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Üdvözlet az olvasónak!
Köszöntöm Kedves Olvasó! Advent első vasárnapja, az első gyertya 
meggyújtása után jelenünk meg néhány nappal.

Írásaink egy része már az ünnepekre hangolódással foglalkozik. Beszé-
lünk az Adventről, bemutatunk nagyon szép adventi díszeket, de kiveséz-
zük az ajándékozási kényszert és belemegyünk az ünnepek lélektanába, 
nem hagyva ki a pszichés vetületeket sem.
Az ünnepekhez kapcsolódva  foglalkozunk az önszeretettel, hisz lelki és fi-
zikai egészségünk alappilléréről van szó.

Nem kerülhetem ki a covid helyzet kapcsán a nyomdaipar, valamint a 
lap és könyvkiadók szorult helyzetét a papírválság miatt. A papírt előállító 
gyárak dilemmája, hogy higiéniás területekre vagy a print kiadványok-
ra gyártsanak. Ezért kerültek nehéz helyzetbe a printekkel dolgozó kiadók. 
Kisebb példányszámok, csúszások várhatók a papírhiány és magasabb 
alapanyag árak miatt. Természetesen alternatíva lehetne a kenderből 
készült papír, de valahogy ódzkodnak ebből gyártani, vagy ezt engedé-
lyezni. Szerencsére, mivel mi kis ökológiai lábnyomot szeretnénk hagyni, 
kezdettől digitális formában jelenünk meg, minden ügyintézésünk, archi-
válásunk digitális. Így nem veszélyezteti rendszeres megjelenésünket a 
kiadókat érintő válság. Sem megjelenésben, sem bekerülési költségben. 
Nem kell példányszámot csökkentenünk, a rendszerességet megnyírbál-
ni, vagy az ingyenességünket feladni. Szorítok a piacon lévő szaktársakért 
- és direkt nem versenytársat, konkurenciát említek -, hogy a kultúra és 
hasznos gondolatok terjesztése és az elhívatottság, amivel dolgoznak ne 
lássa kárát a kialakult helyzetnek.

*****
Mint azt jeleztük, honlapunk megújult: www.cspm.hu! Az új honlapon 
blog és a magazinban nem publikált tartalmak, cikksorozatok is megje-
lennek, rendszeresen csábítva olvasásra látogatóinkat az életet átfogó 
érdekes, hasznos témákban. Informálunk, edukálunk.

*****
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!

*****
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. 

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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2022. január 1-jétől Franciaországban ti-
los feldolgozatlan, friss zöldséget, gyümölcsöt 
műanyag csomagolásban árulni. A francia gaz-
dasági minisztérium közleménye szerint ezzel az 
intézkedéssel több mint egymilliárd műanyag 
csomagolás takarítható meg. A tilalom összesen 
15 különböző zöldségfélét érint. A gyümölcsök 
közül például a citrusfélék, az alma, a körte, a kivi, 
a szilva, a dinnye, az ananász és a mangó szintén 
műanyag csomagolás nélkül kerül a polcokra.

Franciaországban betiltják a zöldségek 

és gyümölcsök műanyag csomagolását

A tilalom bevezetése fokozatosan fog történni. 
Így azokra a gyümölcsökre és zöldségekre vonat-
kozólag, amelyeknél “a csomagolásmentes árusí-
tásból kifolyólag nagy a veszélye a minőségrom-
lásnak”, 2026. június 20-ig adtak haladékot, hogy 
alternatív megoldást találjanak. A bab, a szőlő és 
a sárgabarack azonban még valamivel tovább 
igényt tarthat a védelmül szolgáló műanyag fó-
liára. Ezen kívül előreláthatólag hat hónapnyi 
türelmi időt terveznek a raktáron lévő készletek 
felhasználására.

Forrás: kiweb.de

KOVÁCS BRIGITTA EFI
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Karbonsemleges ivóvízgyártás
az óceánok vizéből

Egy holland építész olyan kupola alakú, kar-
bonsemleges létesítményt tervezett, amely ivó-
vizet termel a súlyos vízhiánnyal küzdő orszá-
gok számára.

Jelenleg több mint 3 milliárd ember él a vi-
lágon ivóvízhiányban, a súlyos aszályokkal és 
vízhiánnyal küzdő országok közül sok trópusi te-
rületeken helyezkedik el, ahol az óceánok vizét 
nem tudják ivóvízként, a mezőgazdaságban és 
az iparban hatékonyan felhasználni.

CZECZON
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Bőséges a víz mennyisége a Földön, mivel a 
bolygó felszínének 71%-át óceánok borítják. Saj-
nos ez a víz túl sós ahhoz, hogy ivásra, higiéniá-
ra, mezőgazdaságra vagy akár ipari folyamatokra 
is felhasználhassuk. Valójában a vízhiány korunk 
egyik legégetőbb problémája Földünk egyes te-
rületein. „A vízhez és a higiéniához való hozzáférés 
biztosítása mindenki számára” – az Egyesült Nem-
zet 17 SDG-jének (fenntartható fejlődési céljainak) 
6. célja – ezzel a kérdéssel foglalkozik, és napiren-
det határozott meg annak érdekében, hogy az 
elkövetkező 5-20 évben emberek milliói számára 
biztosítsák az édesvízhez való hozzáférést.

A Rotterdamban élő Cosimo Scotucci által 
tervezett dH2Ome egy, az óceánba süllyesztett 
üvegház. A kupolája belsejében lévő víz a nap-
sugárzás miatt elpárolog, kiválik belőle a só és 
egyéb melléktermékek, az üvegfelületen kon-
denzálódnak a vízcseppek, majd a létesítmény 
vízgyűjtő rendszerébe esnek. Ezt a vizet eljuttatva 
a vízhiánytól szenvedő területekre hozzájárul egy 
egészségesebb, biztonságosabb és fenntartha-
tóbb társadalom alapjainak lerakásához.

Jelenleg több 
mint 3 milliárd
ember él a világon 
ivóvízhiányban...
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A sót, mint ennek a műveletnek a mellékter-
mékét el lehetne adni, pénzt termelve és új gaz-
daságok fejlődését elősegítve, 
végtelen és megfizethető édes-
vízforrást teremtve. A dH2Ome 
egy jobb társadalom alapjait 
fekteti le. A nők és a gyerekek 
nem lesznek kénytelenek töb-
bé hosszú kilométereket gyalo-
golva vizet hordani a falujukba, 
fenyegető és veszélyes területe-
ken keresztül. Ha már nem terheli 
őket a vízválság, gondoskodhat-
nak önmagukról és családjukról, 
indíthatnak kisvállalkozásokat 
vagy folytathatják tanulmánya-
ikat. A biztonságos vízhez való 
hozzáférés kritikus fontosságú a 
nők és csecsemőik egészsége szempontjából a 
terhesség alatt és azt követően is.

Az építész elmondása szerint hisz abban, hogy 
a projekt „a végtelen és megfizethető ivóvízforrás 

létrehozásával egy jobb társadalom alapjait fek-
teti le”.
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CZECZON

Csak sós vízre van szüksége
az új fejlesztésű lámpának,
és 45 napig is képes világítani

Miguel Mojica egy kolumbiai művész, aki 
megalkotta a Waterlightot: ez a lámpa akár 45 na-
pig is képes világítani mindössze fél liter sós víz 
segítségével. A dizájner egy fenntarthatósággal 
foglalkozó vállalattal, az E-dinával állt össze, és 
megépítette a környezetbarát lámpát, ami olyan 
területeken jelenthet segítséget, ahol alacsony az 
energiabiztonság, de közel van a tenger vagy va-
lamilyen sósvízforrás.

„Világszerte nagyjából 840 millió embernek 
nincs hozzáférése elektromossághoz” – mondta 
Mojica. „A Waterlight projekt azért született meg, 
hogy fényt vigyen a kolumbiai Wayúu közösség 
életébe, de el tud jutni mindenhova, ahová kell. 
Így az emberek folytathatják éjszaka is a munká-
jukat, vagy a gyerekek akár tanulhatnak is.” A Wa-
terlight a sós víz ionizációjából nyeri az energiát: 
a vízből kiváló elektrolitreakciót vált ki, és a benne 

található magnéziumból elektromos energia lesz. 
A lámpa ezzel a technológiával nemcsak világít, 
de azt is lehetővé teszi, hogy elektromos eszkö-
zöket töltsenek vele.

Azon túl, hogy az energiatermelés környezet-
tudatos, a lámpa magában környezetbarát anya-
gokból készül, a tervező még erre is odafigyelt. A 
külső dizájnt pedig a Wayúu emberek tradicioná-
lis művészete ihlette, ami az állat- és növényvilá-
got, valamint a tengerhez való kötődést képviseli. 
Mojica szerint az alapvető probléma az, hogy az 
emberiség eddig a környezetre romboló hatással 
fejlődött, és itt az ideje, hogy azzal harmóniában 
tegye ugyanezt tovább. Ennek pedig a megfelelő 
tervezés lehet a kulcsa. „Nem tudunk egyik napról 
a másikra radikális változásokat összehozni, de a 
kisebb forradalmi ötletek, mint például a Water-
light is, elvihetnek minket a valódi haladásig.”



Ernest Shackleton és Robert Falcon Scott
sarkkutatók hajónaplóira bukkantak

Új-Zélandon

Ernest Shackleton és Robert Falcon Scott 
déli-sarki kutatókhoz köthető, felbecsülhetet-
len értékű leletekre, köztük hajónaplókra buk-
kantak az új-zélandi meteorológiai szolgálat 
egy pinceraktárában.

A szolgálat személyzete talált rá néhány híres 
Antarktisz-expedíció hajónaplóinak sorozatára, mi-
közben arra készültek, hogy átköltöztessék a wel-
lingtoni épületet.

Az Aurora hajó 
1916-17-es hajó-
naplójában felje-
gyezték azokat a 
k ö r ü l m é n y e k e t , 
amelyek Shack-
leton 1914-16-os 
Ross-szigetről indu-
ló, Antarktiszt átsze-
lő expedíciója tag-
jainak megmentését jellemezték.

Rátaláltak a Scott kutatócsoportját szállító Ter-
ra Nova hajó 1910-es és 1911-es két hajónapló-
jára is, ez volt Scott második utazása a Déli-sark 
térségébe, amikor elsőként akarta elérni a Dé-
li-sarkot. Roald Amundsen mögött másodikként 
érte el a Déli-sarkot, és a visszaúton életét vesz-
tette a Ross-selfjégen.

Találtak még leltárjegyzékeket, valamint leve-
leket Douglas Mawson híres ausztrál geológus-
tól, sarkkutatótól. 

Amikor Kevin Aldernek, a meteorológiai szol-
gálat vezetőjének egy kollégája átadta a doku-
mentumokat és megkérdezte, hogy valami ér-
tékeset tartalmaznak-e, Alder elképedt a Terra 
Nova szavak láttán.

„Senki sem tudta, hogy léteznek ezek. Régóta 
feledésbe merültek, valószínűleg 50 éve ugyana-
zon a polcon voltak” - mondta Alder. 

A dokumentumok nemcsak az időjárási körül-
ményeket és a hajó pozícióját jegyezték fel, de 
megfigyeléseket is a pingvinekről, orkákról, az 
Erebus vulkánról és a tengeri jég állapotáról.

A feljegyzések nagyon jó állapotba maradtak 
fenn, mivel egy hűvös, sötét szobában hevertek. 
„Szinte semmit nem koptak, Elképesztő, mivel 
rúgi tintával írták lúdtollal - tette hozzá Alder.
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Rejtett vízszennyeződések megfigyelésére 
alkalmas eszközt fejlesztettek ki

Rejtett vízszennyeződések megfigyelésé-
re alkalmas eszközt fejlesztettek ki veszpré-
mi kutatók több mint 605 millió forint EU-tá-
mogatásból - tájékoztatott a fejlesztést végző 
Homér projekt vezető kutatója. 

A medermonitor-rendszer a felszíni vizeknél 
használható - közölte Cserfalvi Tamás.

A nyáron befejezett fejlesztés révén az eddig 
nem vizsgálható, de súlyos következményekkel 
járó vízszennyeződések is kimutathatók. A rend-
szer a mederfenékre telepített hordalékmintázó 
egységből, a parton lévő mintafogadó és vizsgá-

ló berendezésből és a működést felügyelő távoli 
központi vezérlőből áll - közölte.

Az újszerű felszívási módszert alkalmazó esz-
köz hiánypótló a hordalék mintavételezésben, hi-
szen általa a kisméretű, mozgó részecskék köny-
nyebben kinyerhetővé válnak. Részben ennek is 
köszönhetően keresett a nemzetközi piacon az 
automata berendezés és a kézi, hordozható vál-
tozat - tette hozzá.

A berendezés megvalósításában az Aqua-Ter-
ra Lab Kft. mellett részt vett az Eötvös Loránd 
Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpontja, a 
veszprémi Pannon Egyetem Fenntarthatósági 
Megoldások Kutatólaboratóriuma, a távfelügye-
leti funkciókat kidolgozó AperTech Kft. és az ana-
litikai méréstechnika kutatását a Wigner FK-val 
közösen végző VRIC Nonprofit Kft. is.

RÖVID HÍREK  I  RÖVID HÍREK  I  RÖVID HÍREK
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https://www.myforest.hu/
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Majdnem 26 ezer hektáron
ültetett fákat a Pilisi Parkerdő

Majdnem 26 ezer hektáron ültetett fákat a Pilisi Parkerdő Zrt. az Újszülöttek erdeje prog-
ram keretében – közölte a Pilisi Parkerdő.

Az erdőtelepítést az elmúlt hónapokban Bu-
dajenő, Nagykovácsi, Visegrád, Ráckeve, Pomáz, 
Pécel és Galgamácsa térségében végezték. Első-
sorban kocsányos és kocsánytalan tölgyet, vala-
mint csert ültettek, de a változatos erdőkép és a 
biológiai sokféleség érdekében más fafajokkal is 
elegyítették az állományt.

A telepítést azzal indokolták, hogy a Klíma- és 
Természetvédelmi Akcióterv értelmében 2030-
ig minden évben legalább 10-10 facsemetét 
kell ültetni a megszülető gyermekek után. Pest 
megyében 2018-ban több mint 27 ezer újszülött 
jött a világra. A fásítás az erdők természetessé-
gét, élőhelyi változatosságát is növeli, az ültetett 
fajok ellenállnak a klímaváltozás hatásainak – tet-
ték hozzá.

CZECZON
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A GreenDependent Intézet 2021-ben a Pé-
csimami Egyesülettel együttműködve 21 Pécs 
környéki háztartás éves életmódjához kötődő 
karbon-lábnyomát számította ki, hogy bemutas-
sa, életmód-változtatással is lehet csökkenteni a 
családok környezeti terhelését, karbon-lábnyo-
mát. A program részeként korábban szakmai 
rendezvényt is tartottak, ahol a csökkentési le-
hetőségeket mutatták és vitatták meg, majd le-
zárásként a programban résztvevő szervezetek a 
közösség résztvevőivel fákat ültettek.

A Daikin Hungary Kft. támogatásával meg-
valósult kezdeményezés fő célja, hogy a részt-
vevő háztartások megismerjék a mindennapi 
életmódjukkal járó karbon-lábnyom méretét, el-
kezdjék a csökkentési lehetőségek felderítését, 
és így támogatást kapjanak a klíma-tudatos élet-
mód kialakításához.

A számításba bekapcsolódó családok egy 
főre vetített, a kutatásban mért tényezők alap-
ján számított karbon-lábnyomának átlaga 2,74 t 

CO2 a 2020-as évre vonatkozóan , amely nagyon 
bíztató eredmény, és alátámasztja, hogy lehetsé-
ges az átlagos 6,2 t CO2e / fő / év  lábnyomnál 
kisebb karbon-lábnyomon élni. Ennek fényében 
a Párizsi Megállapodás kapcsán 2030-ra vállalt, 
2-2,5 t CO2e / fő / év célérték sem tűnik elér-
hetetlennek abban az esetben, ha a csökkenést 
sikerül fenntartani, tovább növelni, és a kisláb-
nyomos életmódot széles körben elterjeszteni.

A programba bevont 21 Pécs környéki 
háztartás 2021. november 6-án, a GreenDe-
pendent Intézet karbon-lábnyom számításról 
tartott rövid beszámolója után, egy közös faül-
tetésen vett részt, ahol őshonos gyümölcsfákat 
ültetett el a PécsiMami Egyesület a Daikin Hun-
gary Kft munkatársaival együtt. A faültetéssel 
a résztvevők azt is jelezték, hogy mindannyi-
unknak felelősséget kell vállalnunk életvitelün-
kért, amelynek részeként karbon-lábnyomunk 
csökkentése elkerülhetetlen annak érdekében, 
hogy a felmelegedést a Párizsi Megállapodás-
ban rögzített 1,5°C-ra korlátozzuk. 

Őshonos gyümölcsfák ültetésével
fejezték ki a pécsi családok kislábnyomos 
életmód iránti elkötelezettségüket
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A PécsiMami Egyesület Pécs és Baranya me-
gyei családok számára szolgáltat a mindennapi 
életükhöz fontos információkat és egy online 
portált is működtetnek, ahol minden egy he-
lyen megtalálható, amire egy szülőnek szüksé-
ge lehet.

A GreenDependent Intézet küldetése a 
fenntartható életformák, termelési módszerek 
és fogyasztási szokások kutatása, kialakítása és 
terjesztése, az egyik legfontosabb célcsoportja 
pedig a lakosság. Az Intézet már eddig is szá-
mos nemzetközi projektben vett részt, amelyek 

szinte mindegyikében a magyar lakosság egy-
egy csoportját vonta be: energiamegtakarí-
tásra, életmódváltásra fókuszálva, élő laboron, 
részvételi konzultáción, közösségi alapú válto-
záson keresztül. Az elmúlt években pedig egy-
re nagyobb teret nyert a saját rendezvényeiken 
túlmutató karbon-lábnyom-számítás, és az an-
nak ellentételezéséhez kapcsolódó faültetés.

A Daikin elkötelezett híve a fenntartható fej-
lődésnek: egyrészt nagy hangsúlyt fektet sa-
ját károsanyag-kibocsátásának csökkentésére, 
másrészt az általa kínált környezettudatos épü-
letgépészeti megoldások segítik ügyfeleiket az 
épületek energiafelhasználásának és karbonki-
bocsátásának jelentős csökkentésében. Éppen 
ezért a Daikin örömmel támogat szemléletfor-
máló programokat, amelyek környezetünk és 
klímánk védelme érdekében is ráirányítják a 
figyelmet egyéni döntéseink fontosságára.

A GreenDependent és a Daikin büszke a 
megvalósult együttműködésre, de elsősorban 
a pécsi közösségre és munkájukra. A közös-
ségre, amelynek tagjai nemcsak összetartóak, 
de előremutatóan tudatosak is, törekszenek a 
fenntartható életmódra, mindezzel jó példát 
mutatva más közösségeknek is.
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Jelentős madárvédelmi 
intézkedések történtek

Az előzetes vizsgálatoknak, felméréseknek és 
az ágazatok közötti együttműködésnek azért van 
kiemelt jelentősége, hogy a gyakorlatban madár-
védelmi szempontból megalapozott döntések 
születhessenek. 

Már több mint 500 műfészket helyezett ki 
nagyfeszültségű távvezeték oszlopaira a MAVIR, 
amellyel nagyban hozzájárult a kerecsensólyom 
megőrzéséhez, hiszen a fokozottan védett faj Ma-
gyarországon fészkelő állományának mintegy 60 
százaléka ezeken az oszlopokon költ.

A közösségi jelentőségű természeti értékek 
hosszú távú megőrzését és fejlesztését célozta 
az az Agrárminisztérium vezetésével megvaló-
suló projekt, amelynek egyik fontos eleme volt 
a szabadvezetékek madárbarát átalakításához 
szükséges stratégiai vizsgálatok elvégzése. Emel-

lett sikerült a regionális áramszolgáltatók térin-
formatikai adatbázisát egy országosan egységes, 
madárvédelmi szempontú adatbázisba rendezni. 
A helyettes államtitkár hangsúlyozta: ennek kö-
szönhetően pontos információk állnak rendelke-
zésre arról, hogy hány kilométer veszélyes, illetve 
már kezelt vezetékszakasz található hazánkban.

Jelenleg összesen mintegy 10 ezer kilomé-
ternyi földkábelt tartanak nyilván az országban 
az áramszolgáltatók, ennek 40 százaléka talál-
ható a madárvilág szempontjából fontosabb 
külterületen. Emellett további, több mint 4 ezer 
kilométernyi szabadvezeték kapott valamilyen 
madárbarát kezelést, amely szintén csökkenti a 
madárpusztulást. Ezzel összesen 1600 kilomé-
terre tehető azon szakaszok hossza, amelyek a 
két legjobb minőségű madárbiztonsági besoro-
lással rendelkeznek.

Széleskörű összefogással és ágazatokon 
átívelő közös munkával lehet sikeresen 
megállítani az élővilág sokszínűségének 
csökkenését, ebbe a folyamatba illeszke-
dik az áramszolgáltatókkal évek óta folyta-
tott együttműködés is.

CZECZON
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KARÁSZI ALEXANDRA

4+1 ok amiért
Marokkót
igenis látni kell
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Már az előkészületek és a szervezés során is 
minden kérdésemre pontos választ kaptam, ami 
nem történt másképp az út alatt sem. A legna-
gyobb biztonságban éreztük magunkat, ugyanis 
bárhová mentünk, mindig volt velünk egy guide, 
aki kísért bennünket. Öt napot töltöttünk ezen a 
varázslatos helyen, az első két nap felfedeztük 
Marrakesh-t és a környéket, majd kezdetét vette 
a három napos túra, ami privát, csak nekünk szer-
vezték. 

Az első nap Marrakesh – Aït Benhaddou – 
Ouarzazate – Dades Valley volt az útvonal, ami 
magába foglalt egy látogatást a Trónok harca és 
a Gladiátor egyik forgatási helyszínén. Egy ma 
már lakatlan faluban megnéztük az Atlas filmstú-
diót, ahol több nagysikerű filmet forgattak, töb-
bek között a Múmiát vagy az Asterix és Obelix – A 
Kleopátra-küldetést, majd megálltunk a Rózsák 
városában, ezt követően pedig megérkeztünk a 
szállásra a Dades Valleyben. 

A második nap útiterve Dades Valley – Todra 
Gorge – Merzouga volt, így egy kiadós reggeli 
után útnak indultunk, hogy tevék hátán eljussunk 
a sivatagi táborba, ahol az éjszakát töltöttük. A 
homokdűnéken naplementét néztünk, majd ön-
feledten táncoltunk a sivatagban, miközben a 

Őszintén? Tudatos és gyakorlott utazó-
ként állíthatom, hogy picit tartottam attól, 
mi lesz, ha négy nő megindul Marokkóba 
egy pár napra feltöltődni, jól érezni magát 
és nem utolsó sorban megünnepelni egy 
születésnapot. Teljesen más kultúra és szo-
kások, más ízek és illatok, viszont annyira 
kíváncsivá tett ennek az útnak a gondolata, 
hogy amikor Hassannal, a Good Morocco 
Travel tulajdonosával egymásra találtunk 
Instagramon és felajánlotta, hogy szívesen 
vendégül látna bennünket a hazájában és 
egy három napos szervezett túrán vehet-
nénk részt, sokat nem gondolkodtam, hogy 
megyünk-e vagy sem, kétségek ide vagy 
oda, azonnal elkezdtem szervezni az utat. 

Ebben a hónapban a cikkem sokkal sze-
mélyesebb lesz, mint az eddigiek. Ennek 
oka, hogy szeretném a lehető legjobban 
átadni az élményt. Másrészről annyira mély 
benyomást tett rám ez az út, hogy úgy ér-
zem, ezzel a megfogalmazással tudok a 
leginkább mindenkit arra buzdítani, hogy 
éljék át azt az élményt, melyben nekünk is 
részünk lehetett.
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guied-unk gitározott. Ezután a tábortűz mellett 
beszélgettünk, énekeltünk és bámultuk a csilla-
gokat. Az este utáni nap egy hosszú autóút kö-
vetkezett vissza Marrakeshbe, ahol az utolsó éj-
szakánkat töltöttük, majd másnap indultunk haza. 

Ez a pár nap nagyon tartalmas volt, tele va-
gyunk emlékekkel. Hogy mégis melyek azok az 
okok, amik miatt bármikor felülnék egy repülőre 
és visszatérnék Marokkóba, hogy újra átéljem ezt 
az élményt? 

Biztonságosabb, mint hinnéd
Felmerült bennem is a kérdés, amikor elin-

dultunk, hogy kikkel fogok találkozni, kik fog-
nak minket segíteni az úton, fognak-e angolul 
beszélni, meg fogjuk-e érteni egymást. Utólag 
belátom, hogy a félelmem teljesen alaptalan 
volt, ugyanis sok esetben úgy éreztem, hogy 
még egy fokkal jobban beszélnek angolul, mint 
én. Mindenhova kísértek bennünket, a privát 
szférát teljesen megtartva. Például mikor beül-
tünk egy helyre enni, a guide, aki velünk volt, 
egy másik emeleten foglalt helyet, viszont néha 
feljött, megkérdezte, minden rendben van-e, 
jól érezzük-e magunkat. Olyan szinten törődtek 
velünk és vigyáztak ránk, hogy egy másodper-
cig nem éreztem azt, hogy történhetne itt ve-
lünk bármi baj.

Ha érdekel a kultúra, kihagyhatatlan ez az út
Személy szerint én az az utazó vagyok, aki 

imád utánaolvasni mindennek, szeretné mindig 
megismerni a múltat, a történelmet, a jelent, a 
kultúrát és az embereket. Ez hajtott most is. Ren-
geteg információt megtudtunk, akármit kérdez-
tünk, pontos választ kaptunk. Többek között ér-
dekes történet volt, hogy Marokkó közrejátszott 
az első világháború kirobbanásában, ugyanis 
Spanyolország, Anglia, Franciaország és Né-
metország is magának akarta tudni. A franciák 
annyira akarták, hogy Egyiptomról is hajlandó-
ak voltak lemondani Anglia javára. A mai napig 
érezhető, hogy évtizedeken át francia gyarmat 
volt Marokkó, sőt, ez a függetlenedés hivatalo-
san csak papíron történt meg, politikai okokból 
a mai napig szoros kapcsolat fűzi egymáshoz a 
két országot. Olyannyira, hogy az iskolákban ta-
nítják a nyelvet, sőt, sok háztartásban franciául 
beszélnek egymás között. 

Azok a mennyei ízek
Aggódtam, hogy fog ízleni a marokkói konyha, 

mert ugyan szívesen megkóstolok és megeszek 
mindent, de nem tudtam, mire számíthatok. Kusz-
kusz, zöldségek, hús és isteni saláták, így néz ki 
náluk egy étkezés. Mikor először megkóstoltam 
a Tagine-t, meglepett, hogy mennyire ízes és ki-
adós ételről van szó. A Tagine arról a kúpos fe-
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delű cserépfazékról kapta a nevét, amelyben el-
készítik. Ez az étel fűszerezett pörkölt lágy hús és 
zöldségek keveréke, amit néha olajbogyóval és 
gyümölccsel is kiegészítenek és mindig kenyér-
rel szolgálják fel. A berber whiskyről pedig ne is 
beszéljünk, minden étkezéshez jár egy pohárka 
menta tea, ami segít az emésztésben is.

Olyan helyekre is eljuthatsz, amiket eddig 
csak a filmekben láttál

Marokkó híres arról, hogy sok nagyszabású 
filmet forgattak itt. Példának okáért, az Aladdin, 
a Gladiátor, a Perzsia hercege, a Múmia összes 
része, a Kleopátra-filmek, az Asterix és Obelix – 
a Kleopátra-küldetés, a Hét év Tibetben vagy a 
James Bond filmek, de a Trónok harca bizonyos 
jeleneteit is itt vették fel. Kicsit olyan, mintha 
benne lennénk a filmben, és így, hogy ott járt 
az ember, egy kicsit más szemmel nézi már a 
kedvenceit. 

Ha valami igazán autentikusra vágysz
Marokkóban véleményem szerint sokan felis-

merték, hogy a turistákból meg lehet élni. Ár-ér-
ték arányban egy nagyon kedvező utazás és az 
élmény, ami társul mellé, az nehezen megfogal-
mazható, mennyire jó és egyedi. Elvisznek olyan 
helyekre is, ahol nagyon kevés turista jár, segíte-
nek mindenben, amiben csak szükségét érezzük. 
Ehetünk tradicionális ételeket, tevegelhetünk, sőt 

mi több, éjszakázhatunk a sivatagban, beöltözhe-
tünk a helyi viselet szerint, és egy kicsit mi is úgy 
élhetünk, ahogyan a helyiek, abban a pár nap-
ban, amit Marokkóban töltünk. 

Meleg szívvel ajánlom, ha valaki utazást tervez 
erre a varázslatos helyre, hogy keresse Hassant, 
a Good Morocco Travel tulajdonosát és utazás-
szervezőjét, aki készségesen áll mindenki ren-
delkezésére. Mi a legrövidebb három napos tú-
rát választottuk, de van öt- vagy tíznapos túrára 
is lehetőség. A weboldalon minden elérhetőség 
megtalálható. 

https://goodmoroccotravel.com/

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

https://goodmoroccotravel.com/
https://in-my-backpack.com/
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Coface: a nagyvállalatok jól
vészelték át a tavalyi járványt

Közép- és Kelet-Európa 500 legnagyobb vállalatának (CEE Top 500) árbevétele 2020-ban az előző 
évhez képest 3,3 százalékkal 667 milliárd euróra csökkent, az érintett cégek ezek szerint jól alkal-
mazkodtak a járványhelyzethez - állapította meg felmérésének eredményeit ismertetve csütörtökön a 
Coface hitelbiztosító. 

Az egy vállalatra jutó átlagos forgalom 1,33 
milliárd euróra csökkent a korábbi közel 1,4 mil-
liárd euróról. 

A listán szereplő 500 cég 32 százaléka, össze-
sen 161 vállalat lengyelországi székhelyű, és az 
összesített árbevételük meghaladta a 258 milliárd 
eurót, ez 0,1 százalékos csökkenést, gyakorlatilag 
stagnálást jelent. Az egy lengyel társaságra jutó 
átlagos forgalom 1,6 milliárd eurót tett ki. Cseh-
ország zárt a második helyen, 77 céget delegált 
a listára, amelyek összforgalma elérte a 102 mil-
liárd eurót. Magyarországé a harmadik hely, 68 

nagyvállalattal, amelyek összesített forgalma 1,1 
százalékkal mérséklődött.

A térség legnagyobb vállalata továbbra is a 
lengyel olajmamut, a PKN Orlen közel 19 milli-
árd euró forgalommal, utána a cseh Skoda Auto, 
majd a szintén lengyel kiskereskedelmi óriás, a 
Jeronimo Martins következik a sorban. A magyar 
nagyvállalatok közül csak a Mol -11,022 milliárd 
euróval- és az Audi Hungaria - 7,5 milliárd euró-
val - fért bele a TOP 10-be. Szintén két cégnek, 
az MVM Energetika Zrt.-nek 5 milliárd euróval és 
4,36 milliárd euróval a Robert Bosch Elektronika 
Gyártó Kft.-nek sikerült bejutnia a TOP 20 közé.

CZECZON



CsPM   23

https://tevagyabrand.hu/
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VENDÉG SZERZŐ

Hiszek a
long-life
learningben, 
az életünk
végéig való
tanulásban.

„
„
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A dongó fizikailag nem lenne
képes repülni 
De a dongó ezzel nincs tisztában,
úgyhogy továbbra is repül

Annak, aki belép az Ünnepek Áruháza ajtaján 
hozzánk s meglátja az 1400 nm-es nagykereske-
désünk színes és vidám termékekkel roskadozó 
polcait, a polcok között és az irodákban szorgos-
kodó 25 kollegát, akik az év minden ünnepére 
megoldást jelentő partikelléket, léggömböt, de-
korációt, jelmezeket és ajándékokat, összesen 
8000 cikkszámot kezelik (rendelik, polcra helyezik, 
szedik, csomagolják, szállítják és adminisztrálják), 
általában ez a mondat hagyja el a száját: 

„Atyaég, ilyen van?! Hogy lehet a semmiből 
ilyen birodalmat teremteni?”

Amikor egy-egy hosszabb, általában távol-ke-
leti utazás után újra és újra belépek a cégem aj-
taján, bizony ezen én is elcsodálkozom. Hogyan is 
csináltam!? Teljesen a nulláról, a zömében férfiak 
uralta üzleti világban, hogyan építhet lufis – vagy 
bármilyen más birodalmat – s egy közel egymilli-
árdos forgalmú vállalkozást egy nő? 

Hiszem, hogy ez hozzám hasonlóan bárkinek 
sikerülhet. Vicces, de szerintem pont pénzzel nem 
kell rendelkeznünk hozzá! 

4 rövid kis történetet hoztam most, ami azt bi-
zonyítja, hogy vannak dolgok, amelyek sokkal fon-
tosabbak, mint a pénz. Akkor is, ha egy vállalko-
zást szeretnénk elindítani.
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Hit önmagunkban

Annak idején, amikor még csak a lufik színes 
katalógusa volt a kezemben és az álom a fejem-
ben, hogy ezeket az amerikai lufikat szeretném 
Magyarországon forgalmazni, megkérdeztem 
egy számomra hiteles üzletembert, akire felnéz-
tem: „Te milyen ötletnek tartod a Qualatex lufik 
forgalmazását Magyarországon?”

Ő átlapozta a katalógust, és azt kérdezte 
tőlem: „Te hülye vagy, Nikolett? Ebből akarsz 
megélni?”

Mondanom sem kell, a sírás fojtogatott egész 
hazaúton. Majd úgy döntöttem, nem hiszek neki. 
Úgy döntöttem, hogy magamban hiszek. Úgy 
döntöttem, hogy az álmomban hiszek. És elin-
dultam az álmaim után. Mert el akartam juttatni a 
vidámságot, az örömteli ünneplést az ország leg-
kisebb zugába is.

Kitartás

Egyik kedvenc jelenetem az Alapító c. filmből, 
amikor a főszereplő a tükör előtt áll és a beszédét 
gyakorolja. „One word... PERSISTENCE”. Hangzik 

el a mondat. Azaz: „Egy szó… KITARTÁS.” Ez volt 
a sikerének a titka. És az enyém is. Nemrégiben 
egy interjúban megkérdezték tőlem, hogy volt-e 
olyan pont az életemben az elmúlt 25 évben, 
amikor azt gondoltam: feladom? A válaszom egy 
szó volt: SOHA. 

A legnehezebb helyzetekben sem. Hiszem, 
vallom, amit Churchill bácsi is mondott: „Never. 
Never. Never give up!” Minden helyzetből van va-
lamilyen kiút, van megoldás, és van választásunk, 

eldönthetjük, hogyan tovább. De Churchill-nek 
sok másik mondása is erőt adott: „Attitude is a 
little thing that maked a BIG difference”, azaz „A 
hozzáállás az a picike dolog, ami a NAGY különb-

ségeket létrehozza.” Vagy „Success is not final, 
failure is not fatal, it is the courage to continue 
that counts”, azaz „Sem a siker, sem a hibázás nem 
végleges, egyetlen, ami számít, hogy legyen bá-
torságunk folytatni.”

Már egészen fiatalon is mindig azt mondogat-
tam magamnak, hogy „Teher alatt nő a pálma” 
és hogy „A munkába még nem halt bele senki”. 
Nagyon sokat dolgoztam! Kezdetekben napi 14-
16 órákat is akár. De szerettem. És szenvedély-
lyel tettem, ezért nem is munkának, inkább egy 
jó játéknak éltem meg a vállalkozást, cégépítést. 
Folyamatos kíváncsisággal és nyitottsággal az új 
dolgokra mentem előre és fedeztem fel a vállal-
kozói lét csodáit.

Lelkesedés

7-8 éve történhetett - amikor elkezdett nőni a 
cég és ezzel együtt vezetői rétegnek is ki kellett 
alakulnia nálunk, hogy ne legyen káosz és szépen 
strukturáltan, rendszerben tudjunk dolgozni -, elhív-
tam egy profi HR céget magunkhoz, hogy tesztelje 
le a vezető jelöltjeimet: alkalmasak-e a vezetésre. 

Természetesen én magam is megírtam szépen 
a több órás tesztet és pár nap múlva már az érté-
kelő hölgy irodájában ültem, mint legelső ’munka-
társ’, akit vezetői alkalmasság szempontjából kiér-
tékelnek. Long story short: minden kollégámnak 
80 feletti pontszáma lett (100 volt a maximum)… 
nekem azonban mindössze 60. A legalacsonyabb 
pontszám. Vezetésre alkalmatlan.
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Sok-sok év után megint sírásra görbült a szám 
és ezt kérdeztem Szilvitől: „De mégis hogy épí-
tettem akkor egy félmilliárdos és 15 fős céget?! A 
válasza mindössze egy szó volt: „Lelkesedéssel.”

Mert ahogyan Walt Disney is mondja: „If you 
can dream it you can do it.” Azaz, ha el tudod 
KÉPzelni, meg is tudod valósítani… A képzelet, 
az, hogy legyen egy ideális képünk a jövőről, sze-

rintem mindennél fontosabb. És a lelkesedés az 
az energia, ami oda elvisz.

És el is jutottunk a siker képletének 4. összete-
vőjéhez, ami nem más, mint a

Képzés

Hiszek a long-life learningben, az életünk vé-
géig való tanulásban. Egyszerű családból jövök, 
nem jártam egyetemre, nincsen diplomám. De 
édesapám már pici gyermekként elültette ben-
nem a könyvek szeretetét. 

A tanulási és fejlődési szándék és maga az ön-
fejlesztés nagyon fontos ahhoz, hogy jól össze 
tudjuk rakni nemcsak a vállalkozásunk, de az éle-
tünk építőkockáit is. Nincs olyan, hogy vállalko-
zásfejlesztés. Olyan van, hogy vállalkozófejlesz-
tés. És a vállalkozó? Ember. Mint bárki más.

És minél emberségesebb – ha már egyszer 
ember –, akkor annál nagyobb az esélye arra sze-
rintem, hogy elérje azt a vágyát, amiért vállalkozó 
lett: szabad és független. Nemcsak anyagilag. De 
lelkileg, szellemileg és földrajzilag, időben is.

Azt gondolom, mindent meg lehet tanulni és 
mindent meg lehet oldani. Ha azt már egy valaki 

megtette előttünk, tanuljuk meg tőle. Könyvek-
ből, tréningeken, konferenciákon. Nekem például 
ilyen példaképem Tony Hsieh, a Zappos CEO-ja, 
akitől nagyon sokat tanultam. E-kereskedelmet, 
szervezetfejlesztést és csapatépítést. 

Pár szóban összefoglalva:
- Higgy önmagadban és a szívedre
 hallgass!
- Tarts ki és soha ne add fel az álmaidat!
- Szenvedéllyel, lelkesedéssel bármit
 ellensúlyozhatsz!
- Tanulj, fejlődj, keress példaképeket!
- … és mosolyogva repülj!

Repülj és mosolyogj, akkor is, ha sokszor hoz-
zám hasonlóan dongónak érzed magad! Igen, 
tudjuk: a dongó szárnyfelülete 0,7 cm2, teljes sú-
lya 1,2 gramm. Az aerodinamika ismert törvényei 
szerint ilyen feltételek mellett lehetetlen repülni. 

A dongó viszont ezt nem tudja. Egyszerűen csak 
repül… Miért ne vehetnénk példát a dongóról?

Szerző:

Forray Niki, az unnepekaruhaza.hu alapítója, világutazó

A Delivering Happiness (Boldogság mint Cégkultúra) 

Zappos könyv kiadója

Cége a WorldBlu első mo-i minősített Freedom at Work 

munkahelye
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ÚJVÁRI GYÖRGY

Élethelyzet-megoldások,

avagy hogyan biztosítható egy élethelyzet

a meglévő és elérhető „eszközökkel“?

Az USA-ban egy felnőtt életet megkezdő fi-
atal az első időszakban a jövedelméből egy un. 
„nem érdekel“ pénzt halmoz fel, ami 6-12 hónap-
ra megfelelő biztonsági tartalékot jelent arra az 
időre, ha esetleg munka nélkül marad, és új mun-
kahelyet kell keresnie. Ennek az az oka, hogy nem 
attól függ egy határozott idejű munkaszerződés 
meghosszabbítása a munkahelye részéről, hogy 
mennyire jó munkaerő, semmi garancia nincs a 
hosszabbításra. Ezt az átmeneti időszakot hivatott 
biztosítani ez a tartalék.

Ezt követően kezdenek el hosszabb távon 
megtakarításokban gondolkodni. Nem életsze-
rűtlen, mert egy több mint 250 éves, töretlenül 
fejlődő gazdaságban annyi a pozitív minta, hogy 
meg sem kérdőjeleződik egy 30-40 éves megta-
karítás indítása akár biztosítási alapon is. A jöve-
delmük 5-15 százalékát ilyen hosszú távú befek-
tetésre fordítják.

Nem véletlen, hogy a fejlettebb pénzügyi kul-
túrával rendelkező országok állampolgárainak 

nyugdíjas életükbe az utazás teljesen természe-
tes igény és gyakorlat. Életük aktív időszaka alatt 
mindent megteremtettek, amire igényük volt – 
ház, autó, nyaraló –, és sok esetben a biztosítási 
alapon kapott nyugdíjkiegészítésük több, mint a 
tényleges nyugdíjuk. Nem tudják elkölteni az így 
rendelkezésükre álló összeget, megtehetik, hogy 
világot járnak.

Mi a helyzet nálunk?

Amíg egyedül éli életét egy fiatal, addig have-
rok, buli, fanta. Más lesz a nézőpont, ha hitelt vesz 
fel – ingatlan vásárlására vagy bármire – vagy há-
zasodik, gyermeke születik. Hasonló a helyzet, ha 
vállalkozik és nem egyedüli tulajdonos, hanem 
többen vannak a cégben.

A hitel nagy csapdája, hogy ha egy rendkívüli 
helyzet okán egy olyan baleset, betegség, netán 
haláleset történik, a hitelt tovább kell fizetni. A 
pénzintézetet nem érdekli az egyéb körülmény, 

Öngondoskodás

Az idő bölcsebbé tesz. Az élettapasztalat sok min-

denre tanít, megtanít. Idővel átalakulnak a fontos és 

kevésbé fontos dolgok, amiről korábban gondol-

tunk valamit. Harminc év alatt a legtöbben nem gon-

dolkodnak hosszabb távon, ma van és ez mindent 

felülír. Mint a tücsök és a hangya meséjében.

Az a fiatal korosztály, aki jó szülői mintával és 

felelős(ebb) gondolkodással kezdi el a nagybetűs 

életet és bátran vállalkozik, céget alapít, másként, 

felelősségteljesebben gondolkodik.
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neki a követelése akár végrehajtásig jogilag is ér-
vényesíthető. Számos példát ismerünk erre.

Alap kiindulás, hogy egy halálesetnél mi része 
a hagyatéknak. Minden, azaz a kötelezettségek 
(tartozások) és a megtakarítások, azaz a vagyoni 
értékű jogok. Persze erre senki nem gondol, min-
denki hallhatatlannak gondolja magát, életkori 
sajátosság és teljesen érthető. De mi van akkor, 
ha mégsem? Hogyan lehet minimalizálni vagy 
megszüntetni ezt a horror forgatókönyvet?

Egy kockázati életbiztosítással, amit a szakma 
embercascónak is hív.

Ez a legolcsóbb és viszonylag nagy biztonsá-
got adó megoldás az ilyen élethelyzetekre. Minél 
fiatalabb korban köttetik, annál olcsóbb. 22-25 
éves kortól viszont exponenciálisan emelke-
dik a díja és annak a valószínűsége, hogy… 
ezt egy un. halandósági görbe mutatja 
meg, amelyből a biztosítók dolgoznak.

Lakáshitel, mely 10-30 évre komoly fi-
zetési kötelezettséget jelent, egy várat-
lan halálesetnél nem mentesít a hátralévő 
törlesztőrészletek megfizetése alól. Ezzel 
szemben egy ún. kockázati életbiztosítás arról 
szól, hogy én „fogadok“ a biztosítóval arról, hogy 
a szerződés tartama alatt, ha meghalok, akkor 
kifizeti az általam megjelölt kedvezményezettnek 
a szerződött összeget és eltekint a hátralévő idő-
re járó és fizetendő díjaktól, Ő pedig arra, hogy 
ez nem következik be.

Mi a helyzet a vállalkozásoknál?

Ahol több tulajdonos van a cégben, rendsze-
rint bizalmi és/vagy szakmai alapon döntöttek 
az érintettek arról, hogy közösen alkotnak és 
dolgoznak. Mi a helyzet akkor, ha valamelyik tu-
lajdonos kiesik egy nem várt haláleset miatt? A 
kieső üzletrésze vagyoni értékű joggal bír, ami 
hagyatékának része. Ha az örökös, házastárs stb. 
úgy gondolja, akár be is léphet, vagy jogosan kö-
vetelheti az elhunyt üzletrészének kifizetését – jo-
gilag jogosan.

Ha a tulajdonosok mindegyike egy kockáza-
ti életbiztosítást köt – akár a cég nevében, mint 
szerződő is lehet – és kedvezményezettként a 
többi tulajdonostársát jelöli meg, akkor nem 
okoz gondot az örökös üzletrészének kifizetése 
és annak megakadályozása, hogy valaki olyan 

kerüljön a kieső helyére, aki teljesen alkalmatlan 
vagy nem kívánatos a cégben.

A biztosító szolgáltatása ugyanis nem része a 
hagyatéknak és ez fontos!

Vajon kiszámolható-e, hogy mennyi egy em-
ber értéke? Van-e felső korlátja annak, hogy mek-
kora értékű szerződést köthetek?

Az ember értéke folyamatosan változik, attól 
függően, hogy hogyan alakul az élete.

Ha számszerűsíteni kellene, akkor az ember 
annyit ér, amennyi tőke az éves jövedelmének a 
hozamával egyenlő. Egy példával élve, ha valaki 
minimálbérre van bejelentve - nettó jövedelme 

mondjuk 
150 ezer 
Ft – akkor mekkora az a szám, 
amely évi 1.800.000.- Ft. hozamot ad, termel? 
Banki befektetésben nem tudja kitermelni a 
kamat az évi jövedelem összegét.

Más szóval nincs olyan nagy összegű biztosí-
tás, amely ebben a minimálbéres élethelyzetben 
megoldást ad. És itt válaszolok arra a kérdésre, 
hogy túlbiztosítható-e az ember.

A válaszom határozott NEM.
Bármennyi szerződése lehet akár az összes tár-

sasággal szerződve, mert ez csak pénz kérdése.

Szándékos volt ez a megközelítés. Ma ha-
zánkban véleményem szerint egyetlen olyan 
kockázati életbiztosítás nincs, amely a most vá-
zolt gondolatmenetnek megfelelne, de ezzel 
nincs is semmi baj.

A célom egy szemlélet másként megközelíté-
sének átadása volt, hiszem, hogy sokakban elin-
dít egy „újratervezést“.

Ehhez kívánok sok sikert és jól átgondolt dön-
tést egy biztonságosabb jövő megalapozásához.
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( („A pénz jön és megy; az erkölcs jön és nő.”
                                                                                        Sri Sathya Sai Baba
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Tippek, hogyan vágj bele
a felújításba agyvérzés nélkül

A felújítás egy idegfeszítő folyamat akkor, ha az ember 
saját maga fog neki és nincs tisztában vele, hogy milyen le-
hetőségei vannak. A különböző szakemberek, időpontok, 
variálások és kiadások miatt sokan feladják és kétségbeesve 
keresnek segítséget. De nem kell ennek így lennie akkor, ha 
már az elejétől kezdve jól csinálják. A felújítás menetéről és a 
legfontosabb információkról Papp András generálkivitelező-
vel beszélgettünk. 

Hogyan érdemes belevágni a felújításba?

Legelőször is a vállalkozó teljeskörű leinformálásával kell kez-
deni. Sokan ódzkodnak attól, hogy generálkivitelezőt bízzanak 
meg, de az a tapasztalat, hogy jobb, ha egy kézben tartják ösz-
sze a munkafolyamatokat. A megbízás elején mindenképpen le 
kell egyeztetni, hogy nincs előre pénzfizetés. A kivitelező végezze 
csak a saját szakterületén lévő munkát. A legfontosabb a megfele-
lő kivitelező kiválasztása, valamint a szerződéskötés, belefoglalva 
a feltételeket és határidőket.

Mi a felújítás helyes sorrendje? 

Attól függ, hogy milyen mértékű a felújítás, de térjünk rá a tel-
jes felújításra. Ilyenkor általában generálkivitelezővel kell felven-

BÓDOGH GABRIELLA
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ni a kapcsolatot és egyeztetni, szerződésben 
rögzíteni, hogy milyen falat és hova szeretne az 
építtető. A munka első lépése mindig a kőmű-
ves általi bontás, majd a kiszedés, felmarás és a 
törmelék elszállítása. Utána jönnek a gépészeti 
szakemberek: a villanyszerelő, a víz-, gáz- és fű-
tésszerelő. Ők kivésnek mindent, megcsinálják 
a saját munkájukat, lepróbálják, majd vissza-
tér a kőműves, aki visszavakol. Amikor végez, 
akkor attól függően, hogy kell-e gipszkarto-
nozni, következnek a szárazépíté-
szeti munkák (gipszkartonmeny-
nyezet, álmennyezet, válaszfal 
stb). Mikor kész van a munka, 
akkor jöhet vissza a festő, aki legletteli és ala-
pozza a falfelületet. Őt követi a burkoló, aki 
lerakja a burkolatot (csempe, járólap), majd a 
festő jön vissza, aki színre festi a falakat. A me-
legburkolás csak ezután jön parkettázással és 
ajtóbeállítással. Legutolsó lépésként jön vissza 
a villanyszerelő és a gépész felszerelvényezni 
az ingatlant. 

Hogyan válasszanak szakembert?

Semmiképp sem fotó alapján! Kérni kell a ki-
vitelezőtől 3 kontakt személy telefonszámát, aho-
va személyesen ki kell menni és megtekinteni, 
hogyan dolgozott. Amennyiben nem ad elérhe-
tőséget, ott már felmerül a gyanú, hogy nem jó 
szakemberrel van dolguk. 

Az alapanyagokat honnan vásárolják? 

A barkácsáruházakban jóval drágábban kap-
ják meg a szükséges alapanyagokat, emiatt a 
tüzépeket javaslom. A legjobb, ha az építtető a 
generálkivitelezőt magával viszi és ő intézi a be-

szerzést, mert tudja, hogy mit és hol 
kap meg olcsóbban. Nem szabad 
sajnálni a pénzt, ha az utánajárás 

miatt rátesz egy kis hasznot a vállal-
kozó, viszont így a szállítással és az anyag 

minőségével biztosan nem lesz gond. Alap-
vető igazság, hogy minőségi munkához mi-

nőségi alapanyag kell.

Szerződéskötés: igen vagy nem?

A szó elszáll, az írás megmarad. Még a bará-
tokkal is probléma lehet, főleg, ha elfogy a pénz. 
A szerződésben, ha minden pontosan le van 
rögzítve, sok problémától megkímélik magukat 
az építtetők és a kivitelezők is. Házépítésnél ke-
vesebb a gond, mert a felelős építész veszi át a 
munkaterületet.

Felújítást követően mire terjed ki
a garancia? 

Házépítésnél a szerkezetépítésre 10 év, felújí-
tás-, burkolás-, festésmunkálatokra 24 hónap a 
garancia. Bármilyen garanciális hiba fordul elő, a 
generálkivitelezőt kell felkeresni. 
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Előlegfizetés: igen vagy nem? 

Az építőipari vállalkozók jól keresnek, így meg 
kell tudniuk előlegezni az alapanyagot, amit a 
számla alapján a megbízónak a végén kell kifi-
zetnie. A boltban sincs előleg, így csakis a munka 
végén van kifizetés. 

A szakember feje felett kell-e állni?

Normális vállalkozónál nem szükséges ellenőriz-
ni, a jó hírük szájról szájra terjed.

Ha nem elégedett a megbízó,
akkor mit tehet? 

Felszólítja a munka befejezésére a kivitelezőt, 
megkérni, hogy hagyja abba. Amennyiben elé-

gedett az ügyfél, kifizeti a munkát, ha pedig nem, 
akkor nem fizeti ki a vállalkozót. Az építtetőnek 
lehetősége van igazságügyi szakértőhöz fordul-
ni, hogy felmérje a munka értékét és minőségét. 

Lehetséges-e felújítást „agyvérzés”
nélkül végigcsinálni?

Abban az esetben igen, ha normális, hozzá-
értő kezekben zajlik a munka. Nem úgy működ-
nek a dolgok, mint régen, hogy egyik szakember 
befejezi a munkát és már ott a másik. A normális 
vállalkozókra várni kell, hiszen ők már a jövő év 
végéig teljesen be vannak táblázva. 

A tulajdonosnak azt kell felfognia, ha korrekt 
kivitelezővel van dolga, hogy nem azért akarja 
ő megvásárolni az alapanyagot, mert akkora ha-
szonkulccsal dolgozik, hanem azért, mert így biz-
tosan megfelelő minőségű lesz az alapanyag és 
időben ott lesz a helyszínen, nem kell várni. Ki kell 
számolni, ha a megbízó szaladgál az alapanya-
gért, mennyi idő és energia megy el rá és akkor 
sem biztos, hogy jól választ. 

További hasznos információkért látogass el
a www.epitoguruk.hu oldalra!

https://epitoguruk.hu/
http://www.epitoguruk.hu
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https://epitoguruk.hu/


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
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KOVÁCS BRIGITTA EFI

Home Staging 
– Hogyan add el az ingatlanodat 
a lehető leggyorsabban, 
a legkedvezőbb áron
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A lakáspiaci helyzetről

Az ingatlanpiaci árak tekintetében vidé-
ken jelenleg kisebbfajta növekedés tapasz-
talható, mely leginkább az állami beavatko-
zásnak köszönhető (5%-os ÁFA az új építésű 
ingatlanokra, CSOK, kedvezményes zöld hi-
tel). Budapesten pedig, különösen a belvá-
ros területén, csökkenés volt észlelhető.

A lakásfelkészítés múltja

A Home Staging nevű szolgáltatás el-
adásra szánt ingatlanok felkészítését jelenti, 
annak érdekében, hogy azok az ingatlan-
piacon a lehető legjobban teljesítsenek. A 
szolgáltatás Amerikából indult el 1973-ban, 
Európában pedig a 2000-es évek közepén 
jelent meg. Általánosságban elmondható, 
hogy a régebbi Home Staging múlttal ren-
delkező országokban sokkal nagyobb pro-
aktivitás jellemző a tulajdonosok részéről 
az ingatlan eladásával kapcsolatban, ill. na-
gyobb igényesség, ami a hirdetésben meg-
jelenő fotókat illeti.

A Magyarországon meghonosított MSP 
Home Staging a szolgáltatás eredeti, ameri-
kai verziójához képest jóval komplexebb. A 
magyar változat jelentősen túlmutat holmi 
lakás-csinosítgatáson, hiszen ebbe beletar-
tozik a megtérülés-számítás, a versenytársak 
feltérképezése, piacelemzés, a célcsoport 
meghatározása, a maximálisan elérhető ár ki-
számítása, befektetéselemzés, marketing, ér-
tékesítési ismeret, ill. a vásárlók, és az eladók 
pszichológiája. Hazánkban a profi homesta-
gerek legtöbbször az ingatlanok értékesíté-
sét is felvállalják. Ha esetleg mégsem, akkor 
tanácsadóként mindazzal az információval 
ellátják a tulajdonost, ami ahhoz szükséges, 
hogy az ingatlant a lehető legrövidebb időn 

belül, a legkedvezőbb áron el tudja adni. 
Ilyen például a különféle alkutechnikák meg-
ismertetése. A régebbi Home Staging múlt-
tal rendelkező államokban megfigyelhető a 
lakásfejlesztők és az ingatlanügynökök szo-
ros együttműködése. Magyarországon ez 
egyelőre még nem jellemző. 

Míg 15-20 évvel ezelőtt hazánkban az in-
gatlanok berendezésének szakember által 
történő kialakítása csupán a gazdagok ki-
váltságának számított, mára már a legtöbb 
ingatlanvásárlási elképzelés részét képezi. 
Úgy tűnik, így lesz ez a Home Staginggel is, 
amiről sokan még csak most hallanak elő-
ször. A Home Staging egy olyan szolgáltatás, 
ami nemcsak azok számára lehet hasznos és 

Hallottál már a Home Stagingről? Nem, nem, a lakásfelkészítés angol neve nem 
pusztán lakás-csinosítgatást takar. Ez egy sokkal komolyabb szolgáltatás, amit tíz évvel 
ezelőtt, Dr. Somogyi Patrícia honosított meg Magyarországon, az MSP Home Staging 
megalapításával. Neki köszönhetően, most első kézből származó, hiteles információval 
szolgálhatok ebben a témában.
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szükséges, akik eladni kívánják ingatlanju-
kat, de azoknak is, akik hosszú távra szeret-
nék bérbe adni.

“Számításaim szerint ma Magyarorszá-
gon, évente közel 1000 lakásfelkészítés va-
lósul meg – vélekedik Dr. Somogyi Patrícia.

A Home Stagingben, az anyagi ráfordítás 
szempontjából, három szintről beszélhe-
tünk.

Az első

A “0 forintos verzió”, amikor a lehető 
legkisebb befektetéssel hozzák ki az ingat-
lanból azt a minimumot, amivel egyáltalán 
eladhatóvá válik. Minimum büdzsével egy 
átlagos lakásból kiemelkedő lakás válik. Ez 
azoknak is javasolt, akiknek nincs ideje egy 
valamivel hosszabb ingatlanfelkészítési pro-
jektre. Itt a befektetett összeg részét képezi 
mindaz a munka, ami által elérhető, hogy ne 
kelljen az ingatlant sokáig árulni, hogy va-
lóban megmutatkozzon, mi rejlik benne, és 
hogy a tulajdonos végül ne kényszerüljön az 
eladni kívánt vagyontárgya eladási árát milli-
ós nagyságrendű összegekkel csökkenteni. 
Ha az eladó megteszi ezeket a “0 forintos” 
lépéseket, akkor az ingatlant időben értéke-
síteni tudja, és az ingatlaneladás nem bosz-
szúsággá, hanem egy kellemes, könnyed 
folyamattá válik. “Amikor valaki átállítja a 
gondolkodását, úgy, hogy a vevő legyen a 
középpontban, és nem önmaga, az már nye-
remény. Egy belakott otthont szinte esélyte-
len eladni. Az ingatlan-eladásban sokszor az 
a legnagyobb nehézség, hogy nem látunk 
túl saját magunkon. Mindig érdemes kívül 
helyezkedni a saját lakásunkon.”

A második

A klasszikus ingatlanfelkészítés, ami az ér-
ték maximum 5%-nak befektetését jelenti. 

Ez persze feltételezi, hogy egy olyan jó ál-
lapotú, 5-10, maximum 15 éves ingatlanról 
legyen szó, amire vigyáztak. Ennél a folya-
matnál az eladó rákölt pl. 3,5 %-ot, és min-
den olyan hiányosságot javít az ingatlanon, 
ami valóban kívánnivalót hagy maga után. A 
folyamat végiggörgetése közel 2-3 hónapot 
vesz igénybe. Ilyenkor megpróbálják a lehe-
tő legjobban kielégíteni a vevői igényeket 
az adott piaci szegmensben. Ezen a szinten, 
ha a tulajdonos ráfordít pl. 1 millió forintot 
az ingatlanra, akkor a tapasztalatok alapján 
legalább 3 millió forinttal többért kel el.

A harmadik

Az ingatlanfejlesztés, ahol esetleg már 
5-10 millió forint ráfordítás jut az ingatlan-
ra. Ebben az esetben szükség van néhány 
olyan komolyabb átalakításra, melynek a tu-
lajdonos is tudatában van.

A lehető leggyorsabban,
a legkedvezőbb áron

Az MSP Home Staging által rendbe ho-
zott ingatlanok nagy része megfelelő körül-
mények között átlagosan 30 nap alatt elkel. 
“A Home Staging mindig működik. Olyan 
még nem volt, hogy egy általunk felkészített 
lakást veszteséggel adtak volna el.”

Aki a Magyarországon is egyre népsze-
rűbbé váló szakmát szívesen elsajátítaná, az 
Dr. Somogyi Patríciánál különféle Home Sta-
ging képzéseken vehet részt.

“Azzal, amit én képviselek, szeretném 
minél nagyobb tudatosságra ösztönözni az 
embereket. Hogy legyenek tudatában an-
nak, hogy az igatlaneladással életük egyik 
nagyon nagy fordulópontjához érkeztek! 
Azáltal, hogy eladják a legnagyobb vagyon-
tárgyukat, óriási hatást képesek gyakorolni 
saját életükre, akár pozitív, akár negatív ér-
telemben. Az egyik legfőbb célom, hogy 
az eladásra szánt ingatlanok tulajdonosai-
ban kialakítsak egyfajta proaktív hozzáállást. 
Hogy tegyenek meg mindent, ami ahhoz 
szükséges, hogy sikerre vigyék a projektet! 
Ne pedig csak várják a csodát, és passzívan 
nézzék, mint történik velük az élet!” Bővebb 
információ az MSP Home Stagingről

http://msp-homestaging.blogspot.com/
http://msp-homestaging.blogspot.com/
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RÓNAI KATALIN

Szakemberek itt és ott 
Vagy inkább hol vannak a szakemberek?

Hálószobámban leszakadt a redőny, – gurtniszakadásból kifolyólag, – sötétségbe burkolva az 
amúgy e csodálatos napos őszben a 9. emeleten órákon keresztül napfényben fürdő falakat.

Nem bírom a sötétséget nappal, fényre áhítozom, boldog vagyok tőle, főleg 23 éve, mióta a 9. 
emeleten lakom, és elfeledhetem a földszinti sötétségbe burkolózó régebbi lakásainkat, a pincékben 
és alagsorban lévő munkahelyeimet, szerelmi fészket és tánctereket, vagy a debreceni diákéveim 
alatt az anyósjelölt kárálása elől a pincében kialakított kis kuckónkba való menekülésünket, akkori 
szerelmemmel.

Mindez a sötétségbe borulás a fényünnep és 
újhold napján történt, mely eléggé elgondolkod-
tatott, hogy vajon mi lehet az oka. Az nem elég 
válasz minderre, hogy az, hogy ez a cikk megszü-
lethessen.

Érthetőbben. Sokszor hallottam gyermekko-
romban, a földszinti lakásunk nyitott ablaka mö-
gött ülve, „leckeírást” imitálva, amint az udvaron 
sétáló, beszélgető idős hölgyek a „békebeli idők-
re” hivatkoztak, amikor még minden „jó” volt. Ők 

ezekkel a titulusokkal a II. Világháború előtti idő-
szakokat szépítették meg.

Bár azokat az üzleteket, szolgáltatásokat, bolti 
eladókat nem ismertem, de ismertem a 60-as, 70-
es évek cipészeit, szemfelszedőit, fodrászait, pin-
cérjeit, bolti eladóit, – édesanyám ruházati bolti 
eladó volt, üzletükbe miatta több évtizedig jártak 
vissza vásárolni a vevők, – szakembereket, dró-
tos tótot, átalakító szabót, asztalost, mindenféle 
mesterembert, – ahova, bátran állítom, (bár anya-
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aa
gi látszata nem nagyon volt), aranykezű kárpitos 
édesapám is tartozott, – is megemlítették. Ugyan-
akkor a szolgáltatók olyan termékeket készítettek, 
amelyek sok esetben 10, 20 vagy akár 30 évig is 
szolgáltak minket.

Tudom, hogy a nosztalgiázás nem segít, még-
is tovább gondolkodva eszembe jutott egyik leg-
hosszabb ideig imádott hivatásom, az általános 
iskolai technikatanárság, és az az osztály, amelyet 
a négy év tanítás alatt különösen megkedveltem. 

Ezt az osztályt úgy „válogatták” össze, hogy 
az „elit” osztályokba be nem fért, „gyengébb ké-
pességű” gyerekeket sűrítették, amely aztán az 
évek folyamán se lett sokkal menőbb osztály az 
„elittel” szemben, hisz közepes, vagy annál gyen-
gébb osztályzataik voltak rendre a „főtárgyak-
ból”. A készségtárgyakból viszont „arattak”, sőt, 
leginkább technika- és háztartásismeret-órán 
tűntek ki magas érzelmi intelligenciájukkal és 
kreativitásukkal. 

Ráadásképpen végtelenül boldogak voltak, 
amikor elkészült, megszületett az általuk alkotott 
tárgy vagy étel, megannyi megszámlálhatatlan 
szépség, az órák alatt közös szerelemben az alko-
tás iránt, pl. hatodikban a fűszerpolc fából, a hab-
könnyű farsangi fánk hetedikben, a rövidnadrág 
nyolcadikban.

Aztán elérkezett a pályaorientációs szülői érte-
kezlet, ahol a szülőknek azt javasoltam, tanuljanak 
szakmát ezek a lurkók, mert abban van a „vitamin” 
számukra. A szülői értekezlet szinte lázadásba ful-
ladt, a szülők kikérték maguknak, hogy egy „tech-
nikatanár”, – három diplomám, és mérhetetlen 

sok képesítésem volt ebben az időszakban már, 
– mondja meg nekik, hova írassák a gyerekeiket. 
Ezután el kellett engednem a kezüket, fogalmam 
sincs, mi lett belőlük, azért egyik fiúval találkoz-
tam egy alkalommal egy spirituális központban. 
Csaba kertész lett, és később Bach virágterape-
uta. Na, hála! Legalább egy gyermek megtalálta 
a helyét!

Miért jutott ez eszembe a redőny leszaka-
dása kapcsán?

Hívogattam a redőnyösöket. A kikosarazó és 
majdnem szinte felháborodott válaszokat hall-
gatva: – „9. emelet?! Akkor december végére tu-
dom vállalni!” azt gondoltam: de jó dolguk van, 
hogy ennyi munkájuk van!  A negyedik telefonra 
viszont végre találtam valakit, aki azon nyomban 
pozitív válaszokat adott; azt, hogy másnap este fél 
hatkor nálam van. Ekkor megláttam már a fényt a 
homlokom mögött, mert a kerületi „Kisokosban” 
megjelent redőnyös vállalkozó hirdetési szöve-
gében ígért villámgyors segítség megvalósulni 
látszott.

Pontosan érkezett. Mivel előre lefixáltuk az 
árat, egy nappal előtte, nekem kellett döntenem, 
vállalom-e, elhívom-e, tehát ez is kipipálva. Húsz 
perc alatt, kedvesen, figyelmesen, – a hálószo-
bámba lépés előtt cipőjét levéve, – a maga majd 
2 méteres magasságával, saját szerelőládáján áll-
va, minőségi munkát végzett. Úgy távozott, hogy 
munkájára egy év garanciát ajánlott fel, és hogy 
hívjam bármikor, ha szükséges.

Azt hiszem, ezek a legfontosabbak egy-egy 
ilyen megbízható szakemberrel való találkozás-
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nál. Ilyenkor legszívesebben egy dobot vennék 
a nyakamba és kidobolnám a nevét, – bár vé-
leményem szerint ő igazán nem szorulhat rá, – 
ahogy régen a piactereken a fontos informáci-
ókat.

Mivel gyors volt, – ládáját pillanatok alatt be-
pakolta és továbbsietett, valószínűleg a követ-
kező címre, bár már este 6 óra volt és töksötét, – 
nem tudtam tőle megkérdezni, volt-e, és milyen 
volt az általános iskolai technika órája, vagy azt, 
ami igencsak izgatott, hogyan lesz az emberből 
redőnyös. Hogyan talál rá erre a hivatásra, szak-

mára, amely ugyan nagy mozgással, esetenként 
ablakpárkányra kimászással és sok utazással, is-
meretlen lakásokba ki- és bejárással, rengeteg 
pozitív és negatív emberi energiával kapcsoló-
dással járhat, de amelyből valószínűleg jól meg 
lehet élni. Hiszen én magam is teljes nyugalom-
mal fizettem ki neki a húsz perces munkáért az 
előre velem közölt 12000,- forintot, mely volt 
technikatanári órabéremnek a hatszorosa, ha 
meg órabér szinten nézzük, akkor a tizennyolc-
szorosa, de a pénzt teljes szívvel, mosolyogva 
adtam át neki, mert tudtam azt, hogy most iga-
zán, végre jó SZAKEMBERT találtam!
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Egy szó: karaktergyilkosság. Egyre többször halljuk, olvassuk és látjuk a közéletben, ahogy 
ezzel a módszerrel lehetetlenítenek el, törnek meg embereket. De csak a politikában élnek ezzel 
az eszközzel? Nem. A kultúra területén, a sportban, céges környezetben és családon belül is meg-
vannak az eszközök arra, hogy a nem kívánatos felet tönkretegyék, félreállítsák. Lehet ellene 
védekezni? Van hatékony ellenszer? Fel lehet állni egy ilyen támadásból?

BŐHM KORNÉL kommunikációs szakértő, kríziskommunikációs tanácsadó. Rendszeresen 
publikál hazai és nemzetközi szakmai folyóiratokban, magazinokban. Gyakran ad elő konferenci-
ákon, szakmai workshopokon, üzleti eseményeken, és több hazai egyetemen tart szemináriumo-
kat. Népszerű kríziskommunikációs szakblogot vezet. Novemberben megjelent könyve „Karak-
tergyilkosság – Lejáratás a gúnynévtől az álhírig” kapcsán beszélgettünk erről a már évezredek 
óta használt technikáról.

Karaktergyilkosságból
talpra állni

Mi volt az inspiráció, hogy ezt a könyvet most 
írja meg és van-e oka a megjelenés időzítésének?

Amikor 2018-ban megjelent a kríziskommuni-
kációról szóló könyvem („Sem megerősíteni, sem 
cáfolni…” HVG könyvek, a szerk.), úgy éreztem, 
van benne téma, ami bővebb kifejtést is megér-
demelne. A krízisek kapcsán elemeztem a szer-
vezet, intézmény, márka érintettsége mellett sze-
mélyes kríziseket, azokat a pillanatokat, amikor 
egy magánember reputációja kerül válságba. A 
személyes válságok jól kapcsolódnak egy másik 
területemhez, a személyes márkaépítéshez: így 
kapcsolódik össze a karaktergyilkosságban a ma-
gánszemély krízisének kommunikációja az újra-
indulást segítő személyes márka rebrandinggel, 
amikor újra lehet és kell építeni a személyes már-
kát. Ez volt tehát az inspiráció, egy logikai ív. Csak 
külön izgalmassá teszi a könyv megjelenésének 
időzítését, hogy egy izzó közéleti időszakot élünk 
meg, nap nap után találkozunk az újságokban, 
óriásplakátokon a karaktergyilkosság elemeivel.

Ez egy véletlen egybeesés, vagy volt ebben tu-
datos tervezés? Fontos-e egyáltalán a megjelenés 
szempontjából?

Nem volt tudatos tervezés, természetesen tud-
tuk, hogy választási év jön, legfeljebb ennyi tuda-
tos tervezés volt vele. Elég régen elkezdtem írni 
és a covid miatt is húzódott az elkészülte. Nem 
bánom, hogy így történt, mert egy izgalmas peri-
ódusban vehetik kézbe az olvasók.

Rengeteg történelmi példát hoz a kiadvány. 
Kiélezett közéleti-politikai helyzetben vagyunk. 
Mekkora segítség lesz a könyv az olvasónak, hogy 
össze tudja rakni a kirakóst és tisztán lásson a kö-
rülötte zajló eseményekben? Nagy a médiazaj.

Igen, ahogy ezt már a bevezetőben is em-
lítettem, ilyen szempontból „nagyot beletalál” 
a könyv a napi közéleti tapasztalatainkba – 
ugyanakkor épp az is a célom vele, hogy egy-
fajta puzzle-ként összerakva megmutassam: ez 

CZECZON



A karaktergyil-
kossági támadá-
sok nagy része 
anonim módon 
történik.

„
„

a jelenség nem újszerű és nem is feltétlenül in-
tenzívebb, mint korábban volt. Amit szeretnék 
elkerülni, hogy aki nem olvassa, azt hihesse, 
hogy ez egy tankönyv arra, hogyan kell ilyet 
csinálni. Sokkal inkább egy sorvezető, hogy 
hogyan tudjuk értékelni, hogyan rakjuk össze 
magunkban a kirakós darabjait. Nem véletlenül 
viszem el abba az irányba a mondandóm, hogy 
hogyan lehet ezt feldolgozni és kilábalni belő-
le, újjáépíteni a saját márkánkat. Összefoglal-
va, aki alaposan elolvassa, azt kell lássa belőle, 
hogy ez a jelenség egy régi dolog, megvannak 
a toposzok, a típusok belőle, szinte mind elő-

fordult már, lehet ellene védekezni és ki lehet 
jönni belőle.

Fontos dolgot említett, mert nálam is elkezdett 
villogni a nagy felkiáltójel. Pontos leírások vannak 
a könyvben folyamatokról, típusokról. Említette, 
hogy rakja össze az olvasó a kirakót és ne kézi-
könyvként kezelje. Ha annyira kiforgatunk min-
dent és tudunk félreértelmezetten kommunikálni, 
akár szándékosan is, akkor vajon rossz kezekbe 
kerülve ez a könyv sülhet-e el visszafelé? Tanul-
hatnak-e belőle azok, akik a karaktergyilkosságot 
akarják használni eszközként?
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Remélem, nem fogják ilyen szándékkal kézbe 
venni. Azt gondolom, akik ilyesmiben utaznak a 
közéletben, gondoljunk ”spin doctorokra” a poli-
tikai életben, ők azért régebbről és mélyebben is-
merik a technikákat. Aki megismeri a könyvet, az az 
általa tapasztalt eseteket be tudja sorolni egy típus-
ba, műfajba, és lehet egy „Aha” élménye, ha felis-
mer egy kategóriát, sőt az első olvasók közül máris 
sokan beszámoltak saját tapasztalataikról ezen a 
téren. De ebből technikákat tökéletesíteni vagy öt-
leteket nyerni nem hiszem, hogy bárki képes lenne.

Viszont segíteni tud abban, hogy a megtámadott 
fél a lehető legjobban kezelni tudja a helyzetét.

Egy elég vaskos része a könyvnek, hogy egy 
támadás hogyan tud a visszájára fordulni, a meg-
támadott fél hogy tud jól kijönni belőle. Sajnos 
nem tuti receptek, de kap eszközt a kezébe min-
denki, akit támadás fenyeget.

A könyv első fejezetében leírja, hogy egy ba-
rátjával játszottak egy játékot, melyben head-
line-okat kezdtek szerkeszteni egyszerű céges 
élethelyzeteket megjelenítve. A lényeg, hogy 
mennyire ki lehetett forgatni ezeket attól függő-
en, hogy milyen érdekek szerint szeretnének kom-
munikálni. Az emberi elme ennyire könnyen át tud 
állni arra – sajtós fejjel is gondolkodva –, hogy ki-
forgatós, félremagyarázós, félinformációkat közlő 
címeket kezdjen generálni? Hogy így kezdjen el 
kommunikálni? Ez ennyire könnyű folyamat? Ilyen 
könnyen átállunk erre és szokjuk meg?

A felidézett példánál maradva, ezt kínunkban 
kezdtük el játszani. Mindenképpen kell hozzá egy 
negatív élmény, egy trauma, ami után az ember 
vagy egy szervezet rááll erre megtámadott félként. 
Hogy a felvetés sajtóra vonatkozó részére is rea-
gáljak. Az Egyesült Királyságban csináltak egy ér-
dekes összeállítást, hogy ugyanazokat az élethely-
zeteket hogyan tálalta a brit sajtó Vilmos felesége, 
Katalin és Harry felesége, Meghan esetében. Pon-
tosan ugyanazokat a szituációkat tudták az egyik 
esetben barátságosan, érzelmesen, odafordulóan 
megfogalmazni, míg a nem kedvelt amerikai lány 
esetében úgy hozták ki, hogy nehogy egy bájos 
tünemény legyen. Ahhoz, hogy egy ilyen szem-
üvegen keresztül fogalmazzon valaki, az elhatáro-
zás és indíték kérdése. Ez elég rossz hír…

Ha alapértékeket veszünk alapul, a sajtónak az 
objektivitásra kellene törekednie. Nem a klikkva-
dász, félrevezető címek legyártására.

Egyetértek. Ám nem mindig hírekről beszélhe-
tünk. Szemkinyitó volt ez az angol példa. Sokszor 
bulvár információkról van szó, nem klasszikus 
hírekről. Ez média-contentgyártás, és itt nem az 
objektivitásé volt a főszerep, hanem a keretezésé.

Felnövekvésünk során mennyire szokhatunk 
hozzá a karaktergyilkosság mibenlétéhez és jelen-
létéhez? Ha a tanár a diákot a tábla előtt megszé-
gyeníti, kínos helyzetbe hozza a többiek előtt, ez-
zel karaktergyilkosságot követ el? Mennyire vettük 
régen és vesszük most természetesnek az ilyen 
helyzeteket? Mennyire szokunk hozzá ezekhez a 
folyamatokhoz? A történelem során rengetegszer 
ismétlődött személyes és törzsek, népek, nemze-
tek közötti karaktergyilkosság is.

Ez egy kulcskérdés. Nem tértem ki rá a könyv-
ben, bár engem is foglalkoztat a nemzeti szinten 
egymás karakterológiáját támadó, megítélő ma-
gatartás. Ez messzire vezetett volna. Megpróbál-
tam a személyeknél maradni.

Itt van feladata az oktatási intézményeknek 
és a szülőknek is, hogy ez ne legyen elfogadott, 
megtűrt. Talán már van akkora érzékenység, hogy 
a tanár-diák viszonyban ne legyen általános az Ön 
által vázolt helyzet. Amiről sokat beszélünk, az a 
bullying, amikor gyerekek egymás között tudnak 
nagyon erősen kegyetlenkedni. Pont ebben a ko-
rai szakaszban nem kellene, hogy ezek a minták 
megszülessenek, bevésődjenek. Azért kell ellene 
fellépni idejében, hogy ez ne legyen elfogadott. 
Ez egy nagyon hosszú, aprólékos munka. Ebben 
van a feladat, hogy ezek a minták zavarják a gye-
rekeket már és érezzék, hogy ez nem helyénvaló 
cselekedet. 

A covid-helyzet is karaktergyilkosságnak esett 
áldozatul? Érdekcsoportok csaptak össze, egy-
másnak ellentmondó hírek jelentek meg a sajtó-
ban. A kommunikáció nem volt tiszta.

A karaktergyilkosságot én kizárólag a szemé-
lyes reputáció meghurcolására értem. De a ko-
ronavírus szempontjából egy másik vetülete a 
kérdésnek kétségtelenül megfigyelhető. A koro-
navírus kommunikációja során sokakat ért táma-
dás, akik állást foglaltak valamelyik oldalon. Ha a 
covid-helyzetet kommunikációs oldalról vizsgál-
juk, nagyon sok tanulsággal szolgál. Kríziskom-
munikációs szempontból sok könyvnyi anyagot 
szolgáltat, hogy hogyan kell egy járványhely-
zetet kommunikálni globálisan és országosan. 
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Vagy akár a munkahelyen, mert itt a vezetőknek is 
feladata van. Az üzleti életben is releváns dolog, 
hogy hogyan kell erről jól kommunikálni. Ez egy 
globális krízis, és ebben a helyzetben a kríziskom-
munikációs eszközök validak, érvényesek. 

A karaktergyilkosságot a közéletben legtöbb-
ször a politikához kapcsolják. Ám ha a kultúrát, a 
sportot nézzük, láthattuk a sajtóban, rengeteg hír 
keringett színházi emberekről, sportolókról. Mi-
lyen eszközkészletbeli különbségek vannak ezek 
között a területek között? Hogyan láttathatjuk, 
hogy ezeken a területeken is lejáratásról beszé-
lünk?

Talán nem az eszközrendszerben van eltérés, 
mert az nagyon színes, ez a könyvből is kiderül. 
Ami különbözik, az a közfigyelemnek a mértéke 
és a köre. Egy közéleti botrány esetében automa-
tikus, hogy van sajtófigyelem, széleskörű nyilvá-
nosság az adott ügyben. Minél speciálisabb te-
rületre megyünk, a közfigyelem mérséklődő vagy 
nagyon meghatározott kört érint. Még szűkebb 
körre lépve, ha egy munkahelyről beszélünk, az 
a közélet szempontjából irreleváns dolog. Vagy 
ha egy népesebb rokonságban próbálnak valakit 
lejáratni, már egészen szűk rétegekben is meg-
jelenhet ez a kommunikációs stratégia. Az esz-
közök, a mozgatórugó és a hatásmechanizmus 

nagyon hasonló. Hogy milyen körnek szól, az je-
lentősen változik. 

A könyvben külön fejezet szól a bumeráng 
effektusról. Tehát a támadás vissza is csaphat. 

Ahogy az is előfordul, hogy egy eltévedt pus-
kagolyó épp a merénylőt találja el, karaktergyil-
kosságnál is könnyen előfordulhat, hogy a fegy-
ver visszafelé sül el. A másik ember ellen felépített 
övön aluli támadás, a másik megszégyenítése a 
beszélőről is kiállíthat szegénységi bizonyítványt.  
Sajnos erre sincs sem szabály, sem garancia: a ka-
raktergyilkosság kétélű fegyver, ami van, hogy az 
áldozatnak játszik a kezére. 

Érzékenyítéssel, tudatossággal vagy mi más-
sal lehet a társadalmat megváltoztatni az irányba, 
hogy ne legyen ennek a lejárató szisztémának ak-
kora manipulációs ereje és hatékonysága? Minek 
kell változni? Belső érzékenységnek, etikának? 

Egy társadalom alapnormái maghatározzák, 
hogy milyen eszközökkel lehet kommunikációs 
célt érni el. Ha a Magyarországon kicsit deho-
nesztálóan emlegetett politikai korrektség, a PC 
alapnormává válik, az sok ember integritását, ön-
becsülését megóvja.
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Ehhez kommunikációs normákat kellene sza-
bálykönyvekbe foglalni? Szankcionálni kellene 
ezeket a megnyilvánulásokat?

„Ment-e a könyvek által a világ elébb?” Régi 
dilemma. Nem hiszem, hogy könyvek változtatják 
meg, de van, ami ezt célozza, gondoljunk az etikai 
kódexekre. Egy céges etikai kódex vagy egy ver-
sengő felek között megkötött etikai kódex mindig 
egy értékazonosságra jön létre. Ebben leszögezik 
a felek, hogy mit tartanak a küzdelem eszközének 
és mi az, amit nem. Egy ilyen etikai kódexnek lehet 
szankcionáló hatása egy cég esetében.

Azon túl, hogy a sajtó sok embert ér el, van e 
más oka, hogy ennyire jó eszköze ezeknek a folya-
matoknak? A besározásnak, a lejáratásnak?

A karaktergyilkossági támadások nagy része 
anonim módon történik. Sugallják, súgják, elhin-
tik valamilyen formán az információt. A média haj-
lamos és hajlandó arra, hogy az informátor kilétét 
megvédve, letagadva, nem nyilvánosságra hozva 
közzétegyen információkat. Az objektivitásnak és 
a hivatalos megjelenésnek az eszmeiségét tartja 

azzal, hogy megírta az újság, bemondta a rádió, 
TV, miközben a támadó félnek nem kell a leleple-
ződéstől tartania. Az elérésen túl ez is jó eszközzé 
teszi a sajtót.

Feltehetjük a kérdést, hogy közzéteheti-e a saj-
tó, amit nem erősítenek meg két független for-
rásból. BBC kódex és hasonlók… Ám ez akkor is 
egy hatékony mód.

Lehet érv, hogy a függetlenség nem minden 
esetben adott?

A könyv írásakor szembesültem vele, hogy 
Shakespeare III. Richárd drámája tulajdonképpen 
megrendelésre készült. Az éppen uralkodó királyi 
család, a Tudorok propagandatevékenységének a 
támogatására íródott. Ez nem „a napi sajtó kinek a 
tulajdonában van”, hanem a „már a régi rómaiak 
korában is” típusú történet. Régen is így ment.

Létezik és átfogja a történelmünket a karakter-
gyilkosság. Mit tehetünk azért, hogy elkerüljük? 
Személy szerint a viselkedésünkkel, helyzetek el-
kerülésével? Vagy elkerülhetetlen, mert nem tud-
hatjuk, kinek szúrjuk a szemét?

Kríziskommunikációban azt szoktuk mondani 
a cégeknek, hogy kétféle cég létezik, akinek már 
volt krízise, és amelyiknek lesz. Ez nem elkerülhe-
tő. A karaktergyilkosság esetében nem gondo-
lom így. Nem gondolom, hogy mindenkit utolér 
egy lejárató helyzet. Társadalmat tekintve gyakori 
ügy, de nem érint mindenkit. 

Ha nem akarod, hogy kompromittáló helyzet-
be kerülj, akkor ne menj bele ilyen helyzetbe. Ne 
adj támadási felületet. A viselkedés mindenképp 
fontos, ha kevés támadható dolgot teszünk, akkor 
nem adunk fogódzót egy támadáshoz. Nem elimi-
náljuk teljesen, mert bármibe bele lehet kötni és ki 
lehet forgatni. Ha nem gyűjtünk ellenségeket, nem 
kerülünk érdekharcba, kisebb az esély, hogy meg-
támadjanak. Ha történik valami, akkor a válasza-
dásnak a hatékonysága, gyorsasága, átgondoltsá-

ga tud segítségül jönni.

Amerikában teflon- 
arcnak hívják azokat, 
akiken nem tapad meg 
a lejáratás. Nem, vagy 
csak kevéssé tépáz-
za meg a tekintélyüket 
vagy a reputációjukat 
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egy-egy támadás. Sokan vizsgálják, hogy mi lehet 
a titka például Bill Clintonnak vagy Obamának.

Lehet ennek a teflonságnak alappillére a hite-
lesség? Azt mondja, amit gondol, és azt cselekszi, 
amiről beszél?

Abszolút. Ez a kulcs. Az integritás, a hitelesség, 
a transzparencia, hogy nincs mögöttes szándék.

Hogyan őrizheti meg a transzparenciát valaki 
egy komoly pozícióban egy cégen belül vagy a 
kormányzatban? Vagy egészségesen a közélet-
ben? Ez egy nagyon vékony határ lehet.

Miniszterelnökök vagy épp cégvezetők négy-
szemközti megbeszélésének tartalmáról más-
képpen kell fogalmazni, amikor a megállapodá-
sokról a közösséget informálják. Viszont ebből 
egyáltalán nem következik az, hogy mást mond-
hatnak, mint ami a valóságban történt. Cégen be-
lül például szintenként ez más-más mennyiségű 
információt jelenthet a felső vezetőtől kezdve a 
középvezetőkön át a dolgozókig. És ez a válasz 
a kérdésre. Olyan nincs, hogy erről tárgyalok és 
döntök, majd utána mást mondok. Az információ-
mennyiségnek a mértéke az, amit alakíthatok, de 
az üzenet tartalmát, a valóság részét azt nem.

A könyvnek a pozitív kicsengése az, hogy léte-
ző dolog a karaktergyilkosság, de fel lehet belőle 
állni. Ez a felállás helyzetfüggő, vagy a támadás 
mértékétől függ, vagy, hogy milyen mélyre került 

az áldozat? Vannak olyan sablonok, technikák, 
amikkel maga is kijöhet a helyzetből vagy jó, ha 
szakértőhöz fordul a megtámadott? Mennyire is-
merik a kríziskommunikációs segítség lehetősé-
gét az érintettek?

Helyzet - és személyiségfüggő is. Kinek mi-
lyen erős a lelki állóképessége. Mennyire érinti 
a személyes reputációját, a kapcsolatrendszerét, 
az üzleti hálóját. Attól is függ, hogy miképp tud 
nekilátni, hogy visszaépítse magát, hogy mekkora 
a kár. Azt javaslom a könyvben is, hogy érdemes 
segítséget kérni. Nem mondom, hogy mindenki-
nek és minden esetben, sőt azt sem, hogy kom-

munikációs szakértő segítségét kell kérni. Min-
denképpen segítő személy támogatására lehet 
szükség: pszichológus, coach, akinek a spirituá-
lis vonal jön be, azon a területen keressen. Kell 
a támogatás ahhoz, hogy a sérült fél elhatározza, 
hogy nekiáll a kilábalásnak. Nagyon egyedül tud-
ja magát érezni, aki egy ilyen helyzeten keresztül-
megy. Még akkor is, ha a családja támogatásában 
azért bízhat. Egyáltalán nem kézenfekvő, hogy az 
ember a saját erejéből, önérzetéből, energiáiból 
merítve Münchhausen báróként ki tudja húzni 
magát a hajánál fogva. 

Mi a tapasztalata, mennyire tud valaki vissza-
épülni, újra lábra állni? Egy színész, sportoló, aki 
az életét tette fel az önmaga céljainak elérésére, 
nem biztos, hogy újra tud kezdeni egy teljesen 
más területen.
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Tisztelt leendő hirdetőink, cégek, vállalkozók, szervezetek!

Kérjük Médiaajánlatunkért látogassák meg 
weboldalunkat 

a https://cspm.hu/mediaajanlat/ címen
vagy

keressenek az ertekesites@cspm.hu email címen és
a 06 70/941-8434-es vagy a 06 30/ 325-1122 -es telefonszámokon.

Mivel a karaktergyilkosság nem fizikai meg-
semmisülést jelent, a megtámadottnak mindig 
van módja arra, hogy talpra álljon. Ugyanakkor 
egy fontos választásra kényszerül: ugyanazon a 
területen szeretne-e továbbmenni, vagy egy má-
sik területen az ismertségét kihasználva próbál 
meg sikereket elérni. Ez döntés és a lehetőségek 
felvázolásának és megértésének kérdése. Nem 
feltétlenül kell ugyanott próbálni folytatni: egy 
közéletben ismert ember kiléphet a közéletből 
és más, sikeres utat indíthat, például foglalkozhat 
egy régi hobbijával és sikereket érhet el egy új 
szerepben. Az, hogy ez mennyire lesz a nyilvános-
ság előtt vagy lesz egy erős személyes márka, az 
a lehetőségeken és a hatékony stratégián múlik.

Lehet magunkat trenírozni ezeknek a helyze-
teknek a kezelésére? Rá lehet készülni, ha olyan 
pályára készülünk, ahol fokozottan ki lehetünk 
téve a veszélyének?

A könyvben is van egy szellemes mondás Mike 
Tysontól: „Mindenkinek van egy terve, amíg pofán 
nem csapják.” Ez arra utal, hogy igen, lehet magun-
kat trenírozni, lehet készülni rá, egy élő helyzetre le-
het készülni, hogy ki tudjuk vágni magunkat belőle, 
jól válaszoljunk. De aki ezen átment, arról számolt 
be, hogy ettől nem tudja magát lelkileg függetlení-
teni, erre azért nem számított, nem gondolt. Amikor 
szembe jön a vonat vagy Mike Tyson ökle, utólag 
mindenki úgy nyilatkozik, hogy erre nem lehetett 
felkészülni. Ez nagyon mélyre megy, mert a karak-
terünket, a személyiségünket, a magunkba vetett 
hitet torpedózza meg. Azt éri támadás. A legellen-
állóbb ember sem tudja nem magára venni. 

Hogy hogyan kommunikáljunk, az trenírozható. 
Hogy hogy lehet feldolgozni, azért az kihívás. Nyil-
ván egy sztársportoló, akinek az anyját egy mecs-
csen több tízezren szidják teli torokból és ő emel-
lett fókuszáltan tud teljesíteni, ez tanulható. Egy 
magánember ezzel nehezebben küzdene meg. Ez 
persze nem karaktergyilkosság, csak egy példa a 
rezilienciára.

http://cspm.hu/mediaajanlat/


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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BALÁZS KRISZTINA

Önelfogadás

Talán sosem volt még annyira időszerű a téma, mint most, amikor évek óta nyomás alatt lé-
tezünk. Sok minden változott a Világban az elmúlt években, és sajnos nem előnyére, mintsem in-
kább óriási – látszólag véget nem érő – problémává nőtte ki magát.

Ilyen körülmények között jogosan vetődik fel az emberekben a kérdés egyre gyakrabban: Ki 
vagyok? Mit is szeretnék? Hogyan tovább? Ennek is köszönhető, hogy talán soha nem virágzott 
még ennyire az önfejlesztés, mint az utóbbi időben. Ugyanakkor, ezzel szinkronban, talán még 
soha ennyi önértékelési problémával rendelkező ügyféllel nem találkoztam.

Minél több a kérdés, annál kevesebb
a válasz!

Az, hogy „ki vagyok?” téves kérdés. Ugyanis 
vagyok, aki vagyok! Már alapjában is azt jelenti 
a feltett kérdés, hogy nem fogadom el magamat 
olyannak, amilyen vagyok. Talán összehasonlítom 
magamat másokkal, és ezért keletkezik bennem a 
gondolat, hogy nem vagyok elég jó! Mert mások 
máshogyan csinálják. Pedig a Földön élő több 
milliárd ember mind más és más. Más utakat já-
runk és máshogyan reagáljuk le. Más tanulságo-
kat szűrünk le és másképpen oldjuk meg a ne-

hézségeinket. Mindezek után, lehetnék-e jobb? 
Na de kihez képest? Nyilván semmi értelme má-
sokhoz hasonlítanom magamat. 

Az önelfogadás épp ezért nem más,
mint minősítés nélküli létezés.

 

Mindazt, ami Te vagy, rengeteg minden alkot-
ja. Rögtön vissza is ugorhatunk a gyermekkorra, 
amikor is a szüleid megadják a kezdő pontot. 
Vajon a kommunikációjuk feléd azt sugallta-e 
számodra, hogy önmagadban véve is szerethe-
tő vagy? Esetleg feltételekhez kötötték? „Ügyes 
vagy, ha megeszed mindet”, „Ha nem sírsz, kap-
hatsz csokit”… Ezek a nevelő célzatú mondatok 
azt erősítik egy gyerekben, hogy csak akkor „jó”, 
ha megfelel valamilyen követelménynek. Később 
az iskola tovább erősíti ezt a feltételhez kötést, hi-
szen nemcsak a tanulmányi munkádat osztályoz-
zák, hanem a magatartásodat és szorgalmadat 
is. Pedig lássuk be, lehet, hogy Te megpróbáltad 
megtanulni az adott feladatot, csak egyszerűen 
valamiért nehézségekbe ütközött. Amikor ilyen 
visszajelzéseket kapsz, hogy csak bizonyos ese-
tekben vagy szerethető, akkor értelemszerűen 
elveszíted az önszeretetedet. 

Mindez oda vezethet, hogy mire felnőtt le-
szel, nem úgy cselekszel, ahogy szeretnél, hanem 
ahogy mások azt elvárják. Csupán csak azért, 
hogy szeressenek. Mert azt hiszed, csak akkor 
vagy szerethető, ha másokat magad elé helyezel. 
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Ha másoknak akarsz megfelelni,
mindig boldogtalan leszel.

Vajon hogyan lehet elfogadni mégis önma-
gunkat akkor, ha belénk van kódolva, hogy csak 
bizonyos esetekben vagyunk jók? 

Ismerd fel a saját értékeidet!

Írd össze magadnak, milyen erősségeid van-
nak, mik azok a területek, amikben jól teljesítesz, 
milyen pozitív tulajdonságaid vannak, miket értél 
már el az életben (akár az érettségi vizsgád is óri-
ási siker, hiszen teljesítettél). Természetesen attól, 
hogy nem ismered fel a saját értékeidet, még ér-
tékes vagy. Ha nem megy, kérj segítséget a csalá-
dodtól, barátaidtól. Kérd meg, hogy írják le, mi az, 
ami szerintük pozitív tulajdonság benned, mi az, 
amit a legjobban szeretnek a személyiségedben.

Bocsáss meg magadnak!

A legtöbb ember, aki nem tudja szeretni ön-
magát, egyúttal önváddal is küzd. Kevésnek érzi 
magát, azt gondolja, mások sokkal jobban tud-
nák kezelni az adott helyzetet. Természetesen 
ez is egy téves gondolat. Hiszen mindenkinek a 
saját problémája a legnagyobb, és azt is tudja a 

legnehezebben megoldani. Éppen ezért fogadd 
el, hogy minden csak egy tapasztalás. Nincs jó 
vagy rossz. Csak élethelyzetek vannak, amelyeket 
mindannyian megpróbálunk a lehetőségeinkhez 
képest a legjobban megoldani. 

„ A kegyelem kényszerről mit se tud,
Az, mint az ég szelíd esője, hull

Alá a földre: s kétszer áldva van, -
Megáldja azt, ki ád, - és azt, ki vesz. „

William Shakespeare

Fejleszd magad!

Ne hiánynak éld meg, ha úgy érzed, valamiben 
jobb is lehetnél. Inkább fejleszd a képességei-
det. Erre soha nincs késő. Például bármikor tudsz 
megfontoltabb lenni, vagy bármikor befejezhe-
ted a lustaságot és elmehetsz sportolni. Nem kell 
mindent negatívan látnod, vedd észre, hogy csak 
rajtad múlik, hogyan reagálsz le egy eseményt.

És végül a legfontosabb:

Élj úgy, ahogy szeretnél!
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Keresse weboldalunkat, Facebook, LinkedIn,
Pinterest és Instagram profilunkat 
a magazinnal kapcsolatos friss információkért!

https://cspm.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

www.balazskrisztina.hu

www.spiritual-life.hu

https://cspm.hu/
https://www.linkedin.com/company/csak-pozit%C3%ADvan-magazin/mycompany/
https://hu.pinterest.com/csakpozitivanmagazin/
http://balazskrisztina.hu/
https://spiritual-life.hu/


https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/arlista/
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Blogi vagyok, 44 éves, gyakorló, középhala-
dó önelfogadó tanonc.

Mostanra jutottam el odáig, hogy bátorko-
dom mesélni kicsit azokról a felismeréseimről, 
amik reményeim szerint az Önök számára is ta-
nulságosak lehetnek és utat mutathatnak saját 
kihívásaik megoldásában.

Az elmúlt hónapok meglehetősen intenzív 
történéseinek köszönhetően bőségesen van 
alkalmam tesztelni magamat, hogy haladok en-
nek az érdekes és sokszor embert próbáló tan-
tárgynak az elsajátításában. Új munkában való 
helytállás, csodával határos módon a semmiből 
az életembe csöppenő szerelem és egyéb más 
emberi kapcsolatok garmadája hozta a lehető-
séget számomra a folyamatos fejlődéshez.

Visszatekintve a mögöttem álló időszakra 
örömmel csodálkozom rá egyre gyakrabban, 
mennyire más szemmel vagyok képes már lát-
ni saját magamat és a múltbeli történéseket is 
ezeknek a mostani eseményeknek a tükrében. 
Hála annak, hogy az életem más és más területén 
eszközölt változtatások hatására mind közelebb 

jutok ahhoz az állapothoz, amikor képes lehetek 
egyre nagyobb békében élni önmagammal s ez-
által a körülöttem lévőkkel úgyszintén.

Felismertem, mennyit számít, hogy mivel 
táplálom a testem, a lelkem és az elmém. Szá-
nok-e elegendő időt azokra, akikkel jól érzem 
magam, foglalkozom-e rendszeresen azon dol-
gokkal, amik örömmel töltenek el. Figyelek-e 
rá, hogy eleget mozogjak és pihenjek, hisz 
mindezek ugyanúgy alapvető fontossággal 
bírnak arra nézve, hogy mennyire tudok aztán 
számomra előrevivő döntéseket hozni. Hiszen 
minden mindennel összefügg. Az én dolgom 
pedig az, hogy meghatározva a számomra alap-
vető értékeket, ezeket szem előtt tartva hozzam 
meg a döntéseimet. Én döntsem el, mi fontos 
számomra és biztosítsam, hogy ezek élvezze-
nek előnyt a mindennapjaimban, fokozatosan 
elfoglalva a korábban engem hátráltató szoká-
sok helyét. Miközben folyamatosan tágítom a 
határaimat, ugyanakkor elfogadom azt is, mi-
kor valami kicsit másképp sikerül, mint ahogy 
én azt elterveztem.

ÉletMese Újrakeretező - 11.

BLOGI

Önelfogadás újrakeretezve
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30 éves korom környékén kezdődött számom-
ra azon időszak, melynek során apró lépésenként 
elkezdtem megtanulni, milyen jelentőséggel 
is bír az életemben az általam korábban hozott 
döntéseim elfogadása. A lehető legjobb értelem-
ben vett belenyugvás abba, hogy ott és akkor azt 
tettem, amit helyesnek éreztem. Az eredmények 
lassan jöttek, de egy kis konok, vékony belső han-
gocska mindvégig azt hajtogatta bennem, hogy 

igenis jó úton járok, csak merjek tovább haladni 
arra, amerre elindultam.

Bevallom, eleinte leginkább az hátráltatott, 
hogy hosszú ideig ostoroztam magamat életem 
korábbi párkapcsolataiban betöltött szerepe-
mért. A hibásnak vélt cselekedeteimért, melyek-
kel a másikat gyakran megbántva aztán saját 
magamnak is fájdalmat okoztam, hisz komolyan 
furdalt a lelkiismeretem azért, amit és ahogy tet-
tem. Folyamatosan arra fókuszáltam, hol és mi-
ben hibáztam, miért nem tudtam jobban és ered-
ményesebben működtetni a közös életünket. 
Gyászoltam azokat az éveket, amiket úgy érez-
tem, elpocsékoltam mindkettőnk életéből, s ez jó 
ideig árnyékot vetett a mindennapjaimra, ezáltal 
a magam előtt látott eljövendő időkre is.

Egyre inkább azt éreztem, hogy bár az évek 
múltak, én valahogy mégis mintha egy helyben 
toporogtam vagy legjobb esetben is csak kör-
be-körbe jártam volna. Mint amikor a lemezen 
megakad a tű egy barázdában… Hiába kaptam le-
hetőséget újabb, már részben ismert körülmények 
közt megmutatni, mi jobbra vagyok képes, más 
megoldási lehetőség kipróbálása helyett hirtelen, 
megint csak zsigerből reagálva ismételtem a saját 

korábbi, már helytelennek bizonyult döntéseimet. 
Megrekedtem és nem láttam a kiutat, csak azt tud-
tam, hogy nem úgy működik az életem, ahogy én 
azt igazán szeretném a szívem mélyén.

Az idei év elején aztán egy több hónapig tar-
tó mentor programban való részvételi lehetőség 
döbbentett rá végül, mennyivel komplexebb 
módon érdemes megközelítenem a korábban 
hibásnak vélt döntéseimet. Részben az enneag-
ramtípusomat megismerve, részben egy hosszú 
coachingfolyamaton át haladva értettem meg, 
miért úgy funkcionálok ahogy.

Felismertem, hogy ugyanúgy rendelkezem bi-
zonyos működési metódusokkal, ahogy akár egy 
számítógép vagy egy kávéfőző. Csak mellém nem 
járt úgymond alanyi jogon „használati utasítás”. Az 
egyetlen lehetőségem tehát, hogy elkezdem én 
magam feltérképezni, mi is az, ami mozgat engem, 
mikor egy-egy helyzetben döntve reagálok.

A döntéseim következményeit látva pedig át-
gondolom, hogyan lehet másképp alakítani a dol-
gokat a jövőben, amikor hasonló helyzetbe kerü-
lök. S amikor már nem a múlt hibáira koncentrálva 
veszem szemügyre a körülöttem lévő világot, ha-
nem a figyelmemet az adott helyzetben előbbre 
vivő megoldási lehetőségekre helyezem, mindjárt 
biztatóbb eredményeket is kapok.

Napról napra egyre inkább képes vagyok elfo-
gadni, hogy a korábbi döntéseim mind egy célt 
szolgáltak: eljuttattak a felismerésekig, melyek ál-
tal most másképp tudok nézni akkori önmagamra. 

Az út még hosszú és mindig akadnak új felada-
tok, de már van egyfajta új látásmód, amit egyre 
tudatosabban alkalmazva képes vagyok más-más 
szituációkban hatékonyabban működni, ezáltal a 
korábbiakhoz képest egészen más hatást elér-
ni. Amit pedig nagyon megtanultam, hogy bár 
a munka oroszlánrésze az enyém, de megfelelő, 
számomra az adott területen hiteles segítők tá-
mogatása nélkül egyedül sokkal lassabban ha-
ladok. Érdemes tehát megtalálni azokat, akikkel 
az Utunk egyenesebb, simább és élvezetesebb 
lehet. A paletta széles, válogassanak a szívük-
re hallgatva kedves Olvasóim, és akkor csak jól 
dönthetnek, melynek az eredményét hamarosan 
Önök is érezhetik saját életük változásai által.

Kívánok mielőbbi sikereket, fejlődő önelfoga-
dást, és hogy örömük teljen elért eredményeikben!
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BLOGI

Lehet másképp 11.
Rend bent – rend kint

E havi másik írásomban a magam tapasztalatai alapján az önelfo-
gadás témáját jártam körbe. Aminek a kivitelezése nem lehetett vol-
na sikeres semmiképp, ha nem előzi azt meg egy belső rendrakási 
folyamat, ami által a külső világom is nagyban rendeződött.

Jó pár éve ahogy közeledik az év vége, érzem, ideje számot vetni 
a mögöttem álló hónapokkal. Átgondolva, hogy sikerült megvalósí-
tanom mindazt, amit elterveztem az adott időszakra, s vajon mi fér 
még bele az évbe, mielőtt eldurran a pezsgő szilveszter éjfélkor és 
átléphetek az új esztendőbe.

Nem volt ez mindig így, hosszú évekig csak sodródtam és éltem 
napról napra különösebb célok és az elérésükhöz kidolgozott ter-
vek nélkül. Körülvéve csupa hozzám hasonlóan gondolkodó, szá-
momra akkor fontos emberrel, akik által sokáig hagytam magam 
befolyásolni, ráadásul nem is a legjobb irányban. S bár néha még 
ennek ellenére is egész szerencsésen alakultak a dolgaim, de vala-
miről éreztem, hogy végig hiányzik.
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Minderre viszont egészen addig nem jöt-
tem rá, amíg egy meglehetősen nagy lépést 
megtéve egy másik országban nem találtam 
magamat, megismerve egy egészen másfajta 
gondolkodást, melynek láthatóan az eredmé-
nye is sokkal pozitívabb volt.

Azáltal, hogy el tudtam távolodni abból a 
helyzetből, ami addig irányította a minden-
napjaimat, kaptam egy új nézőpontot s ez-
által megértést arra vonatkozóan, hogyan 
tudok elkezdeni rendet rakni apró lé-
pésenként haladva.

Ausztriai főnökeim és sok más or-
szágból származó kollégám életének 
részévé válva megismerhettem a ko-
rábbitól egészen eltérő nézőpontokat 
és problémamegoldási lehetőségeket. 
Eleinte csak kapkodtam a fejem, hogy 
hova kerültem és mit is keresek én ott, 
aztán fokozatosan megértettem, mek-
kora lehetőséget kaptam.

Hiszen az a bizonyos rend a fejem-
ben és a lelkemben, ami ahhoz szüksé-
ges, hogy átlássam az életem és ezáltal 
jobban értsem a történéseket, akkor 
kezdett kialakulni, amikor rászántam 
magam a döntésre, hogy kiszakadva a 
megszokott kerékvágásból belevágjak 
valami újdonságba.

Maga a munkám nem sokat válto-
zott, de azon kívül gyakorlatilag min-
den másképp kezdett el működni 
bennem s ezáltal körülöttem is. Egyre 
türelmesebbé és megértőbbé tudtam 
válni, képes voltam elfogadni olyan 
dolgokat, amik korábban feszültté és 
akár döntésképtelenné is tettek bizo-
nyos helyzetekben.

Nem állítom, hogy varázsütésre lett egysze-
rűbb és könnyebb minden, de összességében 
a korábbinál sokkal jobb és élhetőbb.

Bevallom, az ehhez kapott segítséget néha 
még sok(k)nak is éreztem, de vitt előre a hi-
tem, a kitartásom és a lelkesedésem.

A hitem abban, hogy a változás jó és ér-
tem van.

A kitartásom, ami korábban is átsegített 
minden nehézségen.

És a lelkesedésem, hogy eljuthatok oda, 

hogy hamarosan én is segítsek másokat a ma-
guk „rendrakásában”.

Aki pedig ebben az egyik legfőbb motiváto-
rom mostanában, mikor már évek óta újra „ha-
zai pályán” tesztelem az odakint tanultakat, az 
Forray Niki, az Ünnepek Áruháza alapító tulaj-
donosa. Egy fantasztikus nő, aki a nulláról épí-
tett fel egy hatalmas vállalkozást. Hittel, kitar-
tással és lelkesedéssel. Ahogy én is tervezem.

Köszönöm neki, hogy elfogadta a felkérést, 
hogy e havi számunkban Önöknek is meséljen 
arról, hogyan tud az aerodinamikai törvényeket 
megcáfoló dongóhoz hasonlóan szárnyalni. Fo-
lyamatosan fejlődve és gyarapodva. Példát mu-
tatva hitből, kitartásból és lelkesedésből.

Mert ezek birtokában nemcsak hogy ren-
det tehetünk magunkban és magunk körül, de 
olyat alkothatunk, amire igazán büszkék lehe-
tünk. Felépítve mindannyian a magunk vállal-
kozását akár, amiben kiteljesedve BOLDOGul-
hatunk. Mert ha rend van bent, rend van kint is. 
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DIANA MERAL YAMAK

Tabula Rasa  
– Külső-Belső Lomtalanítás

Érdekes téma kezdett el egy ideje foglalkoztatni és feszíteni. A tértelenség… Mennyire te-
letömjük a napjainkat / időnket tennivalókkal… mennyire teletömjük a lakóhelyünket kacatok-
kal… mennyire teletömjük az életünket felszínes és felesleges “barátságokkal”...

Én hamar vesztettem el embereket az életemből, ezért az emlékeiket tárgyak, pólók, tőlük ka-
pott ajándékok formájában őrizgetem. Lefotózok, elteszek dolgokat, nehogy elfogyjon, nehogy 
tovaszálljon, nehogy elfelejtsem. Majd jó lesz még valamikor… Ismerős?
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Aztán szép lassan észreveszem, hogy egy 
gyűjtögető vagyok. Egy hangulatos hippi lakban. 
Tele a padlás, tele mások pincéje, tele a lakásom 
emlékekkel, gyerekkori játékokkal, első osztá-
lyos rajzokkal, nagymamám irodalom puskáival, 
anyám halála előtti műtéti papírjaival (már 21 éve 
meghalt lassan), réges-régen elvált barátok eskü-
vői meghívóival, exektől kapott relikviákkal, dol-
gokkal, amik jók lesznek majd másnak, amiket fel 
kéne tenni a jófogásra… dolgokkal, amiket sajná-
lok kidobni. Egy ideig rejtegeti ezeket az ember 

még önmaga elől is a szekrény legmélyén, hite-
geti magát, hogy de kell az a 86. karácsonyi manó 
meg dísz meg égősor, aztán megtalálod, hogy 
tavaly meg azelőtt… meg azelőtt... meg azelőtt 
is ezt gondoltad, ezért van 66 darab égősorod 
tökre feleslegesen, hisz egy 150 négyzetméteres 
házat is fel tudnál díszíteni vele… aha, de ácsi, 48 
négyzetméteren laksz.

Szóval, ami feltűnik, hogy fáradt vagy, nyűgös 
vagy. Szereted az otthonod, nem tudod, mi a baj, 
de úgy zaklatott vagy. Türelmetlen. Nem működ-
nek úgy a dolgaid. Párkapcsolat, pénz, munka 
valahogy úgy nyögvenyelős... Nehéz…Elkezdesz 
egyre többet erdőbe járni, keresni a teret, kirán-
dulni, máshol tölteni időt, és még mindig nem 
tudod, mi van. Csak azt, hogy máshol teresebb. 
Elkezded érezni, hogy huh, lehet, ki kéne dobni 
dolgokat, de hol kezdjem? Annyi minden van, 
azt se tudom, hova kapkodjam a fejem! Meg Ho-
gyan? Hova? Mit? 

Elkezded elsumákolni és halogatni, hogy bele-
fogj, mert fárasztó szembenézni dolgokkal, kivá-
logatni, és ami a legfárasztóbb – döntést hozni, el-
válni dolgoktól, amik bár életerőt szívnak el tőled, 
mégis megszokottak és fáj a váltás, az Elengedés. 
Döntést kell hozni, méghozzá jó döntést... Maga-
dért... de hajlamosak vagyunk az érzelmeink által 
vezérelve tehetetlenkedni. Addig is maradhatunk 
kiszolgáltatottak. Nem kell elköteleződni Önma-
gunkhoz, a jövőnkhöz, nem kell választani… akár 
rosszul választani… maradhatunk az emlékek rab-
jai, a múltat cipelve a hátunkon.

Amikor három évvel ezelőtt kiderült, hogy el 
kell adnunk a bázis lakásunkat, amiben felnőttünk, 
amiben édesanyával éltünk, meg a mamával, 
amihez megannyi kaland történt, megannyi illat, 
szám, hang, hülyéskedés, tragédia, nevetés kö-
tött, totálisan megsemmisültnek éreztem magam. 
Az futott át rajtam, hogy ha ezt a lakást elveszítjük, 
akkor vége mindennek, akkor ott maradnak anyu-
kám emlékei, és el fogom felejteni… a lakás által 
emlékszem csak rá és rettegtem, ragaszkodtam, 
toporzékoltam, lekameráztam, lefotóztam. Káplár 
utca 11. Az otthonom. Most mi lesz?

A mai napig emlékszem az ajtó mögötti résre, 
amin keresztül kistesómmal kukkoltuk a thrillere-
ket titokban… arra, hogy anyámmal családi ha-
józtunk a kádban és a falat kékre festette, hogy 
olyan legyen, mintha a tengerparton lenne. Ami-
kor csoszog fel a lépcsőn a lifttől, amikor nevet-
tünk a szomszédok lábtörlőeltűnésein, amikről 
természetesen mi tehettünk. Amikor vettem egy 
pitont, megszökött, és az egész ház még jó pár 
évvel később is megállt a küszöbön és megkér-
dezte: “Ugye nincs már kígyótok?” A fantasztikus 
karácsonyokra, a kiégetett padlóra, a pálmafás 
falra, amikor mamám fütyült le a játszótérre, hogy 
menjünk fel, a barátnőmmel együtt megélt min-
den pillanatra, amikor csak átballagtam a másik 



62   CsPM

lépcsőházba hozzá, amikor egyszer a szemetet vittem el edzés-
re és az edzőcuccaimat dobtam ki. Amikor a mama integet az 
ablakból.

Értitek, mire célzok?

Dolgokat őrizni egy dolog. Én is féltem, hogy nem fogok 
emlékezni, de emlékezni fogtok, mert magatokkal viszitek a 
szívetekben és a fejetekben. Ezek nem múlnak el. Akkor se, ha 
a tárgyak, lakások, házak, emberek nincsenek tovább. Nincs 
mitől félni. 

Az elmúlt időszakban annyira elkezdett nyomasztani a kör-
nyezetem, hogy elhatároztam, apránként elkezdek lomtalaníta-
ni. Megnéztem Marie Kondo sorozatát, hogyan is kéne ezt kez-
deni és felcímkéztem a lakást nehézségi sorrendben, step by 
step. Az elefántot is falatokban kell felfalni.

Nem ment könnyen az, hogy belefogjak, de szerencsére egy 
két barátnőm nagyon is nyitott volt, hogy szakrális takarítás cí-
men támogasson az indulásban. Könnyebbtől haladtam a ne-
hezebbig és el kell mondanom, hogy nem olyan nehéz, mint 
amennyire először elképzeli az ember…

Emlékeztek, hogy a korábbi írásaimban már említettem nek-
tek a Kérdésben létezést? Megkérdezni magadat, hogy ez Köny-
nyű vagy Nehéz? Ez szolgál engem? és amint azt érzed, hogy 
rád ült egy tonnás tehén, már dobd is ki izibe. Nincs DE… Csak 
dobd ki fekete szatyorba, és menj tovább… Nem kell, hogy fáj-
jon, nem kell, hogy túlagyald. 

Szépen sorjában. Egyenként Légy magaddal Türelmes.
Mikor vetted fel utoljára? Aha, szóval egy éve? Kuka!
Anyukádtól kaptad? Értem én, de használod? Ja, hogy utá-

lod a pólókat? Akkor ajándékozd el.
Áruld ki a dolgaid, amikről azt gondolod, hogy jók. Ha nem 

veszik meg, akkor pedig vidd el turkálóba. Ha úgy sem, akkor 
ajándékozd el, vagy add hajléktalanoknak. Ne tárold. 

Tudod, mit fogsz érezni, ahogy dobod ki a múltat? Az exe-
id levélkéit, amik által emlékeztetted magad, hogy volt, nincs, 
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hogy de jó volt. Dolgokkal, amikkel ide meg oda 
tartoztál…

Azt fogod érezni, hogy tudsz lélegezni, hogy 
súlyok mennek le rólad, hogy elkezd tered lenni 
belül is, kívül is. Hogy lesz helyed az újnak, vagy 
szimplán csak lesz helyed. Lelkiekben is. Tényleg 
szükséged van a 12 évvel ezelőtti befizetett csekk-
szelvényre? 20 éve lejárt garanciapapírokra?

Végleg lezárul a gyászod… végleg lezárul a 
10 évvel ezelőtt véget ért kapcsolatod, válásod… 
végleg pontot teszel ügyek végére... korszakok 
végére… Lesz tered. Magadnak is. Frissességnek 
is, az Újnak is… Elengedsz. Megnyílik a befoga-
dásod. A kezeid, amik eddig marokra szorítottak 
dolgokat, megnyílhatnak a fogadásnak. Kiüre-
sednek.

Ezek tudod mennyi energiát, mennyi figyelmet 
és helyet foglaltak az életedben? Nem csoda, 
hogy Egész nap azért küzdöttél, hogy valahogy 
túléld, fáradt meg enervált voltál. Nézd meg majd 
ezek után! 

Ez nem jelent hálátlanságot és kegyetlensé-
get. Én is megőrzök így is még mindig dolgokat. 
Aminek van még helye a jelenemben, Amiknek 
a vége lehet, 1 hónap múlva jön el, vagy egy év 
múlva. 

Mint a Szex és New York filmben. Van Sze-
mét meg van Kincs kategória. Nálam van még 
egy harmadik: Alszom rá egyet. De általában azt 
másnap kidobom, hogy Áhh, nem kell. Én tudom, 
hogy délelőtt tudok jobban haladni, délutánra 
már érzelgősebb leszek. Akkor már meginogha-
tok. Ezért félreteszem ezeket a dolgokat, és más-
nap frissen jobban érzem, mi teremt többet. Ha 
megválok tőle, vagy ha még nem. Itt van az ideje, 
hogy megváljak tőle?

Igen. Akkor hess.

Szóval nem vagy hálátlan, mert eldobod a 
nagymamád keszkenőjét, amit már szétrágott a 
moly. Őrizz meg tőle egy-két dolgot, de ne egy 
pincényi dolgot. Ezek foglalják az életed és azt az 
Életerőt, amit másra fogsz tudni használni ezek 
után. Felszabadító érzés. 
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Nem olyan nehéz, mint ahogy most elképze-
led. Tanácsadód az intuíciód, a Kérdésben léte-
zés legyen, ne a fájdalomtested és a félelem a 
veszteségtől és felejtéstől.

Nézd meg, neked mi működik. Mikor tudsz jól 
döntéseket hozni. Délelőtt? Délután?

Kérj meg az elején egy-két barátot, hogy se-
gítsenek belelendülni. (Erős idegzetűeket, ne 
azt a dörgölőzős - “hát nem tudom… neked kell 
tudni“ fajtát. Hanem olyat, hogy “ezt mikor hasz-
náltad utoljára? Jó, nem kell! Add csak ide!”  - Ér-
ted ugye? )

Most van itt az idő, hogy magadat válaszd és 
a saját Életedet éld, ne a múltból eszkábálj össze 
egy történetet, amit magadnak meg másoknak is 
bizonygatsz. A saját életedet, energiáidat éld és 
használd teremtésre. Megeszem a kalapom, ha 
kilomtalanítottad az egész szobádat, padlást, pin-
cét, ruháidat, kacatokat, lakásodat, embereket... 
az Életedből, és nem változik meg a Valóságod!

Mi a jó neked abban, hogy a múltba ragadsz? 
Hogy választasz elhalt és régi energiájú dolgokat, 
sorsokat az Új helyett?

Végül pedig, de nem utolsó sorban Lomtala-
nítsd ki a halott kapcsolatokat az Életedből. 

Azokat, akik nem látják a fejlődésed, akik mel-
lett nyominak, bénának, nem elég jónak, trampli-
nak, hibásnak, too much-nak érzed magad. Akik 
egy “szemüvegen” keresztül látnak téged, amióta 
élsz és be akarnak skatulyázni örökre olyannak, 
amilyen már rég nem vagy. ”Te már gyerekként is 
ilyen voltál.” „Áhh, te mindig ezt csinálod…” 

Ezek az emberek rabolják a figyelmed és az 
Életed. Vissza akarnak húzni azzal, hogy emlékez-
tetnek arra, miben tévedtél, miben voltál régen 
rossz. Mindezt azért teszik, hogy ne változzon 
meg az Ő életük. Mert az nekik lesz kényelmet-
len. Érted? Nem te vagy Önző, mert kidobsz régi 
holmikat, hanem Ők, amiért inkább feláldoznak 
téged azért, hogy nekik ne kelljen a komfortból 
elmozdulni. Kemény mi?

Szóval tudom, tudom, kegyetlenül hangzik, 
de akárki is az illető, ha valaki mellett nem Nagy-
szerűnek, tehetségesnek, különleges kincsnek 
érzed magad, hanem hitvány semmirekellő kók-
lernek, akkor azokat lomtalanítsd ki. Igen, lehet, 
ez egy családtag lesz. Azt nem illik... ”mégiscsak 
az anyám...” Igen-igen, legyél kérdésben, Mi te-
remt nekem többet? Mi az, ami ebben a szituá-
cióban többet teremt? Hogyan lehetek Kedves 

https://www.facebook.com/kalandorkiralyno


Önmagammal? Számára mi teremt többet? - So-
sem tudhatod, mi által fejlődnek a legjobban 
mások is. Nem minden az, aminek látszik. Hasz-
náld az Intuícióid. Legyél hajlandó Önmagad vá-
lasztani. Legyél hajlandó elveszíteni embereket 
az életből. Legyél hajlandó befogadni új embe-
reket, tiszta lapot. A hajlandóság nem azt jelenti, 
hogy Választanod is kell. Csupán azt jelenti, hogy 
a polaritás másik végét is megengeded, hogy 
megtörténjen, azt, amitől tartottál, azt, amit biz-
tos, hogy nem. Azt, amit kinyomtál, elutasítottál. 
Azt, aminek ellenálltál. Ha megengeded ezek lé-
tezését is, akkor szintén felszabadítod magad. Az 
ellenállás terhétől. Attól, hogy próbálsz lavírozni, 
hogy mindenkinek jó legyen, miközben neked 
nem jó, csak azért, hogy nehogy bekövetkezzen, 
amit el akartál kerülni. Közben pedig a saját ha-
táraidat szépen felemészted. Hajlandó vagy elve-
szíteni embereket az Életedből? Hajlandó vagy a 
Tér lenni? Hajlandó vagy kilomtalanítani az Életed 
kívül- belül és beengedni az Újat?

Köszönöm.

Lomtalanításra fel!

“Ahogy fent, úgy lent, ahogy kint, úgy bent.”
Hermész Triszmegisztosz
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SIVÁK ENIKŐ ASHA

Amikor tükörbe nézünk, kisugárzásunk fénye néz vissza ránk. Ragyogásunkat akár egy ÉK-
SZER-rel is fényesebbé tudjuk tenni. Ékszereim LÉLEKEMELŐ KISUGÁRZÁSÁT a tündöklő rajzaim 
és a NEMESACÉL időtálló mivolta garantálja. Legyen az nyaklánc, medál, fülbevaló, karkötő, gyűrű... 
ha már rajtad van, csak csodásan tudsz ragyogni. Amikor összehangolódsz ezekkel az ékszerekkel, 
felcsillan a szemed önmagadat látva, mert EGGYÉ VÁLSZ ÖNMAGADDAL és az Univerzummal – ezt 
jelenti a SZER. Érezni fogod, ahogy a szíved hevesebben ver, ahogy az ereidben pezseg a vér. Ezzel 
a fennkölt rezgéssel csodásan fogod érezni magad, így jobban kapcsolódsz önmagaddal, másokkal, 
a környezeteddel, a munkáddal, így teszed jobbá a VILÁGOT.

LÉLEKEMELŐ
NEMESACÉL 
ÉKSZEREK
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Szeretettel MEGALKOTOM NEKED azt az ÉKSZERT 
vagy ÉKSZERKOLLEKCIÓT, amivel TE ÉK-SZER-ré válsz.

További információk és az ékszerek részletes leírása ITT: 

https://www.sivakeniko.hu/hu/ekszerek-2/

https://www.sivakeniko.hu/hu/ekszerek-2/
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Különböző állapotok, 
folyamatok a letisztulás felé 
vezető úton

FÉNYHALMI BEATRIX

5, A spirituális fejlődés szintjei, tudatszintek
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Több elfogadott felosztás létezik; egyesek százalékban mérik a spirituális energiát egy adott 
tudatszinthez, mások számokkal példázzák ezt érzelmi állapottól, hitrendszerektől függően. 
Ugyanakkor a különböző ókori tanok, mint az egyiptomi beavató iskolák vagy buddhista taní-
tások is más-más rendszert alkalmaznak. Mindegyik nagyon hasonló, kevés eltérés mutatkozik 
meg közöttük. 

Először a Hawkins-féle tudattérképet vázolom fel, nem túl szétboncolva, hanem érthetően, jól 
használhatóan, a saját igazságom szerint. Aztán sorra vesszük a spirituális fejlődés szakaszait szá-
zalékos felosztásban. Harmadik lépésként az emberi kasztok szintjeivel ismerkedünk az óegyip-
tomi tanítások alapján. Végezetül pedig Thotról is írok pár szót, ami elgondolkodtató lehet.

Hawkins-féle tudattérkép
a saját igazságom szerint

0-200-ig: A létért küzdő szegény én szerepek, 
melyek nagyon alacsony rezgésszinten vannak, 
majdnem halott, félhalott állapot, tele betegsé-
gekkel, traumákkal. A test energiaszintje nagyon 
alacsony, így ezek a minőségek azonnal romboló 
hatással vannak a szervezetre. Az áldozat és az el-
nyomó szerepei is mind ide tartoznak.

Alapérzései: szégyen, bánat, bűntudat, folya-
matos vágyakozás, irigység, kapzsiság, harag, 
büszkeség, gőg, gyűlölködés, gonoszkodás, el-
ítélés, lenézés, bosszúálló magatartás és a min-
dent tagadás. Nem hisz semmiben, legfeljebb 
egy büntető, bosszúálló istenkép lehetséges.

200-350-ig: Stabilizáló, katalizátor szint, 
melyről könnyen visz az út lefelé vagy felfelé. Az 
ezotéria felé lévő kíváncsiság, személyiségünk 
megismerése itt kezdődik. Sokan leélnek ebbe a 
szintbe beleragadva egy életet, mert az önmunka 
elmarad, nincs kellő bátorság, belső motiváció a 
továbblépéshez a valódi önismeret felé.

Alapérzelmek: tisztesség, jóindulat, könyörü-
let, erkölcsösség, derűlátás, bátorság, bizalom, 
megbocsájtás, reményteli érzelmek.

350-450-ig: Az előtte és utána lévő érzések, 
hitrendszerek váltakozása. Több szintet meglép-
tek magukban, belső tűz fűti őket a fejlődés iránt, 
hogy egyre jobbá váljanak. Régi énjeire rálát, tisz-
tában van saját hibáival, ezért egyre könyörülete-
sebb és elfogadóbb másokkal szemben. A régi 
hitrendszereit felváltja a racionalitás, képes józa-
nul mérlegelni. Spirituális kereső.
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A spirituális fejlődés szakaszai egy 
rövidebb értelmezés alapján, amely 

százalékban méri, mennyire spirituális 
az illető

0-20 %: Állatok, növények, ásványok és az átlag-
ember, aki csak a saját szükségleteire gondol. Túl-
élés, birtoklás, kemény játszmák, drámák vezérfo-
nalai. Nincs spirituális érdeklődés, ateista, mindent 
tagadó.

30%: Érdeklődés az istentiszteletek, vallások, 
Szent könyvek iránt. Könnyen megvezethető, ma-

Alapérzelmek: szeretet, elfogadás, reményte-
li, önmegadó, erkölcsös, megbocsájtás, bizalom, 
bátorság, optimizmus, önmegkérdőjelezés, egy-
ségben kezd gondolkodni.

500-tól 600-ig: Míg 500 alatt leginkább az 
egyént az én érdekli, innentől mások békéje, 
boldogsága, gyógyulása is fontossá válik számá-
ra. A legtöbb spirituális kereső, gyógyító, tanító, 
előadó rezonál ezen a szinten. Innen nagyon ne-
héz fentebb lépni, sokan itt stagnálnak és élik le 
az életüket. A spiri tapasztalások sokrétűsége is 
ide tartozik, a bepillantások, sziddhik, ’megvolt, 
de elveszítettem’ érzések.

Alapérzelmei: szeretet, öröm, béke, jóindulat, 
teljesség, egység.

600-1000-ig: A felébredés állapota egyre 
mélyül, tartósabbá válik, csak az Egység, Béke, 
Szeretet, Harmónia lebeg a szeme előtt, míg tel-
jesen megvilágosodik.

Mindezek útmutatók, hiszen mindenféle külső 
hatás, történés befolyásolja állapotunkat. A spiri-
tuális választerápiában ezt a tudattérképet szokták 
használni, mely szerint van egy általános tudatszint, 
amelyben a legtöbbet tartózkodunk, azonban 
szembesülhetünk nagyon alacsony rezgéssel bíró 
gondolatokkal, hitrendszerekkel is, melyből a tudá-
sunk által vagy segítséggel meghaladjuk azokat.

spirituális
fejlődés
szintjei

tudatszintek
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nipulálható. Gondolkodás nélkül elfogadja azt, 
amit elé raknak, és nem gondolkodik a mélyebb 
értelmezéseken. Hívők, szektatagok, akik szó sze-
rint értelmezik a Szent könyveket.

35%: Őszinte Istenkereső. A spiritualitás felé 
nyitott ember.

40%: Egy utat választ, melyet követni kezd. Cél-
tudatosabb a spirituális fejlődés iránt. Istenkereső.

50%: Istenkereső, aki egész nap spirituális tár-
saságban szeretne lenni. Kilép a vallási keretek-
ből, nem kíván egyik tagja sem lenni.

55%: Csak az abszolút igazság érdekli, és azt 
szeretné szolgálni. Itt válik igazi spirituális tanít-
vánnyá, neofitává az illető, ahol a mester kegyel-
mében is részesül.

60%: Mindenét feláldozza a fejlődés érde-
kében, legyen az kapcsolat, vagyon, elme, test. 
Minden matériát túllép ahhoz, hogy Egy legyen 
Mindennel.

70%: A Guru, mester, akinek hozzáférése van a 
Tudáshoz, tűpontos intuíciója által a Lélektől kap 
válaszokat. A tudás lehozója és továbbadója. Né-
hány médium, csatornázó is ide tartozik, kik egye-
sültek felsőbb énükkel. A Szentséghez tartozik.

80%: A szamszara körforgásától mentes, 
avagy kilép a születés és halál körforgásából. Tan 
kereke. Túllép az illúziókon, mindenben Istent lát-
ja. Szintén a Szentséghez tartozik.

90%: Az alábbiakat együttvéve minden tevé-
kenysége Tett, nem Cselekedet. Mindent elvárá-
sok nélkül végez. A Tett a másokért való színtiszta 
cselekedet, adás, a Cselekedet az mindig önma-
gunkért szól, magunkért lévő aktív cselekedet.

100%: A megvilágosodás, végső megváltás, 
teljes Eggyé válás az Univerzummal, folyamato-
san az Üdvösség állapotában tartózkodik.

Az emberi kasztok szintjei
az óegyiptomi tanítások alapján

Sötét árnyék: Az ember nem több egy állat-
nál. Kegyetlen, ösztönös, fékezhetetlen, reakciói 
vannak a válaszok helyett. Gyűlölettel, dühvel és 
félelemmel teli, mellyel gyötrelmet és boldogta-
lanságot okoz önmagának és másoknak. Átlag-
emberi szint.

Világos árnyék: Az ember tudatában lesz ér-
zelmeinek, megtanul szeretni, de még mindig a 
túlélés hajtómotorja irányítja.

Lélegző szív: A jó emberré válás, aki másokat 
és a világot akarja megmenteni. Békéje, harmó-
niája másoktól függ, nem tiszteli a többiek hitét, 
vallását. Másokért él. Sok konfliktusa van mások 
hitrendszerével szemben, de jónak tartja magát. 
Önmagától nem képes a békére, boldogságra.

Az állati létből való kilépés: Ide csak a be-
avatásokon keresztül lehet eljutni. Önmunkával a 
szolgálatkészség, alázatosság, intuícióra figyelés, 
ösztönös viselkedések megvizsgálása és felülírá-
sa sorolható ide. Az őszinte adás, segítőkészség 
teszi itt az embert boldoggá. Megérti, mi a halál, 
mi az élet, együttérzéssel cselekszik minden érző 
lény javára.

Mester szint: Itt történtek a halálpróbák, a 
félelmek legyőzése a Kom Ombo templomban, 
ami Sobek, a krokodilfejű félisten energiáival van 
tele. Sobek nem volt jó; a sötétséget képviselte 
mindaddig, amíg Edfuban Hórusz le nem győz-
te és szövetségre nem léptek. Mester az, aki az 
intuíció, tisztánlátás segítségével túllép a halálon 
és megérti, mi a középút vagy semlegesség álla-
pota. Az a tanítvány lett mesterré, aki kiállta a pró-



bát. Sötét vízzel töltött labirintusból 1 lélegzettel 
megtalálni a kiutat, míg éhes krokodilok tanyáz-
nak a vízben. A krokodilokra is vizsgáztatóként 
tekintenek, így mumifikálva megtekinthetőek a 
krokodilmúzeumban.

Visszatérés a Forráshoz: Végső megvilágo-
sodás, istenemberré válás. A főpapok mágikus 
szintje. Ilyen volt Imhotep, Thot, ki későbbiekben 
Hermészként öltött testet. Ők emelték a társadal-
mat a legfejlettebb szintekre és őrizték a tudást 
több megtestesülésen keresztül. Thot által ma-
radt fent minden ezotériával, spiritualitással kap-
csolatos tudás.

Thot és a magyarság eredete

Érdekesség, hogy Thot volt az első földönkívü-
li lény, a Mindent tudó, akinek származásáról nem 
tudunk semmit. Tőle indul az egyiptomi nagy 
családfa. Thotot egyébként majom képében is 
ábrázolták, ezért a földalatti városában található 
meg az energiáival feltöltött majomszobor, és ott 
található Thot múmiája is a 3 fő dimenziókapuval. 
Őáltala jött létre a Napvallás, ami megmaradt a 
magyarság körében is. Erről sokat mesélhetnék. 
A magyarok származása egyenlő az egyiptomi 
felemelkedéssel is. Találtak például Egyiptomban 
olyan, aranyból készült szent tárgyakat, amelyek 
Erdélyből származnak. A régészek nem értik, ez 
miként lehetséges. Rengeteg szimbólumunk ha-
sonló, pl. az íbisz madár nálunk a gólya, Hórusz 
sólyomállata pedig a magyar Turul madár. Érde-
mes elgondolkodni mindezen. Akinek összeáll a 
kép, az azt is tudja, ki Nimród valójában.

Jó fejtegetést!

https://kaveszunet-az-elmenek.webnode.hu/kapcsolat/
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– Ah, az ízek orgiája! – sóhajtott hatalmasat Pityu a dúsan terített asztal vendégolda-
lán, miközben a negyedik hússal töltött palacsintát kezdte belegyömöszölni amúgy is 
tele szájába.

Irén az asztal mellett állt már egy ideje, szinte gyökeret vert az étkezőasztal jobb, – a 
háziak részére fenntartott, – sarkánál, és nem mulasztotta el egy-egy újabb ételadag 
felszolgálása után kissé remegő kezeit keményített fehér köténye hátsó felébe törölni. 
Így a kötényen hátul már nem a fehér szín uralkodott, hiszen egymás hegyén-hátán pap-
rika- petrezselyem- paradicsomfoltok díszítették, immár kimoshatatlanul.

Nézte az asztal körül ülő négy férfit, hallgatta férje összetéveszthetetlen csámcsogá-
sának hangját. Szinte látta maga előtt, ahogy a fogazat őrlő munkája következtében a 
nyállal összepépesített óriás falatok a közben sűrűn kortyolt ital segítségével lecsúsz-
nak a férfi gégéjén keresztül a gyomorba, egymás tetejére halmozódva.

– Olyan, mint egy gyár… – gondolta.

A másik három szájüregbe jutott étel, a rágás, a nyögés, a nyelés hangjai, a jóféle 
furmintból készül fröccs bugyborékolása, egy-egy elnyújtott böfögés és az ezt követő 
felfröccsenő röhögés Irént visszazökkentette az adott pillanatba. 

– Mozdulni kellene, még ott van az a harminc darab édes palacsinta, amelyet a ma-
radék alapanyagból sütöttem. Olyan ez, mintha egy már ezerszer látott filmet néznék 
– gondolta, és nem indult el a palacsintákért. 

– A férfiak amúgy sem igénylik az édeset. 
Ő szokta eszegetni apránként, megnyugtatja az édes íz. 
Eltesz a mélyhűtőbe, reggelire is ezt eszi. Szereti a túrókrémes palacsintáját csokiön-

tettel reggel a kávéja mellé, hát még a rumaromával megbolondított diósat, szintén 
csokoládé öntettel. 

Ezek a kis öngyógyító eszegetések boldog magánya pillanataiban, amikor a férje 
elmegy a szolgálatba, és ő végre egyedül marad a lakásban. 

Állt hát továbbra is az asztal jobb sarkánál, ezt a titkát nem fedi fel.

– Na Cuncimókus, megint kitettél magadért! – böffent mellette hirtelen a férje, és egy 
hatalmasat csapott a fenekére, oda a színek közepére.

A böfögéssel kísért, itallal rendesen megszínezett hang és az ütés váratlanul érte, 
szinte arrébbugrott ijedtében, a szíve is vagy ezerrel kalapált, még akkor is, amikor a 
férje és a „zababarátok” bevonultak a nappaliba. Vitték a bort, a szódát, a poharakat, a 
kisüstit, a hamutálat, a cigit. 

– Megint jól telefüstölik a lakást, összekenik a kanapét, szétszórják a szotyolahéjat, 
amikor a meccs után a szotyolahéj-köpködőverseny kezdetét veszi…– indult be fejében 
a mantra, de tudta, hogy most máshogy lesz, mint az elmúlt sok-sok évben. 

Mert nem fog takarítani másnap, magában morogva, könnyes szemmel. Nem sikálja 
a kanapéról a foltokat, amíg a saját kezéről lejön a bőr, nem súrolja a WC-ben a hányás-
foltokat többé.

Három hete annak, hogy a citológia lelettel felkeresett onkológus orvos elmagya-
rázta, hogy a mellében rosszindulatú daganat van, három hete immár, hogy egy olyan 
világba lépett be, amely elválasztotta az immár több mint húsz éve tartó, önmaga hát-
térbeszorításával felvállalt házasságtól, attól a valóságtól, amely elhallgattatta benne 
azt a lényt, aki ő valójában.

Kötények

RÓNAI KATALIN
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A lányok külföldön, az ősök a temetőben.
A lányokról nem kell már gondoskodnia, az interneten tartják a kapcsolatot, bár azt 

is ritkán.
A lányok nagyon régen mondogatják, hogy szakítson ezzel az életmóddal. Váljon el 

vagy legalábbis költözzön külön. 
Sokszor mondta nekik, hogy nincs jövedelme, hiszen sosem dolgozott irodában 

vagy más hivatalos munkahelyen, mindig is háztartásbeliként a lakás és a család rabja 
volt, abban a hitben, hogy ez a jó. 

Hagyta magát sodródni, szeretetéhségében elhallgatta, hogy mit szeretne az élettől, 
hogy hogyan szeretne élni, hogyan szeretett volna kezdettől élni.

Sosem mesélt arról, még a lányoknak sem, hogy mi is volt az a vágy, ami megfogal-
mazódott benne, amikor menyasszonyként az oltár elé vonult az akkor még birkatürel-
műnek tűnő, azóta az italtól dúvaddá változott férfival.

A betegség, a lelet ébresztette fel. 
Bár egyelőre elhallgatta, de a rosszindulatú daganat híre felgyorsította a menekülési 

vágyat, amely ott bontakozott benne, kitörésre vágyva.
Az onkológus pszichológushoz küldte. A pszichológus megoldást kínált. A nyugati 

határ mellett élő nővére és sógora bentlakásos házvezetőnőt keresett. A nő fogorvos, a 
férfi fogtechnikus, nagy ausztriai pacientúrával. Ott a határ melletti településen ugyan-
azt fogja csinálni, amit a férje és a család mellett több mint húsz éve, csak ezért pénzt, 
szállást, ételt és megbecsülést kap. Végre magára figyelhet. A pénzből magánorvost 
keres, és gyógyul. 

Tudja, hogy meggyógyul.
A változás, az új élet, egy olyan új lehetőség, amely értelmet és új célt ad az életének. 
Aztán majd, ha meggyógyult, akkor meglátogatja a lányait külföldön, ahol tanulnak 

és dolgoznak. 
Addig hallgat, elhallgatja mindazt, ami volt, és elhallgatja mindazt, ami van, és mind-

azt, ami lesz. Eltűnik a régi világ számára, új világot épít, csak magának, csak magából. 
Céljai vannak és tervei, és bizonyos abban, hogy meg is valósulnak.

A jelent éli majd, és építi magát, mert ez a legfontosabb. 
Csak a holnap délelőtti csendre vár. Arra, hogy elcsituljon a ház. 
Ha este a szesztestvérek eltakarodnak, még kénytelen eltűrni az éjszakai szexuális 

erőszakot, – hogy az egyéb testi atrocitást elkerülje, – tudja, ez a férjének „természetes” 
az ilyen napok után, betetőzéseképpen. 

Ma még megteheti. Holnap estére hűlt helyét találja. 
Már vásárolt dugi kosztpénzből új kötényeket. A legszükségesebb ruhadarabokat 

pedig már postára adta. 
A vonatjegye, a hátizsákja, az iratai, a mobiltelefonja a pszichológusnőnél vannak, 

aki másnap az állomáson átadja neki. 
Senki sem fogja megtalálni. 
Tudta, a hallgatással, az elhallgatással, a megérkező belső csenddel, fegyelemmel, 

tudatossággal új életet nyerhet. 
Újjászülethet, mint egy csodálatos főnixmadár.
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PÁLI PATRÍCIA

A húsevő virágok életének nyomában 
– toxikus kapcsolatainkon innen és… 
a véget jelentő odaáton túl

Te milyen vitaminokat szedsz? És milyen hatással vannak azok az életedre, testi-lelki 
egészségedre?
„Te mi alapján választod ki a vitaminjaidat?”
Mint egy vitamin – az emberi kapcsolataink ránk való hatását a legjobban így lehet leírni.
Hiányállapotokat pótló, egészségünk megőrzését szolgáló, beépülő majd kiürülő folya-
matos pótlásra, vagy időszakos adagolásra szolgáló készítmények, melyek sokasága kö-
zül meg kell találni a számunkra legmegfelelőbb fajtájú, formájú és optimális adagolású 
formát – ezek a vitaminok.



78   CsPM

De ha jobban belegondolunk, emberi kapcso-
lataink is pontosan ilyen szerepet töltenek be éle-
tünkben, hatnak ránk és mi választjuk ki, hogy ak-
tuálisan milyen embereket, milyen adagolásban 
engedünk be az életünkbe. 

Hogy éppen kire és mire van szükségünk.

Mint ahogy a vitaminok is lenyomatot hagy-
nak testünkben, és újra és újra pótolni kell őket, 
hogy kifejtsék – kedvező? – hatásukat ránk, úgy 
az emberi kapcsolatainkat is rendszeresen át kell 
élnünk, újra és újra meg kell bennük mártózzunk. 
Azért, hogy ki tudják fejteni hatásukat és abból, 
építkezni, táplálkozni tudjunk lokálisan és a ben-
nünk élő hatásuk által kicsit globálisabban is.

De minden vitamin jó hatással van ránk?
Biztos, hogy minden vitamin, amit aktuálisan 

jónak és hasznosnak gondolunk testi-lelki egész-
ségünk számára, az hosszú távon is megfelelő 
lesz nekünk?

Biztos, hogy minden vitamin építeni fog ben-
nünket és hozzánk, egészségünk épüléséhez fog 
valamit adni?

Vagy van olyan, hogy kiderül, édes méreg, 
amit cseppenként magunkhoz vettünk?

Van olyan, hogy kiderül, rossz vitamint válasz-
tottál?

Van olyan, hogy az újra és újra megjelenő – tes-
ti-lelki – tüneteidre újra és újra ugyanazt a vitamint 
használtad szent meggyőződés által vezérelve, 
hogy az a megoldást és a „gyógyulást”, de leg-
alábbis a tünetek enyhülését hozza el, s nem vet-
ted észre, hogy vitaminod a legnagyobb méreg?

Toxikus!
Miért nincs feltüntetve a csomagoláson, a vi-

taminod valódi jellemét rejtő használati útmuta-
tón ez a veszélyt jelző felirat, ami óva intene, vagy 
egyszerűen csak figyelmeztetne, hogy mi is vár 
valójában rád, ha használni kezded, ha beenge-
ded életedbe a toxikus embert, ha ezt a vitamint 
választod életed jobbá tételének víziója által ve-
zérelve?

A max-ben – fast fashion brand – vettem egy 
pólót, amin a barátság fogalma van taglalva és így 
szól: „FRIENDS: (noun.) People who make you feel 
special. The possibilities are endless when you’re 
with your true friends. Enjoy and party with them!”

De honnan lehet tudni, hogy ki az igaz barát 
és ki az, aki csak belebújva egy ilyen szép ígéret 

bőrébe valójában nem több, mint ártó méreg, aki 
alig várja, hogy toxikus mérgét szétárassza vérára-
modban és sejtről sejtre itasson át ártó nedűjének, 
mérgező személyiségének minden fertőjével?

„A toxikus kapcsolat a húsevő virág és aktuális 
áldozatának násztánca, amiben elcsábít, megszé-
dít, majd hosszabb- rövidebb ideig tartó szenve-
dés után totálisan megsemmisít.”

Honnan lehet tudni, hogy egy emberi kapcso-
lat toxikus lesz, hogy káros lesz számomra rövid, 
közép- vagy hosszú távon, vagy talán akár mara-
dandó károkat okozó, helyrehozhatatlan sérülé-
seket fog okozni?

„Egy toxikus ember pontosan úgy viselkedik 
és működik, mint a húsevő virág.”  

Húsevő virág.
Ha a toxikus ember dinamikájára gondolunk, 

akkor legjobban a húsevő virág példáján keresz-
tül érthetjük meg, hogy hogyan is működik az 
ilyen ember, milyen hatással van az áldozatául ki-
szemelt másik félre.

A toxikus ember 5 lépésen keresztül viszi vé-
gig „áldozatait”.

1. lépés
Magához édesgetés

Van benne valami nagyon vonzó.
“Te vagy a világon a legkülönlegesebb ember 

számomra!”

Ki ne csábulna el egy ilyen távolról érkező és 
egyenesen neked címzett sziréni hangnak, ami a 
láthatatlan szürkeségből egyenesen a limelight 
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középre helyez, ahol egy olyan kiemelt figyelem 
áradatában fürdőzhet meg az ember, amit talán 
azelőtt még soha nem tapasztalt meg?

Kinek ne esne jól egy ilyen privilégizált hely-
zet, kit ne sarkallna közeledésre egy ilyen édes 
csábítás?

Kit ne, főleg, ha egy bizonytalan, alacsony 
önértékeléssel, a környezet visszajelzéseire ki-
éhezett, dependens személy az ember, akinek 
nagyfokú megfelelési kényszere az önalávetés 
programját égette minden egyes sejtjébe bele.

Kinek ne, ha pont az ilyen embernek nem!

És a toxikus kapcsolatok alapja – valahol – pon-
tosan ez.

Egy erős és domináns ember gyenge és mér-
gezhető alanyt keres.

De ki lehet ezt nyíltan mondani?
A húsevő virág világgá kürtöli, hogy a csábító 

felszín mögött mindent felemésztő nedvek lak-
nak, ahonnan a szegény áldozat nem nagyon tá-
vozhat élve.

Ki lehet nyíltan mondani, hogy ebben a meg-
köttetett kapcsolatban csak az egyik fél fog jól jár-
ni és jól lakni?

Ki lehet nyíltan mondani, hogy egy hosz-
szabb-rövidebb szenvedés után áldozati bárány-
nyá fogsz te válni csupán?

Nem!
Éppen ezért a toxikus ember „csak csábít”. 

Nem ő lép közel hozzád, nem ő teszi meg az első 
lépéseket feléd, hanem egyszerűen csak eléri, 
hogy te közeledj felé, hogy te kerülj lépésről lé-
pésre egyre közelebb és közelebb, hogy te akarj 
beleesni a csapdájába.

A maga nemében ez egy zseniális taktika, hi-
szen a felelősség innen, azaz már az első pilla-
nattól kezdve rád hárul. Te akartál hozzám közel 
kerülni, te akartál a közelemben lenni, te jöttél be 
az életembe és személyes terembe!

Én nem tettem semmit azért, hogy így legyen!

És valahol ez objektíven nézve védhetetle-
nül igaz tud lenni egyfajta magyarázati keretbe 
ágyazva.

A húsevő növény sem megy oda későbbi ál-
dozataihoz, hanem egyszerűen földbe gyökerez-
ve vár és csábít és vonz.

Nem ígér konkrétan semmit és cserébe sem-
miért sem vállal felelősséget.

Ezt a mindenek felett álló tényt rendszeresen 
ki is használja a toxikus ember aktuális áldoza-
tával szemben, ami egy nagyon könnyű fegyver 
egy amúgy is instabil ellen. Egy nagyon könnyű 
fegyver, ami végzetes erővel bír és bezárja a toxi-
kus kapcsolatba az aktuális áldozatot.

„Nem én akartam, hogy kapcsolatban kerül-
jünk – legyen szó akár baráti vagy párkapcsolatról 
– te futottál utánam! Te jöttél az életembe, és csak 
azért, mert valami hirtelen nem tetszik neked, há-
tat fordítanál nekem? Bezzeg csak addig voltam 
jó neked, amíg te akartad, és most, hogy én kérek 
valami apróságot, máris eldobsz engem?

Most az egyszer szükségem lett volna Rád és te 
képtelen vagy ennyit megtenni értem?”

Klasszikus mondatok ezek, melyek rendszere-
sen elhangzanak egy toxikus ember szájából ak-
tuális áldozata felé.

Mondatok, melyek védhetetlen súllyal zúdul-
nak az áldozat nyakába és ébresztenek bűntuda-
tot benne, hogy még jobban toxikus emberünk 
kedvébe kell hogy járjon.

Mert a menekülés gondolata meg sem fordul 
az ilyen ember fejében, mert egyrészről van any-
nyira dependens, hogy fel se merüljön igazán 
komolyan benne, másrészről a toxikus ember a 
jojózás zseniális mestere, aki jó érzékkel tudja, 
hogy egy egyszerű jutalomfalattal, egy egyszerű 
„na jó, megbántottál, de én még az egyszer meg-
bocsátok neked” kegy gyakorlással még inkább 
lekötelezetté teszi áldozatát, aki „önként”, újra és 
újra a maradás és egyre mélyebb elköteleződés 
mellett teszi le a voksát.
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2. lépés
24/7 készenlétben tartás

Talán ez tűnik a legkevésbé veszélyes pont-
nak, pedig valójában ez a folyamatos készenléti 
állapotban tartás, a totális bizonytalanság érzésé-
nek beinjekciózása az áldozat bőre alá, annak az 
érzésnek a beégetése, hogy bármikor bejelent-
kezhet és igényt tarthat rád, az egyik legnagyobb 
pszichés, mentális teher, ami a saját életem feletti 
önrendelkezési jog folyamatos feladásához, az 
önmagam felett gyakorolt kontroll totális elvesz-
téséhez vezet.

Hiszen itt van egy nagyon markáns időfaktor.
Minél régebben jelentkezett a toxikus ember, 

annál nagyobb a valószínűsége és nő az esélye, 
hogy újra meg fog jelenni. Tehát meg fog ez a 
nyomás jelenni az áldozat életében, amiről csak 
annyit lehet tudni, hogy egy bizonytalan jövőben 
fog bekövetkezni, amire tehetetlenül vár.

A folyamatos bizonytalanságban tartással ezt a 
tehetetlenségérzést alakítja ki a toxikus ember az 
áldozatában.

És, ha folyamatosan készen kell állni, ha folya-
matosan a „bevetésre kell” várni, az előbb-utóbb 
mentálisan és fizikálisan is felőrli az embert.

Ezzel játszik a toxikus ember és alakítja ki ran-
dom megjelenéseivel ezt a folyamatos készenléti 
állapotot.

Játszik időszakokkal, játszik napszakokkal, ját-
szik ünnepnapokkal és dolgos hétköznapokkal.

Játszhat nyugodtan, hiszen ilyenkor már tel-
jesen egyoldalú kapcsolatról van szó. Egyoldalú 
abban az értelemben, hogy ilyenkor már csak a 

toxikus ember birtokolja a teljes irányítást a kap-
csolatuk felett.

Gondoljunk csak bele, amint a szegény áldo-
zat bekerül a húsevő növény belsejébe, már sok 
önálló akarattal nem fog rendelkezni. Kimenekül-
ni már nem tud, mert beragad a rendszerbe, és 
onnan kezdve a húsevő növény teljhatalmú aka-
rata veszi át az irányítást, hogy miként, mikor és 
hogyan akarja megsemmisíteni áldozatát.

Így történik ez az emberi kapcsolatokban is.
Ezzel a folyamatos készenléti állapotban tar-

tással pedig egy olyan konstans nyomást helyez 
a toxikus ember áldozatára, amivel tematikusan 
megtöri és kontroll fosztottá teszi őt. 

3. lépés
Kisajátítás

Ok, amúgy is gyenge lábakon állsz, na de ott 
van annak a veszélye, hogy valaki a környezeted-
ben megpróbálja felnyitni a szemedet, hogy a 
mi „barátságunkban” van valami aránytalan, csak 
számomra kedvező és körülöttem forgó egyolda-
lúság, akkor elveszíthetlek téged!

Vagy megtalál magának egy hasonlóan „ka-
rakteres személy”, aki hasonlóan hozzám kisajátí-
tani szeretne!

A nem osztozkodás a legbiztonságosabb és 
100%-ban birtoklás a leggazdaságosabb forma, 
azaz egy toxikus ember számára a totális uralom-
nál ideálisabb helyzetet el sem lehet képzelni, amit 
elég gyorsan el tud érni egy ilyen gyenge szemé-
lyiségnél, mint az áldozatul kiválasztott egyed.
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A kisajátítás előszobája a 24/7 folyamatos ké-
szenléti állapot bevezetésével és random gyakor-
lásával kezdődik.

Mert, ha soha nem tudom, hogy mikor fogok 
rád igényt tartani, akkor alapvetően meg tudlak 
abban akadályozni, hogy saját életed menete és 
építése felől dönts, és ha nem te döntesz az életed 
felett, akkor majd én azt megteszem helyetted.

És a toxikus ember meg is fogja tenni és ran-
dom akcióival el fogja érni, hogy szegény áldoza-
ta mindig őt válassza.

Hogy álljon fel egy családi összejövetel mellől, 
hogy mondja le a már leszervezett családi, baráti 
programokat, hogy dobja el az aznapra tervezett 
dolgait, hogy a toxikus emberrel lehessen.

Az áldozat környezete, családja, barátai – ha 
vannak ilyenek – egy ideig toleráns a toxikus 
ember ellenük irányuló attakjával szemben, de 
csak idő kérdése, mikor jön el az a pont, amikor 
lemondanak erről a régi kapcsolatról – a toxikus 
ember áldozatával való kapcsolatról – ezzel átad-
va a helyet a toxikus emberrel való kapcsolatnak.

És ez az elmagányosodás a toxikus ember szá-
mára a legnagyobb ajándék, amit az áldozati bá-
rányának környezete neki ajándékozhat.

Masnival a nyakában, totális birtokviszonnyal 
felruházva megkapja, mindazt, amit akart. 

4. lépés
Érzelmi zsarolás 

„Csak tudd, ha most nem jössz ide, a te felelős-
séged lesz, ha nekem bajom lesz!”

„Most kivételesen szükségem lenne rá, hogy 
velem legyél, és te még erre is képtelen vagy! 
Képtelen vagy ennyit megtenni értem, a barátsá-
gunkért!”

Ezek talán a legklasszikusabb mondatok, amik 
egy toxikus ember szájából elhangoznak. Ha vé-
letlenül felmerül annak a lehetősége, hogy a má-
sik fél nem akar azonnal ugrani, ha nem akarja 
azonnal a napját érte átszervezni, ha nem akarja 
a munkáját otthagyni vagy a többi barátját, csa-
ládját elhagyni – ha még vannak ilyen emberek 
körülötte –, akikkel éppen találkozott, miközben 
toxikus emberünk éppen random lecsap rá és el-
lentmondást nem tűrően igényt tart a másik félre.

Az érzelmi zsarolás egy igen széles spektru-
mon mozog, kezdve az egészen enyhe lelkiis-
meretfurdalás- és bűntudatkeltéstől elindulva, 
át az „elárultad a barátságunkat és meggyaláztál 
engem, hogy semmibe veszel” lelki terrorján át 
egészen a csúcskategóriás „önmagamba kárt 
teszek és annak beláthatatlan következményei 
lesznek” fenyegetésig.

Az érzelmi zsarolással az amúgy is gyenge 
alapokon álló személyiséget még mélyebbre 
tudja lökni az önvád és lelkiismeretfurdalás te-
rületén, amire rögtön egy vezeklő, megbocsátás 
után esedező reakció indul be áldozatunknál.

Tehát azért dobja el a toxikus ember az áldo-
zatát – ezzel az érzelmi zsarolással –, hogy aztán 
az még nagyobb erővel akarjon hozzá visszatér-
ni és kötődni, hogy éreztetni tudja áldozatával, 
milyen nagy kegyet gyakorolt; hisz annak ellené-
re, hogy hibázott, mégis megbocsátott neki és 
adott egy újabb esélyt számára, hogy a barátja 
maradhasson. 

Minél több ilyen kört futnak le, a toxikus em-
ber annál több ilyen helyzetre tud majd a későb-
biekben hivatkozni, ezzel is önmagát még ma-
gasabbra emelni és éreztetni áldozatával, hogy 
annak ellenére, hogy ő – mármint áldozatunk 
– rossz lépéseket tesz, illetve tett meg, ő mégis 
megbocsát neki.

Mi ez, ha nem nagyvonalú és gáláns viszonyu-
lás?

Mi ez?
Mi ez, ha nem egy zseniális játszma része, ahol 

a tudatosan felépített és kierőszakolt lépéseken 
keresztül még függőbbé és még megtörtebbé 
tudja tenni áldozatát!
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5. lépés
Megsemmisítés

Akár felismered, ki vagyok, akár nem, egy a 
vége, egy a véged: a totális pusztulás!

Életfogytiglan vagy halálos ítélet? 
Örökre benne ragadni a toxikus kapcsolatban 

vagy totálkárosra törve kimenekülni onnan?
Ugyanaz a végzetes végítélet.

Fizikailag megsemmisülni és többet nem 
gyötrődni lelkileg vagy lelkileg megsemmisülni 
egy szétroncsolt testben?

A fájdalom az egy rendszerbe zárt test-lélek 
duóban így is, úgy is bent ragad, és bárhonnan is 
indul, maró kín lesz minden számára.

De miért is tudott a húsevő növény fennma-
radni és nem kihalni?

Mert semelyik áldozata nem tudta elterjeszteni 
és generációról generációra szálló bölcseletként 
és élettapasztalatként átadni, hogy „Vigyázz, ke-
rüld el, mert megsemmisít téged!”

És miért nem tudta ezt megtenni? Mert miután 
egészen közel került a húsevő virághoz áldozata, 
attól a perctől kezdve már csak az időfaktor a kér-
dés, azaz, hogy mikor fog megsemmisülni, és ha 
nem éli túl a találkozást, akkor már nem is tudja 
elmondani és figyelmeztetni a többieket.

Mivel is kezdtem a toxikus ember dinamikáját?
Azzal, hogy csupán csábít!

Semmi olyan „konkrét” lépést nem tesz kisze-
melt áldozata felé, amivel szembesíthető vagy el-
számoltatható lenne.

Semmi olyan „konkrét” kezdeményező lépést 
nem tesz, ami számonkérhető lenne rajta!

És így, hogy semmi, de semmi fogás nincs raj-
ta, mivel lehetne megindokolni a leválást, a kap-
csolat megszakítását?

Semmivel!

A menekülési kísérlet egy újabb adag lelki ter-
rornak adna csak teret, ha az áldozat megpróbál-
ná ezt megtenni.

De hát hogyan vállalhatná ezt fel, főleg, ha 
amúgy is instabil személyiség?

De hát hogyan vállalhatná fel, főleg úgy, hogy 
más ember a környezetében nincs. Vagy mert 
nem is volt, vagy pedig a sikeresen végrehajtott 
kisajátítási, a környezetről való leválasztási folya-
matnak köszönhetően tökéletesen magára ma-
radt már – régen – az áldozat.

Egyedül, tehetetlenül és összetörve.
Erőtlenül, reménytelenül és harcképtelenül
A felismert játszma szégyenében, az önként 

vállalt rabság értelmetlen kínjának felvállalhatat-
lan megsemmisülésének tényében marad végte-
lenül magára az áldozat.

Hiszen én akartam, hogy így legyen! 
Hiszen én hagytam, hogy ezt tegye velem! 
Hiszen én hagytam, hogy a mellettem lévő 

többi ember elmenjen, én küldtem őket el és 
építettem le ezen toxikus barátság oltárán fel-
áldozva!

Hiszen az én bűnöm mindez!

Én bűnöm, én vétkem, én keresztem, én szé-
gyenem, én bélyegem – feloldozást más nem, 
csak a csendes névtelen elmúlás jelenthet!

Élve áldozat a toxikus ember vonzásából nem 
távozhat!

Fizikailag vagy érzelmileg össze kell, hogy any-
nyira roncsolja, hogy már ne tudjon, vagy a szé-
gyentől már ne akarjon az áldozat a megélt ta-
pasztalatairól beszélni.

Ne akarjon, és ne tudjon beszélni, nehogy le-
rántsa a leplet a húsevő virág sötét titkáról.

Mert így éli a húsevő virág az életét! Csábítunk 
és védünk! Szeretni foglak utolsó csepp véredig, 
szívemen fogom viselni sorsodat és lelkemre fog-
lak – csak higgy nekem, s gyere a közelembe!



CsPM   83

https://ronaikatalin.hu/
https://youtu.be/ENmHwfmeonM
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KOVÁCS BRIGITTA EFI

A macskadorombolás különösen a négylábú szőrmókok szerelmeseinek okoz kellemes ér-
zést. A doromboló macskák azonban még sok minden mást is tudnak. Hogy mit? Megtudhatjuk 
Mario Ludwigtól, a Deutschlandfunk–Nova biológusától.

A macskadorombolás elősegítheti
a csontok gyógyulását

Mmrrrrrrrr
Mmrrrrrr

Mrrrr
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Ha egy macska dorombol, az általában azt je-
lenti, hogy jól érzi magát. Ez azonban nincs min-
dig így. Időnként akkor is dorombolnak, amikor 
fáj valamijük. Sok gazdi hiszi, hogy a macskák 
ilyenkor mondani akarnak valamit – pl., hogy 
éhesek.

“A kivétel erősíti a szabályt. A macskák akkor 
is dorombolnak, amikor stresszesek, félnek vagy 
nagy fájdalmaik vannak.”

A dorombolás ideális frekvenciája
24 és 44 Hz közé tehető

A macskák szervezetében a dorombolás egy 
bizonyos rezgést vált ki, amely elősegíti a sérült 
csontok és ízületek gyógyulását. Az állatorvosok 
körében még egy ezzel kapcsolatos mondás is 
elterjedt, meséli Ludwig: “Tégy egymás mellé 
egy macskát meg egy kupac törött csontot, és a 
csontok összeforrnak!”

Az észak-karolinai, Fauna Kommunikáció Kuta-
tó Intézet tanulmánya szerint a dorombolás ide-
ális frekvenciája 24 és 44 Hz közé esik. A kutatók 
arra a következtetésre jutottak, hogy a dorom-
bolásnak köszönhetően bizonyos csonttörések a 
macskáknál gyorsabban gyógyulnak, mint a töb-
bi állatnál.

A működési elv a következő: a dorombolás 
stimulálja a macskák izomrendszerét, ami szo-
ros kapcsolatban áll a csontozattal. Ezáltal egy 
alig észlelhető terhelés jön létre az izomzatban, 
ami serkenti a csontnövekedést. Így a porózus 

csontok sűrűbbé válnak, a törött csontok pedig 
gyorsabban összeforrnak – állítja Leo Brunnberg, 
a Berlini Szabadegyetem Háziállat Klinikájának 
munkatársa, aki a dorombolás gyógyító hatásá-
val foglalkozik.

Állítólag az emberekre is gyógyító
hatással van

A dorombolás hatására az emberi csontok is 
gyorsabban gyógyulnak, s ehhez még macskára 
sincs szükség – legalábbis egy osztrák orvos így 
vélekedik. A dorombolás-terápiához még egy 
KST (Katzenschnurr Therapie) nevű készüléket 
is kifejlesztett, ami mind a dorombolás hangját, 
mind pedig a rezgését tökéletesen imitálja. Az 
eszköz arra hivatott, hogy felgyorsítsa a csontok 
gyógyulásának folyamatát, a csontszerkezet sűrű-
ségének felépülését, valamint csökkentse a hát-
fájást és az asztmát. Mindez azonban még koránt-
sem igazolt – tudtuk meg Mario Ludwigtól.

“Amikor macskadorombolást hallunk, olyan-
kor az agyunkban megnövekszik az úgynevezett 
“boldogsághormon”, a szerotonin kiválasztása, 
azaz a dorombolás jókedvre derít.”

Ezen kívül a macskáknak még számos, az em-
beri szervezetre gyakorolt pozitív hatása lehet. A 
Minnesotai Egyetem tanulmánya szerint a macs-
katartók között például alacsonyabb a szívinfark-
tus kockázata.

Forrás: deutschlandfunknova.de
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A mai napig rengeteg kérdés övezi a kannabiszt, mindenki tud róla, de va-
lójában nagyon kevesen ismerik. Sokan elismerik, mint gyógynövényt, hasz-
nálják, és esküdnek a belőle készült termékekre, sokan viszont információ 
hiányában nem tudnak eleget arról, mire és hogyan lehet használni valójában 
ezt a növényt. Sok esetben találkozhatunk ellentmondásos információkkal, 
nem valós adatokkal. A Kendertér csapatával megválaszoljuk ezeket a kérdé-
seket és tiszta vizet öntünk a pohárba. 

Az ezerarcú növény

Kezdjük az elején azzal, hogy mivel foglalkoz-
tok pontosan a Kendertérnél.

Az alap ötlet Farkas Attilától származik, akinek fő 
céljai között szerepel, hogy megismertessük az em-
berekkel a kannabisz jótékony hatásait. Összetett, 
amivel foglalkozunk, ha valaki ma azt hallja, hogy 
Kendertér, akkor elsődlegesen, ami az eszébe jut, 
az a webshopunk, de emellett szolgáltatásokkal is 
hozzájárulunk a kender népszerűsítéséhez, többek 
között a Legalizálj egyesülettel is együtt tevékeny-
kedünk, akikkel azonos a küldetésünk. Célunk az 
is, hogy akik gyógyászati célból szeretnének kan-
nabiszos termékekhez jutni, azok számára elérhető 
legyen ezen termékek teljes palettája. Ha valakinek 
kérdése merülne fel, akkor Dr. Karácsony Ferenc, or-
vos ingyenesen áll mindenki rendelkezésére, akinek 
kérdése van a témával kapcsolatban, hogy minden-
kihez eljusson a valós és fontos információ. Az olda-
lunkon nemcsak a kender orvosi célú felhasználása 
jelenik meg, hanem bemutatjuk, mi mindenre lehet 
használni ezt a növényt. Többek között házak építé-
sére vagy akár papír készítésére is. 

Milyen növény a kender? 
Végtelen sok felhasználási módja van, emiatt az 

ezerarcú növényként szokták emlegetni. Nemcsak 
belső fogyasztásra alkalmas, hanem kenderből ké-
szítenek többek között textíliát, kötelet, papírt, mé-
zet és számtalan egyéb terméket. Például az első 
Levi’s farmer is ebből készült. Magas CBD-tartalma 
pedig lehetővé teszi gyógyászati felhasználását. Te-
rápiás előnyökkel járhat Alzheimer-kór, depresszió, 
diabétesz, fájdalom, fertőzés, hányinger és gyulla-
dásos megbetegedések esetében is (a teljesség 
igénye nélkül a WHO által közzétett lista). 

Milyen felhasználási módja van a kendernek?
A legelterjedtebb a kendermagból kivont ken-

dermagolaj. Jótékony és kiváló arányú összetevői, 
illetve sajátos, tiszta ízvilága miatt már sima, köz-
vetlen fogyasztása is igen kedvelt. Ezt használják 
fel a CBD olajokhoz kísérőként, amivel hígítják azt. 
A CBD-t szintén a kenderből nyerik ki. A mi saját 

termékünk például 9%-os CBD-tartalmú, ezt az 
arányt a hígítás mértéke tudja befolyásolni. Gyakran 
használnak kenderfehérjét, amit szintén a kender-
magból lehet kivonni. Óriási fehérjeforrás, például 
a húsmentes étrendet követők számára a legjobb. 
Elérhető nálunk hántolt és hántolatlan kendermag 
is, melyek szintén fehérjét és omega 3-6 zsírsavat 
tartalmaznak. Nassolásra pedig ott vannak a süte-
mények, nyalókák, ezek CBD- és THC-mentesek. 
Elterjedt felhasználási mód még a kenderlevéltea, 
ilyenkor a kender szárított leveléből forrázással ké-
szítenek teát. A legtöbb helyen Európában, köztük 
hazánkban is a megengedett THC-tartalom 0,2%. E 
fölé egyetlen termék sem mehet, viszont sok eset-
ben a termékek teljesen THC-mentesek. 

Érdekesség: A kender sokkal több oxigént állít 
elő, mint a fák, így a fák „munkáját” jól kiegészítené, 
ha több kendert ültetnénk! 

(X)

https://kenderter.eu/
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A Nébih felmérése szerint sokan fogyaszta-
nak étrend-kiegészítőt, jellemzően többfélét 
is, ugyanakkor a termékkört érintő alapvető in-
formációkkal már nem mindenki van tisztában, 
ezért a hivatal szakemberei egy, a fogyasztó-
kat segítő útmutató összeállításán dolgoznak.

CZECZON

Nem ismerik eléggé a fogyasztók
az étrend-kiegészítőket

A Nébih tavaly decemberben kezdődött online 

kutatásából, amelyben 508-an vettek részt, egye-

bek közt kiderült, hogy a válaszadóknak mind-

össze 34 százaléka tudta, hogy az étrend-kiegé-

szítők is élelmiszernek minősülnek. A fogyasztók 

többsége tudja, hogy az étrend-kiegészítők ve-

szélyesek is lehetnek, de az élettani hatásaikkal 

nincsenek tisztában. 

A fogyasztók hiányos ismeretei miatt a Nébih 

útmutatót fog összeállítani a fogyasztókat legin-

kább foglalkoztató kérdésekről.

A válaszadók 85 százaléka napi rendszeresség-

gel szed étrend-kiegészítőket, nagyobb részük 

többet is. A családosok csaknem 73 százaléka a 

gyermekének szintén ad valamilyen készítményt. 

A válaszolók 95 százaléka vitaminokat, multi-

vitaminokat, ásványi anyagokat vesz, 51 százalék 

pedig egyéb immunerősítő, egészségvédő ter-

mékeket is. A visszajelzések szerint 56 százalék 5 

és 15 ezer forint közötti összeget költ havonta ét-

rend-kiegészítőkre.
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SZEGHY KRISZTINA

Egy átlagos gyermek különleges
fogantatása
Donor petesejtből született babák

Közelít a karácsony, amikor egy 
rendkívüli gyermek, Jézus születé-
sét ünnepeljük, aki nem megszokott 
módon – hitvesi ágyban –, hanem a 
Szentlélek által fogant. Egyre több 
gyermek érkezik hasonlóan különle-
ges fogantatással, szintén harmadik 
fél közreműködésével: petesejt-do-
nációval. Ők azonban a történetük 
ellenére szeretnének majd teljesen 
átlagos gyermekként felnőni, létezni. 
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Az utolsó lehetőség?

A petesejt-donáció nem az utolsó esély az anyaságra, 
hiszen ez örökbefogadás útján is lehetséges. Azonban 
sokszor az egyetlen megmaradt esélye egy nőnek arra, 
hogy várandós lehessen, a gyermekét saját maga hord-
hassa ki, szülhesse meg, szoptathassa és nevelhesse 
születésétől fogva, azaz megtapasztalhassa az anyaság 
minden csodáját. 

Önzőség vajon a nő részéről, hogy szeretné mindezt 
átélni, és inkább a donor petesejtes fogantatást választ-
ja egy már létező gyermek örökbefogadása helyett? 

Ilyenkor a párok döntésében az is meghatározó, 
hogy az örökbefogadási eljárás során a gyermek óha-
tatlanul lelki sérülésekkel érkezik a családba, megvan a 
saját élettörténete, amely sosem könnyű, hiszen a szüle-
tése óta veszteségek sorát élte át. 

A donorsejtes fogantatás esetén a pár számára biz-
tonságérzetet ad a tudat, hogy a pici testi és lelki szük-
ségleteit a kezdetektől fogva ki tudják elégíteni, a baba 
számukra ellenőrizhető és megnyugtató környezetben, 
szeretetben fejlődik az anyukája hasában. A fogantatás-
tól részesei kisbabájuk minden percének, a gyermek 
születésével együtt születnek meg ők is mint anya és 
mint apa, ugyanúgy, mint bármilyen átlagos családban. 

Elmondjuk vagy titkoljuk?

A petesejt-donációval történő fogantatás technikai 
kivitelezése itthon nem megoldott, mert nagyon szigo-
rúak a petesejt-donáció feltételei, Csehországban vi-
szont csak pénzkérdés. Egyre több párnak sikerül ilyen 
módon szülővé válnia, amelyhez a testi jellegű segítsé-
get megkapják az orvosi beavatkozások formájában, 
viszont nagyon sokszor lelki támogatásra is szükségük 
lenne. A sikeres fogantatást követően a párok általában 
egyedül maradnak egy nagyon fontos kérdéssel, és az 
ezekből eredő kétségeikkel: elmondjuk vagy titkoljuk? 

A pároknak kérdéseik vannak, de válaszaik nem na-
gyon. Elmondják-e a környezetüknek, hogy egy harma-
dik fél segítségével jött létre a várandósság? Elmond-
ják-e majd a gyermeküknek a fogantatása különleges 
körülményeit? Az örökbefogadásra vonatkozó állásfog-
lalások közismertek. Mivel az örökbefogadási eljárás so-
rán egy olyan gyermek érkezik a családba, akinek van 
egy élettörténete, volt egy édesanyja, akiben fejlődött, 
aki megszülte, és aztán valamikor lemondott róla, a szak-
irodalom azt javasolja, hogy a gyermek kezdettől fogva 
ismerje a tényt, hogy örökbe fogadták. A petesejt-doná-
ció esetén nincsenek ennyire egyértelmű válaszok. 
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Néhány szülő számára természetes, hogy be-
szélni fog a gyermekének a fogantatása körülmé-
nyeiről. Ők úgy érzik, ha nem árulják el a gyerme-
küknek, hogyan fogant, hazudnak neki. 

Más szülők azonban félnek tőle, hogyan hat 
majd ez az információ a gyerekre. Ők általában 
sem a gyerekkel, sem a környezettel nem szeret-
nék megosztani, hogy a baba harmadik fél segít-
ségével érkezett. 

Csak „más” vagy rossz?

Sokszor még a pár tagjai sem értenek egyet 
abban, mi lenne a helyes megoldás. Mivel ez az 
információ a külső szemlélők számára láthatatlan, 
ezért sokan úgy érzik, hogy inkább titokban tart-
ják, mert úgy kevésbé kell tartaniuk akár a gyer-
mek reakcióitól, akár a külvilág sokszor bántó ér-
tetlenségétől, vagy akár ítélkezésétől. 

A szakemberek szerint a szülők félelmének, 
miszerint az információ a gyermeket felzaklathat-
ja vagy összezavarhatja, nem annyira a gyermek-
hez, mint inkább a szülők saját érzéseihez van 
köze. Szülőként mások előítéleteitől szeretnék 
megóvni a gyermeküket, amelynek az alapját a 
saját rossz tapasztalataik képezik. Ha ők maguk 
is szégyellnivaló titokként élik meg a donorsejtes 
beavatkozást, akkor a gyermek szempontjából is 
csak erre a lehetőségre tudnak gondolni. 

Mindeközben a donorsejtes fogantatás nem 
rossz, csak más. Ha titkoljuk a gyermek elől a fo-
gantatása körülményeit, érezni fogja a titkot, és 
ez szorongással töltheti el. A gyerekek nagyon 
érzékenyek a családi légkörre, és megérzik, ha 
ez a valami velük kapcsolatos. A családon belüli 
titkok, tabuk sosem maradnak örökre titokban. 
Amikor pedig kiderülnek, sokkal nagyobb rom-
bolást tudnak előidézni, mintha a kezdetektől 
nyíltan beszéltek volna róla.

Külföldi pszichológusok szerint, ha a szülők 
elég korán elmondják a gyermekeknek donoros 
fogantatásuk története, teljesen természetesnek 
érzik majd. Léteznek olyan külföldi, magyar nyelv-
re is lefordított kiadványok, amelyek segítenek a 
gyermekek nyelvén megfogalmazni és elmonda-
ni mindezt. 

Nem mondhatom el senkinek, 
elmondom hát mindenkinek?

Ha a pár tagjai úgy döntenek, hogy nem ta-
busítják a donorsejtes fogantatás tényét, akkor is 
megmarad a kérdés: kinek kell elmondani? Sok-
szor a közvetlen családtagokkal megosztják az 
igazságot, azonban a tágabb környezetük felé azt 
kommunikálják, hogy a baba természetes úton 
fogant, elkerülendő a barátok, ismerősök értet-
lenségét, esetleg ítélkezését. 

A gyermeket váró pár tagjainak ez a helyzet 
lelkileg megterhelő. Hazugnak, álszentnek érzik 
magukat, hiszen nem természetes úton vagy nem 
lombikkal, saját sejtekkel lett gyermekük, mégis a 
kettő közül valamelyik verziót vállalják a világ felé 
a valóság helyett. 

Különösen akkor érzik magukat bűnösnek a ti-
tok miatt a párok, ha olyan személyek is vannak a 
közvetlen környezetükben, akik szintén lombikoz-
nak, és akiknek donációval nagy valószínűséggel 
sikerülne az, ami a saját sejtes beültetéssel már 
nem. Úgy érzik, így hamis reményt táplálnak ben-
nük a saját hamis történetükkel, és rontják a szin-
tén babára vágyó párok esélyeit.  

Másrészt azonban beszélni sem könnyű er-
ről a témáról. Teljesen változó, kiben mi zajlik le 
a beavatkozás kapcsán. Vannak párok, akik bol-
dogan és felszabadultan élik meg, hogy vége a 
sikertelen lombikok testet-lelket gyötrő sorozatá-
nak, vannak azonban, akik úgy érzik, mintha va-
lami szégyenteli dolgot követtek volna el a pete-
sejt-donáció igénybevételével. 

Nem is sejtik, hogy nem az én sejtem…

Jogos-e a bűntudat érzése annál a nőnél, aki 
nem akarja bevallani a környezetének, hogy a gyer-
mekük petesejt-donációval fogant, azaz egy másik 
nő sejtje került megtermékenyítve a testébe? Miért 
érezzük azt, hogy a gyermekünk fogantatásának kö-
rülményei másokra tartoznak? Hiszen a hitvesi ágy-
ban történő fogantatás mozzanataiba sem avatjuk 
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be a barátokat, mint ahogy egy természetes szü-
lés apró és sokszor kellemetlen testi részleteinek a 
megosztására sem érzünk késztetést. 

Bár biológiai szinten mondhatjuk, hogy nem 
történik más, mint egy vérátömlesztésnél vagy 
egy szervátültetésnél, amikor a test szintén egy 
másik ember sejtjeit vagy szervét fogadja el és 
kezdi el használni sajátjaként, mégsem ez az álta-
lános hozzáállás. Sokkal jellemzőbb az ítélkezés: 
„ez nem normális dolog”, vagy hogy „helytelen 
nem elfogadni az Isten döntését”, és még sorol-
hatnánk.  

Mindezen vélekedéseknek pedig valószínűleg 
az az egyetlen oka, hogy itt a nemi aktushoz kap-
csolódó sejtekről beszélünk. Petesejt-donációval 
estem teherbe. Azaz: a férjem spermái egy má-
sik nő petesejtjét termékenyítették meg. Mintha 
azt vallanám be, hogy megcsaltak, hogy a férjem 
egy másik nővel volt. Holott erről szó sem volt 
technikailag, semmiféle aktus nem jött létre, de 
még csak találkozás sem, kizárólag két sejt között 
a Petri-csészében. Mégis sokszor a pár férfitagjá-
nak is meg kell ezzel az érzéssel küzdenie, hogy 
egy ismeretlen nőtől vállal gyereket, a környezet 
pedig könnyen ítélkezik, és azt gondolja, hogy a 
nő „elvette egy másik nő gyerekét”. 

Pedig itt nem egy gyereket vett el. A másik nő 
pusztán egy sejtet adott, egy genetikai félinfor-
mációt, ami aztán a férj spermiumaival összeol-
vadva fejlődött aztán már az anya testében gyer-
mekké. Nem gyermeket kapott, csak egy sejtet, 
amiből a sikeres megtermékenyítést követően 
lehet esetleg gyerek, de nem garantált. 

Spermium vs. petesejt

Miért esik társadalmi szinten a spermadonáció 
sokkal természetesebb megítélés alá, mint a pe-
tesejt-donáció? 

Miért van az, hogy a petesejtre úgy asszoci-
álunk, hogy abból „gyerek lesz”, és az adomá-
nyozása egyik nőtől egy másik nőnek elítélendő, 
mert egy anya „pénzért odaadta a gyerekét egy 
másiknak”, miközben a férfiak maszturbációja 
során papírzsepiben landolt spermiumok millió-
ira nem gondolunk lehetséges gyermekekként, 
akiket bűn eltékozolni? Pedig ezekből ugyanúgy 
lehetett volna gyermek, ha egy nő elkéri, és do-
nációra használja fel, mégsem tekintünk rá vissza-
vonhatatlan veszteségként. 

A spermadonáció társadalmi szinten köny-
nyebben elfogadható, megemészthető, mint a 
petesejt-donáció. Miért? Csak mert a petesejt na-
gyobb, és ő fogadja be magába a spermiumot, 
és alakul át végül gyermekké? Vagy, mert nem a 
férfinak, hanem a nőnek van méhe, és benne fej-
lődik a gyermek? 

Érdekes felvetés, hogy vajon fordítva gon-
dolkodnánk-e és a spermiumokat tekintenénk-e 
lehetséges gyerekeknek, ha a férfi hordaná ki a 
gyermeket, és nem a nő. Vajon azért ekkora tabu 
a petesejt-donáció, mert egy nő adja oda az 
egyik sejtjét, amiből egyszer akár gyermek is le-
hetett volna? Ha pedig a petesejtet a gyermekkel 
azonosítjuk, miért nem érezzük azt, hogy minden 
menstruáció során elveszítünk egy gyermeket, 
egészen addig, amíg úgy nem döntünk, hogy kis-
babát szeretnénk? 
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Tulipánból paprika, paprikából Jancsika…

A petesejt-donáció esetén a valóság az én 
szemszögemből nézve az, hogy az átadott pe-
tesejtből sosem lett volna gyerek. Az a petesejt 
a következő menstruációval eltűnt volna a világ-
egyetemből, mert a petesejtet adományozó nő 
nem tervezett akkor éppen gyereket, és esélyt 
sem adott volna arra, hogy egy másik férfi spermi-
umai megtermékenyítsék. Csak azért lett belőle 
gyermek, mert úgy döntött, hogy segít egy másik 
nőnek, átadta a számára, és az a sejt így az or-
vostudomány segítségével végül gyermekké vál-
tozhatott. Mint az ismert mondókában, ahol egy 
külső közreműködő segítségével, a papír hajto-
gatása révén lesz láthatóvá a tulipánból paprika, 
majd paprikából Jancsika…

Habár az eljárás neve „petesejt-adományozás”, 
de a fogadó fél, az anya valójában nem konkré-
tan a donor petesejtjét kapja meg. A petesejt egy 
Petri-csészében találkozik az apa örökítő anyagá-
val, egyesül vele, és ez az egyesült sejt osztódni 
kezd. Nemsokára soksejtes blasztocitává válik, és 
ezt a blasztocitát helyezik az orvosok be a méhbe. 

A létrejött és beültetett embriókezdeménynek 
is van döntése, hogy visszaforduljon, ugyanúgy 
bekövetkezhet vetélés, mint egy hagyományo-
san létrejött várandósságnál. Ha az embrió mégis 
úgy dönt, hogy növekedni kezd, akkor válik majd 
gyermekké – az anyában. Akiben kifejlődik, aki 
megszüli, aki felneveli, aki tanul, játszik vele és 
gondoskodik róla, ha beteg. Ő lesz az anyja. Az 
igazi anyja, hiszen gyermekké csak benne vált, 
addig csupán egy sejt volt. 

Ki vagyok én?

Amikor egy pár elkezd petesejt-donációban 
gondolkozni, akkor az is felmerül kérdésként, el-
mondják-e majd a gyermeküknek a fogantatása 
történetét. Ha elmondják, mikor és hogyan? Majd 
jönnek a félelmek: mit gondol majd a gyerek? Elő-
fordulhat-e, hogy úgy csapódik le benne, hogy 
az „igazi anyukája” odaadta őt egy másik nőnek? 
Hogy nem kellett neki? Hogy nem volt elég érté-
kes? Hogy adták-vették, mint egy tárgyat? 

A kapcsolódó külföldi szakirodalom szerint el-
magyarázható a gyermek szintjén a fogantatásá-
nak a története, és ugyanúgy érdemes elmondani, 
mint az örökbefogadás történetét, mert a családi 
titkok a család érzelmi egységét veszélyeztethetik. 

Egy magyar oldalon is megtalálhatóak és le-
tölthetőek azok a mesék, amelyek a különleges 
fogantatástörténet elmondását segítik a szülők-
nek a gyermek nyelvén. 

Miért merül fel a szülőkben, hogy a gyer-
mekben kérdőjelessé válhat, hogy ki az anyja? 
Mert ez valójában a szülők önmagukban sem 
letisztázott kérdésköre, amelynek a hátterében 
a társadalom informálatlansága és ítélkezése is 
megjelenik. 

Alapvetően minden ember a saját génállo-
mányát szeretné továbbörökíteni. Amikor félnek 
attól, hogy a gyermekben megkérdőjeleződik a 
története hatására, hogy ki is ő, akkor valójában 
az is mögötte van, hogy bennük is kérdéses, hol 
van az anya a saját gyermekében, ha egy másik 
nő petesejtjéből fogant.

Erre nagyon jó választ ad a mikrokimérizmus 
jelensége. 

„A DNS-spirál meddig inspirál
Engem, ha létezem?”

Geszti Péter szövegrészlete nagyon jó kiindu-
lópont a helyzet megértéséhez, hiszen alapvető-
en adott egy genetikai információ a petesejtet 
adományozó nőtől. Ugyanakkor a donációval fo-
gant gyermek minden első benyomása, észlelése 
már az anyában keletkezik. 

Több szerző a donációt a süteménysütéssel 
hasonlítja össze. A jó sütemény sütéséhez meg-
felelő alapanyagok szükségesek (gének). De ab-
ban, hogy végül milyen lesz a sütés eredménye, 
a legnagyobb szerepe végül mégis magának a 
sütőnek lesz. Akármilyen jó minőségű alapanya-
gokat használunk is, ha a sütő nem megfelelő 
hőmérsékletű, vagy túl korán vesszük ki a süte-
ményt, nem a várt eredményt kapjuk. 
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Az anya, mint „sütő” növeszti a baba minden 
egyes sejtjét. Az ő testének az alapanyagait (fehér-
jét, vitaminokat, ásványi anyagokat, stb.) használja 
a pici ahhoz, hogy idegsejteket, csontokat, izmo-
kat, szerveket építsen fel magának. Ezáltal a váran-
dós nő a magzat biológiai anyjává is válik, hiszen ő 
maga is hozzátesz a genetikai információkhoz. 

A közös véráramon keresztül szoros immuno-
lógiai és hormonális kapcsolat is áll fenn a baba 
és az anya között, ezért is veszélyes a magzatra, 
ha az anya magzatkárosító gyógyszereket szed. 

„Alakul a molekula, mocorog az atom”

Az 1970-es évekig azt gondolták, hogy a méh-
lepény megakadályozza a sejtek ide-oda vándor-
lását az anya és a magzat között. Azóta azonban 
felismerték, hogy ez egyáltalán nem így van: a 
magzat kap az anyától sejteket, és ő maga is bo-
csát az anyja testébe sejteket. 

Az anya vérébe bocsátott anyagokból például 
az anya vérvizsgálata során a magzat fejlődésére, 
egészségére lehet következtetni. 

Születésünk után évtizedekkel is fellelhetőek 
bennünk az anyánk sejtjei, és fordítva: a mag-
zattól kapott sejtek sokszor évtizedekig fennma-
radnak az anya szervezetében. Mi az oka annak, 

hogy a baba is „küld” sejteket az anyukájának? Az 
evolúciós magyarázat szerint a mikrokimérizmus 
célja, hogy a baba ezzel az anya egészségét véd-
je, hiszen ő fogja majd felnevelni őt. Évtizedekkel 
a szülésük után tüdőrákkal operált anyák tumor-
szövetében magzati sejtek tömegét találták, ame-
lyek feltétezhetően a rákkal szembeni védekezést 
segítették, a daganatot roncsolták. 

Itt MZ/X, jelentkezz!

Ráadásul ez a sejtcsere a mikrokimérizmus el-
mélete alapján nem korlátozódik csak az anyára 
és a gyermekre. A baba saját sejtjeitől eltérő sej-
tek nemcsak az anyától származhatnak, hanem az 
anya közvetítésével érkezhettek az idősebb test-
vérektől, nagybácsiktól, nagynéniktől is. 

A magzatok genetikájának kutatása során egy 
lánymagzattal várandós anya vérében férfi sejte-
ket is találtak. Miután tisztázták, hogy nem téve-
dés, kiderült, hogy a nő korábbi, fiús terhességé-
ből származnak az anyában lévő sejtek. Az elvetélt 
magzatok sejtjei is jelen lehetnek az anyában, és 
így akár a következő gyermekben is. Csodálatos 
belegondolni, hogy bennünk él a családfánk, 
és mindnyájan számos rokonunk sejtjeiből álló 
puzzleképek vagyunk. 

http://www.szeghykrisztina.hu/babahivogatoprogram.html
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http://www.szeghykrisztina.hu/konyvek.html
www.lina-roedger.de
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Nyilván az utolsó dolog lenne a mostani hely-
zetben arra gondolni, hogy az ember ezzel fog-
lalkozzon.

És mégis foglalkoznak vele. 

Tapasztalatom ebben a hónapban eléggé ve-
gyes volt. Ahogyan én is arra törekszem az éle-
temben, hogy a számomra legfontosabb dolgok-
kal foglalkozzak, kicsit kívülről rá tudtam nézni 
ebben a hónapban, mi mindent teszek is hivatás-
tudattal.

A múlt héten úgy döntöttem, aktiválom az 
egyik közösségi médiában található zárt csopor-
tomat. 2 éve azért fejeztem be, mert nem tudtam 
mit megosztani az emberekkel. Minap azért nyi-
tottam újra, mert azt gondolom, sok a mondan-
dóm… és ezen kívül szeretném az embereket ösz-
szefogni, hogy egy helyen legyenek! Tudják, ha 
nem is vagyok személyesen elérhető (és terveim 
szerint a vendégekre szánt idő is szép keretet fog 

kapni, Baján és Budapesten is), az online térben 
megtalálnak és mindenben igyekszem a segítsé-
gükre lenni.

A minap a zárt csoportomban, ahova a ven-
dégeim, vásárlóim kapnak belépési lehetőséget, 
egy rövid beköszönő videó erejéig megosztot-
tam egy gondolatsort, mely úgy kezdődött, hogy 
nem „krémeket adok el”. Bár kozmetikusként a 
dolgom elvileg annyi, hogy arcot kezelek, aztán 
persze jobb esetben készítményeket adok.

Nos, nálam nem ez a helyzet. Olyan komplex 
esetekkel keresnek meg a vendégek, ahol okokat 
kell keresni, jobb esetben persze megvan ez az 
ok, ami általában hormonális eredetű (rengeteg 
rozacea lobban be például szülést követően), és 
természetesen emésztőszerv-rendszeri, de legfő-
képp tükrözi a jelenlegi társadalom mentális ál-
lapotát. Az egészségügyi szakemberek mindent 
megtesznek, hogy megfelelő diagnózis függvé-
nyében hatékony kezelést tudjanak adni a tüne-

Bőrünk egészségének
nyomában

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

MAYER PETRA

Vírushelyzet és bőrápolás?
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tek enyhítésére, de a tapasztalat az sajnos, hogy 
ezek nem bizonyulnak tartós megoldásnak. 

Az emberek szakértőket keresnek, akik meg-
próbálják megoldani a bőrük problémáját, és 
sokszor találkozom sajnos olyan esetekkel, ami-
kor nem képes a másik fél a korlátozó, bőrének 
állapotát károsan befolyásoló szokásokat elhagy-
ni. Pl.: én iszom a tejet sokat, vagy a szoláriumot 
tényleg kerülnöm kell?

Márpedig nem lehet foltokat, gyulladást levin-
ni folyamatos UV terhelés mellett.

Volt egy nagyon kedves és hozzáállásban fi-
gyelemre méltó hölgy külföldről. Kint él, korábbi 
hormonkezelésének eredménye egy erős fokú 
kipirosodás az orca bizonyos területein. A meg-
felelő szakembereket megkereste, figyel a táplál-
kozásra, igyekszik mentálisan is stabil maradni és 
az én segítségemmel a bőrének állapotát javítani. 

Nyilván nem vagyok varázsló, a készítmények 
sem hatnak ugyanolyan gyorsasággal, de mégis 
azt tudom mondani, a tudatos bőrápolást jó el-
kezdeni idejében. Amikor látom a saját és ven-
dégem bőrén, hogy a 10 év alatt nem sikerült túl 
sokat öregednünk, nos, jó érzéssel tölt el. Nem 
sok kell hozzá.

Egy jól összeállított napi rutin, 4-6 hetente 
specifikus kezelés (ez 40 év felett már tényleg 

szükséges, ha az ember nem szeretne esztétikai 
eljárásban részt venni), évente egy kúrában elvé-
gezhető intenzív kezelés.

És mindez miért? A gyermekkori barátnőm 
fogalmazta meg gyönyörűen a hivatásom, 
azaz, hogy a bőrök egészségének szolgálatá-
ban vagyok:

„Jó lenne szépen megöregedni”.

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


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

A Világ kitárul

Erzsébeten immár 10 éve üzemel a Dél-Pesti FejlesztőHáz. Ez alatt a 10 
év alatt ugyancsak megváltozott a ház profilja, egyre több autizmussal élő 
gyerekkel, kamasszal és fiatal felnőttel kopogtatnak be a házba. Ez annak a 
szájról-szájra terjedő hírnek köszönhető, melyet azok a szülők adnak tovább, 
akik gyermekük javulásáról számolhatnak be a kontrollvizsgálatokat végző 
orvosoknak. E nem könnyű, de mégis szívmelengető témáról Szőke Melin-
dával, az átalakult és új életre kelt „Kitárul a Világ Fejlesztőközpont” vezető-
jével beszélgettem a névváltoztatás és sikereik kapcsán. 
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Kisebbik lányom pár éve gyógyító-segítő 
csapatod tagja, sok jót hallottam tőle munkás-
ságotokról, ezért úgy gondoltam, – kicsit foly-
tatva előző havi témánkat,– megkérlek, beszélj 
magatokról, a célokról, a lehetőségekről, a si-
kerekről, és bármiről, amit szeretnél elmesélni. 
Múlt hónapban Pápai Ildikó író, újságíró, autista 
gyermeket nevelő édesanyával beszélgetve ki-
csit bekukucskáltam ebbe a könnyednek nem 
nevezhető témába, s most lehetőségünk nyílik 
általad a másik oldalról, a segítők oldaláról rá-
tekinteni. 

A mi tevékenységünk ugyanúgy munka, mint 
bárki másé, de ennek a munkának nagyon fon-
tos része egy olyan hatékonyság, amely sosem 
nélkülözi az empátiát a mindennapokban. Tevé-
kenységünk, céljaink folyamatosan változnak, ez 
hol nehéz, hol gyönyörű, hisz nincs két egyforma 
autista vagy két egyforma eltérő fejlődésű gyer-
mek, ahogy nincs két egyforma egészséges em-
ber sem. Természetesen állandó tanulás, tovább-
képzés szükséges, hogy haladni tudjunk az új 
irányzatokkal, és segíteni tudjunk a szülőknek és 
a gyerekeknek. Bár nálunk egész kisgyermekkor-
tól vannak gyermekek, egyre inkább a kamaszok 
és a fiatal felnőttek felé figyelünk, mert nekik a 
legnehezebb az ellátást, segítséget megtalálniuk. 
Nagy tévhit az, hogy egy autizmussal élő gyerek 
nem empatikus, hogy ők nem szeretnek kapcso-
lódni, hogy mindig csak a saját világukba vágy-
nak. Igenis, – hacsak nem nagyon súlyos vagy 
halmozottan fogyatékos gyermekről beszélünk,– 
nekik is igényük van arra, hogy barátaik vagy akár 
párkapcsolatuk legyen. Fiatal felnőttkorban nekik 
még nehezebb a pártalálás, hiszen pont azzal 
van problémájuk, hogy nem tudják megmutatni, 
vagy nehezen kommunikálják ki az érzelmeiket, 
és nem mindig ismerik fel mások szándékait. A 
világ nem gondol arra, hogy ezekből a mai ka-
maszokból felnőttek, majd idősek lesznek, s hogy 
mennyire szükséges nekik a támogatás ahhoz, 
hogy később akár önállóan is megállják a helyü-
ket. Addig, amíg a szülők ott vannak és segítenek, 
könnyebb a helyzetük, de amikor már nem tudják 
őket támogatni, elveszíthetik lábuk alól a talajt.

Hogyan született meg a gondolat benned, 
hogy egy ilyen intézményt hozzál létre?

A Pető Intézetben végeztem konduktorként 
már vagy húsz éve. Akkoriban itthon nem láttunk 
olyan lehetőséget, amelyről álmodtunk, ezért egy 
csoporttárs barátnőmmel Németországba, majd 

Ausztriába mentünk egy klinikára. Öt évig ott 
dolgozva megtapasztaltam, hogy milyen, amikor 
több oldalról meg van támogatva a gyógyító, se-
gítő tevékenység, hogy egy csapatban mekkora 
erő rejlik, mert mindenki a tudása szerint másra 
lát rá. Így sokkal hatékonyabb lehet egy-egy gye-
rek esetében a fejlődés. Aztán öt év után az élet, 
a párkapcsolat hazahozott. Lassan 13 éve, hogy 
Timi barátnőmmel, akivel kint voltunk, kitaláltuk, 
hogy a kinti minta alapján csinálunk itthon is egy 
fejlesztőházat. Mivel én akkor épp a második gye-
rekemmel voltam otthon, kicsiben, először a XI. ke-
rületben kezdték el Timiék. Felváltva vittük a házat, 
gyermekeink születése határozta meg, hogy épp 
melyikünk, aztán amikor megszületett a harmadik 
gyermekem, kiderült, hogy képtelen vagyok in-
gázni nap mint nap a XI. kerületbe. Így hát meg-
teremtettük a Dél-Pesti Fejlesztőházat, Erzsébeten. 

Milyen az Erzsébeti csapat?

Nagyon jól összeszokott csapat vagyunk, ha-
talmas tudásvággyal rendelkezik minden kollé-
gám. A régebbiek és az új fiatal kollégák szívesen 
dolgoznak együtt. Vannak olyan kolléganőim, 
akikkel már 8 éve dolgozunk itt a házban, de a 
legtöbben 5 éve vannak itt velünk. Folyamatosan 
tanulunk, képezzük magunkat. Én magam is ren-
geteg kiegészítő terápiát végeztem, a szenzoros 
tornától a babaúszáson át a Pfaffenrot-féle manu-
ális terápiáig. Emellett a gyógypedagógia külön-
böző ágait is elsajátítottam. Jelenleg családterá-
piás képzésre járok, de mélységeiben leginkább 
az autizmusba ástam bele magam.

Ez a ház a másikkal szoros kapcsolatban mű-
ködött?

Részben igen, szakmailag hasonló, gazdasá-
gilag külön, azért is lett a neve Dél-Pesti Fejlesz-
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tőház. Amikor megkerestél, hogy írnál rólunk, 
nagyon örültem, bár távol áll tőlem az önreklámo-
zás, de nagyon fontosnak tartom, hogy a szülők 
tájékozottak legyenek a gyerekeikkel kapcsolat-
ban. Most pedig, hogy leválunk a másik fejlesztő-
házról, mindenképpen jó, ha tudnak arról, hogy 
milyen szolgáltatásokat tudunk nyújtani. Járnak 
hozzánk fejlődésükben lemaradt gyerekek, il-
letve olyanok, akik autizmus vagy hiperaktivitás 
diagnózist kaptak. Természetesen mozgássérült 

gyerekek is ellátogatnak hozzánk, és logopédi-
ai segítséget is tudunk nyújtani. Mindenki tudja, 
hogy korai életkorban és óvodás korban lehet a 
leghatékonyabban fejleszteni, és ahogy a gyere-
kek nőnek, egyre inkább elfogynak a segítők, s 
mire betöltik a kamasz-, fiatal felnőttkort, a csa-
ládoknak jelentősen csökken a támogatás, a fej-
lesztés lehetősége. Természetesen vannak bent-
lakós intézetek, de oda nagyon nehéz bekerülni. 
Hozzánk olyan fiatalok is járnak, – 20-22 évesek, 
– akik egyébként önellátóak, társas kapcsolatok-
kal is rendelkeznek, de van egy autizmus diagnó-
zisuk, és ezért bizonyos dolgokban támogatásra 
van szükségük. 

Hogyan tudják meg a szülők, hogy vagytok, és 
hogy ilyen kiterjedt segítséget tudtok nyújtani?

Akiknek diagnózisuk van, azoknak bizonyos 
időközönként kontrollvizsgálatokra szükséges 
járniuk a gyerekpszichiátriára, a gyerekneuro-

lógiára vagy az ortopédiára. Az őket vizsgáló 
szakemberek az évek során látták azon gyere-
kek fejlődését, akik hozzánk jártak, és elkezdtek 
minket ajánlani. Emellett a szülők is egymás közt 
megosztják tapasztalataikat, jó hírünket keltik, 
hiszen ezeknek a gyerekeknek szinte élethosz-
szig tartó fejlesztésre van szükségük. Akármilyen 
hízelgő is, hogy ilyen nagy a kereslet irántunk, 
hiába tudjuk, hogy minden gyermek mögött 
egy különleges családi történet rejlik, hosszú ná-

lunk a várakozási lista. 
Sajnos nagyon kevés 
a szakember a rend-
szerben. Különösen az 
autizmussal élő kiska-
maszoknak és a kama-
szoknak lenne nagy 
szükségük szakemberi 
segítségre, mert sok 
esetben ezeken a gye-
rekeken kívülről nem 
látszik semmi eltérő. 
Ránézésre ugyanúgy 
néznek ki, mint társaik, 
de társas és kommu-
nikációs megértésük, 
kifejezésük akadályo-
zott, nehézkes lehet. 
Ahogy a tipikus fejlő-
désben is, ők is nagy-
jából 10-12 éves kor-
ban kezdenek leválni 
a szülőkről. A többi 

gyermek egyre nagyobb teret hagy a kortár-
saknak, a közösségeknek, bár még néha a szü-
lőkre támaszkodnak. Az autizmusban pont ez a 
nehéz, a társas kapcsolódás és a kommunikáció, 
annak a nehézségnek a megértése, hogy a má-
siknak valamilyen szándéka van velem, s, hogy 
ez a szándék milyen, nem tudja, mert nehezen 
érzékeli, nehezen méri fel. Annak a felismerése 
is nehézséget jelenthet, hogy milyen jelei van-
nak a rossz szándéknak. Egy autizmussal élő fia-
talnak súlyos gondot jelenthet a segítségkérés, 
mert nem vagy nehezen tudja megfogalmazni 
az érzéseit. Az is előfordulhat, hogy nem is tudja, 
hogy segítséget kellene kérnie, mert pl. elhiszi, 
hogy valaki attól lesz a barátja, ha biztatására rá-
megy a befagyott tó jegére. 

Az új Fejlesztőközpont neve „Kitárul a Világ”. 
Miközben az új névről, az azt övező jelentésről 
és a kiterjedt munkátokról beszéltél, vizuálisan 
egy hatalmas szivárványt láttam, amely kaput 
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képez a nagyvilág felé. Elmesélnéd, hogyan ta-
láltátok ezt az elnevezést?

– A nevet a sógornőm találta ki. 13 éve is-
meri a terveimet, viszonyulásomat a családok-
hoz. Sokat beszélgetünk kollégáimmal, hogy mit 
és hogyan csinálunk, és 
mindannyian megegyez-
tünk abban, hogy általunk 
tényleg kitárul a világ, gye-
rekeknek, szülőknek egy-
aránt. Ugyanakkor a kol-
légáimnak is, hiszen sok 
új dolgot tanulnak meg. 
A családoknak akkor tárul 
ki a világ, amikor ráébred-
nek, nincsenek egyedül 
problémájukkal, nincse-
nek elzárva, elszigetelve, 
hiszen szoros kapcsolat-
ban vagyunk velük. Van 
úgy, hogy a szülők beül-
nek az órákra. Emellett 
folyamatosan támogatjuk 
őket pszichésen és információkkal, pl. hogyan 
tudnak máshonnan is segítséget igényelni. Van 
szülői klubunk is. Nagy szükségük van rá, mert 
lehet, hogy a diagnózis után megváltozik a világ 
körülöttük, sok esetben a barátok eltűnnek. Kol-
légáimnak pedig a közös továbbképzéseinken 
tárul ki a világ, megismerhetik egymás munkáját, 

kapcsolódhatnak egymáshoz, továbbképződhet-
nek, esetleges nehézségeikben pedig e szerető 
közösség támogatást nyújthat nekik. 

Akkor ez a szivárvány, – amit lelki szemeimmel 
láttam, miközben beszélgettük, – tényleg egy ha-

talmas kapu, mely kitárja a világot, terapeutának, 
gyermeknek és szülőnek egyaránt, hogy köny-
nyebb legyen az élet, hogy öröm legyen benne 
mindenkinek, hogy a szeretet áramolhasson és 
senki se érezhesse kevesebbnek magát. Köszö-
nöm szépen a beszélgetést, sok boldog, csillogó 
szemű gyermeket és szülőt kívánok nektek!

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

https://cspm.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://cspm.hu/
https://www.linkedin.com/company/csak-pozit%C3%ADvan-magazin/
https://hu.pinterest.com/csakpozitivanmagazin
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Dare to be the best! 
Építsd tudatosan önmagadat!
Építsd tudatosan pályafutásodat! 
– Szabad-e rabolni?

PÁLI PATRÍCIA

Hadd fürdőzzek meg fényedben!
Hadd mossam magamat tisztára érintetlen víztükrödben, hogy ragyoghassak, hogy csillogá-

sod holdudvarában rivaldafénybe juthassak s záporozzon rám a tehetség áldásának aranypora, 
hogy így általad én is értékké váljak, s bearanyozódjak!

Hagyd, hogy szennyemet tisztaságod eltüntesse, s mint királyné a király oldalán számonkér-
hetetlen védelmet kapjak, bűntelen büntetlenséget, feloldozást minden földi szennyemben!

Hadd mossam meg szennyemet a kiválóság forrásának kivételes bőségében!
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Tehetséged értékes árucikk nekem, miből ré-
szesedni én – nem átallom kimondani – oly na-
gyon akarok!

Mert nekem ahhoz jogom mindenek felett álló 
kétely nélkül örökkön örökké van és volt.

Mert te csak egy termék vagy a kezemben, 
egy teremtmény, mit életre bizony csak én hív-
tam, míg benned csak a remény és lehetőség pici 
magja volt, mi nélkülem elhalt volna egy sötét al-
konyon, ha én nem tápláltam volna, ha számára 
ideális közeget nem teremtettem volna.

Teremtményem vagy, s mint ilyennek döntési 
joga önmaga fölött már régen nincsen!

Mert bejegyeztem rád birtokviszonyom, lelke-
det adtad, hogy a benned szunnyadó talentum 
napvilágot láthasson!

Mert nélkülem te sötétség lennél, a föld po-
rában elvesző semmi, egy kínzó lehetőség, hol a 
reményvesztettek tükrében meghasadt arcodat 
kémlelhetnéd.

Nélkülem végignézhetnéd szánalmas hattyú-
dalodat és elhaló hangon könyöröghetnél For-
tunának, hogy fogadjon kegyébe egy csodála-
tos pillanatra, mikor megízlelheted a tehetséged 
adta édes mannát.

Mi a szentháromság nevében kegyet gya-
korlunk, s téged megalkotunk, összelegozzuk 
darabokból álló tehetségedet és remekművet 
alkotunk, dicső alkotást, mi előtt leborulhat az 
egyszerű halandó, kiben a talentum morzsája 
sem létezik, ki csak csodálhat téged, oly egyedit.

Felépítünk és összelegozunk téged, cserébe 
csak egyet kérünk, mi, a szentháromság nevében.

Add el lelkedet, s mondj le magadról mind-
örökre! Fogadd el, hogy te pont addig létezel, 
amíg mi arra teret adunk neked, s szobrodat 
ahogy mi magasra emeltük és tetejére kiültünk, 
úgy bontjuk vissza, ha tovább téged arra méltó-
nak nem talál a szoborépítők népe.

Mert mit felépítettünk és csúcsán megpihen-
tünk, azt mi könnyű szerrel lebonthatjuk és az 
értünk epekedőn sorba állók hadából egy újabb 
áldozatot könnyen kihalászunk és indul újra a 
munka a csillagok felé, hol megpihenve és meg-
tisztulva, a csillogásban és fényben fedhetetlenné 
válva mi újra sikerittasak leszünk, s glóriánk köré 
újabb gyűrűt teszünk, hogy még nagyobbak és 
hatalmasabb legyünk, még vonzóbbak a sorban 
álló talentumok számára!

Mert te csak egy árucikk vagy számunkra, 
egyszerhasználatos tárgy a múlandó emlékek 
világában.

A szentháromságok szentháromsága mi va-
gyunk.

A szeretet a pénz és a siker megtestesítve a szü-
lők, az edzők és managerek földi halandó képében.

A szülők, az edzők és a managerek és nevük-
ben a szeretet, a siker és a pénz beszél báránybőr-
be bújtatva a sóvár vágyódást, a minden áron a te-
hetség hozta javakból való osztozás kapzsi vágyát.

S álljon itt testamentumunk, minek nevében 
ezt elkövetni jogunk és büntetlen szabadságunk 
van veled!

Mi a szülők a szeretet nevében jogot formálunk 
a sikerben való részesedésben, feladatoddá te-
szem, hogy benned mi talentum nekünk köszön-
hetően megfogant és életet kapott kiteljesítsd, 
hogy csodás teremtésünk elvetett magjából égig 
érő fát nevelj, mire mi is felmászhatunk és csúcsá-
ról a csillagokat elérő sikert megkóstolhassuk!

Kiterjesztett énem vagy, szóval, ha én szeret-
ném, neked is szeretned kell!
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Ha én ott szeretnék lenni, akkor neked engem 
oda kell vinned, fel kell emelned, s hagynod kell, 
hogy a sikerben megfürdőzzek!

Én az edző, a siker letéteményese, kegyembe 
fogadlak, hogy általam naggyá lehess, hogy a si-
ker nevében veled azt tehessek, amit csak akarok, 
úgy, ahogy akarom, mert te csak egy lehetőség 
vagy, egy lehetőség, mit én váltok valóra, ha jó-
gyerek módjára követed, mit urad és parancso-
lód akar és feladatul szab!

Ha megteszed és szádra lakatot téve a csönd 
magányába fojtod összes érzésedet, panaszra és 
kételyre nyitni szádat nem nyithatod, mert tudd, 
eldobható kis alany vagy, kinek helyére sorban áll 
oly sok sikerre éhes szülőpár, kik áldozati bárá-
nyukat nekem odaadni nem restellik és teljhata-
lommal engem felkenni nem kételkedik!

A pénzcsapon ülök, a megváltó mannán, mi 
értelmet és célt ad küzdelmednek – szól gőgösen 
a managerek hada, kiknek szeme előtt az árucik-
ké alacsonyított embertermék dollárokkal kifes-
tett kiterített emberbőre lebeg csak ott elől el.

Egyszer használatos árucikk, miből gyorsan 
hasznot kell préselni, testét-lelkét négyzetcenti-
méterenként áruba kell bocsátani és pénzesíthe-
tő reklámfelületté kell tenni.

Vigyázni fogok rád és egyben tartalak, bízz 
bennem, s add oda életed, mert jólétem benned 
lakik, jó állapotban tudlak csak a végtelenségig 
kihasználni!

Hallottátok szavunkat, s most hadd menjen 
tovább a buldózer, s egy összeroppantott és a 
semmibe taszított szobor nyomait eltüntetve had 
épüljön egy újabb monumentális építménye a te-
hetség álszent ünneplésének, hogy az egyszerű 
ember leborulhasson előtted, s még magasabb-
ra emeljen téged velünk a csúcson, ott a magas-
ban sütkérezve! 

S indul újra a mantra, újabb talentum, újabb 
fényére sóvárgó akaratosan csábító szava.

„Hadd mossam szennyem vizedbe, s szeny-
nyezhessem be fénylő tükrödet, s megtisztulva 
mehessek tovább beszennyeződni, s egy újabb 
kristálytiszta vizet újra merő fertővé tenni!”



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

Kele Juci-
A művészetnek nem csak
a galériákban van a helye
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KOVÁCS BRIGITTA EFI

A kezdetek
Eredetileg csak hobbi szinten festet-

tem, rajzoltam. Még akkor is, amikor az 
egyetemen építésznek tanultam. Emlék-
szem, Egri Orsi, a Tranzit Art “szíve-lelke” 
egyszer meglátta a laptopomra háttér-
képnek kitett képemet, és ő kérte, hogy 
állítsak ki nála. Ezután 2 évig “piszkált”, 
mire beadtam a derekam. Számomra ez 
sorsfordító volt, mert akkor jöttem rá, 
hogy amit én korábban a szekrénynek 
meg a falnak festettem, az másoknak 
is erőt adhat, gyógyíthat, inspirálhat.

Nem keresem a szereplési helyzete-
ket, de ekkor azt gondoltam, hogy ha 
a képeim valóban sokaknak segítenek 
– márpedig a visszajelzések ezt tükrözik 
–, akkor önzőség lenne nem megosztani 
őket. Ez is egy olyan plusz, ami az évek 
során gyakran adott erőt a munkához.

Az üzenet
A saját lelki folyamataimból, vívódása-

imból alkotok, és valószínűleg magamat 
gyógyítom a festéssel. A festés előtti váz-
latom nagyon ritkán egyezik a végered-
ménnyel, mert alkotás közben egyfajta 
csatornává válok, ilyenkor flowban, ins-
pirációfolyamban vagyok. Ez a legcso-
dálatosabb része, és tölt is engem! Talán 
pont ezért sokszor a saját képeimet is 
csak sokkal később értem meg.

Hiszek a spiritualitásban. Katolikus 
neveltetést kaptam, amit nem tagadtam 
meg, de mellette gyakorló buddhista, na-
gyon mély meditáló vagyok. Nemrég jöt-
tem haza egy egyhónapos elvonulásról. 
Azt látom, hogy a különféle spirituális 
utak, vallások egy irányba vezetnek, 
ugyanarról szólnak, ugyanaz az üze-
netük. Mindegy, hogy Isten jó szándé-
kának, a karmának, a véletleneknek, a 
sorsnak, a végtelen teremtőnek vagy 
bárminek nevezzük, de ez a valami 
VAN. Én ebből táplálkoztam egész éle-
temben, és azt gondolom, hogy nagyon 
érzékeny, fogékony vagyok rá.

Hiszem, hogy végül még a legna-
gyobb tragédia is pozitív üzenetet hor-
doz számomra. Amikor nehézségek 
jönnek, akkor úgy érzem, azért “billent 
fenéken” az élet, mert én nem vagyok 
képes saját magamat jó irányba terelni, 
és ezért kell egyfajta külső noszogatás. 
Azt gondolom, vezetve vagyunk, és 
ha nyitva tartjuk a szemünket, akkor 
még jó irányba is haladhatunk.

Színek, szimbólumok
A türkizkék és a zöld, ill. ezek számta-

lan kombinációja, árnyalata valóban jel-
lemző a festményeimre. A kék és a zöld 
számomra a természetet szimbolizálja, s 
valamiért egészen belém ivódott ez a két 

A Szuperhősök a valóságban no-
vemberi részében Kele Juci kép-
zőművész-építésszel beszélgettem. 
A vele készített interjú ébresztett 
rá, mennyire fontos, hogy a művé-
szet ne csak a „steril” galériákban 
kapjon helyet, hanem élő, mindenki 
számára elérhető, minket körülvevő 
legyen. S ami még ennél is lényege-
sebb, hogy Juci alkotásai nemcsak 
szépek, de nagyon erős üzeneteket 
is hordoznak magukban.
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szín. Egyébként az emberi szem a legtöbb árnya-
latot a zöldben és a kékben tudja megkülönböz-
tetni, ami az evolúciós fejlődésünk hozadéka.

Szívesen használok szimbólumokat, de nem a 
szokásos megközelítésben. Bár van jin-jangos ké-
pem, de a jelkép ott is kimozdul a megszokott áb-
rázolásból. Számomra a jin-jang is sokkal inkább 
térbeli forma, mint síkbeli alakzat. Már régóta 
tervezem, hogy megalkotom térben. Szeretem a 
szimbólumokat egymásból összekapcsolni. Pél-
dául a szív síkbeli alakja térbe kivetítve, felülről 
nézve a végtelen jelét adja.

Építészként szívesen gondolkodom térben. 
Ezért is kezdtem el installációkat építeni, mert le-
het ugyan három dimenzióban festeni, de az nem 
adja ugyanazt az élményt.

Az Egy
Azt látom, hogy kivétel nélkül minden ösz-

szefügg mindennel. Mindegy, hogy egy adott 

dologra milyen perspektívából tekintünk, hogy 
ráközelítünk vagy távolabbról nézzük. A jin-jang 
kapcsán most eszembe jutott, hogy nincs jó 
meg rossz. Bár van fekete meg fehér, de a sötét-
ség csak akkor létezik, ha van világosság. A fény 
hiánya a sötét.

Azt gondolom, hogy csak megértett, elfoga-
dott lelkek vannak, meg olyanok, akiket nem 
fogadtak el, nem értettek meg. A saját életem-
ben azt tapasztalom, hogy minden dolog, amire 
energiát és figyelmet fordítok, az egy idő után 
megértéssé válik, és ilyenkor meglátom az ösz-
szefüggéseket.

Hiszem, hogy valahol minden egy és ugyan-
az. Az, hogy én itt most kifújom a levegőt, bár 
nem ebben a másodpercben, de egyszer, sok-
sok galaxissal arrébb hatással lesz a végtelen 
térre. Minden kicsi mozdulatunk, minden apró 
gondolatunk hatással van a környezetünkre, 
ami éppúgy visszahat ránk. Ha csak azt gon-
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dolod, hogy valakivel kedvesen viselkedsz, akkor 
kedves lesz hozzád. Bár igazából ez sokkal komp-
lexebben működik. Ha te mondjuk most ismeret-
lenül kedves vagy velem, akkor valószínűleg én 
egy másik ismeretlen emberrel leszek kedves, aki 
szintén egy ismeretlen emberrel lesz kedves, és 
egyszer majd veled lesz ismeretlenül kedves va-
laki, amiről te nem is fogod tudni, hogy ebből a 
folyamból indult ki. Hiszem, hogy minden rezdü-
lésünk hatása visszajut a kiindulópontba.

Szerencsére az életemben túlnyomórészt 
a pozitív megtapasztalások a jellemzőek. Azt 
látom, hogy a jó folyam erősebb – legalábbis 
szeretem így nyitva tartani a szemem, hogy 
erre koncentrálok, ezáltal magamat is folya-
matosan töltöm, és így egy olyan ciklusba ke-
rülök, ami egy öntöltő-állomássá válik. Ez nem 
jelenti azt, hogy az életemben nincsenek nehéz-
ségek, de az, hogy abban a nehéz pillanatban 
hogy birkózok meg vele, rajtam múlik.

Teremtés
Szerintem azokkal, akiket megérintenek a ké-

peim, nagyon hasonlóan gondolkodunk, ill. a lel-
keink egy adott metszetben keresztezik egymást.

Azoktól, akik hisznek a képeim üzenetében, 
sok pozitív visszajelzést kapok. Legutóbb pl. egy 
babakocsit toló kismama emlékeztetett, hogy 
amikor a párjával kapott tőlem egy saját készítésű 
hűtőmágnest – amin volt egy kislány, aki megta-
lálja elveszett kisbabáját, ezzel önmagát ill. kicsi 
mását – azt mondtam nekik, hogy legyen meg a 
gyermekáldásuk, és higgyenek benne. Ő pedig 
a következő hónapban várandós lett. Ezzel nem 
azt akarom mondani, hogy én vagy a mágnesem 
varázsolta nekik a kisbabát, de azt igen, hogy aki 
hisz a festményeim üzenetében, annak a legkü-
lönbözőbb helyzetekben adhatnak erőt, hitet 
és ihletet ahhoz, hogy vágyuk valósággá váljon. 
Mindaz, amire szándékkal, odafordulással fi-
gyelünk, az életünket is olyan irányba fogja 
görgetni, amire nyitottak vagyunk.

Hiszem, hogy mi teremtjük a saját világunkat. 
Ha csak a fizikai síkot vesszük, már amikor festek, 
az is egyfajta teremtés. De a fizikain túl, a lelki 
síkon is teremtünk. Minden kedves gesztusunk, 
gondolatunk új kedves mozzanatokat generál, és 
érdemes ezekkel körülölelni a környezetünket, 
hogy ők is ezt sugározhassák tovább. Abszolút 
hiszek a teremtés erejében!
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A művészet
Az én felfogásom szerint a művészetnek 

az a célja, hogy a befogadót megállítsa, ösz-
szekapcsolja a lelkével, és elindítson benne 
egy olyan folyamatot, amire a művésznek már 
nincs ráhatása. Ott már csak a befogadó és a mű 
van. Az én olvasatomban az a jó, ha ez egy pozitív 
tartalom, és pozitív irányba viszi el az embert.

A művészek nagy része azért alkot, mert vala-
milyen nagyon erős érzelmi töltetet akar kiadni 
magából – a legtöbbször a fájdalmát. Amikor tini 
koromban elkezdtem festeni, akkor rengeteg fáj-
dalmat festettem ki magamból. Ez az irány azon-
ban hosszú távon nem vitt előre.

Befogadóként a vizuális tartalmak komoly 
hatással vannak ránk. Ha csak abba belegon-
dolunk, hogy amikor becsukjuk a szemünket, és 
magunkban kimondjuk, hogy béke, vagy szere-
tet, akkor az a testünkben kellemes érzetet kelt. 
Ha azt mondjuk, gyűlölet, háború, akkor pedig 
összeszorul a gyomrunk és a szívünk. Ha csak 
szavakra gondolunk, már az is befolyásolja a fizi-
kai létünket. A képek, a filmek, a könyvek pedig 
még inkább.

Szerintem nemcsak a művészeknek, hanem 
mindenkinek felelőssége, hogy milyen hatást 
gyakorol a környezetére. Ha nem vagyunk 
tudatában annak, hogy minden apró tettünk 
következményekkel jár, akkor mondhatjuk, 
hogy könnyen viselkedünk felelőtlenül.

A sorsfordító élmény
Sokáig belsőépítész voltam, és a két kislányom 

mellett éjszaka festettem, de soha nem mertem 
kilépni a munkahelyemről, pedig a festészet egy-
re több sikert és elfoglaltságot hozott. Aztán be-
következett életem legerősebb spirituális élmé-
nye, ami ráébresztett arra, hogy nekem a vászon 
mellett a helyem. Ez kellett ahhoz, hogy felmond-
jam az állásomat, és az addigi, már félállásként 
működő festészetbe gőzerővel belevágjak. Ko-
rábban mindig ámulattal figyeltem azokat, akik-
nek az életében csodák történnek, de nem hittem 
abban, hogy én is lehetek egy ilyen ember. Igen, 
valóban, a közösségi oldalamon szerepel egy 
mondat, miszerint az álmaink is valósak. Éber ál-
modó vagyok, ami azt jelenti, hogy az álmaimat 
nem csupán „elszenvedem”, hanem tudatosan 
irányítom. Nem mindig álmodok így, de van, ami-
kor szükségem van rá, mert ezáltal kapcsolódha-
tok a tudatalattimhoz, ahonnan az aktuális kihívá-
saimhoz útmutatást kapok. 

Az építészet
Lehet, hogy sokaknak ez most különösen 

hangzik, de én eléggé realista vagyok – való-
színűleg ezért is találtam meg anno az építésze-
tet –, számomra azonban az építészetből mindig 
hiányzott valami. Bár szépet tudok alkotni, szép 
tereket hozhatok létre, de nem lehet vele üzene-
teket átadni. Nekem pedig nagyon fontos, hogy 
az általam megnyilatkozó üzeneteket elmond-
hassam. A festés, ill. az installáció-készítés erre 
tökéletes eszköz.

Építészként is igyekeztem a tereket úgy for-
málni, hogy az az ügyfeleim lelkéhez, életformá-
jához a leginkább megfeleljen. Sőt, vannak nagy 
építészek, akik ily módon óriási dolgokat alkot-
tak, de hozzám jobban illik a festészet.

A képek
Szerintem mindenkinek mindig mást jelent 

egy kép. Ez az a varázs, amitől valami művé-
szetté válik, hogy megfogja a befogadót, s az 
ő lelkét is tovább mozgatja, remélhetőleg ins-
pirálja. Egy-egy kép számomra soha nem egy él-
mény megfestése, hanem legtöbbször egy olyan 
momentum, amiben sok-sok élményt gyúrok ösz-
sze, amivel egy adott hatást szeretnék kifejezni.

LOVE NOW
Az Eleven Ősz című programsorozatra készí-

tettem egy installációt, ami egy 3 részes alkotás 
3. darabja, és a Love now címet kapta. Ehhez 
kapcsolódóan nagyon sok pozitív visszajelzést 
kaptam, ill. ezzel az installációval bekerültem az 
Oktogon című építészeti magazinba, ami szak-
mailag is nagyon sokat jelent nekem. Az óriás 
betűkből elsőre csak az egyik felirat rajzolódik ki: 
LOVE, majd egy nézőpontváltás után felbukkan a 
másik üzenet is: NOW. Legyünk a mostban és 
szeressünk jobban! Az ‘o’ betű – mint bolygónk 
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szimbóluma – pedig még sok plusz tartalommal 
látja el az alkotást, hisz nagyon aktuális, hogy 
Földanya felé forduljunk.

Az installációimat igyekszem újrahasznosí-
tott anyagokból megépíteni. Amikor a sorozat 
3. részét készítettem, nagyon sok dolog járt a 
fejemben. Egyrészt, hogy hiába beszélünk a 
környezetvédelemről, az nem elég, tenni kell 
érte. Nem tudnék a saját gyerekeim szemébe 
nézni, ha azt mondanák, hogy ez a ti hibátok, 
ti rontottátok el. A környezettudatosság mind-
annyiunk felelőssége. Azt gondolom, hogy a 
döntéshozók, akiknek feladata lenne adott intéz-
kedések érvényre juttatása, cselekvés helyett csak 
beszélnek erről a témáról, de ettől függetlenül mi 
nem mutogathatunk rájuk, hanem egyéni szinten 
is meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt, más-
képp nem érhető el változás. Én is igyekszem kör-
nyezettudatosan élni a mindennapjaimat.

MeditÁLLJ!
Ez volt az 1. installációm, ami egy spirálisan 

felfutó tér. Szerettem volna egy elvonuló helyet 
létrehozni a városi nyüzsgésbe. Ezt egyébként 
nagyon sokan használták, aminek elképesztően 
örültem. Valaki csak 1 percet töltött ott, de olyat is 
láttam, aki fél órát bent volt. Szerintem igenis len-
ne igény arra, hogy az embereknek intim tereket 
adjunk. Az ellenvetés erre mindig az, hogy nem 
lehet ilyesmit létrehozni, mert a hajléktalanok 
egyből beköltöznek. A MeditÁllj! installációba 
be lehetett látni, így arra nem volt alkalmas, hogy 
oda beköltözzön valaki, arra viszont igen, hogy 
elvonuljon az ember az őrületes városi forgatag-
ban. Azt hiszem, erre mindannyiunknak szüksége 
van ahhoz, hogy kerek egész legyen a lelkünk.

HiánypótLÁSS!
Amikor először megkerestek az Eleven Tavasz 

és Ősz fesztiváltól, hogy készítsek installációt a 
Gárdonyi térre, akkor eredetileg az egyik fára sze-
rettem volna pici, függesztett, gumószerű ülőfelü-
leteket létrehozni – mert szerintem nagyon kevés 
pad van a városban. Csakhogy mire neki akartam 
látni, a fa már nem volt ott, ugyanis kivágták. Így 
arra jutottam, hogy a fa emlékét fogom megörö-
kíteni. Maga a fa egy háló volt, vesszőfüggöny-
be belevágva. Mellétettem egy nagy kaspót, tele 
borostyánnal, amiben kis cetlik voltak (újrahasz-
nosított papírtekercsből). Egy táblára pedig kör-
nyezettudatos vállalásokat írtam – amiket az évek 
során sikerült beépítenem az életembe. Arra kér-
tem a járókelőket, hogy együtt zöldítsük vissza a 
fát. Ha vállalnak egy-egy környezettudatos lépést 

az életükben, akkor azt írják rá a cetlire, és tűzzék 
be a fa helyére egy szál borostyánnal együtt. Ér-
dekes volt a folyamat, mert 5-6 nap után kezdtek 
az első levelek elszáradni – amit nem kalkuláltam 
bele. Ezeket előbb le akartam szedni, de attól, 

hogy a járókelők folyamatosan tűzték bele a friss 
borostyánokat, még élőbbé vált az egész. Végül 
több száz rendkívül komoly környezettudatos 
vállalást írtak fel. Ezek a cetlik még mindig 
megvannak. Voltak köztük egészen megható-
ak is, mint pl., hogy „Eggyel kevesebb gyere-
ket vállalunk, mint amennyit terveztünk”. Ha 
ezeknek csak a tizedét megvalósítják az em-
berek, már annak is elképesztő hatása lehet. 
Egy érdekesség, hogy a Reunion című képem 
egyik inspirációja az elszáradt borostyánok el-
égetése volt.

Emberközeli művészet
A képeim azért sincsenek galériákban, mert 

Magyarországon – sok külföldi országgal ellentét-
ben – az építész végzettség nem számít művész-
nek, inkább mérnöknek. De nem bánom, hogy 
így alakult. Talán szabadabban tudok így alkotni, 
és nem kell igazodnom szigorúan megszabott 
keretekhez. Kisebb galériák azonban már most is 
szerepeltetik a képeimet, és bízom benne, hogy 
hosszú távon csak az fog számítani, amit letettem 
az asztalra.

Hiszek abban, hogy a művészetnek nem 
csupán a galériákban van a helye, hanem kö-
rülöttünk is. Szerintem fontos, hogy minden, 
ami körülvesz minket, az inspiráljon, töltsön, 
mert csak így tudunk mi is egyre többet adni 
a világnak. 

http://kelejuci.com/

http://kelejuci.com/
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CZECZON

Az UNICEF és a Gallup több mint 21 ezer 
gyermek és felnőtt bevonásával készült kutatása 
azt mutatja, hogy a fiatalok túlnyomó többsége 
szerint az egészségügy, az oktatás és a fizikai biz-
tonság javulása miatt jobb most gyereknek lenni, 
mint régen, a szüleik idejében. 

Ugyanakkor a vizsgálatból kiderült az is, hogy 
bár a fiatalok csaknem 50 százalékkal nagyobb 
valószínűséggel hisznek abban, hogy a világ 
egyre jobb hellyé válik, mint az idősebbek, op-

timizmusuk nem jelent teljes elégedettséget: a 
felmérés szerint a fiatal generációban gyakori a 
depresszió és a szorongás, erősen nyugtalanítja ezt 
a korosztályt az éghajlatváltozás és annak elégte-
len kezelése, és szkeptikusak a közösségi média 
információival szemben is. A felmérés szerint az 
idősebbekhez képest jellemzőbb rájuk a globális 
gondolkodás és jobban bíznak a tudósokban és 
a nemzetközi együttműködésben az olyan válsá-
gok kezelésében, mint a koronavírus-járvány.

A gyermekek világnapja –
egyszerre optimisták
és elégedetlenek a mai fiatalok 

A mai fiatalok derűlátóbbak a szüleiknél, ugyanakkor hatékonyabb válságkezelést várnak a dön-
téshozóktól – derül ki az UNICEF legújabb globális felméréséből. 

A gyermekek világnapja alkalmából végzett közvéleménykutatás arra kereste a választ, hogy mi-
lyen ma gyereknek lenni és mennyiben látják a fiatalok másképp a világot, mint az idősebb generáció.
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A Changing Childhood Project (Változó 
Gyermekkor Projekt) az első olyan felmérés, 
amelyben több generációt is megkérdeztek a 
világ helyzetéről és arról, hogy milyen a mai 
korban felnőni. Az Afrikában, Ázsiában, Euró-
pában, valamint Észak- és Dél-Amerikában 21 
országra kiterjedő reprezentatív kutatás két 
korcsoportot vizsgált: a 15-24 éveseket és a 40 
évnél idősebbeket. 

„Ez a kutatás össze-
tett és árnyalt képet 
nyújt a generációk 
közötti különbségek-
ről. Bár az olyan jelen-
ségek, mint a klíma-
változás, a járványok, 
a szegénység és a 
különböző társadal-
mi egyenlőtlenségek 
pesszimizmusra ad-
nak okot, van okunk 
örülni is: a gyerekek 
és a fiatalok eltökél-
tek, hogy jobb hellyé 
teszik a világot. Ag-
gódnak a jövő miatt, 
de magukra a megol-
dás részeként, annak 
aktív alakítójaként te-
kintenek” – összegzi a 
közleményben Henri-
etta Fore, az UNICEF ügyvezető igazgatója.

A felmérésből kiderült: a mai fiatalok 39 szá-
zaléka tartja magát világpolgárnak, azaz azono-
sul azzal a képpel, hogy az egész emberiséghez 
és nem csak saját nemzetéhez tartozik, szemben 
az idősebb generációk 22 százalékával. A fel-
mérés szerint minden egyes életévvel átlagosan 
egy százalékkal csökken annak a valószínűsége, 
hogy az emberek felelősséget éreznek a nemze-
tükön túlmutató jelenségek iránt.

Vannak olyan kérdések, amelyekben nagy az 
összhang a különböző generációk között. Ilyen 
például az éghajlatváltozás és az oktatás fontos-
sága, illetve a nemzetközi együttműködés és a 
gyermekképviselet sürgetése. Ezzel szemben 
a globális gondolkodás és felelősségérzet, va-
lamint a történelmi haladás elismerése komoly 

megosztottságot tükröznek, ahogy az optimiz-
mus tekintetében is nagy a nemzedéki szakadék.

A kutatás szerint a gyerekek és fiatalok általá-
ban jobban bíznak a nemzeti kormányokban, a 
tudósokban és a nemzetközi sajtóban, a felmé-
résből ugyanakkor világossá válik, hogy a mai 
fiatalok tökéletesen tisztában vannak a globális 
kihívásokkal is.

A fiatalok többsége úgy gondolja, hogy az on-
line világ komoly kockázatokat hordoz a számuk-
ra. A megkérdezettek 78 százaléka az erőszakos 
vagy szexuális tartalmakat, 79 százaléka az online 
zaklatást gondolja a legveszélyesebbnek. Mind-
össze 17 százalékuk állítja, hogy „nagyon bízik” a 
közösségi média platformokban és abban, hogy 
azok valós információkat hordoznak.

Míg az alacsony és közepes jövedelmű orszá-
gokban élő fiatalok 64 százaléka úgy véli, hogy 
anyagilag jobban boldogulnak, mint a szüleik, a 
magas jövedelmű országok fiataljai alig hisznek 
a gazdasági fejlődésben: kevesebb mint egy-
harmaduk látja jobbnak a saját esélyeit a boldo-
gulásra. A fiatalok mintegy 60 százaléka szerint 
nagyobb nyomás nehezedik a mai gyerekekre a 
siker érdekében, mint egykor a szüleikre.



114   CsPM

Az éghajlatváltozással tisztában lévő fiatalok 
csaknem háromnegyede azt várná, hogy a kor-
mányok jelentős lépéseket tegyenek a jelenség 
kezelésére. Ez az arány az alacsony és közepes 
jövedelmű országokban még magasabb, 83 szá-
zalékos - ezek azok a területek, amelyeket a klí-
maváltozás várhatóan a legnagyobb mértékben 
érint a jövőben.

A fiatalok nagy többsége szinte minden or-
szágban úgy véli, hogy országuk nagyobb bizton-
ságban lenne a koronavírushoz hasonló fenyege-
tésekkel szemben, ha a kormány más országokkal 
együttműködésben, nem pedig egyedül kezelné 
a válságot. Emellett a 15-24 éves korosztályban 
átlagosan 58 százalék gondolja úgy, hogy na-
gyon fontos, hogy a politikai vezetők odafigyelje-
nek a gyerekek véleményére.

A korosztály több mint egyharmada számolt 
be gyakori szorongásról és idegességről, és 
csaknem minden ötödik vallott depresszióról, 
illetve a motiváció hiányáról a pandémia idején 
végzett kutatásban. A generációk egyetértenek 
abban, hogy a mentális egészséget érintő kérdé-
sekben az a legcélravezetőbb, ha a tapasztalata-
inkat megosztjuk másokkal és segítséget kérünk, 
mindkét korcsoport több mint 80 százaléka véle-
kedett így. 

„A probléma súlyosságára más nemzetközi és 
hazai kutatások is rámutatnak, ezért is döntött úgy 
az UNICEF Magyarország, hogy idén a gyerekek 
és fiatalok mentális egészségét helyezi fókuszba a 
gyermekek világnapján, november 20-án. A gyer-
mekjogi szervezet hazai kampánya arra hívja fel a 
figyelmet, hogy csak akkor tudunk segíteni a lelki 
nehézségekkel küzdő fiataloknak, ha a probléma 
nem tabu, segítséget kérni pedig nem szégyen”.
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– Nem szeretném, hogy 
sajnáljanak – kezdi Ildikó a be-
szélgetést. Egy csoportbéli isme-
rős ajánlására hívtam fel, azzal a 
kéréssel, meséljen magáról, és 
arról, hogy tudna-e neki segíteni, 
ha írok jelenlegi életéről, gyó-
gyulási folyamatáról, arról, hogy 
ugyan a tüdejében áttétek van-
nak, ő mégis életvidáman, önma-
gát felvállalva jár a kezelésekre, 
azzal a belső bizonyossággal 
ragyog mindenfelé, hogy tudja, 
meg akar, meg fog gyógyulni.

– Legtöbben, akik tőlem 
vásárolnak, nem is tudják, hogy 
miben vagyok benne, nem ver-
tem nagydobra, az emberek a 
nehezebb témákat tabuként ke-
zelik, ha megtudják, hogy valaki 
daganatos beteg, sok esetben 
elfordulnak tőle, van, aki biztos 
abban, hogy meg fogsz halni, 
ha rákos vagy. Ezért megkértem 
a családomat, hogy ne mondják 
el, ha akarom, majd én elmondom, és azoknak mondom el, akiknek én akarom. Ettől függetlenül 
szükségem van arra, hogy beszéljek olyanokkal, akik értenek a nyelvemen, és olyanokkal is, akik 
hasonló cipőben járnak, és tudva tudják, hogy meg akarnak gyógyulni. 

RÓNAI KATALIN

Álmaimban nincs akadály 
Beszélgetés Máthé Ildikó virágkötővel

Ildikó virágkötő, nem is akármilyen szépsége-
ket készít, s miközben mesél munkáiról, – nekem, 
aki magam is kézművestanár vagyok, – lelki sze-
meim előtt megjelennek a csodás asztali díszek, 
adventi koszorúk, az ajtóra akasztható vendég- 
és angyalváró szépségek, mert Ildi belső szépsé-
gét, melyet a betegséggel szemben is hadrend-
be állított, kivetíti az alkotásaira is.

– Egy nagyon fontos számomra, – folytatja 
Ildikó, – a munkámat és a betegségemet sosem 
mosom össze. Ezt várom el a vásárlóimtól is, 
mert a kettő nem ugyanaz. Tőlem ne a betegsé-
gem miatt vásároljanak, hanem azért, mert szép-
séges dolgokat készítek. Az egy másik dolog, 
hogy engem megnyugtat, gyógyít az alkotás, 
és az is, ha valaki az általam készített kompozí-
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ció révén boldogabb lesz, örömet okoz család-
jának, barátainak vagy önmagának. Régebben 
más típusú munkahelyeim voltak, néha egész 
nap bent voltam a munkahelyemen. Amikor be-
teg lettem, teljesen le kellett állnom. Ez nagyon 
furcsa volt, kiüresedést éreztem, mindenkép-
pen kellett kezdenem magammal, a lényemben 
rejlő kreativitásommal valamit, hogy bele ne 
gárgyuljak abba, hogy csak otthon ülök, elvég-
zem a házimunkát. A semmittevés nem elégített 
ki, ezért is kezdtem el készíteni az alkotásokat. 
Régebben szereztem a virágkötő képesítést, s 
ez most nekem nagyon nagy öröm, és egy új út, 
az, hogy alkothatok.

– Azt látom, hogy tudatosan élsz, bár nem 
vagy könnyű helyzetben. Saját életem tapasz-
talata, hogy, amikor valaki találkozik a dagana-
tos betegséggel vagy más súlyos problémával, 
akkor valahogy, – ha ő is így áll hozzá, – új ajtók 
nyílnak meg, új lehetőségekre lát rá, amennyiben 
önmaga is szeretne változni, gyógyulni, és a gyó-
gyulás után megtartani azt az energiát.

– Betegségem első fázisában végbéleltá-
volításom volt. Sztómás lettem, s életem végéig 
ezzel kell élnem. Sokan élnek ezzel az életlehe-
tőséggel, van egy klubunk, ahol tudunk egymás 
közt a nehézségeinkről beszélni, mert sajnos, 
úgy a daganatos betegség, vagyis a rák, mint 
a sztómás lét egy tabutéma, és az emberek 
sokszor elfordulnak tőlünk. Pedig vannak, akik 
harminc, negyven évig is sztómásként élnek, én 
magam, két éve. Azt hiszem, a sztómás létnek 
szüksége lenne egy kicsit több figyelemre és 
empátiára. A pszichológusnő – akihez járok, – 
megerősített abban, hogy 100 emberből talán 
kettő az, aki elfogadja, és így viszonyul a sztó-
mához, mint én. Azt is mondta, lehet, megkér, 
beszélgessek az osztályos betegeikkel, öntsek 
beléjük reményt és erőt, a saját életem mintá-
ja alapján. Nagyon szívesen segítek. Van egy 
hölgy, akit a kórházban ismertem meg, ő is sztó-
más lett, a mai napig segítek neki.

– Amikor kiderül a daganatos betegség, 
az emberekben valami megszakad. Van, aki pá-
nikkal, félelemmel, elkeseredéssel, depresszió-
val reagál, van, aki erősebb lesz, és harcos énje 
előkerül, megmenti az új élet lehetősége, a saját 
magába és az orvosokba vetett hit, és ezzel az 
erővel indul el a gyógyulás felé. Azt hiszem, te is 
ilyen vagy.

– Én a MÁV kórházban kapom a kezelése-
ket, már két éve. Itt nem annyira rémisztő a sok 
beteg, mint a Kékgolyóban. A sugárkezelést 
az Uzsokiban kaptam. Azt mondhatom, csupa 
olyan orvosom és segítőm van, akik mindig tá-
jékoztattak a két év alatt, sosem kellett amiatt 
valamiről lemaradnom, hogy nem szóltak. Sem-
milyen negatív tapasztalatom nincs az egész-
ségüggyel kapcsolatosan. 31 éves voltam, 
amikor kiderült a betegségem, addig csak vért 
vettek tőlem, meg két napig voltam egy epe-
műtét miatt kórházban. Hát azért kicsit féltem, 
amikor elkezdődött a gyógyítási folyamat, de 
nem csalódtam az orvosaimban, és ezért sze-
rencsésnek érzem magam.

– Az alkotásaid, a virágokkal való munka 
plusz gyógyító terápia számodra, segít a jelen-
ben lenni, és megélni az élet csodáit. A sugárterá-
pia, a kezelések is mindig megkövetelik a jelenlé-
tet, a kezelés utáni oldás lehet, ha elkészítesz, pl. 
egy adventi koszorút vagy egy ajtódíszt. Milyen 
az alkotási folyamatod, milyen az ihletett álla-
pot? Mesélj erről!

– Lassan egy éve, hogy elkezdtem újra. 
Gyerekkorom óta imádom a virágokat, min-
dent, ami a virágokkal kapcsolatos, számomra 
egy örök csoda. Még a száraz virágokat is nagy 
becsben tartom. Öt évig dolgoztam virágbolt-
ban, nagyon nagy tervekkel indultam, óriási vá-
gyam volt egy saját virágüzlet. Aztán lemond-
tam róla, mert jött a betegségem. A daganatot 
eltávolították, de maradtak áttétek, ezért a mű-
tétet követő regenerálódás után újabb keze-
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lések jöttek, és nem tudtam visszaállni egyből 
a munkába, hiába bíztam benne. Fél évig nem 
volt más, csak, hogy folyamatosan kezelésekre 
jártam. Viszont az interneten keresgéltem köz-
ben, és bármikor megláttam valamit, ami meg-
tetszett, már megszületett a fejemben egy kép, 
amit el is készítettem. Ez is terápia. Tavaly ad-
vent előtt úgy döntöttem, hogy újra belevágok, 
és elkezdtem készíteni koszorúkat. Testvérem-
től és nagybátyámtól sok segítséget kaptam 
mindehhez. Az elkészített munkáimat a Face-

book oldalamra töltöm fel, és most szeretnék 
egy weblapot készíteni. A Facebook oldalam 
a megosztásoknak köszönhetően elég ismert 
lett, nagyon sok elismerést kapok, és ez nekem 
nagyon sokat számít. A sok like meggyőzött ar-
ról, hogy ezt kell csinálnom.

– Hogy történik a megrendelési folyamat?

– Általában üzenetben keresnek meg. Egy 
rövidebb vagy hosszabb beszélgetés után meg-
jelenik bennem egy kép, olyan kép, amelyre azt 
érzem, a beszélgetőtársnak erre van szüksége. 
Még sosem fordult elő, hogy, amit ezek alapján 
a képek alapján készítettem el, az ne tetszett 
volna a megrendelőnek. Pár hete készítettem 
csak úgy egy ajtódíszt, amelyre egy kis manót 
helyeztem el. Ezt nem megrendelésre készítet-
tem, de azt éreztem, hogy tuti ezt egy kisgyere-
kes anyuka fogja elvinni. Kitettem az oldalamra, 
és nem telt bele két óra, egy anyuka megkere-
sett, hogy ezt az ajtódíszt szeretné megvásá-
rolni, mert pont ilyenre vágyott a gyerekszoba 
ajtajára. Estére pedig kaptam egy másik meg-
rendelést, egy másik kisgyermekes anyukától. 
Vagy mentem haza a szüleimhez, és készítettem 
ajándékokat, mindegyiket személyre szólóan, 
de nem mondtam el nekik, hogy kinek melyiket 
készítettem, csak kipakoltam az asztalra, és tíz-
ből kilencen azt választották, amit nekik készí-
tettem. Mintha tudták volna, hogy direkt nekik 
készült.

– Azt mesélted, Erdélyből települtél át 12 
éve. Mi hozott Magyarországra?

– Abban a kis faluban, ahol éltem, semmilyen 
munkalehetőségem nem volt. Vannak rokonaim 
Pesten, s úgy éreztem, hogy nekem is itt a helyem. 
A nagybátyámmal és a tesómmal lakom. Lénye-
gében dolgozni jöttem Pestre. Egy munkalehető-
séget megpályáztam, és sikerült is, akkor eljöttem 
Erdélyből, azóta itt élek. Nem bántam meg. A be-
tegségem viszont ráébresztett arra, hogy bizonyos 

dolgokat másképp kel-
lene csinálnom. Job-
ban oda kell figyeljek 
magamra, mert sosem 
számított, hogy akár 16 
órát dolgozom. Az sem 
érdekelt, hogy ettem-e 
rendesen, ittam-e ele-
gendő folyadékot. Ez is 
bizonyára hozzájárult a 
betegségemhez, a kapkodó életforma, de mivel 
nem tudom, mi az a lelki ok, nem akarok senkit 
hibáztatni, se a külvilágot, se önmagam. Úgy va-
gyok vele, megtörtént. Jó, akkor menjünk előre, 
attól függetlenül, hogy tudom, nem lesz egy rövid 
időszak, hiszen a tüdőmben vannak áttétek, lehet, 
hogy akár öt évig is járnom kell kezelésre. Álmaim-
ban, terveimben azonban nincs akadály. Rajzolok, 
írok, elképzelem, tervezem a kis műhelyem, erről a 
tervemről nincs szándékomban lemondani, ez egy 
óriási húzóerő számomra. Ez olyan álom, mint 5-6 
éves koromban, amikor bizonyos voltam abban, 
hogy Pesten fogok élni, függetlenül attól, hogy a 
falumat ma is nagyon szeretem.

– Ildikó, kedves, nagyon köszönöm ezt a 
szívet melengető beszélgetést, kívánom, hogy 
továbbra is ilyen derűvel és bizonyossággal ha-
ladj az utadon! Vezéreljen a teljes gyógyulásban 
a virágokkal való kapcsolódás, a saját virágbol-
tod álma, és az a sok szeretet, melyet úgy adsz, 
hogy közben kapsz is.
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KOVÁCS BRIGITTA EFI

Jól emlékszem, akkoriban Észak-Svédországban éltem egy erdőszéli kis 
faházban. December 13-át írtunk. Az év legrövidebb, legsötétebb napja. 
Odakinn fogcsikorgató hideg volt. A fenyőkön lágyan elterülő, egykor puha 
hóboák az elmúlt napokban kemény jéggé fagytak.

Megmosakodtam, gyönyörű, hosszú ujjú, földig érő, fehér ruhát öltöttem, 
és megfésültem a mézszőke hullámokban derekamra omló hajam. Ahogy 
a falon lógó, díszes rámájú tükörbe tekintettem, rózsás arcom izgalommal 
vegyes elégedettséggel nézett vissza rám. Készen álltam.

Puszpángból font koszorúmat 7 gyertya ékesítette. Egymás után mindet 
meggyújtottam, majd gyapjú kabátot húztam, és vállamra vettem a gyertyá-
val teli tarisznyát. Kinéztem az ablakon. Csillagfényes, teliholdas éjszaka volt. 
“Bár lehet, hogy ez az év legsötétebb napja, azonban az egyik legvilágo-
sabb éjszakája” – gondoltam, a ragyogó égboltra tekintve. Ekkor farkasüvöl-
tés törte meg a csendet. “Itt az idő!” – biztattam magam, majd a gyertyákkal 
ékített fejdíszt óvatosan a fejemre helyeztem és égő fáklyával a kezemben 
nekiindultam a rengetegnek.

Fáklyámmal újabb és újabb gyertyát gyújtottam, s óvatosan a hóba he-
lyeztem őket. Elhatároztam, hogy fényt árasztok a világba. Lassan lépdeltem. 
Szertartásom minden apró lángja óriási jelentőséggel bírt. Időnként meg-
álltam a fák odvaiban elhelyezett gyertya-utánpótlásért, majd folytattam a 
megkezdett rítust. Előbb halkan, szinte csak dúdolva, aztán egyre hangosab-
ban, tisztán csengő hangon egy dalt kezdtem énekelni:

“Az éjjel súlyos léptekkel
járja körül az udvart és a házat.
Amint a napfény távozik a földről,
Úgy tűnnek el az árnyak.
Alattunk jövendölő álmok szárnyakon suhannak.
Gyújtsd meg fehér gyertyáid, Szent Lucia!

Varázslatok, sötét erők körénk szállnak,
áldott lángok őrzője véd meg minket.
Alattunk jövendölő álmok szárnyakon suhannak.
Gyújtsd meg fehér gyertyáid, Szent Lucia!

A csillagok, melyek bennünket vezetnek,
hogy megleljük az utat,
fénylő fáklyáddá válnak, igaz papnő.
Alattunk jövendölő álmok szárnyakon suhannak.
Gyújtsd meg fehér gyertyáid, Szent Lucia!”*

Mire az erdő legmélyére értem, kiviláglott számomra, mily fontos a sötét. 
Egyedül a sötétben születhet meg a fény, és még annyi minden!

*a dalszöveg saját fordítás, Jonna Jinton angol verziójából

Lucia, a fényhozó
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BALLA ANITA

A november az új karácsony – 
avagy idő előtti ünnepundor

Közeledünk 2021 végéhez és egyben az év legnagyobb és legszebb ünnepéhez, 
a karácsonyhoz. Bizonyára mindannyian örömünket leljük az ünnepet megelőző 
adventi időszakban, amikor kezdetét veszi a készülődés és várakozás. Csodáljuk a 
karácsonyi dekorba bújtatott utcai fényeket, fákat, üzleteket. A rádiók az örök klasz-
szikus karácsonyi dalokat játsszák. Az időjárás is a tipikus, bekuckózós hangulatot 
idézi, amikor másra sem vágyunk, mint hogy egész nap takaróba burkolózva, forró teát iszogat-
va, a meleg szobában olvassunk vagy a kedvenc sorozatunkat nézzük. Elkezdünk gondolkodni, 
kinek, milyen ajándékot vegyünk vagy készítsünk. Erről szól az advent, ami december első vasár-
napjától kezdődik hivatalosan. 
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Azonban, ahogyan sokan tapasztaltuk, az 
egész karácsonyi “mizéria” már november ele-
jétől elkezdődik, amikor még javában nem a ka-
rácsony körül forognak a gondolataink. Nincs is 
annál idegesítőbb, mint amikor épp hogy vége 
az általunk kevésbé ünnepelt halloween-nek, már 
minden készen áll az ünnepekre. Az összes pláza 
fullra dekorálva várja a vásárlókat, már novem-
ber elsejétől gerjesztve bennünk a stresszt, hogy 
eszünkbe se jusson másra gondolni, igaz, hogy 
még majdnem 2 hónapunk van karácsonyig. 
Alapvetően ez arra szolgálna, hogy ráhangolód-
junk a télnek erre a szakaszára, azonban sokunk-
ból ez éppen az ellenkezőjét váltja ki. Mire oda 
jutunk, hogy december 24-e, szenteste van, már 
másfél hónapja bőven elég karácsonyi impulzus 
ért minket, mely következtében rég elment a ked-
vünk az egésztől és örülünk, ha túl lehetünk rajta. 

Nem csoda, hiszen csak pár példát felsorolva, 
még véget sem ért ez a hónap és máris számos, 
új, most megjelent, karácsonyi filmmel találkoz-
hattunk. Persze a filmek meg tudják alapozni a 
hangulatot, de ebben az esetben sokunkban 
mégis egy fanyar érzést hagynak maguk után. 
Főleg az elmúlt hónapban, amikor napközben 
még a kora őszi, napsütötte időjárást élvezhettük, 
emellett természetes, hogy nem “kívánjuk” a ha-
vazó környezetben felvett képsorokat nézni. Arról 
nem is beszélve, hogy, ha már ilyen korán elkezd-
jük az efféle filmeket végignézni, december 25-
re nem marad film, amit a család együtt nézne 
meg (leszámítva a klasszikus Reszkessetek betö-
rőket, ha még nem untuk volna halálra). Emellett 
a plázákban ott állnak a hatalmas, feldíszített ka-
rácsonyfák, alattuk a rengeteg ajándékkal, em-
lékeztetve minket, hogy mi se felejtsük el meg-
venni a legjobb karácsonyi ajándékokat a család 
összes tagjának. Rengeteg üzlet és márka külön 
karácsonyi, limitált kiadású termékeket reklámoz, 

hogy gyorsan vegyük meg, mert ha nem sietünk, 
elfogy minden, mások elkapkodják előlünk. A 
kedvenceim az adventi kalendáriumok, amik 
rejthetnek akár csokit, akár valamilyen sminkter-
méket, a 24 kis ablak kinyitogatása kétszer is be-
lefér szentestéig, mert már olyan korán a piacra 
dobják őket. Emberi természetünkből adódva a 
megvásárlás után egyből elkezdjük kibontogatni, 
mert hajt a kíváncsiság, mi is lehet benne, vagy 
csak a csoki utáni vágyunk ébred fel bennünk és 
úgyis megígérjük, hogy “csak egyet” eszünk meg 
ma. Tavaly én is venni szerettem volna egy ilyen 
kalendáriumot, amiben szépségápolási és dekor-
kozmetikai termékek bújtak meg, azonban várni 
akartam vele, hogy december 1-jén kezdjem el 
kinyitogatni, de addigra sajnos az összeset felvá-
sárolták. Ez egyrészt jó, hiszen megspóroltam az 
árát, de másrészt nevetséges, hogy 1 hónappal 
karácsony előtt már kifosztották a vásárlók a bol-
tokat. A vásárlásra ösztönöznek a különféle leá-
razások is, mondván, hátha “megússzuk olcsón” 
idén. A közösségi média is tele van olyan influ-
enszerekkel, akik a PR ajándékokat bontogatják 
a kamerák előtt és mutogatják nekünk, nap mint 

nap több embertől látjuk ugyanazokat a terméke-
ket, szintén azzal a céllal, hogy a mi polcainkon is 
ott legyenek. 

De ha sokan tényleg így érzünk, akkor felte-
hetjük a kérdést, mégis mi szükség van az üzle-
teknek már november 1-től kezdve égősorokba 
öltözni?

Ennek egészen egyszerű “magyarázata” van: 
egyféle ösztönzés, hogy minél többen vásárolja-
nak, amire két teljes hónap áll rendelkezésre. Ez 
az idősáv évről évre hosszabbodik, és mi egyre 
jobban úgy érezhetjük, az idő a megszokottnál is 
gyorsabban telik. 
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Az angol “Christmas creep” kifejezés pont 
erre a jelenségre utal, miszerint a kereskedők tu-
datosan úgy építik fel a marketingtervüket, hogy 
az minél hamarabbi időpontot foglaljon el a nap-
tárban. Így hosszabb perióduson keresztül árusít-
hatják karácsonyi termékeiket, ezért a haszon is 
jóval nagyobb lesz. A színesebbnél színesebb de-
korációk és a hangzatos reklámok pont azt a célt 
szolgálják, hogy felkeltsék a figyelmünket még 
időben, hogy menjünk vásárolni. Nemcsak kife-
jezetten karácsonyi ajándékokat, amiket becso-
magolunk és továbbadunk, hanem olyan ottho-
ni dekor kellékeket, amik a saját környezetünket 
teszik “karácsonyosabbá”. Elég megpillantanunk 
egy apró részletet a kirakatokból, és máris beté-
rünk egy üzletbe, ahol könnyen elcsábulunk. A 
termékeknek nem is kell kifejezetten hasznosnak 
lenniük, elég, ha megfelelő mértékben szépek, 
dekoratívak ahhoz, hogy beleilleszkedjenek a ka-
rácsonyi “giccsbe”. 

Ezek alapján meggondoltan és körültekintő-
en shoppingoljunk, ha nem akarjuk, hogy el-
lepjen minket a sok felvásárolt karácsonyi 
“kacat”, és persze, ha szeretnénk, hogy 
maradjon kenyérre valónk a hónap 
végére is. Nem csoda, ha december-
re már a könyökünkön jön ki az egész 
ünnep körüli felhajtás, hiszen olyasmi 
érzés, mintha a születésnapun-
kat az egész hónapon keresztül 
ünnepelnénk. Sajnos vagy nem 
sajnos csakis rajtunk múlik, hogy 
mennyire csömörödünk bele a 
korai kezdés miatt a karácsony-
ba. Ne hagyjuk, hogy a sok hűhó 
miatt mi legyünk a következő 
karácsonyi “Grincs gene-
ráció”, hiszen az ünnep 
az ünnep.
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Felmérés: a magyarok átlagosan
59 ezer forintot szeretnének karácsonyi
ajándékokra költeni

CZECZON

A magyar lakosság átlagosan személyenként 59 ezer forintot tervez költeni az idén karácsonyi 
ajándékokra – közölte a Telenor a magyarok ünnepi fogyasztási és kapcsolattartási szokásairól 
készült országos reprezentatív kutatása alapján. 
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A kutatás 1000 ember megkérdezésével októ-
ber 26. és november 3. között zajlott, a minta rep-
rezentatív a 18-69 éves magyar lakosságra nem, 
életkor, régió és településtípus szerint. 

Kiemelték, a válaszadók több mint fele már 
novemberben vagy előtte elkezdte a vásárlást, és 
tavalyhoz képest némileg nőtt a bizalom az üzlet-
ben történő vásárlás iránt. Az online beszerzésnél 
a többség igyekszik korábban megrendelni az 
ajándékot, mert fél, hogy a kiszállításban lehet-
nek fennakadások. A felmérés szerint a legnép-
szerűbb karácsonyi ajándékok közé tartoznak 
továbbra is a ruhák, az elektronikai cikkek és a já-
tékok. A tárgyi ajándékokat az utalványok, élmé-
nyek, utazások követik. 

A kutatás rámutatott arra, 10-ből 4 magyar úgy 
érzi, hogy a mindennapokban kevesebb időt tud 
szánni a szeretteivel való kapcsolattartásra, mint 
szeretné, a válaszadók háromnegyede legalább 
hetente egyszer sort kerít egy mélyebb beszél-

getésre a közvetlen családtagokkal, viszont csak 
negyedük társalog ilyenekről napi szinten. A vá-
laszadók mintegy fele karácsonykor tervezi pó-
tolni az év közben elmaradt találkozásokat, be-
szélgetéseket. A kérdőívet kitöltők 47 százaléka 
az idén szűk családi körben, 44 százaléka pedig 
szélesebb rokoni körrel tölti a karácsonyt. 

A Telenor felmérése szerint az elmúlt évhez 
képest az idén már kevésbé befolyásolja az ün-
neplést a járványügyi helyzet, tavaly 44 százalék 
mondta, hogy – főként a koronavírus miatt – való-
színűleg kevesebb emberrel fog találkozni, mint 
az előző évben, idén már csak 11 százalék vála-
szolt így. A pandémia miatt kevesebb találkozást 
tervezők főleg az idősebb, nem velük közös ház-
tartásban élő rokonaikat féltik.



BÚZA JUDIT

Advent 2021

A HIT
A hit nem azonos azzal, hogy 

elhiszek valamit, mert az utóbbi-
ban mindig ott lapul a kétség. A hit 
mentes a kétségtől, valami sokkal 
mélyebben gyökerező érzés, tudás, 

tapasztalás a bölcsője, ami, jóllehet nem a látható 
világban ring, hanem valahol a lelkünk legmélyén, 
egész egyszerűen csak tudjuk, hogy úgy van, és 
ezt nem tudja megrendíteni semmi.

Az emberekben benne van a gyermeki csoda-
várás készsége, lehet sokukban mélyen a tudata-
latti szintjén lebetonozva, ha túl sok csalódás érte 
őket az életben, de mégis ott van. Sokunkban 

közel a felszínhez, és nagyon nem is lepődünk 
meg azon, ha a dolgok úgy alakulnak, amire azt 
mondhatnánk: ez maga a csoda. A mai modern 
tudomány szinkronicitásnak is definiálja. A kicsit 
misztikusabb megközelítés az, „ha Isten becsuk 
egy ajtót, kinyit egy ablakot”, ha a lehetőségekről 
beszélünk. Mindannyian élünk meg ilyeneket, s 
közben fel sem merül, a kulcsot a hitünkben kell 
keresnünk.

Vagy itt vannak a csodálatos gyógyulások, 
amelyek ellentmondanak minden orvosi előrejel-
zésnek a lefolyásukat illetően, és nem tisztelik az 
orvosi protokollt. 

A naptáram lapozgatva meglepődve éb-
redtem rá, másfél hónap és itt a karácsony. 

Még két hét és vasárnap fellobban az 
első adventi gyertya lángja a hagyomány 
szerint, a Hit angyalát köszöntve, majd 
érkezik a Remény angyala, őt köszönti a 
második, azután advent harmadik vasár-
napján az Öröm angyalát üdvözli a gyer-
tyafény, s végül karácsony szent estéjén a 
negyedikként fellobbanó láng a Szeretet 
angyaláé, aki felerősíti a már lobogó há-
rom másik erejét és ragyogását ebben a 
mai furcsa, szokatlan, már-már hitét és re-
ményét is elveszített világban.

Mindennek rendelt ideje van. 
És talán nem is véletlen, hogy az embert 

próbáló, a nehéz csillagállásokat hordozó 
időben jelzőfényként gyúlnak meg a gyer-
tyák idén és mindenkiben ébred a szeretet 
fénye.

Átlengi a földet, megtölti a kollektív 
tudatot és ennek még a legmorcabb „utá-
lom-a-karácsonyt” típusú ember sem tud 
teljességgel ellenállni.
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dr.Joe Dispenza egy előadásában elmondta, 
hosszú éveket töltött azzal, hogy felkutassa, meg-
értse, melyek lehetnek a közös pontok a csodával 
határos gyógyulást elérő emberek körében, akik-
ről a hagyományos orvoslás már lemondott. 

Az egyik a hit volt abban, hogy képesek rá, ele-
inte csak halvány reménysugárként, de ezt folya-
matosan, kitartóan erősítették magukban és meg-
történt. 

Amikor azt mondom, hiszek egy folytonosan 
jelenlévő magasabb erőben, intelligenciában, 
ami az univerzumot irányítja és még rám is gondja 
van, ezt nem elhiszem, mert nem tudok rá magya-
rázatot, csak tudom, hogy úgy van és a hitem az, 

ami összekapcsol vele. 

A REMÉNY
A sors mindannyiunk életében 

produkálhat rendkívül nehéz hely-
zeteket, amikor minden veszni lát-
szik, kilátástalanná válik és teret 

nyerne a tehetetlenség érzése és ebbe bele is tö-
rődnénk. De az ember képes küzdeni, amíg bele 
nem fárad, az ismert, tanult eszközeivel elméből a 
kifulladásig, mondják, erőn felül is, bár szerintem 
olyan nem létezik. 

Amikor az eszközök kudarcot vallanak, van egy 
pont, ahol az elme elhallgat, keskeny ösvény nyí-
lik, aminek az eredője a hit bölcsője mellett lehet, 
és megjelenik a remény. Halvány, majd egyre ra-
gyogóbb fénypont a mélysötétben, s mint egy 
világítótorony fénye utat mutat a hitnek, amiket 
ha engedünk lenni, tápláljuk, erősítjük, hegyeket 
mozdíthatunk velük.

Ismertem egy idős katonaviselt embert, egy 
közeli barátnőm édesapját, aki hadifogolytábor-
ban volt hosszú ideig.

Végtelenül szelíd, jólelkű, vidéki tanárember 
volt, aki nagyon idős kora ellenére is mozgékony, 
szellemileg friss volt és én nagyon törékenynek 
láttam. A testsúlyát sosem sikerült igazán vissza-
nyernie a hazatérése után, a családja körében bé-
késen bekövetkező haláláig sem.

Számunkra borzasztó történeteket mesélt a 
fogságról, de csak ha kérdeztük, magától so-
sem, és nem drámázott, az ő megélt valóságát 
mondta el.

Egyszer megkérdeztem tőle, hogyan lehetett 
ezt túlélni, honnan volt benne ennyi, szinte em-
berfeletti erő. 

Mosolyogva válaszolt:
- Tudod kisjányom, sosem hagytam elné-

mulni magamban a hitet, hogy túlélem és a re-
ményt, s bár megfogalmazni nem tudtuk, csak 
éltük, hogy hazajövök. Hol az egyik volt erősebb, 
hol a másik, de támogatták egymást idebenn – és 
a szívére mutatott. - És a szeretet a családom iránt, 
ami húzott hazafele, mert sokszor szinte tapintha-
tóan éreztem az övékét is. Nap mint nap elkép-
zeltem, éreztem is, milyen lesz az öröm, amikor 
hazaérek.

ÖRÖM
Az öröm is egy mélyen a lelkünk-

ben élő érzés. 
Nem azonos az érzelmekkel, 

mert azok csak jönnek-mennek, fo-
lyamatosan változók, mint a felhők 

az égen, vagy mint a gondolatok. Egyik sem a 
miénk, kívülről jönnek és az elménk vagy megra-
gadja őket vagy nem, ha igen, társít gondolatokat, 
hozzá kapcsolódó érzelmeket.

Az öröm a lelkünkben fészkelve, mint egy sze-
líd madár, arra vár, hogy szárnyra kaphasson. 

Földöntúli öröm, ugye ismerjük ezt a kifejezést, 
mindannyian éltünk már át ilyet. 

Anyaként, apaként az újszülött gyermekünket 
először megpillantva, s a karunkba véve, társként 
a társunk örömét együtt átélve, az öreg katona a 
hosszú hazavezető úton, amit a képzeletében any-
nyiszor idézett, figyelve arra, hogyan növekszik az 
érzés a lelkében minden egyes lépéssel és teljes-
séggel betölti, amikor meglátja a szeretteit.

A gyermekeim koncertjein is megélem ezt min-
dig, újra meg újra. Látom őket átszellemülni, átad-
va magukat a zenének, amit ők hoztak le, tettek 
hallhatóvá a mi számunkra is. Látom és átélem a 
felszabadult örömüket előadás közben, s a végén, 
hogy átadták, amit szándékuk szerint átadhattak. 

A felszabadult öröm a lélek szabadsága, ami 
parttalan, kiáradó és magával ragadó, amikor 
megérint, felébreszti a másik emberben lakó örö-
möt. Talán ezért is szeretünk örömöt okozni má-
soknak, amire a szeretetünk inspirál.

SZERETET
A szeretet önmagáért való, az 

éli és azt élteti, aki átérzi. Aki nyitott 
szívvel él és kiáradó szeretet veszi 
körül, nem függ senki szeretetétől. 
Mások szeretete pusztán csak éb-

reszti, előhívja a bennünk lakó szeretetet.
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Annyian szóltak már a szeretetről, annyiféle-
képpen és azt érzem, hogy talán a legtöbb félre-
értés, ami övezi, is ebből származhat. 

Szeretet-e az elnyomó szeretet, a feltételekhez 
kötött, a mérgező szeretet? Hallottuk-e már éle-
tünkben ezt a mondatot: „legyél jó, mert különben 
nem szeretlek”? Bizony, igen és életünk első nagy 
csalódásai közt tarthatjuk számon, főleg, ha első 
pár évünkben hangzott el, amikor mi még a felté-
tel nélküli, őszinte szeretet állapotában léteztünk 
és amely szeretet csak jelen van, mindenhol, min-
denben, összeköt mindent mindennel, egységbe 
szereti az univerzumot, nevezhetem Istennek vagy 
magasabb rendű erőnek vagy intelligenciának, ki-
nek melyik az elfogadható, de állandó áradó je-
lenlét, bár megfogalmazni nem tudtuk, csak éltük. 

Azután megfeledkeztünk róla és valami furcsa 
üresség töltötte be a helyét, amit mindenfélével 
próbálkoztunk betölteni, sikertelenül.

Talán erről szól a jelen idő, ami a közös terem-
tésünk, és talán erővel ruház fel az advent négy 
hete, és alkalmat ad arra, hogy változzunk és vál-
toztassunk. 

Tegyük le a terheinket, amit generációról gene-
rációra magunkra vettünk és hordoztunk vélt vagy 
valódi sérelmeinket, tévhiteinket, és gyógyítsuk 
be a sebeinket.

A bennünk élő szeretet képes erre, ha kifejez-
zük a szándékunkat és teszünk is érte, megtapasz-
talhatjuk a belső béke érzését is, mert csak lehal-
kítani tudjuk az érzéseket, ha és amikor csak kifelé 
figyelünk, de elveszíteni nem. 

Kedves Olvasóm! 
Lehet, szokatlannak tűnik, de egy egyszerű kis 

adventi mágikus gyakorlatra, tapasztalásra hívlak 
meg szeretettel, ha kedvet érzel hozzá.

Amikor meggyújtod majd a HIT adventi gyer-
tyáját, mondd ki csendesen: A HIT VAGYOK és 
figyelj befelé, az érzésre. Azután majd mondd 
el a hét minden napján egyszer, akár többször 
is, ahogy jól esik és érezd, az érzés napról napra 
erősödni fog.

Azután tedd meg ugyanezt a REMÉNY, az 
ÖRÖM és a SZERETET adventi gyertyáinak 
meggyújtása alkalmával. 

Adj időt magadnak az érzések megtapaszta-
lására.

Kívánok örömteli felfedezéseket a gyakorlás 
során és készülődést az ünnepekre.
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Gyakran visszavágyom közéjük, „öregje-
im” közé. Több éven keresztül dolgoztam 
szociális gondozóként, s nincs nap, hogy ne 
jutna eszembe valamelyikük. Szeretem őket. 
Sokaknak ez furcsa, nem értik. Nem baj, nem 
is kell, hogy értsék. Ez a kettőnk dolga, az 
enyém, és az angyalkáimé. Mindükben van 
szép, jó, elismerni való. Letűnt korok értékei, 
amik kiveszni látszanak a világból. Én eze-
ket raktározom. Magamnak, s az utánam jö-
vőknek.  Én, az emlékek őre.

„ „Talán egyszer
lehetek én is
valaki angyalkája…

KOVÁCS KATALIN

ANGYAL MELLETTEM
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SZÉPEK, MINT RÉG

Édesanyámtól ballagok hazafelé, falusi csen-
des kis utca. Otthonkás, kedves arcú néni ül a 
háza előtti kispadon, kezében rózsafüzér. 

- Aranyoskám, ne haragudjon már, hogy meg-
szólítom, mondja már meg, milyen nap van ma! 
Várom itt a szódás autót, de nem vagyok biztos 
benne, hogy ma jön. Szerda van, ugye?

Megállok. Mindig megállok, ha szólnak hoz-
zám. A szépek. A szépkorúak. Valahogy különös 
melegséggel tudok rájuk tekinteni. Mennyi ben-
nük az élet! Az emlékek gyönyörű glóriát vonnak 
köréjük, mindegyikük angyal a szememben.

- Minek is élek én már? – folytatja a válaszomat 
meg se várva. Hisz a napokat is összekeverem! 
Diszkréten csörren az olvasó a kezében, - a biztos 
pont. A mindennapi kapaszkodó, mely állandó. 
Nem úgy, mint az idő folyása, s a napoké, melyek 
gonosz módon mintha önmagukat kevernék ösz-
sze unván a megszokott sorrendiséget. 

- Nagyon szerencsés a maga családja, tudja? 
- Ugyan, mért mondja ezt? – sóhajtja, miközben 

kétkedve fürkészi arcomat.
- Mert van, aki imádkozik értük, s aki szeretettel 

gondol rájuk minden áldott nap. Maga élteti őket. 
- Akkor ezért vagyok még itt? Én vigyázok rájuk?
Bólintok.
Felragyog a szeme, ujjait már csúsztatja is az 

első szemre, hogy belekezdhessen egy újabb ti-
zedbe.

TE KI VAGY?

- Te ki vagy? 
- Nem ismersz?
Opálos szemmel kutat agya rejtett zugaiban, 

de már rég elveszett a fiókok kulcsa. Vizslat, ta-
lán még körbe is szimatol, hátha egy illatfoszlány 
felvillant némi elcsípett emléket. Görbített szájjal 
konstatálja, hogy ezúttal sem járt sikerrel. Nem 
tudta azonosítani az idegent, aki előtte áll. Nem 
tudja felidézni, mennyit bajlódott velem, főleg, 
mikor télvíz idején a hófehér kisbundámban az 
utca végén rendszeresen sarkon fordultam, és 
hátra-hátra nézve, nagy kacagások közepette – őt 
megviccelendő – hazáig szaladtam. Nem száll em-
lékeiben a lekváros bukta és az aranygaluska illa-
ta, amivel péntekenként ellátta az egész családot. 
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Csak remélni tudom, hogy az a rengeteg bánat 
is ugyanígy köddé vált sokat megélt drága nagy-
mamám emlékezetében. Sokat voltam vele: ha 
nem volt kedvem a kerti munkához, cinkosan 
kacsintott, s mutatta, eriggy, menj, játssz, csak 
anyád meg ne tudja! Levette rólam a terheket: 
angyal volt mellettem. Hová lett ő? Így múlik el, 
nem a temető fedi. Elillant emlékek a múlt, pár 
percnyi jelenlét a most. A többi hova szállt? Őrzi 
valaki e lélek lenyomatait? S ki vagyok én, ha ő 
már nem emlékezik? És ő vajon addig él, amíg 
én emlékezem? 

ÉJSZAKAI JÁRAT

Sose pihent. Mire a család felébredt, már há-
rom sor málnát leszedett a kertben. Volt, hogy 
lámpással indult útnak. 
A virágokat is nagyon 
szerette, csodájára jár-
tak a faluból. Én is kap-
tam tőle egyszer egy 
sárga színűt - napfény-
virág volt – ragyogó, 
ékes, mint ő maga. Té-
len-nyáron munkálko-
dott dolgos keze, az ör-
dög sose találta volna 
tétlenségben. Kegyet-
len az élet: nyomorék 
testbe kényszeríti a 
tenni akarót. Ma már 
éjszaka rója a köröket. 
Fájdalmában. Bottal. A 
tehetetlenségben erős 
támasza a hit. Mekkora 
alázat és erő kell ennek 
elviseléséhez! Megtört 
a reá mért súly alatt, 
mégis méltósággal, csendben viseli. Felnézek 
rá. Kicsinek érzem magam mellette, holott hajlott 
háta jóval szemmagasság alatt rajzolódik ki előt-
tem. Én jöttem segíteni, mégis ő az, aki felkarol 
engem. Törött szárnyú angyal, lelke teljességével 
támaszt.

SÓSKAFŐZELÉK

Vizet enged a szebb napokat látott mosoga-
tónál a kis piros lábasba. Tesz-vesz, sóskafőzelék 
készül, a leveleket együtt szedtük imént a kiskert-
ben. Azazhogy én szedtem, ő pedig irányított. 

Szeret tanítani, tudja, hasznát veszem még. Le-
hajolni csak nehézkesen tud, menni két bottal is 
alig. Mégsem hagyja, hogy én főzzem meg neki.  
Tartása van, ebből nem enged. A földre helyezi 
a vízzel telt kislábast, a bottal finoman arrébb ta-
szigálja. Lép egyet, megint tol a lábason, egészen 
addig tolja-csúsztatja a kövön, még el nem ér a 
gáztűzhelyig. Mindig ez a főzési manőver, a két 
boton kívül ugyanis képtelen bármi mást a kezé-
ben tartani. Két tojást enged a vízbe és egy másik 
lábasban zsírt forrósít a főzelékhez. Mesél közbe. 
Szinte mindig a férjéről.

- Nagyon jó uram volt, tisztelettel, szeretet-
tel bánt velem, pedig nagy volt a korkülönbség 
közöttünk. Mikor beteg lett, sokat ültem az ágya 
mellett és simogattam a kezét. Akkor is ott virrasz-
tottam, mikor meghalt, csak simítottam és sírva 
borultam rá, itt hagytál hát, kedvesem…

Apró, pici néni volt, hófehér hajjal, angyalszív-
vel. A szeretni tudását hagyta rám, merítek is be-
lőle minden nap. Bennem él tovább jósága, tartá-
sa, mindennapi derűje.

Négy történet, négy kiragadott élet-töre-
dék. Sokan voltak, kik jöttek előttem. Éltek 
okulásomra, szerettek énelőttem, én szeretek 
most általuk. Talán egyszer lehetek én is vala-
ki angyalkája…



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

Hány nap is van Karácsonyig?

Egy hosszú pillanatig csak néztem a kislányra, 
aztán egy gyenge mosollyal másfelé tereltem a 
beszélgetésünk fonalát. Aztán percekig nem ha-
gyott nyugodni a gondolat, de hát mikor is jön az 
a pillanat, amikor már én is számolom, hogy de 
tényleg hányat is kell még aludni… Talán Advent 
első vasárnapjától, vagy amikor először csendül 
fel a bevásárlóközpontokban a Last Christmas… 
mikor is kezdem ünneplőbe öltöztetni a lelkemet.

Anyáink a falinaptárban jelölték a közelgő ün-
nepeket, de manapság elég egyik „előzenekara”, 
amikor az áruházi kínálatokban megjelenik az 
adott ünnepet szimbolizáló, ahhoz kapcsolódó 
termékek köre. És igen: mintha évről évre ko-
rábban – az ünnephez képest több héttel előbb 
– jelennének meg a csokinyuszik, a Halloween 
lámpások, a Mikuláscsokoládék, szaloncukrok… 
sorolhatnám. 

Szeptember közepén egy ismerős kislány ne-
kem szegezte a kérdést: Te tudod, hogy hány 
nap van még Karácsonyig? A nagy kérdés idő-
pontjában éppen rövidnadrágban és pólóban 
élveztem az őszi napot, (ami számomra sokkal 
kellemesebb és élvezhetőbb, mint a nyári napsü-
tés, másképpen tölt fel). Az Ősz számomra amo-
lyan titokzatosan melankolikus időszakot jelent, 
amikor a nyári allegretto helyébe a belassulás, 
a lépésről lépésre befelé forduló moderato lép. 
Ismét részletgazdagabbakká válnak a hétközna-
pok, és tudatosabban kell keresni a pillanatot, 
amelyből lehet töltekezni. 
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Egyesek ezt túl korainak érzik, de vannak igazi 
„Karácsony-fanatikusok”, akik időt és fáradtságot 
nem kímélve díszítgetik a lakásukat és komoly lis-
tákat vezetnek arról, hogy mely szerettüket mivel 
tervezik megajándékozni.

A múltkor gyermekek beszélgetését hallgat-
tam (ki): a kislányok arról beszélgettek, hogy ki 
mennyire várja a Karácsonyt, milyen ajándékokat 
rendel a hozzájuk járó angyaloktól/Jézuskától, és 
mennyire jó lesz, mert a nagyi milyen szuper süti-
ket szokott ilyenkor sütni… Teljesen felragyogtak 
a kislányarcok, ragyogtak a tágra nyílt szemek, 
egymás szavába vágtak, sorolták a családi hagyo-
mányokat, ki hogyan tölti az Ünnepeket. Láttam 
rajtuk, hogy érzik a bőrükön az Ünnepet, cikáznak 
a kis fejükben a képek.

Nagyon jó volt kukkolni és ezt megélni, beval-
lom. Aztán pár perc elteltével, amikor már mindenki 
minden fontos információt megosztott a többiek-
kel, az egyik kishölgy kijelentette: „Én tulajdonkép-
pen advent időszakát is nagyon várom! Olyan jó 
érzés, hogy a közelébe lehetünk a Karácsonynak!”

Érdekes volt a kislány szóhasználata: közelé-
be kerülni a Karácsonynak… azt hiszem, sikerült 
megragadnia a lényeget, nemcsak elkészíteni 
az adventi koszorút, „kötelezően” meggyújtani 
a gyertyát majd rohanni, vagy virtuálisan létezni 
tovább, hanem megélni a számunkra örömteli és 
kedves tevékenységek minden pillanatát, megér-
kezni fejben – lélekben is, nem csak fizikailag.

A téli időszakra történő ráhangolódás álta-
lában egybe esik az adventi időszakkal. Szinte 
mindenki szeret ilyenkor többet leülni, elmélázni, 
beszélgetni és élvezni a téli időszakhoz kapcso-
lódó gasztronómiai csodákat: forró (rumos) tea, 

forralt bor, sült gesztenye, 
mézeskalács…

Ettől függetlenül, vagy 
inkább ezzel együtt azt hi-
szem, hogy a karácsonyi 
ráhangolódásnak ezerfé-
le útja létezik. Nincs jó és 
kevésbé jó. 

Nyilvánvaló tény, hogy 
nehéz elválasztani a Sze-
retet ünnepétől azt a gon-
dolatot, hogy igen, meg 
szeretném ajándékozni 
a másikat valamivel, ami 
örömöt jelent számára. 
Ha ajándékot rendelek 
a netről és meglepem a 
számomra legkedvesebb 
embereket azzal, aminek 
örülnek, akkor ez az én 

utam, ebben is benne van a szeretet, figyelem, és 
persze az öröm.

Az emberek egy része azonban úgy tűnik, 
teljesen érzelemmentesen áll a karácsonyi idő-
szakhoz, számukra nem bír olyan jelentőséggel 
ez az Ünnep. Ők egyszerűen másképp működ-
nek, az ő életükbe más hozza el a fényt, a fel-
töltődést.

Fontos beszélni/írni azokról, akik viszont 
kifejezetten szeretnék a Karácsonyt elkerülni, 
átaludni, nem megélni, mert az élethelyzetük 
vagy egy rossz emlék miatt ez számukra az év 
legrosszabb/legnehezebb időszaka. 

Összességében azt gondolom, hogy ahá-
nyan vagyunk, a Karácsony kapcsán annyiféle 
érzelmet és hangulatot élünk meg, hiszen min-
denkinek egyedi viszonya van ehhez az Ünnep-
hez, amelyet gyermekkori élményeken kívül a 
hite, értékrendje és a családi helyzete határoz 
meg főleg. De a másképp gondolkodást, az ér-
zéseket ilyenkor is tiszteletben kell tartani, nem 
szabad panelekben gondolkodni, merjük úgy 
megélni a szeretet ünnepét, ahogyan az a leg-
többet adja nekünk.
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( („A hit olyan, mint a lélegzet; hit nélkül lehetetlen
ezen a világon egyetlen pillanatig is élni.”

                                                                                        Sri Sathya Sai Baba
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RÓNAI KATALIN

Eszem a reggelim. Behunyt szemmel, nyelvem 
és ízlelőbimbóim segítségével érzékelem a rágás 
közben felszabaduló ízeket, próbálom számolni 
a falatokat. Azt mondják, legalább harmincötször 
rágd meg, mielőtt elengeded a gyomrod felé a 
nyelőcsöveden át. Próbálom hát visszatartani, 
nehogy gyorsan lecsússzon, pedig a megszokás 
nagy úr, már nyúlok is a következő kanálnyi gyö-
nyör felé, pedig még a szám tele van. Összessé-
gében nagyon finom a gránátalma, dió, körte, 
szárított vörös áfonya és leforrázott zab keveréke, 
mégis külön-külön kombinált ízenként érzékelve 
az igazán csodálatos. Nézd csak, most egy dió és 
egy gránátalmaszem vetélkedik az ízélményért! 
Emitt meg körte-, áfonya-, majd körte-, dió- és 
gránátalmaszemek érkeznek, egyik a másik után! 

Étkezés közbeni tudatos jelenlét. Ó, de ritkán 
jut eszembe! Most viszont, hogy eszembe jut, 
ezért próbálom a rágás számolását a nyelés előtt 
legalább huszonötig felvinni, közben nem tömni 
az újabb falatokat a számba, hátra dőlve, behunyt 
szemmel, szinte áhítattal rágok, amíg ki nem ürül 
előttem a tányérnyi mennyei manna.

Mindeközben régi képek, történetek érkez-
nek, bár tudom, az igazi tudatos jelenlét alatt nem 
jó, ha jár az agy. Ez sosem megy igazán, mert a 
legváratlanabb sarkokból bújik elő egy-egy régi 
történet, egy íz, egy illat, egy történet kapcsán. 
Újabb és újabb történetek érkeznek a tudatalat-
timból, ugyanakkor egészen más az élmény, ami-
kor tudatosan csak a rágásra és az ízekre figyelek.

De hát honnan sajátítottam volna el a nyugodt, 
jelenben létező, mindent alaposan megrágó ét-
kezés alapjait? 

Emlékszem közös családi vasárnapi ebédekre, 
és ezen emlékek mind olyanok, melyek inkább a 
megbocsátás, a felejtés homályát vágyják végre 
és a feloldozást. Látom anyámat, aki minden va-
sárnap az illatos rántott hús és törtburgonya gő-
zében perel velem, sorolja hiányosságaimat, mit 
nem tettem meg azon a héten, miért is vagyok 
olyan, aki mindig csak a bosszúságot okozza neki. 

Évekig utáltam a rántott húst, – pedig nem az 
étel tehetett minderről, –aztán anyósom zsírban 
sült, egész más ízű rántott húsára megjött az ét-
vágyam. 

Aztán egy kis idő elteltével ott is bekövetke-
zett ez étkezés közben, – ők a közös ünnepi étke-
zéseket bombázták szét, – mert megállás nélkül 
dirigálták, ki hogyan egyen, milyen tempóban, 
csöndben, beszéd nélkül, a gyerekek milyen ülés-
ben üljenek, és amúgy is, legyünk hálásak, mert 
Afrikában éheznek…

Értem én, hisz annak a korosztálynak az étel 
volt a megváltója; ha volt étel, minden volt. 

Anyám gyerekkorában, a nyomorban étel nem 
nagyon volt. Ezért anyám egész életében úgy 
evett, ahogy – feltételezem – gyermekkorában és a 
barakkok árnyékában kénytelen volt, falva a falatot, 
gyorsan betömve azt az éltetőt, ami épp jutott. 

Háború után se sokat változhatott a helyzet, 
– amikor szinte semmit sem lehetett kapni, – új-
donsült asszonyként, a babfőzeléket és a „geszte-
nyepürét” is tarkababból készítették, de legalább 
bab és marharépa volt. S lehetséges, hogy a 60-as 
években, a Presszókban kávé mellé kapható igazi 
tejszínhab jelenthette az igazi csemegét. A gyors 
étkezésre emlékezett a teste, figyelmeztetve min-
den csikordulása, ha nem eszi meg rohanva, ak-
kor elveszik tőle. S, mert falt, folyton fájt a gyomra, 
a „belei”, ugyanakkor, mivel hízásra volt hajlamos, 

A nagy zabálás
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folyton fogyókúrázni próbált, ételmegvonással. 
Mivel ez vacsorára egy pohár joghurtot jelentett, 
ma úgy gondolom, tudat alatt büntette magát.

Apám másik véglet volt. Amit odatettek elé, min-
dig megette, viszont nem emlékszem, hogy dicsér-
te volna anyám naponta ismétlődő, sokszor nagyon 
ízletes főztjét. Megette, mert ott ebédidő volt. 

A 60-as, 70-es években, amikor ő már leszáza-
lékolt nyugdíjas volt, – vagy még előtte, már nem 
emlékszem, – sokszor ettük együtt a reggelit, vagy 

az anyám által kora reggel megfőzött ebédet hét-
köznap. Evés közben beszélgethettünk volna, de 
ő a napi újságot bújta rendületlenül, és morgott 
hozzá. Hiába feddte anyám, hogy „gyomoridege 
lesz”, – na, lett is, gyomorfekélye, amely sokáig kí-
nozta, de nem ezért, – én pedig az aktuális Jack 
Londont, Karl Mayt, Jókait, később Szilvásit, Ber-
kesit olvastam étkezések közben, mely könyveket 
a gyermekkönyvtárból kölcsönöztem és pohár-
nak támasztottam, hogy jobban lássam.

Így ettünk. 

Ha hármasban ettük hétköznap az ebédet, ak-
kor viszonylag nyugi volt, akkor anyám nem pe-
relt, csak falta az ételt. Vissza kellett érnie a gye-
rekruhaboltba, ahol, – 10 percre a lakásunktól, 
mint eladó dolgozott, – az ebédidő mindössze 
harminc percében hazasietett, megette az apám 
által vagy általam felmelegített ételt, – amelyet 
minden reggel még elindulása előtt készített, és 
sebbel-lobbal visszasietett.

Ez a mindennapi főzés elképesztő, naponta is-
métlődő kreativitást igényelt, – az ételek változa-
tossága okán, később apám cukra miatt, – ugyan-
akkor ez a napi rutin monoton feladatként jelent 
meg számára. Az a tíz perc, mely a közös étke-

zésről szólhatott volna minden délben, neki kö-
telességként csapódott le, a falatokat elképesztő 
sebességgel, szinte rágás nélkül küldte a szájába, 
nyelte, majd a mosogatást és a törölgetést apám-
ra hagyva visszaügetett a boltba, ahol persze nél-
küle is minden teljesen jól üzemelt.

Ritkán láttam jóízűen enni. Ahhoz neki is éreznie 
kellett volna, mit is eszik, vagy olyan sokszor meg-
rágni, megforgatni a szájában a falatot, hogy érezze 
az aromát, az evés gyönyörűségét, az ízek orgiáját.

Ez a kapkodó étkezés aztán az én felnőtt éle-
tem alapja is lett. Állva, órák közbeni szünetben, 
kapkodva a tanári ebédlőben, megvárva, hogy a 
napközisek megegyék, s rám is kerüljön idő, alig 
figyelve, mit is eszem, – még akkor is, ha én főz-
tem, – és a családi közös étkezéseken percenként 
felugrálva ebéd, vacsora közben, mert éppen kel-
lett valami, ami nem volt az asztalon, mert folyton 
hajtott a megfelelés kényszere. Vagy, ha vendé-
gek jöttek, azért, hogy mindennel meg legyenek 
elégedve. Rátettem minderre egy nagy lapáttal, 
amikor két összevont iskolaépület között kétórán-
ként a szünetben, – a gyerekeket kísérve, őket 
nyugodt viselkedésre ösztönözve, – tömtem ma-
gamba az aktuális szendvicsemet, ebéd gyanánt.

Minapjában egy ismerősöm megvendégelt, 
padlizsánpörköltjéből juttatott nekem, melyet 
kuszkusszal tálalt, s mivel életemben nem ettem 
még ilyen finom padlizsánt, vágytam arra, hogy 
magam is elkészítsem. S bár régebben azzal 
ijesztgettek, hogyha nem sózom be előre vagy 
nem műanyagkéssel vágom, keserű lesz, beiga-
zolódott, hogy ez mind nem igaz. 

Azóta sokszor elkészítettem magamnak, édes-
burgonyával, máskor vörös rizzsel, – az édes-
burgonyás az igazi, – sok esetben a város másik 
végéről cipelve a padlizsánt, hogy megfelelő 
mennyiség legyen itthon, és úgy eszem e kiváló 
ételt, hogy minden falat után nyögök a gyönyö-
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rűségtől, nyeldekelem az isteni ízeket, az ételben 
rejlő új csodát. 

Hát így ettem ma a reggelimet is.

Közben a közelgő nagy 
zabálások képe vetült 
elém, a karácsonyi hatal-
mas élelmiszervásárlások, 
melyekből ugyan már rég 
próbálom kivonni magam, 
mióta egyedül élek.  

A karácsonyi hatalmas 
közös étkezések hol hiá-
nyoznak, hol hálát adok 
az Égnek, hogy nem ro-
gyok össze a fáradtságtól 
Szentestén. Nem lesz nyűg 
az, hogy mit tegyek az asz-
talra, és hogy mindenki-
nek tessék, mert egy ide-
je a gyerekeimhez vagyok 
hivatalos. Amúgy pedig 
egyszerű, önmagam szá-
mára is meglepetés ízek-
kel készítek karácsonyi ételeket, süteményeket, 
– amelyeknek legtöbbször köze sincs a hagyo-
mányos nehéz ételekhez, mert általában növé-
nyi alapanyagúak.

Mézeskalácsot pedig mindig kapok ajándékba, 
innen-onnan, és azt megint lehet nyámmogva, be-
hunyt szemmel, élvezetesen, morzsáról-morzsára 
ízlelgetve, lassan leengedni a nyelőcsövön át a 
gyomorba, szeretettel, az ünnep fényével átitatva.

https://ujegyenloseg.hu/category/podcast/zold-egyenloseg/
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40%-kal több üvegházhatású
gázkibocsátást okoz a férfiak
étrendje, mint a nőké

A tanulmányban azt is kimutatták, 
hogy az élelmezéssel kapcsolatos kibo-
csátás negyede olyan élvezeti ételek-
ből származik, mint a kávé, az alkohol 
és az édességek. Egy másik kutatás a 
nyugati országokban azt találta, hogy a 
vegetáriánus étrend nagyjából harma-
dával olcsóbb, mint az átlagos étrend, 
ami cáfolja azt a vélekedést, amely sze-
rint a növényi étrend a „kiváltságos kö-
zéposztály privilégiuma”.

Az élelemtermelés az üvegházhatá-
sú gázok kibocsátásának 30 százalékát 
okozza, és korábbi kutatások kimutat-
ták, hogy a gazdag országokban látvá-
nyosan csökkenteni kell a húsfogyasz-
tást a klímaváltozás mérsékléséért. A 
globális felmelegedésben nagy szere-
pet játszik az állattartással kapcsolatos 
metánkibocsátás és az erdőirtás. Ezek 
a tanulmányok azonban az élelmisze-
rek átfogó kategóriáinak átlagkibocsá-
tását vizsgálták.

A Plos One tudományos lapban 
megjelent új tanulmány több mint 3200 
ételféleséghez kapcsolódó emissziót 
vizsgált meg, valamint tanulmányozta 
212 brit ember étrendjét, akik három 
teljes napon át feljegyezték mindazt, 
amit ettek-ittak.

Negyven százalékkal több klíma-
károsító gáz kibocsátását okozza a 
férfiak húsban gazdag étrendje, mint 
a nőké – állapították meg egy angliai 
tanulmányban.
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A kutatók megállapították, 
hogy az átlagos étrendhez köthe-
tő kibocsátás majdnem felét állati 
eredetű élelmiszerek okozzák: 31 
százalék származik húsból és 14 
százalék tejtermékekből. Az ital a 
kibocsátás 15, a torták, kekszek, 
cukorkák a 8 százalékát okozták.

Kiderült az eredményekből, 
hogy a nem vegetáriánus étren-
dek 59 százalékkal több kibocsá-
tásért felelnek, mint a növényi 
alapúak. A férfiak étrendje 41 
százalékkal vezet több kibocsá-
táshoz, ami jórészt a nagyobb 
húsfogyasztás és a több alkohol 
számlájára írható.

A The Lancet Planetary Health 
című tudományos lapban megje-
lent kutatás a különböző étrendek 
árát elemezte. Hét fenntartható 
étrend árát hasonlította a tipikus 
étrendéhez 150 országban, a Vi-
lágbank élelmiszerárait használva. 
Azt találták, hogy a magas jövedel-
mű országokban a vegán étren-
dek a leginkább megfizethetők, 
az átlagos étrendhez képest 21-34 
százalékkal csökkentik a táplálko-
zás költségeit attól függően, hogy 
milyen ételeket választ az ember. 
A második legolcsóbb a vegetári-
ánus étrend lett, amely 27-31 szá-
zalékkal olcsóbb az átlagosnál. Az 
úgynevezett flexitáriánus, vagyis 
kevés húst és tejterméket tartal-
mazó étrend 14, a halalapú étrend 
két százalékkal csökkentette az 
élelmezés költségeit.

A kutatás a teljes értékű élel-
miszerekre koncentrált, nem szá-
mította bele az erősen feldolgo-
zott húsjellegű árut, de az éttermi 
vagy a házhoz szállítós étkezés 
pluszköltségeit sem.



140   CsPM

Szaúd-Arábia futurisztikus várost 
épít a sivatagban

Tiszta energiával működő, autóktól és utaktól mentes, futurisz-
tikus várost épít a sivatagban 2024-re Szaúd-Arábia, a világ legna-
gyobb olajexportőre - jelentette még januárban a helyi televízió 
élő adásában a trónörökös.

A készülő „ökovárosról” írt a Daily Mail Online című brit lap. A 
cikk szerint Szalmán bin Abdel-Azíz szaúdi trónörökös ismertetése 
szerint, a Neom elnevezésű projektnek a The Line (A Vonal) len-
ne az első szakasza egy 168 kilométer hosszú központi gerincen, 
amelynek mentén helyezkednek el majd a különböző városrészek. 

CZECZON
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A Neom a görög neosz, azaz új és a musztakbal, azaz 
arabul jövő szó kombinációjaként született. A terv része 
annak az ambiciózus elképzelésnek, amelynek célja, 
hogy Szaúd-Arábia függetlenné váljon a kőolajtól, és 
az országot a Szilícium-völgyhöz hasonló technológiai 
központtá alakítsák át, miközben városokat, kutatóköz-
pontokat, oktatási zónákat és turisztikai látványosságo-
kat is magában foglal.

„A Neom az emberi fejlődés gyorsítója és vízió arról, 
hogyan nézhet ki egy új jövő” - olvasható egy januári 
közleményben.

A tervek között szerepelnek repülő dróntaxik, Juras-
sic Park stílusú vidámpark robotdinoszauruszokkal, és 
Michelin-csillagos éttermek - írja a The Wall Street Jour-
nal című amerikai lap. 

A bolygó legnagyobb szén-dioxid-mentes rendsze-
reként emlegetett, 16 városrészből álló metropolisz 
szélerőművekre, napenergiára és olyan csúcstechno-
lógiára támaszkodna, amely a vizet oxigénné és hidro-
génné alakítja át üzemanyagként.

A Neom megvalósítása 500 milliárd dollárra rúghat, 
és a város mintegy 26 ezer négyzetkilométert foglalna 
el Szaúd-Arábia Tabúk tartományában, közel Jordánia 
és Egyiptom határához.

A buldózerek már megkezdték a terület kialakítását, 
az alagutak ásását, hogy a város három szintjét - a gya-
logosoknak szánt felszíni területet, valamint két föld-
alatti réteget a közlekedés és az infrastruktúra számára 
- kialakítsák.

Az északnyugat-szaúd-arábiai hegyektől a Vö-
rös-tengerig terjedő közösségekben összesen akár 1 
millió ember is élhet majd, akit nagy sebességű köz-
lekedési eszközök és „autonóm mobilitási megoldások 
kötnek össze” - olvasható az említett közleményben.

Az iskolák, éttermek, üzletek és egyéb célpontok öt-
perces sétával elérhetőek lesznek, egyetlen utazás sem 
tart majd húsz 20 percnél tovább - ígérik a tervek. A li-
neáris forma és a földalatti infrastruktúra segít megőriz-
ni a természetes táj 95 százalékát, mondják a fejlesztők. 
A projekt az előrejelzések szerint 380 000 új munkahe-
lyet teremt, és 2030-ig nagyjából 48 milliárd dollárral 
növeli majd a szaúd-arábiai GDP-t.
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A projekt vezetője, Nadhmi Al-Naszr a Bloom-
berg amerikai hírügynökségnek azt mondta, 
hogy ez gigantikus vállalkozás, és úgy becsülte, 
hogy a Vonal megtervezéséhez és megépítésé-
hez szükséges munkának még az 1 százalékát 
sem végezték el. Elmondta azt is, hogy a Neom 
fejlesztői kezdetben akadályokba ütköztek, mivel 
a mérnököknek olyan technológiákhoz kellett vá-
rost tervezniük, amelyek még nem léteznek.

Az építkezés eredetileg 2021 első negyedévé-
ben kezdődött volna. Most, hogy végre elkezdő-
dött, a Neom következő lépése az, hogy a met-
ropoliszt „szabad zónává” nyilvánítsák, ahol más 
törvények érvényesek, mint Szaúd-Arábia többi 
részén. Al-Naszr szerint ez már 2022 első hónap-
jaiban megvalósulhat.
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Nagyobb arányban szakadnak el egymás-
tól az egyébként monogám kapcsolatban élő 
albatroszok a tengervíz felszíni hőmérsékleté-
nek emelkedése miatt.

A Lisszaboni Egyetem, a Montanai Egyetem, a 
Dél-Atlanti Környezetvédelmi Kutatóintézet (SA-
ERI) és a lisszaboni Egyetemi Intézet (ISPA) szak-
emberei vizsgálataik során arra jutottak, hogy a 
Falkland-szigeteken élő dolmányos albatroszok 
(Thalassarche melanophrys) nagyobb arányban 
„válnak el” partnereiktől, amikor emelkedik az 
óceán felszíni hőmérséklete.

A Proceedings című tudományos folyóiratban 
bemutatott elemzésüket a szigeteken 15 év alatt 
gyűjtött adatok alapján készítették.

„Elválnak” az albatroszpárok
a klímaváltozás miatt



A fiatal albatroszok évekig „randiznak”, mire 
megtalálják életre-, de legalábbis évtizedekre 
szóló partnerüket. Korábbi kutatások szerint na-
gyon alacsony a „válások” száma, általában 1-8 
százalék az arányuk. Ezek okát főként a fiókák ne-
velésénél vagy a költésnél jelentkező problémák-
ban találták: ha a kicsik elpusztulnak vagy raga-
dozók falják fel őket.

Az új kutatás azt vizsgálta, hogy a nehezedő 
környezeti körülmények is okozhatnak-e válást, 
főként, ha azok hatással vannak a szaporodásra.

A tudósok által használt adatokat 2004 és 
2019 között gyűjtötték a Falkland-szigeteken élő 
madarakról, majd összevetették azokat az idő-
járás-megfigyelő állomások információival és a 
környezet megfigyeléséből származó adatokkal.

Ennek eredményeképpen összefüggést talál-
tak a madarak megnövekedett arányú válása és 
azon periódusok között, amikor a tengervíz felszí-
ni hőmérséklete megemelkedett. 

Vizsgálatok szerint ezen időszakokban a fel-
színi melegebb víz nem keveredik az alsóbb, hű-
vösebb vízzel. Ennek hatására kevesebb tápanyag 
kerül a felszínre, ahol a madarak elérik őket. 
Emiatt éhesek maradnak, ami befolyásolja a 
tojástermelést.

Az éhség hatására egyik vagy másik fél ma-
gára is hagyhatja a tojásokat vagy a fiókákat, ami 
szintén a párok elválásához vezet. Ha ez megtör-
ténik, az albatroszok nem adnak újabb esélyt, a 
válás végleges: ilyenkor általában új párt keres-
nek maguknak.
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Korábban kezdett melegedni
a Jeges-tenger az eddig gondoltnál

Az eddig véltnél évtizedekkel korábban, 
már a 20. század elején melegedni kezdett a 
Jeges-tenger egy kutatás szerint. A melege-
dést az Atlanti-óceánból a törékeny sarkvi-
déki ökoszisztémába befolyó melegebb víz 
okozta.

A tengeri mikroorganizmusokban lévő kémiai 
jelek elemzése nyomán a tudósok arra jutottak, 
hogy a Jeges-tenger gyors melegedésbe kez-
dett a múlt század elején, amikor melegebb és 
sósabb víz áramlott be az Atlanti-óceánból - ez a 
folyamat az úgynevezett atlantifikáció. Ez a válto-
zás valószínűleg megelőzte a modern eszközök-
kel dokumentált melegedést. 1900 óta az óceán 

hőmérséklete mintegy 2 Celsius-fokkal emelke-
dett, miközben a tengerjég folyamatosan vissza-
húzódott, a sótartalom növekedett.

A Science Advances című tudományos lapban 
bemutatott jelentés az első, mely történelmileg 
tekint vissza a Jeges-tenger atlantifikációjára és 
amely bemutatja, hogy a Jeges-tenger és az At-
lanti-óceán északi része közötti kapcsolat jóval 
erősebb a korábban véltnél. Ez a kapcsolat ké-
pes formálni a sarkvidéki klíma változékonyságát, 
amelynek fontos hatása van a tengerjég vissza-
húzódására, a globális vízszint emelkedésére és 
a sarki jégtakaró olvadására. 
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A klímaváltozás következtében a világ ösz-
szes óceánja melegszik, a Jeges-tenger azonban 
mindegyiknél gyorsabban, nagyjából a globális 
átlagnál kétszer nagyobb mértékben - mondta a 
tanulmány vezető szerzője, Francesco Muschitiel-
lo, a Cambridge Egyetem kutatója. 

Az atlantifikáció a Jeges-tenger melegedésé-
nek egyik fő oka, a folyamatot megfigyelni képes 
eszközök, például a műholdak adatai csak 40 
évre nyúlnak vissza.

A tudósok az óceáni üledékből származó geo-
kémiai és ökológiai adatok segítségével rekonst-
ruálták a vízoszlop tulajdonságainak az elmúlt 800 
évben történt változását. Különböző módszerek 
kombinálásával érték el az üledék pontos kormeg-
határozását és keresték az atlantifikáció jeleit, pél-
dául a hőmérséklet és a sótartalom változását. 

A 800 éves időtartam vizsgálata során ezek az 
értékek nagyjából állandónak mutatkoztak, a 20. 

század elején azonban hirtelen változás követke-
zett be Tesi Tommaso társszerző, a bolognai sark-
vidékkutató intézet szakembere szerint. 

A kutatók szerint eredményeik az éghajlati mo-
dellek lehetséges hibájára is rávilágítanak, mivel 

azok nem tárják fel ezt a korai, múlt század eleji 
atlantifikációt.

A Jeges-tenger melegedése hatására olvad-
ni kezd a sarkvidéki térség jege, ami hatással van 
a globális tengerszintre. A jég olvadása miatt az 
óceán nagyobb felületen van kitéve a napnak, hőt 
bocsát ki és megemeli a levegő hőmérsékletét. 
Az Északi-sarkvidék további melegedésével meg-
olvad a permafroszt, az állandóan fagyott talaj, 
amely nagy mennyiségben metánt, a szén-dioxid-
nál jóval károsabb üvegházhatású gázt tárol.
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https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
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