei a véghezvitt cél – ter-
vünk kiteljesedett valósága – és annak látható ki-
menetele.

De ilyen háttér ország áll egy véghezvitt terv 
mögött? 
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Milyen szemléleti háttér táplálja és mozgatóru-
gója tetteinknek?

Motiváció - az irányt adó energia – ezzel a cím-
mel írtam meg az előző lapszámban a cikkemet 
és első lépésben erre a pontra kell, hogy vissza-
lépjünk, hogy a sorban következő láncszemet 
megtaláljuk.

Mert mit is kell tudni a motivációról?
Idézzünk fel pár gondolatot a cikkemből:
„A motiváció az az energia, ami a céljaink el-

érését táplálja.
A cél adja az irányt, az utat, ahova el szeretnénk 

jutni és ehhez biztosítja a motiváció azt az energi-
át, lendületet, ami eljuttat odáig.

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

Ezért kell, hogy a célon egy folyamatos és tu-
datos fókusz és munka legyen, ezzel segítve, hogy 
a motiváció egy minél termékenyebb talajon fejt-
hesse ki energetizáló hatását.”

És idézzük még fel, hogy milyen folyamatot 
vázoltam fel a „Motiváció - az irányt adó energia” 
című cikkemben:

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

Fordítsuk le ezt a Titanicos hasonlatunk keretére.

Ha az a cél, hogy megmentsük a Titanicot, ak-
kor minden kimert merőkanál vízzel legalizálni 
látjuk, hogy haladunk a célunk beteljesítése felé 
és csak a merési sebességet kell emelni a beára-
dó víz mennyiségét látva.

A motiváció, a heroikus küzdelem adta lendület 
fenn fog maradni és benne tudja tartani az embert 
ebben a folyamatban, hiszen a cél, a megmentés 
még ott áll, mint megoldandó feladat.

Ez a fókusz megmarad, de közben a Titanic a 
vágyott célunkkal együtt el fog süllyedni és ma-
rad a bukás fuldoklást hozó martaléka.

Akkor még mindig ott a kérdés, hogy egy jó 
cél hogyan tud – akár ennyire – önromboló lenni?

Hogy nem veszi észre az ember, hogy önma-
gát is veszélybe sodorva fogja elbukni nagy célja 
beteljesítését?

Még egyel hátrébb kell, hogy lépjünk a lánco-
lat nyitó elemét felfedve és ezzel megértve, hogy 
valójában milyen dinamika, milyen mélyen gyö-
kerező szemléleti keret irányítja a tetteinket.

Mert van egy nagyobb rendező elv, egy sok-
kal személyesebb indíttatás, ami nyitánya minden 
mozdulatunknak.

Lépjünk a szó konkrét és átvitt értelmében is 
egyet hátra, júliusi elmélkedésemre.

„Forgatókönyvükben az életfeladatunk” című 
cikkemre:

Hogy mit hívtam és hívok most is akkor én for-
gatókönyv elméletnek?

„Különböző kiindulási helyzetek által indukált, de 
azonos pontokon keresztül végbemenő és ugyana-
zon végkifejletet beteljesítő esemény láncolat, ami 
újra és újra lejátszódik az ember életében”

„Minden a forgatókönyvünkkel indul, ami a szem-
léleti keretet adja motivációnk számára, ami céljaink 
elérését táplálja, amit véghezvíve megvalósul a nagy 
terv és az azáltal megteremtett valóság, a leszüretel-
hető gyümölcse az elvetett és gondosan nevelgetett 
terménynek – ez maga teremtés köre.”

Ha rossz a forgatókönyvünk, akkor a motivá-
ciót helytelen alapvetés táplálja. A célok rosszul 
vannak megfogalmazva, és ha rossz célba tesz-
szük bele az erőnket, akkor attól a céltól, amitől 
valami jó végkimenetelt vártunk, annak végül 
egészen más lesz a kimenetele. Annak valami 
csalódást és sérülést hozó vége lesz és jön az 
önvád, hogy miért nem tudtam megvalósítani 
a célomat. És jön egy újabb kör, aminek még 
keményebben kezd neki az ember, amitől csak 
még mélyebbre süllyed az újra ismételt kör vé-
geztével – így írható le legegyszerűbben ez a 
magába záródó rendszer.
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„Jó forgatókönyvnek szentelem az életem?”

Forgatókönyvünkkel összhangban lévő, az 
abban foglalt működési alapelvünkkel össze-
egyeztethető célokat választunk - hiszen vala-
milyen oknál fogva - azokkal tudunk hitelesen 
azonosulni. Ezeket a célokat fogja a motiváció 
energiával táplálni ezáltal a kiteljesedés felé ve-
zető úton végig vinni.

De, ha a motiváció „rossz célt táplál”, ami 
ugyan a forgatókönyvünkkel összhangban van, 
de mégis ellenünk dolgozik, akkor végső soron a 
cél sem valósul meg és mi is veszélybe kerülünk.

Mikor ismerjük fel, hogy rossz helyre kerülnek 
energiáink? 

Mikor látjuk meg, hogy a teremtés helyett 
pusztításba és semmibe vesző elpazarolt enyé-
szetbe vész el minden értékes igyekezet?

Semmilyen áldozat nem tűnik áldozatnak egé-
szen addig, amíg az összhangban van forgató-
könyvünkben foglalt szemléleti alapokkal, alap-
tézisekkel.

Semmilyen bukás, sikertelen célmegvalósítás 
és abból eredő fájdalom és megroppanás nem 
tűnik intő jelnek, hogy másképp kellene csinálni, 
új alapokra kellene helyezni működésünket, míg 
azt meg tudjuk magyarázni és validálni tudjuk for-
gatókönyvünk működési alapelveivel, elemeivel.

Ilyenkor csak még nagyobb kihívás és még 
több energia befektetést hozó megoldásba fo-
gunk kapaszkodni a következő hasonló helyzet 
véghezvitelekor.

És minél nagyobb lesz a bukás és fájdalom, 
annál nagyobb lesz az akarat és elszántság, hogy 
végre sok bukás után önmagunknak és forgató-

könyvünknek bebizonyítsuk, hogy képesek va-
gyunk véghezvinni - bármi áron - forgatóköny-
vünkben foglalt elképzeléseinket.

A fókusz beszűkül ide és kizárja annak a lehe-
tőségét, hogy felülvizsgáljuk forgatókönyvünk 
helyességét, hogy tapasztalattá formáljuk a meg-
élt eseményeket, melyek fényében újraírhatnánk 
és átfogalmazhatnánk forgatókönyvünket.

A végrehajtás szűk látókörű fókusza nem hagy 
teret tapasztalataink, valódi önmagunkhoz igazí-
tott feldolgozására, hanem beszorít egy szűk, a 
megvalósítás bármi áron történő kényszerébe. 
Amibe, ha tönkre megyünk, akkor marad a kettős 
bűntudat, hogy alkalmatlan voltam beteljesíteni 
a forgatókönyvbe írt sorsomat és gyenge voltam, 
mert összeomlottam. És ha megírt forgatóköny-
vemet sem tudtam beteljesíteni, akkor másra már 
annyira sem leszek képes. Hiszen hogyan tudnék 
én önmagamnak új sorsot írni – így ragadunk bele 
a rosszul értelmezett forgatókönyvbe és futjuk 
újra és újra a Titanicot oly elszántam megmenteni 
kívánó köröket.

„Mert a teremtés történetében mindig egy emberi 
élet története elevenedik meg.”

Pedig, ha csak egy szót átírnánk forgatóköny-
vünkben, a „Mentsd meg a süllyedő Titanicot” 
helyett a „Mented meg az embert” forgatókönyvi 
nyitóeleme adná meg a cél irányát és fókuszát és 
a motiváció energiája az ember mentésre irányul-
na, ott lenne a teremtés csodája, a megmentett 
emberek sora.

Az elvetett jó szándék gyümölcsét aratnánk le 
önmagunk és környezetünk legnagyobb örömére.
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Nem tudom pontosan hány éve kezdtem el 
mantrázni: hiszek a csodákban és számítok rájuk…

Nincs is jelentősége már, hisz néhány hete a 
fenti mondat új értelmet nyert számomra – hála 
egy olyan találkozásnak, amiről legmerészebb 
fantáziáim közepette sem mertem volna álmodni 
korábban soha.

A szívem mélyén ugyanakkor biztos, hogy 
mégis hittem benne, hisz, hogy tudtam volna kü-
lönben valóra váltani mindössze néhány nap le-
forgása alatt?

Saját magam számára is meglepő könnyed-
séggel fejest ugorva egy újabb ÉletMese újrake-
retezésébe, ami a nekem rendelt Társ felbukkaná-
sával kezdődött augusztus 21-én.

ÉletMese Újrakeretező - 9.

BLOGI

„Nem szánom én az ostobát, 
kinek üres a mennyek boltja: 
ki méltó látni a csodát, az a 
csodát magában hordja.”

(Babics Mihály – Babona, varázs)
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Az, hogy nálam az a szokványos, ami nem szok-
ványos, már rég nem meglepő számomra. De hogy 
létezik valaki, aki ehhez olyan szinten tud kapcso-
lódni, ahogy a közelmúltban az megtörtént, még 
nekem is csoda számba megy mind a mai napig.

Én, aki még pár hónapja is padlógázzal vetettem 
magam minden új ismerkedésbe és egy szivárvány-
színű illúzió buborékban lebegve véltem felfedezni 
minden egyes felbukkanó hímnemű egyedben azt, 
aki végre talán az igazi lehet, ezúttal tágra nyílt szem-
mel csak figyeltem és csodálkoztam…

Saját magamon és azon a Férfin, aki cirka 48 óra 
alatt képes volt a varázslatra, hogy pár apró, de an-
nál szívhez szólóbb gesztussal megdobogtatva a 
szívem, a szó legjobb értelmében a feje tetejére ál-
lítsa amúgy sem az unalomról híres életemet.

Megmutatva, hogy létezik a Csoda, amit két Lé-
lek egymásra találása jelent. Bebizonyítva, hogy ér-
demes volt hosszú évek során időt és energiát nem 
kímélve kutatnom a megoldást. Arra, hogyan vál-
hatok megfelelési kényszeres, maximalista, egoista, 
nagypofájú kislányból olyan Nővé, hogy megérde-
meljem a szívem mélyén dédelgetett ábrándkép-
ben szereplő Férfi oldalán megtalált békét, nyugal-
mat és biztonságot, amit oly régóta kerestem.

Hogy el merjem hinni, létezik az általam vágyott 
harmonikus, egymást inspirálva 
támogató kapcsolat, melyben 
egyenrangúként élve egymás 
mellett BOLDOGulhatunk 
mindketten. Megélve 
mindazt, amik vagyunk, 
élvezve, hogy a másik 
nemhogy elfogad 
minket minden apró 
„zizzentségünkkel” 
együtt, de pont eze-
kért szeret minket s 
tekint ránk olyan igazi 
kincsként, ahogy mi 
talán soha eddig nem 
láttuk még saját ma-
gunkat.

Én, aki eddig szinte 
mindenki számára sok(K) 
voltam, akit a virtuális világ 
ismerkedős platformjai az 
utamba sodortak tanító-
ként, most hetek óta egyik 
ámulatból a másikba esem. 
Mert megérkezett és rám 
talált az, akinek mosolya, öle-

lése és minden egyes irántam való megnyilvánulá-
sa arról tanúskodik: nem csak hogy elég jó vagyok 
számára, de kifejezetten örül nekem. Na meg annak, 
hogy merem magamat adni, vállalva a gyengesége-
imet és a múltam minden egyes mozzanatát, akkor 
is, ha sok dolog akad benne, amire nem vagyok ki-
fejezetten büszke.

Mert megért és elfogad a magam tökéletlensé-
gében, hisz Ő is bejárta a maga labirintusát, míg 
megérkezett abba a balatoni kempingbe ahol a 
„forgatókönyv” szerint találkozhattunk. Hogy a leg-
nagyobb őszinteséggel meséljünk egymásnak 
mindarról, ami odáig vezetett minket, hogy mások 
számára hihetetlen gyorsasággal döntsünk arról, 
már nem akarjuk tovább egymás nélkül álomra haj-
tani a fejünket és felébredni reggelente.

Némileg türelmetlenül ugyan, de végül mégis 
csak sikerült kivárnunk, hogy megérkezzen az éle-
tünkbe a Csoda, amit egymástól kaphatunk s egy-
másnak adhatunk. És itt nem kell nagy dolgokra 
gondolni, elég annyi, hogy a mindennapok során 
úgy tudjunk egymás mellett létezni, hogy az mind-
kettőnk számára igazi örömforrás legyen. 

Újabb szívdobogtató élmény vált hát valóra ál-
maim „to do list”-jéről: párkapcsolati ÉletMese új-
rakeretezve. Hálás szívvel köszönöm meg azóta a 

varázslatos augusztus 21-i 
találkozás óta minden 

egyes nap, hogy az 
első randevúnk azóta 
is tart – mert mind-
ketten teszünk érte 
percről percre, hogy 

ami köztünk van, ha 
változik is idővel, 
csak és kizárólag jó 
irányba történjen.

40 évet várni 
rá, hogy megta-
láljuk azt, akivel 
élmény minden 
együtt töltött 
perc olyan 
ajándék, amit 

csak az ostobák nem be-
csülnének meg. Mi pedig 

már túl vagyunk a legnagyobb 
ostobaságokon, amiket csak az 

ember ifjan elkövethet, megér-
demeljük hát, hogy naponta 

tanúi legyünk a Csodának, 
amit közösen teremtettünk.



https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/workshop/
https://ujegyenloseg.hu/category/podcast/zold-egyenloseg/
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Dare to be the best! 
Építsd tudatosan önmagadat!
Építsd tudatosan pályafutásodat! 
– Melyik a nehezebb? 
Egy kiló vas vagy egy kiló tollpihe?
A versenyhelyzet lélektanának nyomában

PÁLI PATRÍCIA

Ugyanaz a mennyiség és mégis eltérő súlya van - lehet ilyen?

Ugyanaz a táv, ugyanaz a gyakorlat, ugyanaz az a végtelenszer elismételt mozdulatsor, ugyan-
az az időmennyiség, amit magas esetszámú repetitív újrajátszással rögzített tested, s elméd, ami-
nek minden részletéhez kidolgozott tematika fűz, amiben ugyanaz vagy te, amire - aktuálisan 
- feltetted az életed
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Ugyanaz, de valamiben mégis nagyon más.
Versenyhelyzet.
Megmérettetés.
Ami célja miden befektetett energiának és a 

lemondás alfája és ómegája, amitől a versenyre 
felkészülő ember a saját beteljesült csodáját várja 
néhány perces esszenciába sűrítve hetek, hóna-
pok, évek vagy akár egy élet befektetett munkáját.

Mert a verseny az verseny, ahol van győztes és 
a vesztesek.

Mert a verseny az verseny, ahol egyéni szinten is 
megmérettetésre kerül a győzelem és veszteség, 
a mélység és magasság szélsőséges végpont-
ja, ahol az egyéni mérce szerinti megítélés súlya, 
mint egy elkerülhetetlen summázat, ott fogja várni 
a versenyzőt a célon való áthaladáson túl. 

Mert a verseny az verseny, legyen szó akár mi-
lyen volumenű versenyről – a kis házi verseny zárt 
kapus megmérettetésétől egészen a gigantikus 
egész világ számára látható eseményig.

Egy közös mindegyikben – van egy cél, amit 
teljesíteni kell, amihez társul egyéni szinten a 
megmérettetés ténye, a versenyig megtett út, 
amit pontosan egy fókusz által vezérelve tett meg 
az ember, hogy: „Képes legyen a legjobbat ki-
hozni magából a verseny alatt”.

Minden befektetett energia, minden edzéssel 
töltött perc azért az egy versenyért volt, azért a 
néhány percért. Azért a néhány percért, amiben 
értelmet nyer vagy fájdalmasabb esetben értel-
mét veszti mindaz a fáradozás, alázatos munka, 
amit belefektettünk a felkészülés során.

Helyesen volt az a cél meghatározva? 
Meghatároztad önmagad számára ponto-

san, hogy mit jelent a győzelem?
Testedet felkészítetted a megmérettetésre, 

de elmédet is ugyan olyan acélossá tetted és 
felkészítetted, hogy mi fog a verseny során rá 
várni, hogy mi lesz a pontos feladata a meg-
mérettetés során?

Hogy személyes győztese tudsz –e lenni az 
adott versenynek?

Mutatok 5 olyan szempontot, ami, ha fennáll – 
akár az összes, akár csak egy pár – ott lesz a nagy 
felkiáltójel, hogy van még hova fejlődni a ver-
senyfelkészülés mentális, pszichés folyamatában.

1) Csak a végcélra koncentrálsz

Én azt szoktam mondani, hogy: „Vesd a tekin-
teted a távolba, a végcélra. Tudatosítsd és lásd 
tisztán, hogy hova szeretnél eljutni, majd azzal a 
lendülettel hozd vissza a fókuszt az itt és mostba. 
Hogy mindig a jelen helyzet adta pontos helyzetér-
tékelésnek megfelelően tudd elkezdeni felépíteni 
az utat, ami elvisz oda a távolba és segít beteljesí-
teni a célodat.”

Ha csak a végcélt nézzük, elfelejtjük látni az 
utat, tekintetünket egy olyan pontra fókuszáljuk, 
ami beszűkíti látóterünket ezzel megfosztva min-
ket a teljes és komplex kép megtapasztalásától.

Ha az ember csak egy pontra fókuszál, meg-
fosztja önmagát az itt és most tapasztalásától, a 
helyzethez mért legoptimálisabb megoldások 
meglátásától.

A fixált figyelem merev rugalmatlanságot hoz, 
önmagunkat egy - nagy eséllyel - diszfunkcioná-
lis, de a cél miatt makacsul fenntartott állapotba 
szorítva.

Nem lehet minden részletet pontosan látni a 
célig elvezető úton.

Nem lehet minden változatra felkészülni és 
minden variációt beépíteni a tervbe, amit végig-
visz az ember, hogy beteljesítse legfőbb vágyát.

Ezért nem lehet minden lépést pontosan meg-
tervezni a célig elvezető úton, ezért nem lehet a 
fókuszt csak a végcélon tartani, mert akkor lemond 
az ember arról a finomhangolásról, arról az aktu-
ális helyzetre és állapotra való reflektálásról, ami 
igazán személyre szabná a célig elvezető utat.

Nem lehet kőbe vésni a kezdőponton egy 
távoli lépést, amire még semmilyen rálátásunk 
nincs. Nem lehet kőbe vésni és ezzel önmagun-
kat gúzsba kötni, szabad mozgásunktól megfosz-
tani egy olyan hosszú út kapcsán, ahol ki tudja 
hány váratlan helyzet, hirtelen fellépő kérdés és 
probléma, nem várt fordulat adódhat.
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Stabilitáson belüli rugalmasság - ez legyen a 
fő szempont, azaz legyenek meg a főbb csomó-
pontok, legyenek meg azok a mérföldkövek, me-
lyek kisebb résztávokra bontják a nagy célig elve-
zető nagy ívű menetet. De a csomópontok között 
hagyjuk meg önmagunk számára azt a szabadsá-
got, hogy az útvonal tervet, a két pont között épü-
lő kapocsul szolgáló ívet az aktuális tapasztalatok 
által írjuk meg.

Tervezési alapszabály - szerintem - hogy a 
kezdet és a végcél között építsünk fel egy utat, 
aminek az első pár, még belátható lépéseit ter-
vezzük meg fixen és stabilan. A többi pontra, pe-
dig mint mozgatható és mobilis pontokra tekint-
sünk, melyeket a már megszerzett tapasztalatok 
és fejlődésünk irányának és ütemének fényében 
aktualizáljunk és mozgassuk a megfelelő helyére, 
ami beleillik a célhoz elvezető legoptimálisabb 
menetbe.

2) A sikert a szerencsének tulajdonítod

A szerencse forgandó - tartja a mondás.
Talán szemérmes szerénység, vagy a siker 

lehetőségének súlya alóli menekülés, a fele-
lősség hárítása?

Bármi is legyen az oka, amikor az ember egy 
külső, általa nem irányítható és arra ráhatással nem 
bíró tényezőre bízza és kidelegálja erősségeit és 
tehetségének kibontakoztatásához szükséges ké-
pességeket, készségeket és személyiség jegyeket, 
akkor egy nagyon fontos dologról mond le.

Nem önmagunkénak tulajdonítani és szerves 
részünkként kezelni azon tulajdonságokat, me-
lyek segítségével sikert hozó eredményeket él-
tünk meg, talán az egyik legnagyobb hiba, amit 
elkövethetünk önmagunk ellen. Amit elkövethet 
a tehetsége kibontakoztatásáért szorgalmasan és 
tematikusan dolgozó ember. Hiszen akkor nem 
tesz mást, megfosztja önmagát és tehetségét a 
sikert hozó alapoktól.

Ha a jó dolgokat önmagából „kihelyezi az em-
ber”, ha arra úgy gondol, hogy csak kölcsön kapta 
a sorstól, akkor mije marad meg saját jogon?

Ha a sikert és a hozzá elvezető és az ahhoz 
hozzá segítő készségekre, képességekre és tulaj-
donságokra csak, mint egy ideiglenesen megka-
pott jutalom csomagra gondol, amit az elért siker 
pillanatában, a jól végződő projekt végeztével 
vissza is kell adnia, akkor mit gondol a tehetség 
mi lesz vele a következő projekt esetén?

Miből fog építkezni, mire tud támaszkodni, 
miből tud újra sikert kovácsolni?

Ha nem az van a fókuszban, hogy a siker az 
addig befektetett energia, alázatosan elvégzett 
munka gyümölcse, hogy a siker a tudatosan fel-
épített stratégia és jól véghezvitt versenyzés 
eredményeként elért beteljesülés.

Ha nem az a biztos tudat táplálja az elért sikert, 
hogy egy milyen stabilan felépített út áll mögöt-
te, amit a következő versenyre újra lehet építeni, 
aminek mintájára lehet majd alapozni, aminek ta-
pasztalatait leszűrve tovább lehet fejlődni.

Ha nem stabil részeként és bármikor mozgó-
sítható énrészként éli meg az ember személyisé-
ge erősségeinek összességét.

Akkor mi marad az ember számára?
A gyengeségek és fejlesztésre szoruló tulaj-

donságok tárháza.

Ez hogy lehet alapja és motiváló, önbizalom-
mal teli kiindulópontja a sikeres tehetség kibon-
takoztatásnak?

A siker - bár lehet, része van benne a szeren-
csének - a jelenléttel kezdődik, a harcba szállás 
pillanatával, amikor az ember nekilát, hogy sze-
mélyes történetének abban a fejezetében megír-
ja saját előre menetelésének nagy pillanatát.

És ahol jelen vagyok, annak részese vagyok, ab-
ban a történetben én veszek részt teljes egész va-
lómban, jó és rossz tulajdonságaimmal, erőssége-
immel, gyengeségeimmel, azzal az egységgel, ami 
én vagyok elidegeníthetetlen teljességemben.

3) Nincsen verseny előtti szertartásod

Eero Arnio azért tervezte meg - állítólag - bu-
borék székét, hogy lakjon bármilyen kis lakásban 
is az ember legyen egy olyan hely, amibe bebúj-
va privát teret tud magának teremteni, ahol el tud 
bújni és be tud gubózni saját kis világába.

Egy pici kis privát buborék, ami egyszerre ré-
sze egy nagyobb térnek, s közben, mint egy pri-
vát bejáratú saját kis világ szakít ki a térből egy tér 
részletet, megteremtve egy saját kis univerzumot 
az embernek.

Egy külön kis világ, ahova el lehet vonulni, ami 
együtt pulzál a külvilággal, de mégis saját ritmusára 
jár egészen tökéletesen az adott egyénre hangolva.

A verseny előtti szertartás a te buborékod ami, 
mint egy biztonságos és ismert közeg vesz körül, 
ahol a te ritmusodon és fókuszodon van a hangsúly.
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Ami egyensúlyban tart, s nem hagy, hogy az 
események sodrása átvéve feletted a hatalmat ki-
zökkentsen felépített verseny stratégiádból, kibil-
lentsen a számodra megfelelő ritmusból.

A te kis világod, a te biztonságod, ami megóv és 
körbe ölel, hogy fókuszban tudd tartani a számod-
ra megfelelő közeget, amire építve a legjobbat 
önmagadból kihozni tudó formádat őrzöd meg.

Verseny előtt annyi impulzus, annyi a hely-
zetből és a versenytársaktól érkező információ 
áramlik az ember felé - ami saját ritmusából ki-
zökkenteni képes erőként jelenik meg -, hogy 
megszámlálhatatlan.

Egy olyan helyzetben, ahol minden energiára 
szükség van, ahol a csúcsforma a saját csúcsfor-
ma kihozatala a cél, ott nem szabad hagyni, hogy 
az események random áramlása a kelleténél 
több erőt és energiát elvigyen. Hogy a környe-
zet ritmusa vegye át az irányítást az egyén felett, 
hogy átírja és átrendezze a felépített verseny stra-
tégiát, hogy önmagára - a környezetére - terelve 
a fókuszt elvonja a saját magára fókuszáló tuda-
tosságot.

Ha az ember nem vonul be a kis világába, ha 
nem teremti meg a saját buborékát, amiben az 
önmaga számára megteremtett univerzum jól is-
mertségéből adódó biztonsága teremtődik meg, 
akkor egy versenykörülmény adta sodró lendület 
könnyen beszippanthatja, átteheti a fókuszt az 
énről a környezetre.

A versenyhez vezető út egy tudatosan szűkülő 
és lépésről - lépésre egy - egy pontba fókuszá-
ló folyamat, ahol vagyok én és a verseny straté-
giám. Aahol a külvilágból jövő impulzusok egyre 
halkabbá és súlytalanabbá válnak, ahol minden 
energia egy fókuszban marad, s nem más rendel-
kezik az energiák felhasználásának módja felett, 
nem a környezet külső ingerei hatnak arra, hogy 
éppen merre menjen az ember fókusza és hova 
rakja ezáltal az energiákat.

Az izgalom és idegesség, a verseny előtti fel-
pörgött állapot, ha nincs egy jól ismert mederbe 
terelve, ha nincsenek egy felépített verseny előtti 
szertartás keretei és pontosan megtervezett lépé-
sei közé szorítva, akkor könnyen csap át random 
csapongásba, mely kiszámíthatatlan menetelésé-
nek következtében energia pazarló működésbe 
kezd az ember, aminek következménye a siker 
nagyfokú megkockáztatása lehet.

4) Nem készültél fel a bukásra

Hogyan tovább?
Azt szoktam mondani, hogy ha célod megva-

lósítása során nem ütköztél nehézségekbe, nem 
szembesültél kihívásokkal, nem tapasztaltál meg 
mélységeket és magasságokat, nem kellett a ha-
táraidat túlon - túl feszegetni, ha nem adott elsőre 
talán megugorhatatlan helyzeteket, akkor el sem 
indultál a célod felé vezető úton.

Talán elsőre ellentmondásnak tűnik, hogy ha 
az ember tudatában van a képességeinek és a 
verseny siker érdekében mindent megtéve ké-
szült fel, ha tudja „mit ér” a tudása miért kellene 
felkészülni a bukásra.

Első pillantásra talán ellentmondásnak tűnik, 
de valójában nem az!

Ha a sikertől a bukásig tartó távolságot egy kon-
tinuum természetes két végpontjának tekintjük, 
akkor ezen rendező elvet követve magától értető-
dő természetességgel lehet azt is kezelni, hogy az 
embernek van egy - vész - forgatókönyve arra, ha 
aktuálisan, abban a pillanatban minden összeomlik.

Hiszen amire van forgatókönyv, arra van meg-
oldás. Így a krízis pillanata nem az abban való 
totális bennragadás veszélyét rejti magában, ha-
nem egy problémamegoldó, az újrarendeződést 
segítő - nem könnyű, de megoldható - fájdalmas, 
de a felépülés perspektíváját előre vetítő folya-
mat nyitányát jelenti.

Gondoljunk csak Japánra.
Pontosan tudják, hogy földrengés bármikor 

jöhet, éppen ezért, hogy ne érje őket felkészü-
letlenül az esetlegesen bekövetkező katasztrófa, 
tudatosan előre felkészülnek.

Menekülési gyakorlatokat tartanak, pontos 
menekülési folyamatokat vázolnak és házaikat 
földrengés biztosra építik, hogy a kár minimális 
legyen, hogy „könnyebb legyen”felépülni egy 
esetleges katasztrófa után.
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Mert egy krízis közepén - ha nem készült fel 
arra az ember - ha nincs előre eltervezett forga-
tókönyv, amibe kapaszkodni lehet könnyen a krízis 
okozta sokk által dezorientálttá válva benne ragad 
az ember a katasztrófában, megoldás hiányában 
csak sodródni fog a krízishullámmal.

Tudni hogyan tovább, tudni merre tovább a 
nehéz pillanatok után az egyetlen biztos megol-
dás a mélységekkel és magasságokkal teli tehet-
ség kibontakoztató úton.

5) Essünk már túl rajta érzés egyeduralma, 
dominanciája

Hogy tudná az ember kihozni önmagából a 
legjobbat egy olyan helyzetben, amitől alapvető-
en megóvni szeretné önmagát, amin csak átszá-
guldani szeretne?

Hogy lehet jelen lenni és megélni azt a pilla-
natot, ahol egyetlen vágya az embernek, hogy 
láthatatlanná válva csak átsuhanjon?

Hogy lehet beleadni minden energiát abba a 
helyzetbe, amit, mint veszélyes ágenst elkönyvel-
ve él meg az ember, arra felkészítve önmagát és 
szervezetét, hogy a helyzetből való menekülésre 
kell megspórolni minden erejét, a menekülésre, 
amivel önmagát kell ebből a rettegett és nem várt 
helyzetből kimentenie.

Hogyan lehet úgy a sikerre készülni, hogy 
legszívesebben kitörölné az ember ezt az időt 
az életéből?

Hogy nyer értelmet minden addig befekte-
tett energia, ha az addig megtett utat megko-
ronázandó lépést legszívesebben kihagyná az 
ember?

Egy egyszerűnek tűnő gondolat, ami alapve-
tően megingatja elköteleződésünk tárgyát, értel-
mét veszti az addig megtett út, maga a verseny-
felkészülés folyamata.

Befejezetlenül marad az elkezdett mű, meg-
mérettetés nélkül marad az eddig felépített meg-
mérettetésre szánt, begyakorolt produktum.

Befejezetlen, lezáratlan, céltalan…

Mintha egy repülőt elindítanánk az útjára, fel-
szállnánk a kifutó pályáról, elérnénk a repülési 
magasságot, majd mikor a végcélhoz közeledve 
el kellene kezdeni a landolást makacsul ragasz-
kodva a repülési magassághoz még a levegőben 
maradnánk.

De, mint tudjuk, amelyik repülő felszállt, annak 
egyszer így – vagy úgy földre kell újra érnie.

Ám pontos és odafigyelő landolás nélkül ott a 
veszélye, hogy repülőnk sérülni fog és roncsolódik.

Ha csak el akarjuk kerülni a versenyhelyzetet, 
ha nem akarjuk látni és mi irányítani az ott tör-
ténteket minimális az esélye, hogy ne sérüljön az 
ember.

A tudomásul nem vétel, önmagamat a hely-
zetből kimenekítve okozta feszültség csökkentés 
pillanatnyi megkönnyebbülést hozó nyugalma a 
versenyhelyzettől távolodva hirtelen visszacsap, 
és egy sokkal nagyobb erővel sújt le, megkérdő-
jelezve a versenyig elvezető hosszú utat, az abba 
beforgatott energiákat.

Megúsztam, aktuálisan nem sérültem, de 
akkor mi értelme volt az addig a pontig veze-
tő szenvedésnek? 

Ott marad a kérdés, amire válasz tudni lehet, 
soha nem fog érkezni.

Nem megélni azt a pillanatot, ami addig éle-
tünk minden pillanatát uralta, ami fókusza volt 
mindennapjainknak rombolóbb hatással bír, mint 
azt hinnénk.

Meg kell látni, meg kell tapasztalni és jelen kell 
abban a pillanatban lenni, amire feltettük az életün-
ket, különben csak értelmét vesztett időtöltésre és 
oktalan szenvedésre fog visszaemlékezni az ember.

Mert a nagy versenyen belül sok kicsi verseny 
zajlik. Ahol lesz egy kollektív győztes és a többi-
ek, de az embernek egyéni szinten lesz egy saját 
versenye, amiben megélheti vagy elveszítheti a 
saját magának szánt győzelmet.

A szó klasszikus értelmében győztes az, aki 
megszerzi magának az elsőséget, aki felállhat a 
dobogó legfelső fokára, akinek szó szerint arany-
nyá válik a teljesítménye. De győztesnek mond-
hatja önmagát az is, aki azzal a jóérzéssel tudja 
elhagyni a versenypályát, hogy önmagából a 
legjobbat kihozva elérte azt a személyes csúcsot, 
ami abban a pillanatban a maximum volt.

Ugyanannak a mennyiségnek így lesz nagyon 
más a súlya – ezt teszi a versenyhelyzetet oly kü-
lönlegessé, amire pont ezért – ahogy testünket az 
edzések sorozatával – elménket tematikusan tre-
nírozva kell felkészíteni.
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KOVÁCS KATALIN

PAPÍRSÁRKÁNY

Júniusi cikkemben azt boncolgattam, va-
jon a bennünk rejlő adottságok életre hívá-
sában determinál-e minket a kezdő leosz-
tás, az, hogy milyen lapokkal indulunk neki 
életutunknak? Konklúzióm szerint lényeg-
telen, hogy honnan jövünk, ami nekünk ada-
tott, az előbb utóbb megmutatkozik. Egyet-
len feladatunk van csupán: felszabadultan 
játszani a kapott lapokkal!

„ „Tét nélkül – 
könnyedén – 
lebegve.
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Ha az életed célja valóban a játék lenne, 
mondd, te mit választanál? Ízlelgesd még kicsit 
a szót – játssz vele! Emlékek törnek fel, vagy a 
könnyeid? Rég elfeledted, milyen is önfeledten 
belemerülni a pillanatba, belefeledkezni önma-
gadba.	Tét	nélkül	–	könnyedén	–	lebegve.	Gyer-
meknek lenni mondhatni, gyerekjáték. Mit ron-
tunk hát el érett korunkra?

Örök gyerek vagyok én is, csak jól álcázom. 
Vastag rajtam a felnőttség páncélja. Időnként 
sikerül rést ütni a pajzson, kitörni, kiszakadni: 
ilyenkor papírsárkányként szállok a végtelen 
kék	egén	-	magamat	röptetem.	Levegőnél	nehe-
zebb, széllel zengő papír-testemet hátára veszi 
a	szél,	suhanva	szárnyalok.	Különleges	sárkány	
vagyok: sokszínű, látványos, ám igen érzékeny, 
egyszerre lágy és törékeny. Odafenn nem félek. 
Odafenn nem fél a lélek - egészen más vagyok. 
Nem a levegőben, a földön kell vigyázni rám... 
De, ó! Hirtelen vihar támad, zizzen a levegő, 
dörren a fény. Mennék elébe: Áztass zivatar! 
Szaggass	 szél!	 Féktelen	 esőtáncom	 hadd	 jár-
jam!	Áradj,	 áldoztass,	 tombolj,	 táncoltass!	Tán-
com égen járó örömpélda, örömöm én vagyok.

Váltó-kép. Zsinórom földelt végén maga-
mat látom, ahogy Önmagam féltem. Odafent 
sosem,	mindig	csak	a	mélyben.	Félelmem	visz-
szaránt biztonságnak álcázott csapdájába, ma-
gába	zár	újra.	Kucorgom	a	sötétben.	Szűk	ez	a	
hely nekem, nehéz benne a levegő. Megfelelési 
kényszerzubbony, melyet az elvárások aggattak 
rám.	Sűrűn	 szövött	 félelem	szálak	 teszik	eltép-
hetetlenné. Nem vetkőzhetem le. Elkeseredett 
vagyok és türelmetlen. Hol van már az a kép-
zeletbeli herceg, aki végre kiszabadít?! Hét ha-
táron	túl,	az	idők	végezetén.	Könnyeim	elered-
nek, a bánat komor árnyalatai fénytelen, szürke 
masszaként terülnek szét ezerszín lelkemen.

Megbéníthatsz, de a színeimet nem adom! Vi-
hetsz mindent, de lényegem enyém! Bátorkodom 
megálljt parancsolni a félsznek. Döbbenet ül ki 
arcára mikor nekem feszülő energiái színburko-
mon megtörnek és onnan visszaverődve őt ma-
gát	gyengítik	el.	Szabadságom	élmény-nyalábjai	
ekkor meleg napfényként kezdenek beszűrődni 
az apró valóság-réseken. Átölelnek. A beszivárgó 
öröm lassan szabadul fel bennem, egyre kitartób-
ban	mossa	komfortzónám	partjait.	Kopik	a	páncél.	
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Kikezdte	a	változás	vasfoga.	Egyre	gyakrabban	
azon kapom magam, hogy én magam idézem 
fel a boldog pillanatokat, amik részemmé vál-
nak,	 velem	 eggyé	 olvadnak.	 Építenek.	Ahogy	
teret engedek magamnak idebent, úgy bonta-
kozik egy másik élet odakint. Már nem feszen-
gek. Már nem érzékelem a kereteket: ha benn 
is	vagyok	-	kinn	létezem.	Pereg	a	rozsda,	mállik	
a kényszer-vakolat. Átalakulásom: fény szüle-
tik. Már nem kintről tör apránként befelé, én 
sugárzom kifelé. Örömömben magamat sza-
badítottam fel: páncéltörő fénymunkás lettem, 
ragyogó, égi vándor. Otthonom az ég, a végte-
len forrása.

A kibontakozás idejében élünk, a megkötött-
ség már a múlté. Zsinóromat megőriztem: már 
nem béklyóz, megtart. Olyanok mellett, akikkel 
összekapcsolódva az élet nagy játékában együtt 
szánthatjuk	az	eget.	Színesedik	az	égbolt.	Egyre	
több sárkány perdül a széllel…

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


https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
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SIVÁK ENIKŐ ASHA

A szunnyadó magban csend van és hideg. Pedig a látszat elle-
nére a Mag tudja mit jelent az élet. Tudja ki Ő és tudja, hogyha van 
kezdet, akkor van BETELJESÜLÉS is.

Ki vagyok én? Mivé lehetnék, mivé válhatok?
Amíg behunyt szemmel ücsörgök és fagyoskodok bebábozód-

va, addig semmi sem fog történni. Ez pedig nem élet. Kell valami, 
ami belém hasít, ami elmozdít, felébreszt. Kell, hogy észre vegyem 
magam, a testem, lelkem, szellemem.

Az élet nem hagyja, hogy fagyos testem tovább szunnyadjon, 
AZ ÉLET NEM VÁR! JÖN! Én pedig Vagyok, mert megszülettem.

HAHO, HOL VAGYOK? Senki sem válaszol? ITT VAGYOK, ITT 
VAGYOK, MÁR ITT VAGYOK, NEM LÁTOK, NEM HALLOK MÉG DE 
TUDOM, HOGY VAGYOK!

VAGY-OK az OK, az EREDET SZIKRÁJA, amiért ITT VAGYOK. 
Csodás ez az érzés. Melegít, sziporkázik, ragyog. Bennem ragyog 
és egyre ragyogóbb és egyre jobban melegít és egyre jobban és 
egyre erőteljesebben érzem a ragyogásom melegét. Egyre jobban 
figyelem mi az, ami bennem ragyog. Talán a csillagok az égről?

Ragyognak bennem a Mindenség csillagai, addig ragyognak, 
addig-addig, amíg a fényük átüti a testem határait. Fényem bera-
gyogja a mindenség határait. Fényem tudja, ki vagyok.

A TUDATOM FÉNYÉBEN MEGLÁTOM ÖNMAGAM.

>>>

FÉNYLŐ TUDAT
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DIANA MERAL YAMAK

„A gettóban élt, de a gettó nem
élt benne”
Mi a te korlátod? Mi a te sztorid?
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Az előző cikkem az Ítélkezésről szólt. Ere-
detileg Ítélkezéstől az Éberségig, de végül 
úgy elkalandoztam az Ítélkezés oldalaira és 
bugyraiba, hogy ha az Éberségről is írok, csak 
az én soraimat olvashattátok volna a magazin-
ban a terjedelem miatt. No de lássunk is neki 
a mai témának, aztán az Éberség is porondra 
kerül egyszer, ígérem 

Mit takar a cím? 

Egyszer hallottam egy hanganyagban ezt a 
mondatot, emlékszem bicikliztem és meg kellett 
álljak annyira megütött. Tudjátok, hogy vannak 
„különleges” emberek, akiknek a történetei mo-
tiválnak minket, akik példák, akik kitörtek és most 

teljesen más világot élnek, mint ahonnan jöttek 
eredetileg. Mindenki a titkukat akarja tudni. Miért 
pont ő? Hogy csinálta? Mi a különleges benne? 

Biztos ti is ismertek ilyen embereket, vagy nem 
is kell ennyire messzire menni. Az egyik gyerek 
lusta, a másik életrevaló, magától nekivág a nagy-
világnak és bejárja, megcsinálja a szerencséjét, 
stb. Ismerős? Pedig ugyanaz a minta van előtte is, 
mint a lustábbik előtt, aki nézi a tv-t.

Miért mások ezek az emberek?

Mert mindegy nekik hol élnek, mi veszi őket 
körül, mi az a sztori, ami a többi ember életét áti-
tatja, és amin csámcsoghat örökre önsajnálkozva, 
a gyengeségében fürödve az ereje megismerése 
helyett. Ezek az emberek nem Élik azt, ami Él kö-
rülöttük. A lényük nem vette be a „mesét” amit a 
többi ember igen. Más a mindset-je. Nem hiszi el, 
nem veszi komolyan, ami őt körülveszi.

Hadd kérdezzek valamit:
Téged mi korlátoz abban, hogy azt az életet éld, 

amit hajkurászol amióta csak tudatodnál vagy?

Én magamból kiindulva – tudom, tudom sen-
ki nem csinálja ezt csak én – mindig a pénzt hoz-
tam fel kifogásnak. Majd ha… Aztán amikor lett 
pénzem, a testemmel kezdtem el szabotálni ma-
gam… megint csak valami, amivel hitegethetem 
magam, hogyha így meg úgy lefogyok, akkor 
majd ez meg az megváltozik. Meg érdemes le-
szek rá, majd értékes leszek stb.

Kik azok, akik miatt azt érzed, te nem lehetsz 
Önmagad? Akik miatt korlátozod magad? Mert 
ha nem korlátoznád, akkor túl sok lennél, meg 
hangos, meg akkor nem tartoznál sehova, mert 
már végképp túl fura lennél. Mi az a valóságon 
túli valóság, ami élni akar benned?

Képzeld, én Oscar díjas színésznő akartam 
lenni, de jól lebeszéltek róla a felnőttek. Mond-
ván, nőjek már fel, szálljak le a földre. Feltörni szí-
nészként nehéz… szereposztó dívány… meg hát 
ugyebár Amerikában kellett volna születned… - 
Képzelheted, hogy nem lettem azóta sem színész. 
Jól elnyomtam magamban ezt, mert valaki, aki 
nem is élt színészként csak volt egy véleménye, 
ezt mondta. Érted mit akarok mondani? Ez az Ő 
sztorija és Igazsága a színészetről. Ha most meg-
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kérdeznék színészeket, valószínűleg van olyan, akire ez igaz, 
de nagy százalékban teljesen más nézőpontjaik és megélése-
ik lesznek erről a témáról. Ja, és képzeld, idén nyáron megint 
erősen feljött bennem ez a színésznő Hollywoodban kérdés. 
Gondoltam rá párszor aztán úgy hagytam. Erre Siófokon az 
egyik reggel nem volt szabad asztal egy reggeliző helyen, én 
meg amúgy is egy szabadszájú leány vagyok, hát láttam egy 
idősebb úr egyedül üldögél az asztalnál, megkérdeztem, hogy 
odaülhetek-e az asztalhoz reggelizni. Mondta, hogy persze. Be-
szélgettünk és kiderült, hogy a filmiparhoz van köze, ismeri az 
összes nagykutyát, Los Angelesben lakik az év egy részében, a 
másikban meg Siófokon. 

Értitek? Ebből akármi is lehet. Ha kérsz, Kapsz! Ha mersz, 
nyersz. Nem is neked kell kitalálni feltétlen a dolgokat aggyal, 
hanem az Univerzum intézi. Mennyi esélye lett volna, hogy én 
ezt agyalással kitalálom előre? 0! Na, akkor a te álmaidnak is 
van létjogosultsága. 

Neked hány álmod azért nem valósult meg, mert valakinek 
volt véleménye róla? Neki az Nem volt megvalósítható álom, 
nem volt a szíve vágya, ezért úgy gondolta ez az általános igaz-
ság és elhitette veled, hogy neked sem megvalósítható. Az 
agyunknak meg több sem kell, mint pár jó gondolat alátámasz-
tásként, hogy bevegyük, ez gyermeteg álom, esélytelen.

Szóval még egyszer:
Hajlandó lennél e minden olyan gondolatot, tettet, érzelmet, 

tudatosságot, tudatlanságot, ítéletet, nézőpontot, elvárást, ami 
nem hozzád tartozik visszaküldeni Szeretettel, és tudatossággal 
megtoldva azokhoz, akikhez tartozik? Mostantól bármi, amit 
más vagy akár te állítasz magadnak, kérdezd meg magadtól, 
„Huh, kihez tartozik ez a gondolat?”. Majd küldd vissza szeretet-
tel, elfogadással. Akkor is, ha nem jön arc, név, csak érzed, hogy 
neked ez nehéz és nem igaz. Akkor az nem hozzád tartozik. 

Visszakanyarodva:
Ha, amiket fent felsoroltál korlátok nem lennének, mit vá-

laszthatnál? Milyen lehetőséget, kilépési pontot, ötletet nem 
látsz meg a korlátaidtól? Ezek a te korlátaid, vagy más korlátai? 
Kinek az Életét, korlátait másolod? Kinek a gondolatait hitted el 
valóságodnak? Mi az, amiről eldöntötted, hogy neked ez kizárt, 
nem fog menni, úgysem fog sikerülni? Valóban kizárt, nem fog 
menni és úgysem fog sikerülni, vagy csak az erről alkotott dön-
tésed az, ami korlátoz?

Ha nem lennének korlátaid, mi valósulhatna meg?
Ha többet nem vennéd be a gettót?

Hány történeted van, amit még mindig mesélsz, hány pont 
van az életedben, ahol hibáztatod a múltad, az anyád, az apád, a 
nevelőnőt, az óvónőt, a kekeckedő felsős srácot, azt, hogy nincs 
pénz, hogy vertek, stb.? Hm? Őszintén. Magadnak Őszintén. 
(Hozzáteszem, nem a veled történteket akarom elbagatellizálni, 
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és nem fontosnak beállítani. Kérlek, értsd meg a 
szavaim mögötti valódi szándékot) Csupán ami 
elmúlt, annak azért van csak ereje, mert mi újra él-
jük és tápláljuk, ami beragaszt. Ha leveszed a múlt 
„szemüvegét” akkor ki az, aki ezek nélkül élni akar 
benned? Mi minden lenne lehetséges számodra?

Nekem csúnya volt meglátnom, én mit műve-
lek. Eddig a Pénzhiánnyal tudtam takarózni, saj-
nálkozni most, hogy ott kezd összetörni a történe-
tem és már tagadhatatlanul be kell lássam, hogy 
ez már nem ÉLŐ történet számomra, elkezdtem 
rosszá tenni magam a testemmel – felhizlalni, 
hogy bánthassam magam a hitelesség és a Nem 
vagyok elég jó témával, hogy ne legyen az Éle-
tem Sztori nélkül

De te lehet, ezt csinálod az Értékesség, Érde-
messég, Szégyen, Cserbenhagyás, Bűntudat – 
Mártír játszmákkal szint úgy. A Majd ha… az is egy 
jópofa cucc.

Én is hakniztam a családi történetemmel – 
pont egy élő példa vagyok erre a gettós mondat-
ra, találtok rólam sok interjút meg cikket. – No de 
a lényeg nem az, hogy meséled magadnak vagy 
másnak a traumáidat, hanem, hogy te mennyire 
hiszed el, hogy ez még Releváns most is neked 
és mennyire alkotod a jelenedet a múlt fájdalma-
iból, korlátaiból, tévhiteiből.

Azért, hogy életben tartsd?
Azért, hogy ne kelljen tovább lépni? Belelépni 

az ERŐDBE?
Azért, hogy hibáztathass mást a gyerekkorod/ 

felnőttkorod / jelened miatt?
Azért, mert ettől a sztoritól érzed magad „nor-

málisnak”, aki beleillik egy közösségbe (hisz min-
denki a sirámaival, panaszkodásaival tartja fenn a 
közönség figyelmét)?

Azért, mert ettől a sztoritól érzed magad fon-
tosnak?

Azért, mert ettől a sztoritól érzed Önigazolva 
magad, ettől sajnáltatod magad és ettől nem kell 
felelősséget vállalni a jelenedért?
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Azért, mert így legalább szenvedhetsz, hite-
getheted és lefoglalhatod magad és addig sem 
kell szembenézni azzal, hogy az energiáid táplál-
ják az álmaid?

Szóval még egyszer: Milyen múltbéli történe-
teid, önkorlátozó hiedelmeid vannak, amiket be-
vettél eddig és azonosítottad magad vele? Ami-
ket már annyira régóta élsz, hogy elhitted, hogy 
ez a valóságod és persze a korlátod!

A nézőpontod teremti a korlátaidat, a hitrend-
szered teremti a korlátaidat, nem a korlátaid a né-
zőpontodat.

Ha nem marad semmid, akkor is van egy dol-
god: VÁLASZTÁSOD. Választhatsz mindig, akkor 
is, amikor azt hiszed nem. Mit választasz mostan-
tól? Kivé válhatsz mostantól?

Ha levennéd a „címkéket és szemüvegeket” a 
„te ilyen meg olyan vagy stb.” szövegeket és hit-
vallásokat magadról? A korlátok alatt te milyen 
vagy valójában?

Mennyire él benned a Gettó, ami körülötted ÉLT?
Mik a nézőpontjaid Önmagadról? Mik az „íté-

leteid és skatulyáid” Önmagadról? Ha ezek nem 
lehetnének, és nem tudnád ezeket érezni és gon-
dolni, akkor mit éreznél? Hogy élnél? 

Mersz-e magadhoz hű lenni, akkor is, ha az 
a másiknak nem tetszik? Mered-e vállalni, hogy 
esetleg megítélnek téged a döntéseid miatt, 
mert azok annyira mások, mint amit megszoktak 
az emberek, hogy nem tudja befogadni az ő vilá-
guk? Mered-e elhagyni a „Gettót” ha érzed, hogy 

nincs már ott keresnivalód? Azt a közeget, amit 
ismersz bár, de már nem szolgál téged? Mered-e 
magadat választani, akkor is, ha nincs bajod a má-
sikkal, ha nincsenek miértek, és mertek csak nem 
működik egyszerűen és kész. Csak egyszerűen 
nehéznek érzed már, erőtlennek és kész. Valami-
kor nincs magyarázat csak egyszerűen nem a vá-
lasz. Mered-e vállalni a NEM-EDET?

„Minden az ellenkezője annak, ami-
nek látszik, semmi sem az ellenkezője 
annak, aminek látszik”

Szóval te mivel teremted magad „normális és 
véges” emberi lénynek ezen a Földön? Mi a szto-
rid? El tudod-e engedni a „gettót” egy más vá-
lasztásért, életért cserébe?

https://www.facebook.com/kalandorkiralyno
https://italwax-szalon-budapest.business.site/


https://italwax-szalon-budapest.business.site/
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SIVÁK ENIKŐ ASHA

JÉGKIRÁLYNŐ

Tudatod fénylő csillagai mélyen szemedben rejtekeznek. Ra-
gyogásukat titkon őrzöd csak. Álarcod jégcsapjai eltakarják cso-
dás lényedet.

Ha álarcom van, akkor nem tudom, ki vagyok. Ha beborít a jég 
tündöklő keménysége, akkor csak fázom és fázom, reszketek a 
hideg félelmeimtől, és fájdalmaim megszokott keménysége nem 
ereszt. Azt gondolom, jégkoronám fenségesen tündököl, de ra-
gyogásának nincs fénye csak önámítása. Azt hiszem, én vagyok, 
azt hiszem, szép vagyok, azt hiszem, királyságom királynője va-
gyok, de mégis fázom, mert hazugságaim börtönében élek, meg-
feleléseim kényszerébe burkolóztam, mások jeges álarcában pá-
váskodom,.. és csak fáj és fáj a befagyott lelkem jeges tekintete. 
Mozdulni is alig tudok. Fagyott lelkem élettelen, nem is Vagyok. 
CSAK SZEMEIM CSILLAGAIBAN MARADT VALAMI kis FÉNY. Igen 
ott még van élet.

SZEMEIM REJTETT FÉNYÉNEK EREJE OLVASSZA FAGYOTT 
ÁLARCOM, KORONÁM PORBA HULLJON, S ÉLEDJEN LÉTEM 
CSILLAGA.

>>>
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Bibe és Zizi

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


https://illatkor.hu/
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RÓNAI KATALIN

A panasz energiája

Cseng a telefon. Egy volt főiskolai csoporttársam van a vonal végén. Azt gondolom, hogy a pan-
démiával kapcsolatos, különböző megszorítások feloldása után, arról fog tájékoztatni, amire várok, 
mivel 45. főiskolai találkozónk ideje jött el ezen a nyáron. Gondolataimat az serkenti, sok éven ke-
resztül ő volt a főszervezője debreceni találkozóinknak. De nem, miután elhadarja, hogy vajon én 
hogy vagyok, hogyan vészeltem át az elmúlt másfél évet, és a vidám, jól vagyok válaszomat szinte 
meg sem várva, belekezd az ő másfél évének sorolásába, egyre lejjebb és lejjebb nyomva engem 
is a saját „mocsarába”, az anomáliák tüzetes leírásával, a családi betegségek, és katasztrófák széles 
spektrumát felsorakoztatva.

Az empátia vitatkozik bennem határaim felhúzásával, – hiszen mi van akkor, ha mindez egy nagyon 
mély segélykiáltás?–, így hát nem akasztom meg a szóözönt. Néha galádul lerakom, – kihangosítva, de 
lehalkítva – a telefont, írok közben, de hallom azért, s néha beleszólok egy „hm-t”, „egy igen, igen-t”, 
vagy „jaj, te jó isten-t!”, de az egészet mélységesen megalázónak, és lehúzónak érzékelem.

Amikor a húsz-harminc perces „beszélgetés” végén leteszem, azt érzem, kihúzták alólam a talajt, nem 
tudom, hol vagyok, keresgélem az olyan jól felépített egyéniségemet, az erőmet, és a biztonságomat.
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Nem telik bele pár nap, (mint a mesében), s 
mennyekben csücsülő unokanővérem fia keres 
telefonon, azzal a hírrel, hogy immár anyu csa-
ládjának egyetlen, még létező tagja, 89 évesen, 
– ahogy anyu, anno, – eltávozott e földi síkról. 
A fiatalember telefonja azért is megrázó, mert 
május van, s mint kiderül, az őt nevelő nagy-
mamája halála, – amelyet képtelennek érez 
feldolgozni, – februárban történt. A fiú magas 
alkoholszintje a telefonon is áttűnik, amikor 
elmeséli, milyen hideg volt aznap, és, hogy a 
korlátozások miatt, amúgy se tudott volna el-
hívni a temetésre. Mélységes bánata előbb 
meghat, de támogató szavaim nem hatolnak át 
a burkon, amelyet maga köré építetett, viszont 

leszív, sőt még négyszer hív aznap, nem emlé-
kezve az előzőkre, a harmadiknál már nem ve-
szem fel, közben önmagamat keresgélem, vagy 
két napig, valahol elveszett a „nem-et mondási 
képességem”, s újfent lazák, ingatagok lettek, 
elködösültek a határaim.

Ami a telefonon keresztül lehúzó energia, 
élőszóban még borzalmasabb. Szavainknak, a 
szavak körüli energiáinknak elképesztő ereje 
van. Képes ez az energia bármilyen telefonbe-
szélgetésen áthatolni, belénk „mászni” elkese-
ríteni, rosszkedvet sugallni, sőt romboló hatása 
hosszú évek önmunkáját is tönkrevághatja, s az 
a bizonyosság, hogy mi erősek vagyunk, min-
den energetikai támadással szemben, mehet a 
kukába. Mindez akkor, ha hagyjuk, ha nem fi-
gyelünk, ha belemegyünk, sőt, akkor a legrosz-
szabb, ha mindennek hatására mi is panaszko-
dásba kezdünk. 

Anyukám, és az imént említett nagynéném 
hosszú „telefoncsatákat” folytatott arról, hogy 
melyikük a betegebb. S lám, mindketten szép 
kort éltek meg, mindketten 89 évesen távoztak 
erről a létsíkról, ahol AKKOR IS annyira borzal-
mas volt számukra az a lét, amikor már élhettek 
volna boldogan, elengedve a háború borzalmait, 
a táborokat, a gettót, a Rákosi rendszer anomá-
liáit, a szegénységet, amelyben felnőttek. Persze 
könnyű azt mondani, hogy lerakhatták volna, és 
akkor sokkal szebb életük lehetett volna, hiszen 
nekik nem volt módjuk mindezt átlátni. Ők úgy 
éltek, ahogy látták a szüleiktől, ahogy elvárták 
tőlük a rendszerek, ahogy szocializálódtak, és 
talán a belső kényszerük így parancsolta nekik, 

mert így érezték védve magukat. Ők 
még azt tanulták, tapasztalták saját 
életük tragédiáiból, hogy a panasz 
segít, előrevisz, és megtart.

Sokat dolgoztam azon, hogy a 
bennem genetikusan, és családi ha-
gyományként megtalálható panasz-
kodás szokását letegyem, illetve, 
hogy csak akkor és úgy panaszkod-
jak, amikor tényleg szükséges, mert 
másképpen nem kapom a mentális, 
vagy fizikális segítséget, de mindezt, 
úgy tegyem, hogy senki energiáját ne 
használjam fel, és az esetleges segít-
ségre, amit felajánlanak, támaszkod-
hassak, és általa léphessek tovább.

Anyukám mindig végletekben be-
szélt. Ő minden náthánál „nagyon beteg” volt, 
és minden konfliktusát, amelyek vele és általa 
elég sűrűn fordultak elő, úgy mesélt el, hogy az 
másik konfliktusba torkollhatott, vagy a történet 
elmesélése által gyűjtötte az újabb energiát be-
lőlem is harcaihoz, és annak a meggyőződésé-
nek erősítéséhez, hogy ő az, akivel mindenki ki 
akar tolni, vagy akit mindenki át akar verni. Ez 
egyfajta védekezési mód is volt, sokszor tény-
leg megóvta magát a „bevonzott” bajokkal 
szemben, de pont emiatt, bármely hazug, mé-
zesmázos túldicsérő egyén megtéveszthette. 
Így fosztották ki kétszer is, egyszer az ékszereit 
vitte el tőle az utcán őt leszólító segítőkezet fel-
ajánló, s őt a lakásába bekísérő asszony, más-
szor több, mint egymillió forinttal károsították 
meg gondozói. Viszont, mivel sosem lehetett 
tudni, mi mennyire komoly, azt se lehetett tud-
ni, igazából mikor jön a farkas, hogy megegye a 
bárányokat, így volt, hogy a komoly rosszullétet 
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már kézlegyintéssel intéztük el – a háziorvosá-
val egyetemben – és csak utána ijedtünk meg 
igazán.

Magam gyermekkoromban próbálgattam, 
hogyan lehet panasszal figyelmet, ha nem is na-
gyot, de legalább kicsit kicsikarni. Amikor figye-
lemre vágytam, betegséget teremtettem ma-
gamnak, nem nagyokat, kisebb rosszulléteket, 
vagy megfázást, de a figyelem így sem lett több 
felém. Aztán ráébredtem, hogy a panaszkodás 
elviszi az értékes kapcsolatteremtési lehetősé-
geimet, persze ez sem ment egyik percről a má-
sikra, észre kellett vennem magam, 
meg kellett tanulnom mindezeket.

Érettségi után, volt harmadikos osz-
tályfőnökünk Gabi néni, – később csak 
Gabi, – megengedte nekünk, hogy 
tegezzük. Több alkalommal többen 
látogattuk őt a lakásán, több éven át 
jártam hozzá rendszeresen, mint lelki 
tanácsadómhoz.

Gabi 6 évvel idősebb, mint mi, rög-
tön a debreceni egyetem elvégzése, 
és családjával Budapestre való felköl-
tözése után vállalta el szakközépisko-
lai osztályunk vezetését, és a történe-
lem tanítását. Egy évig bírta a vezetés 
ellene irányuló atrocitásait, aztán má-
sik iskolát keresett. Imádtuk történe-
lemóráit, mert szerepjátékkal tanított, és talán, 
ezért alakult így, hogy baráti viszonyt ajánlott fel 
nekünk érettségi után, hiszen csak az iskolától vált 
meg egy év után, nem tőlünk. Látogatásaim alkal-
mával sok számomra érdekes, ismeretlen dolog-
ra világított rá, és sok mindenre megtanított, pl. a 
passzírozott halászlé készítésére, a szemöldököm 
kiszedésére. Rengeteg jó tanácsa ma is alapvető 
nekem. Figyelt az öltözködésemre, én pedig mi-
vel sehol nem találtam a helyem, se otthonomban, 
se újdonsült elektronikai műszerész érettségizett 
szakemberként egyik munkahelyemen sem, fo-
lyamatosan panaszkodtam neki, a munkára, a fi-
úkra, anyura, az élet minden apró-cseprő dolgára.

Sosem fogom elfelejteni, hiszen önismereti 
munkám egyik és előremutató, – akkor még fel nem 
fogott, – állomása, első ráébredése volt az az este, 
amikor egy panaszáradatom végén, – miközben ő 
éppen vasalt, én pedig csak mondtam-mondtam, 
– nekem szegezte ezt a mondatot, lecsapva a vasa-
lót. (Azt hiszem, nagyon mérges volt.)

– Azt hiszed, másnak nincs problémája?!

Lehet, hogy még mást is mondott. Arra már 
nem emlékszem, leforrázva indultam el tőle 19. 
évem minden fájdalmát magammal hurcolva, 
vonszoltam magam az utcán, égetett a világfájda-
lom, az, hogy engem senki sem ért meg, de mire 
a villamosmegállóba értem, rájöttem igaza van! 

Persze sok évnek kellett még eltelnie ahhoz, 
hogy erre ilyen szinten rálássak. Hogy tudatosod-
jon,– bármely panaszáradattal kapcsolódó mély-

repülésem után, – hogy bizony védőfalaimat még 
erős bástyákkal is meg kell erősítenem, akár a sa-
ját vélt, vagy igaz panaszaimmal szemben is.

Ugyanakkor ráébredtem, hogy akár írásban, 
akár szóban, de mindenképpen jó megmutatni, 
milyen az életem panaszkodásmentesen, milyen 
így ez a tér, milyenek azok az illatok, milyen az a 
nap. Miképpen szárnyalok, repülök, fényangyal-
ként a lemenő napba beletáncolva, libbenve, két 
karom közt fel-felrebbenő fátyolszerű kendővel. 

Abban is reménykedem, hogy ez a folyamat 
erősít. Amikor egy panasszal átitatott szóözön 
közben, a lelkem csendesen rám mosolyog, s 
MÁR nem próbálom az illetőt azonnal megmen-
teni, nem próbálom bevonzani segítő terápiáim-
ba, nem akarom őt más terapeutákhoz elküldeni. 

Ez egy új feladat, mert tegyük föl, már ki tu-
dom zárni, hogy lehúzzon, s az én energiámból 
töltődjön, de ilyenkor rendszerint beindul ben-
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nem a megmentő-segítő kényszer, amit a pa-
naszkodó viszont NEM AKAR. Ő csak mondaná, 
mert neki az a jó, nem lát mögé, az én energiám-
mal akar áthaladni a saját konflik-
tusán, ezért hárít, és magyaráz, 
majd áttér az „IGEN, DE”, vagy, 
az „ÉN MÁR MINDEZT FELDOL-
GOZTAM”, „RENGETEG TERÁ-
PIÁBAN VOLTAM”, vagy a „EZT 
MÁR KIDOLGOZTAM MAGAM-
BÓL” mondatokra.

Mi hát a végső konklúzió? 

Nehéz meghatározni. Azt hi-
szem a legtöbb, amit tehetek, 
tehetünk, hogy önmunkával a 
szépre, az élet jelenpillanataira 
koncentrálva olyan kisugárzást 
alakítsunk ki, amely másokat mo-
solyra, ölelésre, kedves szavakra, 
és arra inspirál, hogy elérjék ezt az állapotot, 
vagy még többet. Ez nem a megvilágosodás, de 

egy kis szelete! Mert rávilágít arra, hogy az élet 
nem szívás, az élet szép, az élet adomány, min-
den perce valami csodát hordoz. 

A MI DOLGUNK MEGLÁTNI, MEGLÁTTATNI, 
ÉS MINDEZT TOVÁBBADNI.

www.lina-roedger.de
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( („Az igazi oktatás nemcsak megélhetésedet szolgálja,
de életedet teljesebbé és értelmesebbé teszi.”

                                                                                        Sri Sathya Sai Baba



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

Eljutottam oda,
hogy mindenkit
szeretnék megölelni

Úgy kezdődött, – osztja meg velem történetét Hargas Győző, – hogy 
Dr. Joe Dispenza könyvét kaptam ajándékba drága kislányomtól szü-
letésnapomra, s akkor még egyikünk sem sejtette, milyen csodadolgot 
indított el bennem ez. Azóta, amióta ezt a könyvet elkezdtem olvasni, 
rengeteg minden megváltozott az életemben.

Hargas Győz mérnökként, majd cégvezetőként dolgozott sokáig, jó 
ideje már coach és tréner, olyan ember, aki mindig a saját működésén át 
megfigyelt tapasztalatait ülteti át mások segítésének folyamatába. 
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Tehát nem volt új keletű az, hogy ráláss másfaj-
ta folyamatokra, mint ami megszokott? – kérde-
zem tovább Győzőt, akit az általa Dr. Joe Dispen-
za könyve által inspirált Facebook csoport által 
ismertem meg.

Jó ideje kutatom a személyiségfejlődés titkait. 
Sok mindenre ráébredtem már a könyv előtt is, 
legfőképpen arra, hogy nagyon sok program fut 
a tudatalattinkban, amelyekről nem is tudunk, s 
ezek csak akkor kerülnek felszínre, ha valaki „rá-
lép a lábunkra” fizikálisan, vagy képletesen, tehát 
megnyom bennünk egy érzékeny pontot, reagál 
testünk, lelkünk, különböző érzelmekkel, cseleke-
detekkel, és betegségekkel. A könyvben olvasot-
tak megfogalmazták azt a kérdést, hogy mit tudok 
ezzel kezdeni, hogyan tudom az olvasottakat ma-
gamba beépíteni. A válasz egy eszköz volt, mely 
belső indíttatás és az olvasottak alapján rögzült 
bennem, ez pedig nem más, mint a MEDITÁCIÓ. 
A meditációban, ebben a mély tudatállapotban 
kinyílik az elme, ezáltal lehetőségünk nyílik, hogy 
futó programjainkat átírjuk. Így tud létrejönni egy 
változás, mellyel az addig hozzá nem férhető 
programjainkat átalakítsuk. Ez első pillanattól na-
gyon tetszett nekem! 

Mérnöki gondolkodással mindezek a leírt tör-
ténetek eléggé nehezen befogadhatóak lehettek 
számodra.

Nemcsak mérnökként, de férfiként is nehezebb 
elfogadni ezeket a témákat. A csoportunkban az 
1200 főből összesen 100 férfi van. A férfiaknak 
nehezebb átlépni az analitikus elmén, amelyik 
folyton elemez, megoldásokat keres, analizál. Vi-

szont, pont ez az analitikus elme serkentett arra 
engem, hogy magamon mindezeket kipróbál-
jam, megnézzem a leírt meditációk hatását. Vajon 
tényleg működnek, vajon tényleg olyan hatásuk 
van, amilyet leírt Dr. Joe?

Rendben, de mégis hogyan sikerült legyőznöd 
az analitikus elméd?

 Elkezdtem meditálni, nem egyszer, kétszer, 
hanem azóta minden nap, sőt van úgy, hogy egy 
nap többször is.

Kezdetben, gondolom nem ment gördülé-
kenyen.

Elsősorban kezdetben az érzelmi szinte-
met szerettem volna tartósan magas állapot-
ban tartani. Már korábban ráébredtem, hogy 
a magasabb érzelmi állapot ki tudja törölni az 
alacsonyabb érzelmi szintből eredő hátráltató 
gondolatokat. Ha például magasabb érzelmi 
állapotban, a szeretet állapotában vagy, akkor 
nem vagy képes félni, aggódni, haragudni. Ha 
el tudjuk érni, hogy a nap legnagyobb részében 
az öröm és a szeretet állapotában tudjunk len-
ni, akkor az olyan, mintha az aggódás, félelem, 
szorongás, és stressz homokvárát, egy szeretet-
hullám elmosná. Ez a kép volt, ami megérkezett 
nekem az első meditációban. Az a szeretethul-
lám, amely oxytocint termel, az az, ami a korti-
zolt, mint egy homokvárat, elmossa, kimossa a 
szervezetből. 

Tudsz tanácsot adni annak, aki még nem mer-
te elkezdeni a meditációt, vagy nem sikerült neki 
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elsőre, mert folyamatosan jöttek mentek a gon-
dolatai, és ezért feladta?

Receptet nem tudok adni, hisz mindenkinek 
más történetei vannak, más-más sérülés kapcsolja 
be a stressz, az üss, vagy fuss reakciókat. Az a javas-
latom, figyeljük meg magunkat, mikor kapcsolnak 
be ezek az érzelmek. Figyeljük meg, miért harag-
szunk, mi lehet az oka. Ha elkaptál egy ilyen gon-
dolatot, akkor már jó, hiszen ezt a meditációban, 
egy magasabb érzelmi állapotban ki tudod cserél-
ni. A másik módszer az, hogy érdemes gyakorolni 
meditációban a magas érzelmi állapot megterem-
tését is, mert idővel ezek tartósan emelkedett ér-
zelmi állapotokká válnak meditáción kívül is, így a 
nyomógombjaink kevésbé fognak működni. 

Amikor elkezdted, mivel kezdted?
Nekem az a tengerparti kép jött be, amint a 

szeretethullám elmossa a harag, aggódás, stressz 
homokvárát. Elkezdtem egy szeretetmeditációt, 
amelyet két-három hónapon át gyakoroltam min-
den nap, míg bekerültem egy olyan állapotba, 
mely azóta is tart, egyszer csak ELKEZDTEM MIN-
DENKIT SZERETNI! Lehet, hogy furcsán hangzik, 
de ez azóta is így van, ezért is hoztam létre a Face-
book csoportot. Képzeld, ha kimegyek az utcára, 
egyszerűen vágyom arra, hogy mindenkit megö-
leljek! Megyek napi sétámon az erdőben, ahova 
járok, mert kint a szabadban is szoktam meditál-
ni, jönnek szembe emberek, és átveszik az ener-
giámat! Megállnak, mosolyognak, beszélgetnek, 
ez eddig sosem történt meg! Mindenki ment a 
maga útján! Az egész tér megváltozott körülöt-
tem! Elmeséltem az oldalon azt is, hogy amikor 
ebben az emelkedett érzésben napi sétám tettem 
az erdőben, akkor egy őzgida odajött hozzám, és 
hagyta, hogy megsimogassam! Viszonylag soká-
ig ott volt velem, és amikor az anyja megjelent, 
nem utasította el őt, hanem szépen együtt elbal-
lagtak. Fantasztikus élmény volt!

Olvasom a csoporttagok visszajelzéseit, már jó 
páran kezdik elérni ezt az emelkedett állapotot! 
Gyógyulásokról is írnak neked! Saját példád ajtót 
nyit mások számára azért, hogy velük is megtör-
ténjenek ezek a csodálatos események.

A meditáció közben érzett dolgokat szeretem 
másokkal megosztani. A történeteim realitásai vi-
szik előre őket a cselekedeteikben, vágyaikban, 
azért, hogy jobb legyen mentálisan, egészségi-
leg, vagy anyagi szinten az életük.

Hogyan befolyásolhatod meditációban az 
egészségi állapotodat?

Amikor valakiről olvasunk, vagy hallunk, aki 
egy gyógyíthatatlannak mondott betegségből 
felgyógyult, akkor ez egy inspiráció. Hallottam 
egy történetet, két ember leletét elcserélték. 
(Nem Magyarországon történt, bár bárhol meg-
történhetett volna.) A daganatos betegnek azt 
mondták egészséges, és az egészségesnek, hogy 
daganata van, amely végső stádiumú. A rákos be-
teg meggyógyult, az egészséges belehalt a hír-
be. Mi a meditációban azt az egészséges állapo-
tot képzeljük el, amelyet el szeretnénk érni. Ehhez 
kapcsoljuk azt az emelkedett állapotot, amelyet 
érzünk (majd), ha elértük, de már MOST olyan sze-
retetteljesek és boldogok vagyunk, hogy ez az ér-
zés áthuzalozza az agyunkat. A gondolatainknak 

hatalmas teremtő ereje van. Legközelebbi, keddi 
előadásomban a saját autoimmun betegségem-
ből való gyógyulásomról fogok beszélni, amelyet 
10 évvel ezelőtt diagnosztizáltak, és szeretnék út-
mutatást adni, hogyan lehet a fizikai állapotunkat 
befolyásolni, és meggyógyítani önmagunkat, sa-
ját példám által rámutatni, hogy gondolatainknak 
tényleg teremtő ereje van.

Az őzgidás történeten kívül történt-e veled va-
lami természetfeletti az elmúlt időszakban?

Az egyik nap, meditáció után kisétáltam a kert-
be, amikor egy pillangó a vállamra szállt, és nem 
mozdult onnan, majd rászállt az orromra, képzeld 
el, milyen nagyon meglepődtem, aztán rászállt a 
fülemre, majd a fejem tetejére, és onnan se akart 
elrepülni. Elég magas örömállapotban voltam, és 
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jött az információ, hogy a pillangó közvetítő, egy 
kommunikáció valahonnan a kvantum mezőből. 
A pillangó rajtam maradt, miközben jöttem-men-
tem, mondtam hát neki, drágám, akkor beviszlek 
a házba. Besétáltam vele, ő ott csücsült a válla-
mon, körbevezettem, mintha barátom lenne. 
Megmutattam neki a lakást, de még mindig moz-
dulatlan volt, hát leültem reggelizni. Mondtam 
neki, reggelizz velem. Addig, amíg 
reggeliztem, végig a vállamon ült. 
Eltelt vagy negyven-ötven perc, az-
tán kimentem a kertbe, akkor átmá-
szott az ujjamra, megpuszilgattam 
párszor, mondtam neki, „nagyon 
örülök, hogy itt voltál, köszönöm az 
információkat, amit adtál, nagyon 
szeretlek”. Akkor elszállt.

Volt újabb élményed azóta őzek-
kel, vagy pillangókkal?

Igen, nemrég megint ott men-
tem, ahol az őzikét megpillantottam, 
és ahol odajött hozzám. Éppen azon 
gondolkoztam, vajon, mi lehet vele, 
és, hogy már bizonyára sokkal na-
gyobb, amikor megjelent két őz, és 
elsétált előttem. Nem állítom, hogy 
az egyik az az őz volt, de a szinkronicitás csodá-
ja volt, hogy megjelentek az őzek. A természet 
megint üzent. Ezért is szeretek a természetben 
lenni, mert a természet mindig üzen. Minden fű-
szálban, a bogarakban, az állatokban, a madarak-
ban, ott vannak az üzenetek, amikor ott vagyok, 
érzem, töltenek engem, és megerősítenek, hogy 
működik.

Azt szeretném még kérdezni tőled, hogy más 
formában működik-e neked a teremtés, pl. ügy-
félszerzés, repülőjegy foglalás, parkolóhely, stb. 
bármilyen olyan dolog, amit egy emelkedett ér-
zelmi állapot segítségével értél el?

 Mindig, folyamatosan teremtünk, ha nem is 
tudunk róla, hiszen a gondolatainkkal hozzuk 
létre a dolgokat magunk körül. Visszagondolva 
évekkel ezelőtti állapotomra, bár nem ilyen tuda-
tosan, – hogy azt mondtam, leülök teremteni, – de 
teremtettem, és nem is kis dolgokat. Volt egy cé-
gem, amely stúdiótechnikával foglalkozott. Nagy 
léptékű cég volt, színházaknak, TV stúdióknak 
építettünk ki rendszereket. Abban az évben, ami-
kor a Művészetek Palotája épült, kiírtak pályázatot 
beszállító, kivitelező cégeknek a hangrendszerek 
megépítésére. Ez egy milliárdos projekt volt, és 
a pályázat szerint, öt különböző részre osztották, 

úgy gondolták, a több színházteremre vonatkoz-
tatva, hogy majd az egyik cég az egyiket, a másik 
a másikat készíti el. Ekkor én elkezdtem terem-
teni, hogy az egész projektet mi kapjuk meg. A 
versenytárgyalások végén, négy cég maradt, kü-
lön irodában zártuk le a tárgyalásokat. Aztán az 
eredményhirdetésnél sorra olvasták fel, hogy mi 
nyertük meg az összes rendszer kiépítésének le-

hetőségét. A versenytársak sorra fehéredtek el, 
én igazából nem is értettem, hogyan sikerült. Per-
sze, ezután jött a munka nagy része, – az egy má-
sik történet, – de ez egy nagy teremtés volt!

Befejezésül azt kérdezném, vannak-e terveid, 
vágyaid, amelyet meg szeretnél teremteni?

Az a jó hír, hogy egyre többen lettek nyitottak 
az ilyen gondolatok iránt. Én pedig azt szeret-
ném, hogy úgy tudjam átadni, amit megismer-
tem, megtapasztaltam, megéltem, hogy értsék 
is, hasznosuljon is, jelenleg a visszajelzésekből az 
látszik, hogy jó úton haladunk. Elképzelésem az, 
hogy a munkám által egyre nagyobb változások 
történhessenek a csoporttagok életében, történ-
jenek gyógyulások a saját történetük átírása által. 
Csodálatos változásokat szeretnék látni az embe-
rek életében.

Ez igazán szép végszó volt, kedves Győző, na-
gyon köszönöm! Már látom, Dr. Joe nyomdokain 
van nekünk egy Hargas Győzőnk, aki elvezet min-
ket saját paradicsomunkba. Kívánom, hogy mind-
annyiunk vágya teljesüljön, és legyen az életünk 
olyan szép, mint amilyet megérdemlünk!

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

https://www.facebook.com/groups/valjujjemberre%0D
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Alkalmazkodó korallokra bukkantak
a Fülöp-szigetek térségében

Az „óceán Amazonasára” bukkant egy nemzetközi kutatócso-
port egy Fülöp-szigeteki tengerszorosban, a térségben ugyanis 
olyan szuperkorallok nőnek, amelyek jól gyarapodnak a tengervíz 
magas szén-dioxid-szintje ellenére.

CZECZON
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Bayani Cardenas, a Texasi Egyetem hidrológusa 2019-
ben azt kutatta a Luzon és Mindano szigeteket elválasztó 
Verde Island-szorosban, hogy az ember által kibocsátott 
káros anyagok a talajvízen keresztül eljuthatnak-e a ten-
gerben elterülő törékeny korallzátonyok térségébe.

Cardenas és nemzetközi kutatócsoportja a tengervíz-
ben lévő szén-dioxid és más gázok, valamint tápanya-
gok forrását a talajvíznek tulajdonította. A kutatók szerint 
felfedezésük megmutatta, hogy a tengerben élő korall-
zátonyok sebezhetőek a közösségek kibocsátotta szenny-
víz, a mezőgazdaságban használt vegyszerek és más mel-
léktermékek által. „Ki tudtuk mutatni ezen a helyen azt, 
hogy a talajvíz a törékeny korallzátonyok környezetének 
részét képezi. Kapcsolat van közöttük, amelyet a tudósok 
és a világ számos részén még nem ismernek el” - idézte 
Cardenast a texasi Egyetem közleménye.

A korallzátonyok régóta szenvednek a klímaváltozás-
tól, különösen a 2014-17 közötti időszakban észleltek a 
korallzátonyok 75 százalékán nagymértékű korallfehé-
redést, amelyet a tengervíz felmelegedése okoz. Ezzel 
szemben korallokkal teli Fülöp-szigeteki tengerszoros 
térsége olyan sokszínű és élettel teli, hogy Cardenas az 
óceán Amazonasaként beszél róla, mivel a talajvíz által 
a térségbe juttatott hatalmas mennyiségű szén-dioxid 
ellenére a korallok jól gyarapodnak és virulnak.

Rogger E. Correa, az ausztráliai Southern Cross Egye-
tem kutatójának becslése szerint a talajvíz évente négy-
zetméterenként 989 gramm szén-dioxidot juttat az általuk 
tanulmányozott térségbe, amely vulkánok láncolata men-
tén terül el. Ez annyi, mintha két gépkocsit parkolnának 
le a tengerfenéken, amelyek egész évben szén-dioxidot 
bocsátanának ki a korallzátony minden hektárján.

A szuperkorallok léte új kérdéseket és kutatási javasla-
tokat vetett fel a szakemberek számára: meg lehet-e őket 
honosítani más térségekben a következő években, ami-
kor tovább növekszik globálisan a szén-dioxid-kibocsátás.
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Az Ausztráliánál 2300 kilométer hosszan el-
nyúló Nagy-korallzátonytól kezdve az Indiai-óce-
ánban lévő Saya de Malha zátonyig mindenütt 
csökken a korallzátonyok és a körülöttük élő, tá-
mogatott halfajok száma. Ez a csökkenés várha-
tóan tovább folytatódik, ahogy a bolygó tovább 
melegszik a 21. században - írja a The Guardian.

A jelentés 87 ország 14 705, korallzátonyokkal 
foglalkozó kutatását elemzi. 

A One Earth című tudományos lapban bemu-
tatott tanulmány eredményei szerint a korallzáto-
nyokon élő fajok diverzitása több mint 60 száza-
lékkal csökkent, a zátonyokkal borított területek 
összmérete pedig nagyjából megfeleződött.

A korallzátonyok alapvető élelemforrást jelen-
tenek világszerte több millió ember, különösen a 
szigetek őslakos közösségei számára, ahol a halak 
jelentik az állati fehérjék elsőszámú forrását. A ku-
tatók szerint a visszaesés miatt növekszik az élelmi-
szerstabilitás csökkenése miatti aggodalom. 

Bár a 3582 zátonyról szóló adathalmaz csak 
az 1957 és 2007 közötti időszakra vonatkozik, a 
tudósok biztosak abban, hogy a globális trend 

folytatódik a korallfehéredés, a betegségek és az 
élőhelyek megzavarása miatt. 

A kutatást vezető Tyler Eddy, az Új-Fundlandi 
Memorial Egyetem tudósa elmondta, hogy bár 
országos szinten régóta észlelték a korallzáto-
nyok ökoszisztémáinak csökkenését, meglepő a 
globális csökkenés mértéke. 

A szakértő szerint a korallzátonyok a bolygó 
legérzékenyebb ökoszisztémái, és ezek az elsők, 
amelyek valóban megtapasztalják a klímaváltozás 
hatásait. A legnagyobb visszaesés Pápua-Új-Gui-
neában, Jamaica és Belize térségében történt.

A fajok összetétele is megváltozott bizonyos te-
rületeken: csökkent a hőmérsékletre érzékeny fa-
jok száma, dominánssá váltak az ellenállóbb fajok. 

A karibi térségben a korallzátonyok kiterje-
dése évente mintegy 0,25 százalékkal csökkent, 
2017-ben a tengerfenéknek csak mintegy 10 szá-
zalékán voltak élő korallok. 

„Az elmúlt években a karibi zátonyokat hur-
rikánok és új betegségek pusztították, mindket-
tő az óceán melegedéséhez köthető” - mondta 
John Bruno, az Észak-Karolinai Egyetem tenger-
biológusa, a kutatás társszerzője.

Felére csökkent a világ korallzátonnyal borított területe az 1950-es évek óta a túlhalászat, 
a bolygó melegedése, a környezetszennyezés és az élőhelyek pusztulása miatt - derült ki 
több ezer kutatás elemzéséből. 

Felére csökkent az óceánokban 
a korallzátonyok mennyisége!
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Bezos elmondta, hogy akkor ébredt tudatára 
annak, milyen törékeny a Föld, amikor júliusban 
a világűrben járt űrvállalata űrhajóján és visszané-
zett a bolygóra.

A felajánlott összeget az amerikai üzletember 
által tavaly létrehozott 10 milliárd dolláros Bezos 
Earth Fund biztosítja olyan biológiailag sok-
színű, de veszélyeztetett térségek számára, mint 
a Kongó folyó medencéje, az Andok és a Csen-
des-óceán. Segíteni fogja továbbá finanszírozni 
azt a minap bejelentetett programot, amelynek 

célja, hogy a világ óceánjainak és szárazföldi te-
rületeinek 30 százaléka az évtized végére védett 
terület legyen. 

„A természet a mi életünk fenntartó rendszere 
és igen törékeny. Júliusban emlékeztettek erre, 
amikor a világűrben jártam a Blue Origin űrhajón. 
Hallottam, hogy megváltoztatja a világról alkotott 
nézőpontunkat az, amikor a Földet a világűrből 
látjuk. Ugyanakkor nem voltam felkészülve arra, 
hogy ez mennyire igaz lehet” - idézte Bezost a 
The Guardian című brit napilap honlapja.

CZECZON

Jeff Bezos egymilliárd dollárt
adományoz a klímaváltozás 
elleni harcra

Egymilliárd dollárt adományoz a klímaváltozás elleni harcra, fajmegőrzési programokra Jeff 
Bezos, az Amazon alapítója. Felajánlásához nyolc további magánalapítvány csatlakozott, köztük 
Michael Bloomberg alapítványa vagy az esőerdők védelméért küzdő Rainforest Trust, adományaik 
összege elérte az ötmilliárd dollárt, amelyet a következő tíz évben fordítanak környezetvédelemre.
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„Itt lent élve, a világ és légköre hatalmasnak 
és stabilnak tűnik. De a világűrből visszanézve a 
Földre, a légkör ritka és a világ véges. Mindkettő 
szép, de törékeny” - tette hozzá.

Bezos elmondta, hogy adománya segíteni 
fogja kiterjeszteni, kezelni és megfigyelni a védett 
területeket, miközben az őslakosokat és a helyi 
közösségeket a biológiai sokszínűség védelmére 
irányuló erőfeszítések középpontjába helyezi.

Közölte, hogy bejelentése az első része alap-
ja háromrészes természetvédelmi stratégiájának, 
amely az ökoszisztémák helyreállítását és az élel-
miszerrendszer átalakítását is szolgálni fogja.

A New York-i ENSZ-közgyűléssel párhuzamosan 
futó klímahét alkalmából meghirdetett felajánlá-
sok „a legnagyobb magánalapítványi elkötelezett-
ségek a biológiai sokféleség megőrzése mellett” 
- írták közös közleményükben az alapítványok.
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Üzembe helyezték Romániában
az első folyami
hulladékmentesítő rendszert

Üzembe helyezték a romániai Bihar megyében azt az első folyami hulladékmentesítő szűrő-
rendszert, amely megakadályozza, hogy a különböző hulladékok a folyókon keresztül Magyar-
országra jussanak.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség 
(RMDSZ) pénteki közleménye szerint Tánczos Bar-
na romániai környezetvédelmi miniszter elmondta, 
hogy ez az első olyan szűrőrendszer a tervezett 12-
ből, amely megakadályozza a szemét átjutását a fo-
lyóvizeken keresztül a szomszédos országokba. To-
vábbi 11 hasonló berendezés kiépítése és üzembe 
helyezése az előkészítés különböző fázisaiban van. 
Az idei év végéig újabb 7 szűrőrendszer terve ké-
szül el, amelyek helyszínei már megvannak, és ta-
vasszal elindulnak az építési munkálatok - mondta 
a miniszter a romániai Tulkán az átadás alkalmából.

Hangsúlyozta, hogy a hulladékkollektorok ön-
magukban nem szüntetik meg a szennyezés for-

rását, a környezetvédelmi minisztérium a közeljö-
vőben olyan országos szintű tudatosító kampányt 
indít, amelynek célja a környezetszennyezés mérté-
kének visszaszorítása, a folyóvizek szennyezésének 
csökkentése.

Tánczos július végén jelentette be, hogy fo-
lyami hulladékmentesítő szerkezeteket szerelnek 
fel Romániában 12 helyen a román-magyar ha-
társzakasz mentén, hogy a jövőben megelőzzék 
a magyarországi folyók szennyezését, miután az 
elmúlt években többször jelentős mennyiségű 
műanyag és egyéb természetű hulladék került 
Magyarországra a Romániából érkező folyókon.

CZECZON
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Az utolsó jégkorszak őshőmérsékleti 
és csapadékviszonyait vizsgálták

A kutatást löszüledékekben megőrződött 
csigahéjak vizsgálatával és a közeli mészkőfülkék-
ben lévő cseppkőkérgek stabilizotóp-összetéte-
lei alapján végezték. A kutatók legújabb eredmé-
nyeikről az Amerikai Geofizikai Unió (AGU) által 
kiadott Paleoceanography and Paleoclimatology 
folyóiratban publikáltak tanulmányt.

Az Észak-Atlantikumban az utolsó jégkorszak 
során - amely egy alapvetően sokkal hidegebb 
éghajlatú időszak volt a mai viszonyokhoz képest 
- jelentős és gyors éghajlati kilengések történtek.

„Keveset tudunk azonban arról, hogy ezeknek 
a gyors klímakilengéseknek milyen hatása volt 
Európa szárazföldi éghajlatára és ökoszisztémá-
jára” - hangsúlyozza Újvári Gábor, a kutatás veze-
tője, a CSFK FGI tudományos főmunkatársa. Ez, 
mint írják, elsősorban annak köszönhető, hogy a 
kontinensről alig állnak rendelkezésre pontos ős-
hőmérsékleti becslések olyan klímaarchívumok-
ból, amelyek kora nagy pontossággal meghatá-
rozható.

Az írásos összegzés szerint a kutatócsoport 
egyfelől a jégkorszak során felhalmozódott, a 
szél által szállított porból létrejött löszüledékeket, 
másfelől az ehhez közel elhelyezkedő cseppkő-
kérgeket vizsgálta Dél-Magyarországon. Ezen 
klímaarchívumok kialakulásának pontos idejét - 
ami a vizsgálatok alapján 31 és 26 ezer év közé 
esett - radiokarbon és urán-tórium kormeghatá-
rozással állapították meg. A löszüledékből kinyert 
csigahéjak karbonátjának képződési hőmérsék-

Az ELKH Csillagászati és Földtudományi 
Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Inté-
zetének (CSFK FGI) munkatársai vezetésével 
nemzetközi kutatócsoport vizsgálta az utolsó 
jégkorszak őshőmérsékleti és csapadékviszo-
nyait a Kárpát-medence déli részén. 

letét úgynevezett kapcsolt izotópos technikával 
határozták meg. 

Az összetételeket a svájci ETH Zürich Geológi-
ai Intézetében mérték meg, ami alapján kiszámít-
ható volt a puhatestűek növekedési időszakára 
(körülbelül májustól októberig) jellemző átlaghő-
mérséklet.

Az oxigén- és kapcsolt izotópos elemzéseket 
szénizotópmérések is kiegészítették, amelyek a 
vizsgált terület ariditási (szárazsági) viszonyaira 
engedtek következtetni. 

„Ezek révén kirajzolódik, hogy a hirtelen fel-
melegedések (interstadiálisok) során a nyarak 
szárazabbak és melegebbek voltak, de a teljes év 
(és főként a téli időszak) nedvesebb volt, míg a 
stadiális időszakok (hideg időszakok) jóval hide-
gebbek és éves szinten szárazabbak voltak, ami 
kedvezett a porfelhalmozódásnak. 

Mindezek a gyors éghajlati változások kap-
csolt óceáni-légköri átrendeződéseknek voltak 
köszönhetők, ami arra utal, hogy a jelenkori glo-
bális felmelegedés során az Észak-Atlantikum 
óceáni áramlásaiban esetlegesen bekövetkező 
változás jelentős hatással lesz hazánk éghajlatára 
- foglalták össze a kutatás eredményeit.






