Üdvözlet az olvasónak!
Köszöntöm Kedves Olvasó!

Pár nap és Karácsony, ünnepbe öltöztetjük a lelkünk és szeretteinkét.
Szerkesztőségünk minden munkatársa nevében mondhatom, változatos
év áll mögöttünk. Olyan életutak, tapasztalások szemtanúja voltam, mely
engem is tanított. Ez az év hozott örömöt, bánatot, építő fejlődést és vesz-

teséget egyaránt. Ám mindenképp egy valamit megtanított, túl lehet élni,
és erőt lehet nyerni minden helyzetből. Hozott elköteleződést és elenge-
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dést. A tavalyi után azt reméltük fellélegezhetünk, ám még ébernek kell
lennünk és figyelni magunkra és embertársainkra, a felelősség a miénk.

Azt gondolom jó ha szem előtt tartjuk továbbra is, hogy nem a tárgyakban van az érték, hanem emberi kapcsolatainkban. Szeretteinkben, csa-

ládtagjainkban, barátainkban és felebarátainkban. A velük való kapcsolat
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Csak Pozitívan Média Kft.
2120 Dunakeszi
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alapító-tulajdonos-főszerkesztő

az első. Szeretni és szeretve lenni magunk és mások által. Odafigyelni a
másikra. A hiányt szenvedőkre különösen. Együttérzéssel felismerni a szük-

séget és emberként felkarolni a szenvedőt. A Karácsony üzenete ne csak
az ajándékozás legyen és a meglepetések várása, legyen lelkünk igénye
az emberi egység és méltóság megélésére, a belső tüzünk és melegségünk kiárasztására a körülöttünk lévőkre. Fürdőzzünk meg egymás fényé-

ben, hisz minden próféta üzenete egy jobb, élhetőbb világ vízióját vetíti
elénk. Kezdjük el mi magunk e jobb világ megteremtését. Hozzuk meg ezt a

döntést az ünnep meghitt fényében. Legyen a Karácsony teremtő ereje a
miénk, váltsuk meg a világot a szenvedéstől kicsiben, előbb magunkban.
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Szerkesztőségünk minden munkatársa nevében kívánok Áldott,

Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új esztendőt minden
Kedves Olvasónknak!
*****

Mint azt jeleztük, honlapunk megújult: www.cspm.hu! Az új honlap blogján a magazinban nem publikált tartalmakat, cikksorozatokat olvashat-

nak, rendszeresen csábítjuk 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 körTördelés-szerkesztés: Czeczon István
Havi rendszerességgel megjelenő digitális kiadvány, pdf formátumban. A Csak
Pozitívan Média Kft. fenntart minden, a
lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával
és terjesztésével kapcsolatos jogot. A
laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. A Csak Pozitívan Média Kft.
pontos és hiteles információk közlésére
törekszik, de a tájékoztatásból fakadó
esetleges károkért felelősséget nem vállal. A cikkek és hirdetések tartalmáért a
szerzők vállalják a felelősséget.

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 gazdaság-ipar-kereskedelem átalakítása, a békés egymás mellett élés, az elfogadás 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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Drágábban is megvesszük,
ha környezetbarát

A magyar vásárlók számára egyre fontosabb szempont a környezetvédelem: egy felmérés
szerint a megkérdezettek 74 százaléka fizetne többet egy termékért annak érdekében, hogy
azt környezetkímélő csomagolásban kapja kézhez.

A magyar lakosság több mint egyharmada
részesíti előnyben azokat a termékeket, amelyeknek környezetbarát a csomagolása, a válaszadók
57 százaléka gondol rá, de inkább nem ez alapján dönt, és csupán 7 százalékuk hagyja teljesen
figyelmen kívül ezt a tényezőt.
A felmérésből kiderül, hogy karácsonykor a
megkérdezettek 59 százaléka gyűjti szelektíven
szemetét, amivel segíti, hogy az arra alkalmas
csomagolások visszakerüljenek a körforgásba. A
pazarlás visszaszorítása érdekében a lakosság 46
százaléka korábbi csomagolásokat, dobozokat
választ az ajándékokhoz, 25 százalékuk pedig új,
de környezetbarát csomagolóanyagot vesz.

A zöld hozzáállást mutatja, hogy a válaszadók
47 százaléka saját zacskót visz a boltba, 6 százalékuk csak fenntartható csomagolású ajándékokat
vesz, míg 5 százalék kizárólag környezetkímélő
védőborításban lévő árut vásárol a karácsonyi
étkezésekhez. A válaszadók csupán 12 százaléka
jelezte, hogy nem tesz semmilyen fenntarthatósági lépést az ünnepek alatt.
Az Opinio piackutató idén novemberben készített kutatást. A 16-59 éves magyar lakosságból
1131 embert vontak be a reprezentatív felmérésbe, amelyben egyebek mellett azt vizsgálták,
hogy a lakosság figyel-e a fenntarthatóságra az
ünnepek alatt.
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Nagy bejelentést tett a Toyota
A Toyota 30 akkumulátoros elektromos autót mutat be 2030-ig, ezzel teljessé teszi az Európában már most 60 százalékban öntöltő hibrid elektromos autókat értékesítő vállalat globális
akkumulátoros elektromos autó kínálatát.
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A legnagyobb japán autógyártó globális akkumulátoros elektromos autóeladásai ugyanezen időszakig évi 3,5 millióra emelkednek. A
tájékoztatás szerint Akio Toyoda, a Toyota elnöke
a számos újdonságot jelentett be a vállalat karbonsemlegességi stratégiájával kapcsolatban.
A tervek szerint a cég
2035-ig a gyárakban
is eléri a karbonsemlegességet.
Elmondta: nem csupán a jelenlegi modelljeiket kínálják majd akkumulátoros elektromos
hajtáslánccal,
hanem
egyedi, reálisan árazott
tömeggyártású modelleket terveznek. A Toyota márka több mint
100 belső égésű, hibrid
elektromos és plug-in
hibrid elektromos, valamint üzemanyagcellás modellt forgalmaz több mint 170 országban
és régióban. A Lexus márka több mint 30 belső
égésű, hibrid elektromos és plug-in hibrid elektromos járművel rendelkezik több mint 90 országban és régióban. Ezt szeretnék tovább bővíteni
- mondta.
Ismertette, hogy a Toyota már hosszú évek óta
házon belül kutatja, fejleszti és gyártja az akkumu-

látorait. Az elmúlt 26 évben csaknem ezermilliárd
jent fektettek be, és több mint 19 millió akkumulátort gyártottak. Közlése szerint a szeptemberben bejelentett 1,5 billió jenes akkumulátor-beruházást 2 billió jenre növelik azzal a céllal, hogy
még fejlettebb, még jobb minőségű és mégis

megfizethető akkumulátorokat tegyenek elérhetővé.
A Toyota prémium márkája, a Lexus 2030-ra
Európában, Észak-Amerikában és Kínában 100
százalékban akkumulátoros elektromos autókat
értékesít majd, összesen egymillió járművet globálisan. 2035-re a márka teljes kínálata akkumulátoros elektromos járművekből fog állni.
CsPM
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170 hektárnyi területen
létesítenek új erdőt

Az Ipoly Erdő Zrt. 12 év alatt, összesen közel 170 hektárnyi területen létesít új erdőt,
ezzel is tesznek a klímaváltozás hatásainak
csökkentéséért.

A korábban megkezdett 66 hektár erdőtelepítés után 2020-2021-ben, az Országfásítási Program keretén belül 13 hektárnyi erdő létesült, és
önerős telepítésként további 14 hektárral bővült
az erdőgazdaság által gondozott erdők területe.
Jövőre az országos programban további 40
hektár telepítést végez az Ipoly Erdő Zrt., és mintegy 36 hektár új erdőt terveznek létrehozni kormányzati forrásból - tette hozzá.
A klímaváltozás hatásainak csökkentése, természetes környezetünk megóvása, gyarapítása
az erdészek kiemelt feladata, ennek pedig fontos
eszköze az erdeink területének növelése, valamint természetességének, változatosságának fokozása.
A Nógrád és Pest megyében működő erdőgazdaság az elmúlt bő évtizedben 200 hektárt
meghaladó idegenhonos faállomány helyén hozott létre természetközeli erdőt, emellett közel

400 hektár erdőterületen szorította vissza az idegenhonos fafajok invazív terjedését.
A vidékfejlesztési pályázatok segítségével amennyiben kedvező elbírálásban részesülnek
- lehetőségük lesz idegenhonos fafajú erdők átalakítására őshonos állományokká, valamint a
természetszerű állományokba inváziós módon
betelepülő idegen fafajok visszaszorítására több
száz hektárnyi területen. Ezekkel a beavatkozásokkal az erdőállományok ökológiai ellenálló képessége visszaáll a természetes állapotra.
A települések belterületein is dolgoznak az
Ipoly Erdő munkatársai, az elmúlt másfél évben
a Településfásítási Programban több mint 50 településen nyújtottak szakmai segítséget, a falvakban, városokban közel 800 új fa teszi zöldebbé,
élhetőbbé a környezetet.
Ez a program is folytatódik jövőre, Pest és
Nógrád megye területén további 15 település
pályázott eredményesen.
CsPM 11

RÖVID HÍREK I RÖVID HÍREK I RÖVID HÍREK
Romániában a településeken kívül is
eltávolíthatók a veszélyes medvék
Romániában a hatóságok a településeken
kívül is eltávolíthatják a veszélyes medvéket
egy újonan elfogadott törvény szerint, amelyet a képviselőház szavazott meg ügydöntő
házként.

A törvény lényegében a júliusban a román
kormány által elfogadott, a veszélyes medvék eltávolítására vonatkozó sürgősségi kormányrendelet szövegét tartalmazza. A román
törvényalkotási szabályok szerint ugyanis a
kormány sürgősségi rendeleteket fogadhat
el, amelyek azonnal hatályba lépnek, de ezek
később a parlament asztalára kerülnek. A kormányrendelet csak a településeken belüli veszélyes medvék eltávolításáról rendelkezett,
ezért a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) a most elfogadott törvényhez beterjesztett módosító indítványa szerint ezt a lehetőséget kiterjesztették a településeken kívüli
területekre is.
Romániában 2016 óta tilos a medvevadászat, ezért a jogszabály szerint csakis azokat az
állatokat lehet eltávolítani - akár kilőni, ha ez indokolt -, amelyek jelenlétét a lakosság jelenti a
112-es segélyhívó számon. Korábban a környezetvédelmi minisztériumnak kellett engedélyeznie egy-egy medve eltávolítását, de ez nem
bizonyult hatékonynak. Az RMDSZ által javasolt
kormányrendelet szerint egy helyi bizottságnak
kell eldöntenie, hogy elégséges intézkedés-e
a nagyvad elhajtása, altatni kell az áthelyezése
érdekében, vagy csak a kilövése jelent megoldást a közbiztonság helyreállítására.
A nagyvad vadászatának betiltása után Romániában elszaporodtak a medvetámadások,
így 2016-ban még csak 200, medvével kapcsolatos segélyhívást jegyeztek, tavaly viszont már
1800-ra nőtt a számuk.
Európában Románia rendelkezik a legnagyobb barnamedve-populációval.
12 CsPM

Jó hangulatú koordinátor-képzésekkel indult
az E.ON EnergiaKözösségek verseny
idei évada
Az idén 10. alkalommal induló, és 8. éve az
E.ON Hungária Csoport támogatásával megvalósuló E.ON EnergiaKözösségek program keretében két képzést tartottunk október és november folyamán Budapesten a közösségeket vezető
önkéntes klíma-koordinátorok számára, hogy segítsük a háztartási energiatakarékossági versenyre való felkészülést.

Az első koordinátor-képzés fő témái a közösségszervezés, a motivációk feltárása, a klímaválság jelentőségének és a kisközösségek szerepének hangsúlyozása voltak. A második képzésen a
koordinátorok motiválása és támogatása mellett
az energiamegtakarítás gyakorlatának megismerése, illetve az EnergiaKözösségek honlapon található megtakarítást mérő kalkulátor használatának elsajátítása állt a középpontban.

December 1-jén elindult a verseny, a csapatok a mérőóráik leolvasásával kezdenek, majd
felmérik energiahasználati szokásaikat, körülményeiket és azonosítják a legproblémásabb energiafogyasztási területeket egy online kérdőív
segítségével, (amit nem csak versenyzők használhatnak!).
Részletek a programról:
www.energiakozossegek.hu
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Zsiráfok pusztultak el
a kenyai szárazságban

Szörnyű aszályról árulkodnak a légifelvételek Kenyában: hat szomjan pusztult zsiráf tetemét ábrázolja egy Sabuli vadrezervátumban készült kép.

A zsiráfok egy falu közelében múltak ki, testük egymás mellett fekszik a kiszáradt földön. A
sokkoló képet az embereket és állatokat egyaránt sújtó szárazságról tudósító Ed Ram fotóriporter készítette.

Az ENSZ keddi közleménye szerint 2,9 millió
embernek van szüksége azonnali humanitárius
segítségre. Kenya néhány térségében a közelmúltban arról számoltak be, hogy évtizedek óta
nem tapasztaltak ilyen kevés csapadékot.

A már kifáradt állatok akkor pusztulhattak el,
amikor beleragadtak a sárba egy közeli, majdnem kiszáradt víztároló felé tartva. A tetemeket
Eyrib falu külterületére szállították, nehogy a tároló vizébe méreg kerüljön.

Az ENSZ humanitárius ügyeinek koordinációs
hivatala jelentésében arról írt, hogy a vízforrások
kiszáradtak, a családoknak messzire kell vándorolnia a vízért, ami feszültségeket okoz a közösségek között.

Nemcsak az állatok szomjaznak, az aszály miatt a becslések szerint 2,1 millió kenyainak kell
szembenéznie az éhezéssel - figyelmeztettek
már szeptemberben az ország illetékesei.

A helyi Star című honlap szerint négyezer
zsiráffal végezhet a súlyos aszály. A szomjazó állatok helyzetét tovább rontja, hogy a folyóvizek
mentén folytatott földművelés elzárja a vadakat
az itatóktól.
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Veszélyben az éhező lamantinok
Floridában

Kézből is etetik a Floridában kezdődött lamantin-mentőakcióban az éhező tengeri teheneket.
A nagytestű tengeri emlősök példátlan számban hullottak el az elmúlt évben, mivel a szennyezett víz miatt kipusztult természetes táplálékuk.

Az állatmentők fejessalátával etetik a tengeri
tehénnek is nevezett lamantinokat, amelyek télre
a melegebb vizekbe vándorolnak, ahol tengeri
fűvel táplálkoznak.
A szennyezett víz miatt azonban Florida Atlanti-óceán felé eső partvidékén nagyon elszaporodtak az algák, és emiatt kipusztult a tengeri fű,
a lamantinok pedig élelem nélkül maradtak.
Helyi környezetvédelmi aktivisták - köztük az
Indian River megye Tiszta Víz Koalíciójának elnöke - arról számoltak be, hogy nap, mint nap
látják az éhező lamantinok szenvedését, ami
szívszorító.

Ezért is döntöttek úgy a floridai és szövetségi
állatvédelmi illetékesek, hogy más intézkedések
mellett elkezdik a lamantinok kézből etetését is. A
floridai törvényhozás 8 millió dollárra emelte a lamantinmentés éves támogatását. Az állam adatai
szerint idén több mint ezer lamantin pusztult el.
A veszélyeztetett faj legutóbbi légi számlálásakor már csak mindössze 5700 példányt találtak az
állam partvidékén. Az elmúlt öt évben átlagosan
500 lamantin pusztult el évente. Összehasonlításképpen 2001-ben mindössze 325 lamantin
tetemét találták meg, és halálukat főként a hajók
okozták.
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CZECZON

Indonéziában is feléledtek
a korallok
„Lehallgatta” a víz alatt egy újratelepített, helyreállított korallzátony életét egy
kutatócsoport Indonéziában, és a felvételek arról tanúskodnak, hogy a zátony új
életre kelt.

A dinamitos halászat miatt súlyosan károsodott
korallzátonyt az elmúlt évtizedben új korallokkal
telepítették be. A kutatók most a helyszínen víz
alatti mikrofonokkal készítettek felvételeket. A
„ujjongó, brekegő és morgó” hangok, amelyek
között korábban sohasem rögzítettek is akadtak,
a tudósok szerint a zátony egészségi állapotának
javulásáról adnak hírt.
A Journal of Applied Ecology című folyóiratban
publikált tanulmányban a szerzők leírják, hogy a
helyreállított korallzátonyon rögzített felvételeket
az annak közelében található, rossz állapotú korallzátonyok hangjaival hasonlították össze.
A helyreállított korallzátonyok hangja „jobban
hasonlít az egészséges, virágzó korallzátonyokéra” - magyarázta Tim Lamont, az Exeteri Egyetem vezető kutatója a BBC Radio 4 Inside Science
című műsorában.
A tudós szerint a tanulmány azt igazolja, hogy
a helyreállítás valóban működhet. Ugyanakkor
arra is felhívta a figyelmet, hogy az újratelepítés
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csak része a megoldásnak, amelynek magában
kell foglalnia az éghajlatváltozás és a korallzátonyokat világszerte fenyegető egyéb veszélyek elleni gyors fellépést is.
A kutatók által vizsgált korallzátony egyes részeit a törmelékből állítják helyre. A több évtizedes dinamitos halászat ugyanis darabokra tördelte azt. Lamont elmondta, hogy a törmeléket
fémkeretekkel stabilizálták, és az élő korallokat
ehhez a szerkezethez rögzítették.
A helyreállított korallzátonyon készült felvételen Lamont szerint „az alapot a csattogó garnélarák hangja adja, ami kicsit hasonlít a rádió
statikus zajára, vagy a szalonnasütés sercegésére,
és ezen a hangon keresztül időnként apró trillákat,
ujjongást vagy brekegést hallunk.”
A tudós hozzátette, hogy továbbra is rejtély,
hogy a hangok többsége mely halakhoz köthető, és megjegyezte, hogy a halak által produkált
hangok sokfélesége akkora, mint a madárdaloké.

CZECZON

A vízierőművek gátjainak
negatív hatásai az állatokra

A világszerte egyre nagyobb számú vízierőműgát miatt csökken a tigrisek és jaguárok száma. A kutatók szerint a gátépítés a
világ vadon élő tigriseinek több mint egyötödére negatív hatással van, a probléma főként az Ázsiában élő populációt érinti.

Vannak erdők, ahol a gátak kiépítése egyenesen a tigrisek kipusztulásához vezetett. A jaguárokat is egyre növekvő veszély fenyegeti, a gátak
száma ugyanis élőhelyeik közelében várhatóan
megnégyszereződik.
A tigrisek eredeti élőhelyeik mintegy 90 százalékáról eltűntek az elmúlt évszázadban. Bár
az elmúlt években populációjuk némileg
növekedett, az IUCN vörös listáján mintegy
3500-as egyedszámukkal továbbra is a veszélyeztetett fajok közé tartoznak.
Az Egyesült Államok délnyugati része és
Argentína között honos jaguárok száma is
megfeleződött.
A témában végzett vizsgálatok szerint a
vízenergia-termelést célzó globális fejlesztések pusztító hatással vannak a tigrisek és
jaguárok élőhelyeire. A tudósok több mint
ezer gátat azonosítottak, melyek ezen fajok
élőhelyein állnak. Vizsgálataik szerint a tigrisek
élőhelyének több mint 13 ezer négyzetkilométerét árasztották el vízzel az építkezések során azért,
hogy víztározót építhessenek.

„A tigrisek valószínűleg több mint egyötödét
érintették ezek a gátépítés miatti árasztások. Az
élőhely elvesztése hozzájárul a tigrisek populációjának csökkenéséhez” - mondta Ana Filipa Palmeirim, a Portói Egyetem tudósa, a tanulmány
társszerzője.

Ezen víztározók nélkül a tigrisek populációja
ma 20 százalékkal nagyobb lehetne - véli Luke
Gibson, a kínai Sencsenben lévő Déli Tudományos és Műszaki Egyetem kutatója.
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BÓDOGH GABRIELLA

Hogyan keressek munkát
az újévben?
A munkaerőpiacon való álláskeresés nem egyszerű, főleg
ha már többszáz pályázatot adtál be és csak elvétve kapsz válaszokat. Nem szabad elkeseredned, mert van pár módszer,
amivel megnöveled az esélyét az elhelyezkedésnek.

A pandémiás helyzet miatt az elmúlt közel 2 évben nemcsak
az emberek, hanem a munkaerőpiac is megváltozott. Sokan kerültek utcára, vagy épp csökkent a munkaidejük, míg másoknak
még több feladatuk lett. A Covid-helyzet talán egyik fő előnye,
hogy az eddig úri kiváltságnak számító home office a járvány berobbanása miatt az egyetlen megoldása volt annak, hogy a cégek
túléljék ezt az időszakot. Ennek köszönhetően a szervezetek rákényszerültek arra, hogy átalakítsák folyamataikat, de legfőképp
megbízzanak munkatársaikban az otthoni munkavégzést illetően.
De ez miért is jó Neked?
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Természetesen minden attól függ, hogy milyen munkalehetőség iránt érdeklődsz. Magyarország fővároscentrikus, a legtöbb álláslehetőség Budapesten van, viszont a Covid miatt még
több távoli munkavégzéssel járó munkakör jött
létre, ami megkönnyítheti a feladatodat. Pont ezt
tudod saját előnyödre kovácsolni! A home office
legfőképp a szellemi munkaköröknél lehetséges,
így amikor hozzáfogsz az álláskereséshez, ne csak
a saját lakóhelyed szerinti álláslehetőségeket keresd a különböző website-okon, hanem szánj rá
időt és ahol lehetséges, kulcsszavakkal keress
vagy pl. a Profession.hu-n kifejezetten erre a célra
kifejlesztett Home Office rublikát bejelölve listázd
ki, milyen lehetőségek vannak végzettségednek,
tapasztalataidnak és érdeklődésednek megfelelően. Fogd magad és kezdd el részletesen átböngészni a hirdetéseket, gyűjtsd ki egy Notepadba a linkeket, melyek szimpatikusak számodra.
Mielőtt jelentkezel, a cégnek is alaposan olvass
utána a weboldalukon (amennyiben van), hogy
mivel foglalkoznak. Sok oldalon külön Karrier
menüpont van, ahol szerepelnek az adott cégnél
betölthető munkahelyek. Ide is érdemes megpróbálnod elküldeni a jelentkezésed, de akár
megteheted azt is, hogy a Linkedin-en utánajársz,
hogy ki a szervezet HR-ese és az email címét felkutatva, vagy a cég központi email címére személyesen őt megszólítva küldöd el a jelentkezésed.
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Ne lepődj meg azon, ha a HR-es nem válaszol,
mert elfoglalt, de lehet, épp ez a proaktív lépés
az, ami bizonyítja számukra, hogy komolyan érdekel a munka. A lényeg, hogy légy aktív!
Nézzük egy kicsit a fizikai munkaköröket. Az
esetek nagy részében a pandémia kevésbé érintette ezt a területet, ezeknél a munkáknál nincs
otthoni munkára lehetőség, ráadásul 1-1 állásra
a többszörös túljelentkezés miatt nehéz kitűnni a
„tömegből”. A dolgodat egyszerűsíti a közösségi
média. Itt olyan csoportokba érdemes belépned,
amelyek lakóhelyed szerintiek, de persze itt is
igaz, hogy a fővárosi és Pest megyei csoportokban sokkal több a lehetőség. Ebben az esetben
lépj ki a komfortzónádból és fogalmazd meg,
milyen tapasztalattal, milyen munkát keresel, és
merd kiírni. Természetesen sok troll is olvashatja
a posztodat és más jellegű munkát is ajánlhatnak,
de ha már 1 tuti tippet, kontakt elérhetőséget
kapsz hozzászólásban vagy privátban arról, hol
van épp munkafelvétel, Neked már az is segítséget jelent. A fizikai munkaköröknél is beválik, ha
a helyi cégek közösségimédia-oldalait is átnézed, valamint weboldalukon is sok-sok lehetőséget szoktak meghirdetni, de már az is gyakori,
hogy a cégkapura kiteszik egy plakátra, hogy van
náluk felvétel. Az apróhirdetési weboldalakon,
mint pl. jofogas.hu-n is vannak álláshirdetési és

keresési rovatok, de a nagyobb website-okon
szakterületenként tudsz munkát keresni. A Facebook álláshirdetései is kiváló lehetőséget nyújtanak számodra. Minden módszer ellenére az ismerőseid is sok mindenről tudhatnak, ezért nem
szégyen, ha megkérdezed, vagy épp kiírod az
idővonaladra, hogy épp munkát keresel, szóljanak, ha tudnak valamilyen lehetőségről.
Bármilyen munkakört keresel, legyen az
szellemi vagy fizikai, a jelentkezéshez szüksé-

ges egy önéletrajz, ami strukturáltan felépítve
összefoglalja eddigi szakmai tapasztalataidat,
végzettségedet, kompetenciáidat. A sikeres
álláskeresés ideje lehet pár nap, hét vagy akár
hónap is, de ebben az időszakban is hasznosan
lekötheted magad alkalmi munkákkal vagy
tanulással, hogy ne ess ki a munkaerőpiaci
pörgésből. Bárhogyan is alakul, az álláskeresés
egy átmeneti időszak, ami lelkileg bár megterhelő, de egyszer vége! Addig is kitartást és
mielőbbi elhelyezkedést kívánok!
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CZECZON

Fairplay Book:
a korrekt ügyfél-ügynökség
együttműködés alapjairól

A korrekt ügyfél-ügynökség együttműködés alapjait foglalták össze a Fairplay Book című szabálykönyvben a kommunikációs szakma szereplői, amitől hatékonyabb kampányokat és jobban
tervezhető ügynökségi szolgáltatásokat várnak a kreatív-kommunikációs iparágban - közölte a
Magyar Marketing Szövetség.

Az MMSZ és a Magyarországi Kommunikációs
Ügynökségek Szövetsége (MAKSZ) által kidolgozott dokumentum mögött áll az MMSZ 70 megbízó oldali tagja, valamint a MAKSZ 45 tagügynöksége és 6 szakmai társszövetség.
A közlemény idézte Blaskó Nikolettet, a
MAKSZ elnökét, aki elmondta, a piac komoly kihívásokkal küzd, az általános kreatív színvonal
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messze nem kielégítő, emellett romlik a reklámok
társadalmi elfogadottsága is Magyarországon.
Hozzátette, csökken a hosszútávú, stratégiai ügyfél-ügynökség kapcsolatok száma, egyre
több a taktikai feladatokra kiírt tender és az ad
hoc együttműködés a piacon. Sok esetben az
árak és a határidők dominálnak a szakmai háttérrel és a minőséggel szemben.

Ezen felül megjegyezték, az együttműködés
számon kérhető része az időzítés, amelyben előre rögzítik, hogy az adott projektnek mennyi a
minimálisan elvárható átfutási ideje, ütemezése.
Évente legalább egyszer, de ideális esetben negyedéves, féléves gyakorisággal tartanak ügynökség-ügyfél értékelést, ahol kölcsönösen objektív, őszinte és konstruktív visszajelzésre van
lehetőség.

A MAKSZ elnök szerint a szakmai színvonal
emeléséhez, a fenntarthatóság megőrzéséhez
a kreatív-kommunikációs iparágnak vissza kell
kerülnie értéket teremtő, tanácsadó-partneri
szerepébe a megbízóknál. A fairplay alapú, kölcsönös, kiszámítható, partneri együttműködés
mindennek az alapja, a fejlődés motorja lehet.
Ezért támogatja és tartja óriási lépésnek az MMSZ
ügyféloldali kezdeményezésével létrejött szabálykönyvet.

Hinora Ferenc, a több mint 30 éves szakmai
szervezet, az MMSZ elnöke pedig azt mondta, a
szövetség feladatának tekinti minden olyan értékteremtő ágazati, edukációs, orientációs, közösségi, illetve társadalmi célkitűzés szolgálatát,
amelyekkel érdemben támogatni tudja a megbízói, illetve szolgáltatói oldal piaci szereplőit. „Éppen ezért örömmel álltunk az élére annak a párját
ritkító kezdeményezésnek is, amely a sérülékeny,
ugyanakkor értékteremtő ügyfél-ügynökségi
kapcsolat együttműködési pontjainak javítását
célozta”.
A Fairplay Book a megbízói oldalról olyan
vállalásokat, ajánlásokat tartalmaz, amelyek egyebek mellett nem kényszerítik az ügynökséget arra,
hogy a megállapodott projektdíjazásban meghatározott óráknál aránytalanul többet fektessen a
munkába, de amennyiben ez szükséges, akkor elvárják, hogy előzetesen elfogadott árajánlat alapján történjen az extra munkavégzés.
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CZECZON

Vásárlási szokásaink végleges
változáson mentek át

Az Intrum követeléskezelő felmérése szerint
az európaiak több mint harmada, míg a magyaroknak majdnem a harmada gondolja, hogy a
karácsonyok nem lesznek többé olyanok, mint a
járvány előtt. A karácsony előtti költekezést sokan
teherként élték meg korábban is, és most úgy
tűnik, hogy a családok jelentős része nem is fog
annyit fizetni ajándékokért, mint eddig.
A közleményben hangsúlyozták, hogy a kiadások visszafogása nem függ össze a válsággal,
a visszajelzések alapján az európai fogyasztók
több mint 35 százalékát eleve zavarja a túlzásba
vitt fogyasztás. A legfőbb ok a fenntarthatóság
felértékelődése lehet, a kontinensen ugyanis 52
százalék már nem vásárol környezetkárosító cégektől. Több államban csaknem a lakosság fele a
karácsony elüzletiesedését sem nézi jó szemmel.
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Magyarország a hitelfelvétel elutasításában
vezet, csupán 7 százalék venne kölcsönből ajándékot, ami alig fele az európai átlagnak. Az Intrum a hitelezéssel szembeni általános óvatossággal magyarázza mindezt. A belföldi felmérések
másik fontos tanulsága, hogy az itt élők csaknem
háromnegyede figyel a környezetterhelés mérséklésére, 62,5 százalék ugyanakkor arra panaszkodik, hogy a fenntartható termékek drágák,
ezért nem tud annyira környezettudatosan élni,
mint szeretne.
Az Európai fogyasztói fizetési jelentés 24 ország több mint 24 ezer fogyasztójának válaszai
alapján készült. A kutatás augusztus végén zárult,
de az ünnepi terveikről is megkérdezték az embereket.
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BLOGI

ÉletMese Újrakeretező - 12.

Már az előző havi cikkeim leadása óta kavarog bennem a gondolat, vajon mit írjak a karácsonyi számba. Annyi történet és érzés van bennem ennek az ünnepnek a kapcsán, hogy úgy érzem,
akár több lapszámot is meg tudnék tölteni az erről szóló cikkeimmel, mégis választanom kell.
Leülök hát egy napos vasárnap délután és egy kis karácsonyi zenét hallgatva elmerengek rajta, melyik megközelítés is áll hozzám legközelebb. S persze nem utolsó sorban melyik az a nézőpont, ahonnan leginkább át tudom adni az ÉletMese újrakeretezés fontosságát – hisz ez évi
cikksorozatom témájaként ezt választottam.
És ahogy ezt a mondatot leírom, már tudom is, miről mesélek most az év végének közeledtével.
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Olyasmiről, amit tavaly ilyenkor már részben
megfogalmaztam magamnak - mit is jelentett
számomra az ünnepre való várakozás és maga a
karácsony régen s mit jelent most, 2021-ben.
Emlékszem, milyen izgatottan készültem gyerekként mindig az ünnepekre, amik aztán végül
valahogy sosem úgy sikerültek, ahogy én azt igazán szerettem volna.
Mai szemmel nézve mégis úgy voltak tökéletesek, ahogy voltak.
Visszagondolva a Szüleimmel megélt karácsonyokra így már képes vagyok rá, hogy csak a
kellemes pillanatokat idézzem fel s mindazokat a
mozzanatokat, amikre mosolyogva tudok visszaemlékezni.
Aztán ott vannak az elmúlt évek…
Melyek során a plázák októbertől kezdve tele
vannak télapó csokival és már akkor Let it snow-t
kell hallgatnom, mikor még jóformán a levelek
sem hullottak le a fákról. Ezen időszakban gyakran előfordult, hogy sokszor már inkább előre elegem volt a karácsonyból, mint hogy szívrepesve
vártam volna a Jézuska érkezését.

És elkezdtem nosztalgiával visszagondolni a
kis tiroli faluban megélt Szentestékre. Újra átélve gondolatban, ahogy az étterem és a szálloda
vendégeit kiszolgálva ezúttal már felismertem,
mennyire másképp is szólhat a szeretetről ez a
pár nap, mint korábban gondoltam. Rájöttem,
igazából mekkora örömmel töltött el évről évre
látni a boldog várakozást a sok holland, német
és osztrák kisgyerek szemében, mikor az asztalok
között körbejártak az angyalkának beöltözött főnökasszonyaink és kiosztották nekik az apró ajándékokat, amikkel már hetekkel előre ők maguk is
izgatottan készültek. Ahogy az „aprónép” lelkesen csodálkozott a csillagszórókra és tátott szájjal
hallgatta a németül felhangzó Csendes éj-t, én is
kicsit újra gyereknek érezhettem magamat. Kárpótolva mindazokért a régi, néha kicsit szomorkás
gyertyagyújtásokért, amiket felidézve akkoriban
még mintha egy másik dimenzióban vesztegelni
éreztem volna magam...
Odakint annak idején persze ezt nem tudtam
így megfogalmazni, csak azt éreztem, valami nagyon nem olyan, mint szerintem lennie kellene.
Aztán valami szinte észrevétlenül megváltozott. Fokozatosan, karácsonyról karácsonyra, szép
lassan alakulva mostanáig.
Alig pár éve ilyenkor már nagy hóban sétálva
készültem az ünnepekre. Izgatott kíváncsisággal
vártam az előttem álló hónapokat, sokadik szezonomat egy osztrák síparadicsomban. Örömmel
töltött el, hogy jó csapatban dolgozhatok, kedves
főnököknek, akik anyagilag és emberileg egyaránt megbecsülnek.
Sokan irigyeltek és még többen csóválták értetlenkedve a fejüket, mikor egyre többször emlegettem, hogy azt érzem, meg vannak számlálva
a kint töltött napjaim…

Ráadásul hosszú ideig határon túl, munkával
töltve a karácsonyt, nem is nagyon volt az az érzésem, hogy valami különlegeset élek át éppen…
Holott az ausztriai téli ünnepek pont azáltal váltak
egyedivé és megismételhetetlenné számomra,
ahogy ott tanultam meg rájuk tekinteni.
Ez viszont csak azóta tudatosult bennem, mióta már itthon is megéltem pár karácsonyt. Ismét
nem olyanokat, amilyenekre vágytam a szívem
mélyén.

Nem értették, mi okom lehet feladni egy
olyan életet, amire sokan hosszú ideje hiába vágyakoznak.
Olyanok, akik meg azt nem értették, hogy állíthatom, hogy amiért igazán elszántan hajlandó
tenni az ember, azt meg is tudja valósítani. Hisz
nem ismerték a történetem, nem tudták, honnan indultam és mekkora utat jártam be, mire elmondhattam: megtaláltam álmaim munkáját egy
kis tiroli faluban.
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Most pedig már lassan ötödik éve vagyok újra
Magyarországon.
Egyetlen pillanat sem volt még azóta, amikor
igazán bántam volna, amit magam mögött hagytam és vissza akartam volna csinálni.
Hazudnék, ha azt állítanám, itthon akár megközelítőleg olyan anyagi biztonságban élek, mint
amikor napi 12-14 órákat dolgoztam egy másik országban. De mindez legtöbbször eltörpül
amellett, amit úgy érzem, nyertem azzal, hogy
meghoztam egy sokáig halogatott döntést. Vállalva a felelősséget azért, amiben hittem, letéve
mellette a voksomat. Elhatározva, hogy megvalósítom az álmomat, itthon, a saját életemet élve,
megtanulva élvezni a kihívásokat és hogy egyre
többen segítik a haladásomat.
A tavalyi és az idei év a legtöbbeknek (nem
csak a vendéglátásban) rémálom volt, jól tudom.
Én magam is vadonatúj terveket kellett, hogy
kovácsoljak, számomra teljesen ismeretlen területen kezdve dolgozni. Eleinte teljes bizonytalanságban és kétségbe esésben. Totálisan tudatlannak érezve magam, sokszor sírva és anyázva,
miért szívok már megint ahelyett, hogy végre azt
az életet élhetném, amire hosszú évek óta egyre
tudatosabban készültem.
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Mégis továbbra is – sőt egyre inkább!!! - bizonyos vagyok benne, hogy idővel meg tudom valósítani, amit megálmodtam. Megmutatva, milyen
lehet a vendéglátás – másképp. Újrakeretezve az
ÉletMesénket. Mondjuk rendhagyó karácsonyi
ajándékként saját magunk számára.
Mert azt is tudom a szívem mélyén, hogy eljön
az idő, mikor egyre többen hozzák meg a döntést, hogy csatlakoznak hozzám. Hajlandóvá válva
más szemmel nézni a kihívásokat és megoldást
találva egy új, szebb, tartalmasabb, értékesebb
életet élni.
Vendéglátáson innen és túl, másképp, mint
eddig valaha is.
Szívből kívánom kedves Olvasóinknak, hogy
teljen ez a mostani karácsony másképp, mint eddig. Bár ez így is, úgy is megtörténik. Úgyhogy
inkább azt kívánom: döntsék el, mit és hogyan
vágynak másképp megélni mostantól, mint eddig tették. Békésebben, még több szeretettel és
megvalósításra váró célokat kitűzve a 2022-es
évre.

Szeretettel: Blogi

BLOGI

Lehet másképp 12.

Tavaly ilyentájt különleges karácsonyi ajándékot kaptam. Vagy
akár úgy is fogalmazhatok, hogy én adtam meg azt saját magamnak. 2020 novemberében jelentkeztem ugyanis a „Változz velünk!”
programba, amitől bár nem kicsit tartottam, ugyanakkor mégis nagyon vágytam bejutni a Kiválasztottak közé.
Tudtam mélyen legbelül, hogy ezzel a döntéssel jó eséllyel ismét a
feje tetejére állítom amúgy sem teljesen káoszmentes életemet. Mégis éreztem, hogy a bátorságom esélyt jelent számomra megtapasztalni
számos változást. Olyanokat, amik időszerűek voltak már, de magam
nem éreztem elég erősnek hozzá, hogy megtegyem a szükséges lépéseket. Azokat, melyek ismét jóval közelebb vihetnek az álmaim megvalósulásához.
Ahhoz, hogy megmutassam mindazoknak, akik hozzám hasonlóan
szebb, jobb és tartalmasabb életre vágynak, hogy igenis lehetséges elérni és megvalósítani bármit, amit célul tűzünk ki. Feltéve, hogy hajlandók vagyunk képessé válni arra, hogy magunk mögött hagyjuk mindazokat a régi meggyőződéseinket, melyek eddig gátoltak bennünket a
haladásban.
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„Amit Isten ad, kifogyhatatlan; amit az ember ad, sohasem lehet tartós.”
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Sri Sathya Sai Baba

S bár jó ideje munkált már bennem az említett
késztetés, a program során az is kiderült, hogy
amíg megfelelési kényszertől hajtott bizonyítás
volt a motivációm, addig ennek az energiája inkább visszafogott az utamon való haladásban.
Ahogy abban is, hogy valóban azt és úgy tudjam
átadni másoknak, ami őket is valóban inspirálhatja és haladásra késztetheti.
Mostanra viszont a mozgatórugóm átalakult és
a korábbi megmentésre törekvésem helyett már
őszinte segítő szándék vezérel a fentiek tekintetében.

Köszönhetően annak, hogy bő egy éve vettem
egy nagy levegőt és „aki mer, az nyer” felkiáltással elküldtem a jelentkezésemet arra a bizonyos
válogatóra. Merészségemet pedig – ahogy már
előtte oly sokszor – nagy örömömre ismét siker
koronázta. December közepén ugyanis értesülhettem róla, hogy az új év kezdete számomra egy
új élet kezdetét is jelenti egyben.
Életmód- és szemléletváltással, új emberekkel
való kapcsolódások révén, akik friss gondolatokkal színesítették a mindennapjaimat. A hónapok
során elért eredmények pedig még saját legmerészebb elképzeléseimet is felülmúlták végül.
Jó pár hét leforgása alatt annyi élmény gazdagította az életem, amennyi korábban évek alatt
sem gyűlt össze. Megtanultam új szemmel látni
saját magamat és azt, hogy miért működöm úgy,
ahogy bizonyos szituációkban hosszú ideje. A korábbi egy helyben toporgás érzése helyett végre
azt tapasztalhattam meg, hogy milyen felszaba-

dító tud lenni, mikor padlógázzal száguldok a
részben ismeretlenbe. S bár ez kicsit ijesztő is volt
sok esetben, ugyanakkor mindvégig azt érezhettem, hogy a Mentoraink által számunkra nyújtott
segítő kezeket fogva biztonságosan haladhatok
előre, ezért tiszta szívemből hittem benne, hogy
nincs mitől félnem.
Egyik legdöbbenetesebb, ugyanakkor mérhetetlen szabadságot adó benyomásomat a Dobler Akadémia edzésprogramjának köszönhetem.
Amíg élek, hálás leszek Dobler Norbinak, hogy
megmutatta számomra, milyen tempóra kapcsolhatok azáltal, ha beiktatom a rendszeres mozgást az életembe. Én, aki
korábban képtelennek tartottam magamat bármiféle sportra, január elsejétől kezdve csodával határos módon
hetente háromszor fel tudtam kelni
reggel 5 órakor, hogy edzéssel indítsam a reggeleket már munka előtt.
Nem mondom, hogy mindig kön�nyű volt rávennem magamat a napi
feladatok kivitelezésére. Voltak időszakok, mikor a pokolba kívántam mindent
és mindenkit… Ilyenkor semmi másra nem vágytam, mint még egy órát
aludni, ahelyett hogy fekvőtámaszokat
csináljak hajnalok hajnalán és gumiszalaggal gyötörjem az előző edzés
miatt még mindig sajgó izmaimat. De
végül mindig győzött bennem a kitartás, mikor
felidéztem, honnan hova jutottam már korábban
is annak köszönhetően, hogy megtanultam a cselekvés által túllépni a megtorpanásokon. A Norbi
által összeállított komplex programnak köszönhetően a fizikai aktivitás szeretete mellé kaptam
ugyanis folyamatos szellemi és lelki inspirációt is.
Amiről már tudom, hogy ugyanolyan jelentőséggel bír, mint az, hogy a testemet aktívan tartsam.
Az új év közeledtével így most azzal búcsúzom 2021-től, hogy „lehet másképp” cikksorozatomban szeretettel ajánlom kedves Olvasóink
figyelmébe Dobler Norbi írását. Kívánom, hogy
Önök is indítsák az új évet azzal a döntéssel,
hogy 2022-ben aktívan tesznek testi-lelki jólétükért. Melyhez a Dobler Akadémia „edzőbá”-ja
adhat egy olyan módszert, amivel könnyebbé
válik szembenézni nemcsak a fizikai kihívásokkal, de új szemléletmóddal gazdagodva a mozgás témájában is másképp indíthatják az elkövetkező évet.
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DIANA MERAL YAMAK

Csak annyit kérek cserébe, hogy…
Avagy mi a különbség az adok-kapok és az Ajándékozás
között. Pár tipp, hogy túléld a Karácsonyt és másképp
lásd a Családod...

Mielőtt rátérnék a Szeretet ünnepére, valahogy fontosabbnak tartom tisztázni az Éberség fogalmát és az adok-kapok, valamint az Igazi Ajándékozás és Igazi Szeretet közötti különbségeket
és az érzéseinket ezekkel kapcsolatban… A minap pont Birkás Gabriella barátnőmmel fejtegettük ezt a kérdést, szóval kifejtegetném nektek is.
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Az Ajándékozás az az energia, amikor én tiszta
szívből adok neked valamit és nincs benne semmi hátsó szándék. Nincs mögötte manipuláció és
tartalom, csak figyelmesség és odaadás.
Az, amikor én csupán azért, mert gondoltam
rád, mert örömöt akarok neked okozni, kedveskedek neked, túlgondolás nélkül. Ebben semmi
business nincs. Ez egy tiszta szándék és áramló
energetika, ahogy az Igazi Szeretet is. Fesztelen,
csak VAN, ok nélkül. Nem azért, mert te ronda

Az Ajándékozással szemben az adok-kapok –
ami már egy jó ideje a hamis Ajándékozás ruhájába van bújtatva –, az kőkemény üzlet. Az adok-kapok legtöbbször a businessről szól. Adok valamit
és cserébe azt várom el, hogy… Én ezt adom, te
azt adod. Ezzel nincs baj, sőt, teljesen működőképes, ha megvan a kerete, ha tiszta mindkét fél
számára minden feltétel és ha nem keverik össze
a szezon a fazonnal.
A business Feltételekhez, elvárásokhoz kötött.
Itt igenis van Ára a dolgoknak, ami megállapodásoktól függően összeg vagy egyéb. Én adok
ennyit, cserébe te adsz ennyit. Veszek 1 tejet,
cserébe fizetek X összeget. Ez egy normális üzleti
megállapodás, ami korrekt. Mindenki tudja, mit
kap és mit ad.
A baj, ami sokatokban kiveri a biztosítékot, az
a rengeteg nyomasztó, kényszerítő, elvárásokkal,
ítéletekkel tele tűzdelt sunyi adok-kapok, Ajándékozásnak álcázva…Totálisan összekeveredsz,
már a hideg ráz, ha valaki kimondja ezt a szót, és
már ha a kedvesed meglep valamivel, akkor is
gyanakszol – hogy mikor fog majd cserébe kérni
valamit, vagy épp dörgöli majd az orrod alá, illetve mi lesz az ára –, szabadkozol, elutasítod, kellemetlenül érint. Nem tudod, mit kezdj a helyzettel.
Majd bántani kezd a dolog és rosszá teheted
magad azzal, hogy nem tudsz befogadni és valami baj van veled.
Semmi pánik! Nincs veled semmi baj és teljesen jogos, amit érzel! A világban ilyen állítások
keringenek: “Semmi sincs ingyen – mindennek
ára van”, „mit képzeltél, én a két szép szemedért
adom?“, “nekem se adnak csak úgy szeretetből
kenyeret a közértben”. Hadd ne folytassam, de
töltsd ki magadnak nyugodtan ide a saját legismertebb mondataidat...............................................

vagy szép vagy, érdemes vagy érdemtelen, gazdag vagy szegény, dagadt vagy vékony. Csak
Van. Ingyen. Jár, akinek adod. Feltételek, ítéletek,
elvárások, cetlizések nélkül. Amikor arra hivatkoznak, hogy “Szeretetből tettem érted”, vagy amikor a Szeretet nevében ártanak neked, az már rég
nem az, csak hogy tudd.

Ha “Ajándékozás” címszó alatt megkapod, hogy:
“Mi tavaly LCD TV-t vettünk nektek két kilóért... csak
úgy mondom… idén örülnénk egy Dubai utazásnak” / „Remélem, idén tőletek is azt kapjuk, amit
már említettem nektek múlthéten” / “Emlékszel, tavaly én adtam neked Szeretetből… tudsz most te
adni?” / ”de ÉN segítettem nektek, amikor kellett,
számíthattatok rám, amikor szükség volt rá.” Ha
meg nemet mondasz, te vagy a világi ellenség…
Na, ez nem Ajándékozás és nem Szeretet, hanem
adok-kapok jó sok elvárással. Nyugodtan bízhatsz
Önmagadban és mondhatsz erre nemet, akkor is,
ha elhordanak mindenfélének. Csak a saját tehetetlenségüket vetítik rád. De az hozzájuk tartozik.
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Nekem nem egyszer volt olyan szituációm, hogy én éreztem kellemetlenül magam, mert “benyújtották a számlát” előkeretezett megállapodás nélkül vagy Ajándék címszó alatt.
Ha meg elmondtam, hogy ez nem korrekt, akkor én menjek el, ahova gondolja..., meg ezt majd megkeserülöd…, meg megszégyenítenek…, ordibálnak és lesmucigoznak. Miközben Ők nem voltak korrektek. Ezeket lásd át.
Vagy előfordult-e veletek hasonló szituáció:
Felajánlottam teljesen önzetlenül egy ajándékot és jött a válasz,
hogy “Oké, de akkor cserébe kiteszel rólam egy storyt?”
Tessék? Én hátsó szándék nélkül adok és én tegyek még ki rólad
storyt, hogy megköszönjem, hogy felajánlhattam?
Vagy adtak nekem valamit, amitől én bennem a lekötelezettség érzése jelent meg (ezt a másik fél pontosan tudta – ez volt a manipuláció lényege, csak akkor nem láttam át), és ezért megengedtem, hogy
az az ember akármit megtegyen velem – szórakozzon velem, meg az
időmmel. Hálás voltam neki az “ajándékért” és azt éreztem, hálátlan
vagyok, ha meghúzom a határaim és szólok neki. Alárendeltem magam. Ő meg ezt meg is lovagolta bűntudatkeltéssel.

Vagy “Meghívlak egy “Ajándék “Ingyenes eseményre / Megkapjátok tőlem ezt az “Ajándék” eseményt, cserébe csak annyit kérek, hogy
hívj meg plusz három embert / ossz meg / tedd ki stb.” – ha meg nem
teszed, akkor jön az Érzelmi zsarolás/mártírkodás, játszma: “Én bezzeg
adtam neked ajándékot ingyen… – Touché helyzet. És ha még nem
süllyedtél volna el a szégyenedben, akkor még utána megkapod,
hogy “mindegy, nem baj, más az értékrendünk, használd egészséggel” – ezzel teljesen lefegyverezve téged és beletaszítva abba, hogy
gondolkodjál el, mi a fene baj van veled, miért vagy olcsójános és
szégyelljed magad Te – ami természetesen meg is történik legtöbbünkkel.
Nyugi, nem veled van a baj. Ideges vagy, mert egy nem korrekt helyzet van, egy hazugság van a levegőben, amit érzékelsz (Éber/Érzékeny
vagy a hazugság energiára a térben – de lejjebb rátérek még erre).
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Valójában te csupán annyiról tehetsz, ha beleesel ilyen szituációkba, hogy áldozattá váltál és
beültél a hintába. A Mártír–bűntudat-–Érzelmi zsarolás ki nem mondott hintájába. Ami a tiéd ebből
az egészből, és amivel tudsz mit kezdeni, az a te
reakciód a szituációban. Az, ahogy te rácuppantál
a “szégyenre” és a “nincs helyén az értékrended”
szövegre.
Ez nem hiba, hanem lehetőség a fejlődésre.
Tedd fel a kérdést: Igazság, mire vagyok éber?
(Ahogy pár sorral feljebb is elmondtam: legtöbbször azért borulunk ki, mert van egy hazugság ott a térben, amit érzékelünk.)
Kihez tartozik ez az érzés? (Legtöbbször nem
hozzánk.) Mi más lehetséges még itt, amit eddig
nem vettem észre, amit ha észreveszek, megváltozik a valóságom/reakcióm? Hajlandó vagyok-e
elveszíteni olyan embereket az életemből, akik
nem a nagyszerűségemben erősítenek? Mire
mutat ez az érzés bennem? Mivé alakíthatom át
Univerzum, mutasd. (Az, amit a másik okoz neked,
annyiban szól rólad, amennyiben beveszed, minden más az Övé, és hagyd meg Nála!)
Érted már, mi a különbség az Ajándékozás
és az adok-kapok között?
Akkor adsz szerintem jó ajándékot, ha figyelmes vagy a másikkal, ha látod őt, látod az értékrendjét és látod, mi az, amitől sugárzóan boldog
lesz. A “Mit kérsz?” nem tartozik ezek közé.

Ha ismered, figyelmes vagy a másikkal és nem
csak túl akarsz esni az ajándékon, meg adni neki
valami haszontalan porfogó kacatot, csak hogy
adj valamit, akkor ismered a szeretet nyelvét.
Hogy neki az együtt töltött minőségi idő, a dicséret – elismerő szavaid, a testi érintés – ölelés, az
anyagi javak vagy a szívességek egyvelegéből
melyik a legfontosabb, és azon a “nyelven” kedveskedni szívből. (Szeretetnyelvekről bővebben –
Gary Chapman: Az öt szeretetnyelv)
Nekem volt egy barátom, aki egy maratonista
kenus fiú volt. Nem vett nekem sokszor virágot,
de szedett virágot. Nem vásárolt nekem nagy
dolgokat, de képes volt nekiülni, fűzni nekem
gyöngyből drótra egy nagyon bonyolult és ös�szetett, nagyon profi nyakláncot, amihez szerzett
ugyanolyan színű medált. Ebben a romantikus
maga az, hogy képzeljetek el egy kemény és
nagyon szívós, erős önfegyelemmel bíró kenus
férfit, aki gyöngyöt fűz. Aki utána járt, neki ült,
órákig / napokig csinálta, hogy nekem örömet
okozzon, és miközben csinálta, végig rám gondolt. Annyira csodálatos gesztus ez, hogy azóta
is nagyon becsülöm és hálás vagyok neki, mert e
mögött ott van a szeretet, a megbecsülés, a tisztelet, az érdemesség és sok minden nagyon fontos
megerősítés. Sokszor ez a szeretetteljes szándék,
a ráfordított idő annyira megható, hogy kincset
ér. Többet ér, mintha bement volna egy boltba és
gyorsan 5 perc alatt lerendez és vesz valami tucat
cuccot. Törekedjetek arra, hogy a szívetek legyen

CsPM 35

az Ajándékban és ne a rohanó világ “essünk túl
rajta gyorsan“ hozzáállása.
Találjátok meg a Lelkesedést ebben. A lelkesedés energiája megváltoztat mindent benned
és körülötted. Amíg te beleteszed magad egy
ajándék elkészítésébe, nagyon sokat tanulsz magadról, amit nem vesz el tőled senki többet. Maradandó dolgokat “gyűjtögessetek”. Élményeket,
életérzéseket, kapcsolódást, mosolyt.
Nem az számít, ki mennyit költött. Mert végül
az ilyen történeteket, élményeket mesélik majd
az unokáknak. Végül mindig az együtt töltött idő,
társasozás fog megmaradni.
Pár gondolat az Éberségről, hátha nem
hallottad még ezt ilyen formában.
Az Éberség az, amikor benne vagyunk egy közös térben – a Világban és egy közös Tudatban – a
Kollektív Tudatban. Érzékeljük egymás érzéseit,
gondolatait, folyamatait. Érezzük a Föld változását, az adott társadalom nézőpontját dolgokról,
értékességről, viszonyát dolgokhoz. Pl.: könnyű-e
a pénz, nehéz-e a pénz, van-e elég, nincs-e elég,
a társadalom/népcsoportok fájdalmait, veszteségeit és becsípődéseit a múltból. De akár a szomszédod térdfájását is úgy, hogy fáj a térded.
Nagyon sok dologra a világban éberek vagyunk, ami van. De nem hozzánk tartozik. Nem
a te tapasztalatod, nem a te gondolatod, nem
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hozzád tartozik, csak benne vagyunk egymás
Morfikus Mezejében, és ezáltal hatunk egymásra
tudatlanul is. Amiben pedig sokat vagyunk, arról
elhisszük, hogy a miénk és magunkévá tesszük.
Előfordult már veled, hogy egyik pillanatban teljesen jól voltál, a másikban meg szorongani kezdtél? Vagy ahogy felszálltál egy pótlóbuszra, tiszta
ideges lettél? Na, ezek nem a tieid. Nem hozzád
tartoznak. Szóval ahelyett, hogy bántod magad,
hogy “Még mindig itt tartok, mi a bajom”, ehelyett
tedd fel magadnak azt a kérdést, hogy “Kihez
tartozik ez az érzés/gondolat? – Nem kell, hogy
megtaláld a “bűnöst”, csak jön egy érzés, hogy
“Nem hozzád tartozik”. És a felismerés után egy
megkönnyebbülés.
Mondd azt: “Szeretettel, tisztelettel és tudatossággal felspékelve visszaküldöm ahhoz, akihez
tartozik”.
Igen, igen, jogos a kérdés a fejedben: Honnan tudjam akkor, mi tartozik hozzám? Nagyjából
semmi. Ha megkönnyebbülsz, amikor felteszed a
“kihez tartozik” kérdést, akkor nem hozzád.
Ha az jön, hogy hozzád, az sem hozzád nagy
valószínűséggel, csak régóta a világodban van
és elhitted, hogy a tied. Ha régóta dolgozol vele,
terápiázod stb., de nem változik, akkor az alapján is láthatod. Ami nem a tied, azon nem tudsz
te változtatni. Ha a másik nem jár edzeni, attól,
hogy te jársz, neki nem lesz feszes teste. Érted?
Küldd vissza.

Mostantól tudod ezt alkalmazni az Ajándékozásoknál is, vagy ha elmész egy buliba és ott
meg akarnak hívni egy italra: Igazság, ez ajándék,
vagy adok-kapok? Ha azt érzed, ajándék, akkor
nyugodtan elfogadhatod, ha azt érzed a térben,
hogy ennek feltétele van, van ott valami kimondatlan elvárás “cserébe”, akkor köszönd meg, és
mondj nemet.
Ez a kérdés segíteni fog, hogy felismerd, mi
ajándék, mi nem az, így elkerülheted a kellemetlen érzéseket.

Mint egy nagy Szeretet Ünnepe színdarab.
Avagy a legnagyobb lehetőség, hogy magadról
tanulj, hol vannak még blokkjaid, reakcióid.
Ha ebből csak egyet is magadénak érzel, akkor az alábbi Karácsonyi Kézikönyv a Családodhoz, de főleg Önmagadhoz jól fog jönni.

Beszéljünk a karácsonyról
Jön a Szeretet ünnepe. De miért van az, hogy
a legtöbbeteknek ez a Kötelező Jópofizásról, bájolgásról szól, és már előre össze van szűkülve a
gyomrotok attól, hogy vajon mi fog történni.
Feszülsz attól, hogy ki köt beléd, mit vág majd
hozzád és hánytorgat fel a múltból, hol és ki lesz
elégedetlen az ajándékával és vág majd pofákat,
csipkelődik, hol kell majd magyarázkodnod…, és
legszívesebben el se mennél…, totál fárasztó és
forgatod a szemed. De ugyebár nem illik kimondani, ami benned van, és nem elmenni. Egyszer
egy évben ki kell bírni.
Ki tudja, mit kérdeznek majd. Beteszik-e a régi
lemezt…”Mikor találsz már normális párt?” “Mikor lesz gyereked/unoka?” “Megint kirúgtak?” „Te
mindig ilyen voltál már gyereknek is: szétszórt…,
szégyentelen”. Te sosem fogsz felnőni…, bezzeg
a bátyád milyen sokra vitte. – Tiszta megalázó és
égő az egész, ugye? Legtöbb helyen sajnos…
Aztán egyél még egy kicsit, csak egy falatot,
csak a kedvemért, ezt direkt neked csináltam…,
nem hizlal, ez csak házi kovászos kenyér. Meg se
kóstolod? Ne sértsd meg anyádat.
Hozzánk miért csak 25-én jöttök? Szóval az
anyósod fontosabb, mint a saját családod?
Megy az érzelmi zsarolás, a rengeteg ki nem
mondott gondolat ott lebeg a levegőben, amire
Éber vagy. Manipuláció, elvárások, hasonlítgatás,
beskatulyázás és ítélethegyek. Mindenki bedobja
a maga játszmáját, sérelmeit a közösbe minden
évben, és már előre mindenki próbál viselkedni
és türtőztetni magát, hogy valahogy túlélje ezt az
egész családi szentestét. Ja, és ha ez még nem
lenne elég, jön a tetejébe a kígyózó sor, a sok
idegbeteg lökdösődés a plázákban, a sok “boldog” kép meg Kellemes Ünnepeket üzenetek a
social median, olyanoktól, akik évek óta rád se
hederítettek. Olyan mű, olyan megjátszott, olyan
kamu ez az egész.

Az igazi Ajándékról, és hogy mi minden nem
tartozik oda, már beszéltünk. Az Éberségről már
beszéltünk, meg egy picit a hazugságokról is.
De íme, jó pár kérdés, amivel már most is készülhetsz az Ünnepekre, hogy gyakorold a Tudatosságot. Ennél jobb alkalom nem is adódhatna
arra, hogy fejlődj és megválj a Nézőpontjaidtól,
amiket a Karácsonyhoz/Családodhoz kapcsoltál.
Biztos vagyok benne, hogy régen, amikor kicsi voltál, imádtad a karácsonyt, voltak illatok,
érzések, fények, filmek, amiket izgatottan vártál.
A nagyi kaszinótojását, azt, hogy a Jézuska megjöjjön és csilingeljen, a sütiket, a rántott húst vagy
épp a csillagszórózást.
Keresd meg magadban ezeket a rég elfeledett
emlékeket, illetve a hozzájuk tartozó izgatottságot és lelkesedést.
Hol döntötted el, hogy mindenki rossz fej? Hol
címkézted fel magadat vagy a családodat? Hol
döntötted el, hogy a karácsony nyomasztó, vagy
mindig veszekednek, vagy mindig ordibálnak,
leisszák magukat stb.? Ezek a referenciapontok
/ feltételes reflexek, amik automatikusan bekapcsolnak, ha egy szituációra gondolsz. A te Pavlovi reflexeid. Hajlandó lennél-e az összes korábbi
tapasztalatodat, múltban létrehozott referenciapontodat, amihez hű voltál eddig, megsemmisíteni és nem teremtetté tenni? Hajlandó lennél-e
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ni? Mi más lehetséges még itt, amit nem vettem
észre, amit ha észreveszek, teljesen megváltozik a
karácsonnyal kapcsolatos valóságom?
Gyakorlati Útmutató - Kérdéssorozat
Önmagadhoz
Ezeket a kérdéseket nem kell hangosan kimondanod, ha nem adott rá a lehetőség, csak azzal,
hogy kérdésből működsz, megnyitod magad annak, hogy más dolgokat is megláthass. Ha eleve

ítélkezést, “ellenállásokat és sérelmeket viszel, akkor ugyanaz fog történni, mint eddig. Ha hajlandó vagy szembenézni azzal (és alkalmazni a kérdéseket) hogy mi a tied és mi nem a tied, akkor
kevesebbet fogsz reakcióba jönni. Ha hajlandó
vagy feladni, hogy megfelelj a szüleidnek és “vegyék már észre, hogy te megváltoztál,” akkor nem
fog számítani, ők mit gondolnak. Ha hajlandó vagy
nyitva lenni és csak ezt az egy kérdést vinni magaddal: Mi más lehetséges még itt? – akkor már
másképp tapasztalod a valóságod.
Ha hajlandó vagy te nem elvárásokból működni, hasonlítgatni, magadra venni dolgokat és
hánytorgatni, akkor megváltoznak a többiek is.
Megszakítod azt az automatikus algoritmust, ami
eddig működött, azzal, hogy te megváltoztatod a
kérdésekkel önmagadat és a reakcióidat.
Ízlelgesd az alábbi mondatokat. Csak legyen
nálad ez a felsorolás, és épp amelyiket aktuálisnak
érzed, azt használd.
Minden nap legyél kíváncsi, mintha soha nem
találkoztál volna még a rokonaiddal. Soha nem
volt köztetek semmi. Mintha új emberekkel találkoznál:
Mi más lehetséges még itt, amit eddig nem vettem észre?
38 CsPM

Mi a jó bennem? Mi a jó a másikban, amit eddig
nem vettem még észre?
Mi a jó ebben a helyzetben, amit eddig nem ismertem még el?
Milyen hozzájárulás lehetek ma a családomnak,
ami többet teremtene mindannyiunk életében?
Kihez tartozik ez? Szeretettel, tudatossággal
megspékelve visszaküldöm.
Igazság, mire vagyok Éber?
Mi az értéke ennek a helyzetnek számomra, és
meg tudjuk-e változtatni?
Mi a jó nekem abban, hogy…? (utálkozok/áldozat vagyok stb. stb.)
Mi kellene ahhoz, hogy ma túl boldog legyek
és ez legyen Életem legeslegeslegjobb napja / karácsonya?
Mit imádok abban, hogy veszekedhetek? Mit
imádok abban, hogy megsértődhetek?
Hol döntöttem el, hogy minden ellenem irányul
és rólam szól? Hol döntöttem el, hogy ez személyes sértés? Hajlandó vagy-e elpusztítani és nem
teremtetté tenni azt a pontot?
(itt, ha a szituációtól hátralépsz kettőt és leszeded azt a nézőpontod, hogy a dolgok ellened irányulnak, akkor Mi más tudja megmutatni magát?
Mi mást tudsz észrevenni abból a mondatból/szituációból? Hajlandó vagy-e észrevenni?)
Érintsd meg a tested reggel és mondd ezt: Ki
vagyok én ma? Kivé válhatok ma és milyen nagyszerű teremtéseim lehetnek a családommal ma?
Kérem az éberséget arra, hogy hol teremtem
magam véges lénynek/áldozatnak és mivel? Mi
más lehetséges még itt?
Mi az az egyetlen választás, amit meghozhatok
ma, ami az egész napomat és világomat megváltoztathatja?
Milyen lehetőségek vannak az Életemben,
amikre éber lehetek ma?
Milyen sztorit mesélek magamnak a Karácsonyról/Családomról/Önmagamról?
Az, akivé válni szeretnék, ma mit választana?
Mindenhol, ahol a szüleimet hibáztattam azért,
amilyen vagyok, elpusztítom, és nem teremtetté
teszem.
Milyen potenciálokat utasítok vissza az ellenállásaimmal?
Mindent, aminek ellenálltam, amire reagáltam,
amihez igazodtam, amit bizonyítani akartam, amivel egyetértettem, azt megsemmisítem, és nem
teremtetté teszem.
Hajlandó vagy-e a Potenciál energiája lenni?
Milyen ítéleteim vannak Önmagamról? A családomról? A karácsonyról? Az ajándékozásról? Min-

dent, amit ez felhozott, azt megsemmisítem, és
nem teremtetté teszem.
Mi lehetséges ma számomra, túl azon, amit el
tudtam képzelni?
Mi az, amit ma befogadhatok?
Ha nem az áldozata lennél a helyzetnek, hanem
a teremtője, akkor mi lenne lehetséges?
Mindenhol, ahol az ítélkezéshez, a múlt referenciapontjaihoz és tapasztalataihoz, következtetéseihez vagy elköteleződve, azt megsemmisítenéd, és
nem teremtetté tennéd-e.
Mindenhol, ahol a fájdalomhoz, a bűntudathoz,
a sérelmeidhez vagy szégyenhez köteleződtél el,
azt hajlandó vagy-e elpusztítani?
Mindenhol, ahol eldöntötted, hogy ez nem
lehet másképp/ez megbocsájthatatlan, azt megsemmisítenéd-e?
Hol utasítom vissza a befogadást, az igazi szeretetet és kapcsolódásokat ma?
ÖNreflexio - ez az esemény a világ egyik legjobb alkalma arra, hogy fejlődj.
Milyen lehetőség van itt, amit eddig nem vettem észre, de ha észrevenném, megváltozna a valóságom?
Ha valakinek megmondanád a magadét:
Ha elmondom neki, az mit teremt? (itt érzed,
hogy valamitől úgy elnehezedsz vagy könnyed
leszel)
Ha nem mondom el neki, az mit teremt? (itt is
ugyanúgy érzed)
Van, amikor nem teremt többet a másiknak az,
amit el akarsz mondani, mert nincs itt a megfelelő
idő.
Most van itt a megfelelő idő?
Hogyan tudnám megváltoztatni a családi kapcsolatomat?
Kinek és Mit bizonyítasz? Ha abbahagynád a
bizonyítási törekvést, akkor mi más kaphatná meg
a figyelmed és energiád, ami többet teremtene
neked?
Elismerhetem magam és megtarthatom a középpontom és Önmagam akkor is, ha a többiek
nem látják a változásaimat és nem támogatnak.
Mi kellene ahhoz, hogy beleálljak az Erőmbe?
Mi kellene ahhoz, hogy elismerjem a képességeimet és teremtéseimet? Milyen energia lehetek,
mit választhatok itt és most?
Mondhatok Nemet – Meghúzhatom a határaimat és Választhatom azt, ami jó nekem. Fontos vagyok! – Itt pl. megmondhatod a 20 fős családnak,
hogy jöhetnek hozzád karácsonykor, de kéred a
segítségüket, hogy osszátok szét, ki mit hozzon, ne
te vállald be az egészet a nyakadra. Együtt teremtsetek, nem kell, hogy belepusztulj.

Ezeket meg mindennap ismételd. (Nem baj, ha
nem érted az elméddel. Csak csináld.)
Ismételd el mindig magadban, amikor beszorulnál egy szituációba és azt érzed, nincs
megoldás:

“Mi más lehetséges még itt? Hogyan lehetne ez
még ennél is jobb?”
Ha bekapcsolna benned bármilyen reakció,
agyalás, szintén magadban ismételd el ezt 10-szer:
“Minden az ellenkezője annak, aminek látszik,
semmi sem az ellenkezője annak, aminek látszik.”
– középpontodban maradsz, és nem fogsz személyes sértésnek venni dolgokat.
Mostantól pedig minden nap 10-10-szer reggel és este:
“Az életben minden könnyedén, örömmel és
ragyogva árad felém.”
Köszönöm szépen, hogy velem voltál most
is és egész évben. Remélem, most ismét helyére került pár építőkocka és fogalom a fejedben.
Mesélj majd, milyen volt az Ünnep számodra, hogyan hasznosítottad az itt leírtakat, a kérdéseket.
Önmagadon használd elsőként.
A példáddal változtatsz magadon és ezáltal
másokon, nem az okoskodással meg az észosztással.
Várlak Szeretettel a Kalandorkirálynő Ingyenes
csoportba, ahol most megy a Mindennap Önmagadért Kihívásom videókkal, és nagyon sok ilyen
kérdést, gondolatot, eszközt adok át, ami támogathat téged az Életedben.
És ne feledd:
“Lehet igazad, vagy lehetsz Boldog.”
Áldott Ünnepeket Kívánok Neked és
a Családodnak!
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Akiknek még nehéz
még nehezebb

Úgy három hónapja könyvbemutatóra voltam hivatalos.
MKM Széll Felícia: Akik a sikertől szoronganak… (és csomó minden mástól is) c. könyvének könyvbemutatójára, mely könyv a szerző megfogalmazásában: „…szókimondó kézikönyv imposztorszindrómásoknak”. A könyv beköszönőjében a következőket olvashatjuk: „Az imposztorszindróma nem
móka és kacagás. Nem divatnyavalya. Nem megkülönböztetés. Nem betegség. És legfőképpen nem
hivatkozási alap.”
Beszereztem a könyvet, mert érdekelt. A könyv olvasgatása közben egyre inkább elhatalmasodott
bennem az a gondolat, hogy erről a témáról beszélni szükséges, s legfőképpen az érdekelt, vajon hogyan érinti a közelgő karácsony az imposztorszindrómások életét.
Széll Felícia Veress Anitát, imposztorszindrómásokkal is foglalkozó, nevelési, családi kommunikációs coachot ajánlotta nekem beszélgetőtársnak.
Az imposztorság egy sajátos viszonyulás önmagunkhoz és a külvilághoz, – kezdte Anita,
rögtön belevágva a téma közepébe. Hatalmas
azon elvárások tömege, amelyet önmagunkkal szemben táplálunk, úgy, hogy saját érdemeinket lebecsüljük, mert az önkritika és a
kételyek folyamatos társunk a mindennapokban. Rengeteg ember küzd ezzel.
Általában gyermekkorból ered. Nagyon gyakori azok körében, akiket elhanyagoltak, vagy
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soha nem dicsértek, illetve azoknál, akiket mindenért megdicsértek, így a dicséret elsúlytalanodott, – a kisgyermek azt érzi, hogy ugyan dicsérik,
de mindez nem az ő érdeme. Egyik csoport számára sem derül ki, hogy mikor igazán jó az, amit
csinál. Nem alakult ki a belső stabilitás, nem képesek reálisan megítélni képességeiket, teljesítményeiket. Ezért nagyon fontos, hogy súlyozva, aprólékosan dicsérjük a gyerekeket, mindig tudják,
melyik cselekedetért dicsértük meg. Felnőtteknél
is nagyon fontos, hogy tudják, ez célzott pozitív

mérhető a siker, netán ettől az imposztoros népszerű lesz, esetleg valamilyen rangot elér, még
szorongóbbá válik, mert azt érzi, hogy újra és újra
bizonyítania kell, hogy tényleg jogosult arra a pozícióra.
Innen is ered az „imposztor” név. Az imposztoros belül folyamatosan „csalónak” érzi magát,
attól fél, hogy nagyon rövid időn belül valaki leleplezi, és kiderül, hogy mégse olyan profi, csak
valami furcsa véletlen folytán érte el azt a sikert.

üzenet. A visszajelzések felett könnyű elsiklani, ellehetetlenülhet a jó szándék. Bár az önértékelés
igénye megerősödött napjainkban, fontossá vált,
sokat tudunk egymásnak és a gyerekeinknek is segíteni a megfelelő értékek beállításában. Ugyanakkor vannak családok, ahol folyamatos érzelmi
hiányt él meg a gyermek, esetleg bántalmazzák.
Ott egészen más lesz a saját magával való kapcsolata, mert folyamatos kétségek gyötörhetik,
hogy ő vajon értékes-e, van-e benne bármi, ami
jó. Ez melegágya lehet az imposztorságnak.
Ami még jellemző imposztorosokra, hogy
nem tudják elviselni a dicséretet és a bókokat.
Igyekeznek elhessegetni maguktól: „ó ez véletlen!”, „ez most így sikerült”, vagy ugyan elfogadják a dicséretet, de rögtön replikázva felhívják a
figyelmet valamilyen negatívumukra a témával
kapcsolatban. Erre amúgy mi nők hajlamosabbak
vagyunk, hiszen a szocializálódásunkból eredően
nem tudjuk a dicséretet megfelelően fogadni,
nem tudunk mit kezdeni vele. Mert ha azt válaszoljuk, hogy „ez jól esik”, vagy azt, hogy „igen,
tudom”, akkor „nem gondolják-e rólam, hogy beképzelt vagyok?”.
Az imposztorosok mindig irreálisan magas
elvárásokat támasztanak saját magukkal szemben, s ha valamiben sikert érnek el, azonnal feljebb rakják a mércét. Valahogy azt élik, mint az a
szamár, aki az elé lógatott répát sosem éri el. Ha
valamiben sikeressé válnak, rögtön azt érzik, „ó,
ez nem is akkora nagy dolog!”. Ha mégis igazi és

Az ilyen ember sosem érzi komfortosan magát, ezért folyamatosan képzésekre, tanfolyamokra jár, könyveket vásárol, egyfolytában arra érez
késztetést, hogy a legújabb trendekkel haladjon.
Az évek során témájuk legsikeresebb képviselőivé válhatnak, miközben változatlanul nem érzik
magukat profinak, hisz mindig a saját hiányosságaikat látják, s bár egyre jobban kimunkálják
magukat, belül azon szoronganak, hogy ez még
mindig kevés. Álszerénység és maximalizmus folyamatos belső harcként munkál bennük.
A könyvben szerepelnek megküzdési stratégiák és szakember ajánlások is, Széll Felícia így
szeretne segíteni azoknak, akik a könyv olvasása
közben magukra ismernek. A könyv sokaknak
segített ráébredni arra, hogy imposztorosok?
A könyv olvasása kapcsán sokan egyfajta „aha”
élményt éltek meg. „De jó, mintha rólam írtál volna!”, sokan már látják, hogy mi az, amivel eddig
küzdöttek. Van, akinél viszont mélyrepülést indított el, „jaj, a defektemnek már neve is van, akkor én teljesen értéktelen vagyok!”. A cselekvésre
hajlamosak viszont inkább megküzdési stratégiákat ismertek fel, ha már „neve van, akkor ezzel
kezdeni kellene valamit, most már lehet, hogy képes leszek elindulni”.
A mindennapokban eléggé gátolták magukat
abban, hogy képességeiknek megfelelő eredményeket érjenek el. Félelemből, önvédelemből,
vagy abból adódóan, hogy nem is látták reálisan
képességeiket. Néha az is zavaró lehet, ha azt látják, hogy egy negyed olyan képességű ember,
nagy hanggal sokkal nagyobb sikereket ér el, ekkor ráébredhetnének, hogy mennyivel kiterjedtebb tudással rendelkeznek. Sajnos viszont legtöbbször ez mégsem elég ahhoz, hogy kiálljanak a
rivaldafénybe, és megmutassák, hogy ehhez vagy
ahhoz jobban értenek, mert rögtön az ugrik be nekik, hogy viszont mennyi mindenhez nem értenek.
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Aztán az a szép, amikor ez megjelenik az emberi kapcsolatokban. „Létezik, hogy szeret engem
az a másik?” „hú nagyon sokat kell dolgoznom
azért, hogy rászolgáljak erre a szeretetre”, „elég
jó anya vagyok-e?”, „nagyon béna vagyok, nem
megy ez nekem!”. Sokszor inkább titokban tartják,
amihez értenek, mert attól félnek, hogy csalónak
tartják majd őket, vagy lebuknak. Ez végül is nem
kóros, ezzel együtt lehet élni, ezért nem szeretjük
a szindróma meghatározást, és ezért nevezzük
ezt a nagy tömeget csak simán imposztorosnak,
egymás közt imprósnak.
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Amikor először beszéltünk egymással, említetted, hogy legfőképpen családok egymáshoz
kapcsolódásával foglalkozol. Ami a beszélgetésünket erre a hónapra fókuszálta, az a karácsonyi
ünnepkör, a mostani karácsony és az imposztorság, megspékelve az emberek mélységes elkeseredettségével az elmúlt két év történetei miatt.
Elég jól fokoztad. A karácsony alapból is egy
feszült időszak, sőt ahogy közeledünk, egyre feszültebbek leszünk, nagyon sok ilyenkor a kiéleződő külső-belső konfliktus. A Covid meg eleve
egy alapfeszültséget kulminál, s így ez szépen

hatványozódik. Aki imposztoros, az ugye különösen igyekszik a legcsodálatosabb karácsonyt
varázsolni a családjának. Igyekszik mindenkinek
megfelelni, ötven fogásos vacsora, mindenkinek
a lehető legjobb ajándék – személyre szabottan
–, és eközben folyamatosan szorong – hogy vajon
fognak-e az ajándékoknak örülni, megfelel-e az
anyósnak a lakás tisztasága – mindenért. A tökéletességre törekvés ilyenkor extrán felerősödik.
Az ajándékozás különösen furcsa dolog. Ugyanakkor érdekes az a szegmens, milyen az, amikor
egy imposztoros ajándékot kap.

őt eléggé a családban, hogy nem látható rajta,
hogy minek örülne. A másik igyekszik meglepni
engem, „de béna vagyok, hogy nem lehet tudni,
minek örülnék”. Az pedig, amikor nem az ajándékozás a szeretetnyelve, és az ajándék se talál be,
akkor a „nem számítok neki, nem is figyel rám”,
„amúgy sem érdemlem meg”. Végül is, ha távolról
ránézünk, minden opció rossz, mert minden opcióból saját magát hozza ki vesztesnek.
Nagyon sokat segíthetünk azzal, ha az átadásnál meg tudjuk indokolni, miért gondoltuk azt,
hogy ez az ajándék tetszeni fog neki, így meg

Bizonyára hallottál már arról, hogy van ötféle szeretetnyelv. Minden embernek van
2-3, amit jobban preferál, közelebb érez magához. 1. Az
érintés, – van, aki azt szereti,
ha megérintik, – 2. Az ajándékozás, – karácsony táján ez
még jobban felerősödik, – 3.
A szívességek, – van, aki abból érzi, hogy szeretik, hogy
milyen szívességeket tesznek
neki, – 4. A minőségi idő, – a
családban egymással vagy
önmagunkkal töltött minőségi idő, ami csak rólunk szól,
– 5. elismerő szavak, – bármilyen dicséret vagy, az, hogy
észrevették-e, amit csináltunk.
Ezek különböző megjelenési formák, de ugye
karácsonykor az ajándékozás kerül előtérbe. Ha
tudjuk, hogy a szerettünknek melyik szeretetnyelv
a fontos, akkor jobban tudunk ajándékozni. S amikor egy imposztoros ajándékot kap, akkor két lehetőség van: fontos-e neki az ajándékozás, mert
az a szeretetnyelve, vagy nem fontos. Ugyanakkor az is fontos, hogy az ajándék betalált-e, vagy
sem. Ha a szeretetnyelve az ajándékozás, és az
ajándék is betalál, akkor elkezdhet azon gondolkodni, hogy az az ember, akitől ezt az ajándékot
kapta, az őt fontosnak tartja-e, de vajon ő megérdemli-e ezt a kiemelt figyelmet? El lehet kezdeni
szorongani. Aztán ha betalál az ajándék, de nem
az a szeretetnyelve az ajándékozottnak, akkor
megijedhet attól, hogy talán nem örül eléggé,
de ugyanakkor szorongani kezd attól, hogy mit
is tett azért, hogy ezt kapta, vajon megérdemli-e,
ezzel sokkolja magát. Ha az ajándékozás a szeretetnyelve, de az ajándék nem nyerő, akkor úgy
érzi, hogy ez mind az ő hibája, hogy nem ismerik

tudjuk könnyíteni a feldolgozását annak, hogy
ajándékot kapott. A külvilág reális, de nem tolakodó visszajelzései segíthetnek, amikor látjuk azt,
hogy nem álszerénykedik a családtagunk, hanem
ezek a folyamatok benne tényleg valósan zajlanak. Vagy ha elmondjuk, „minden nagyon finom,
nem kell a tizenkettedik fogás, nincs ennyi gyomrunk”, finoman le lehet állítani, megnyugtatni,
hogy boldogok vagyunk a kevesebbel is. Úgy is
segíthetünk, hogy a mennyiséget áttesszük a minőségre. Ugyanis, ha arra törekszünk, hogy minden és a vacsora is tökéletesre sikerüljön, abba
bele lehet rokkanni.
Legyen az a cél, hogy minél meghittebb legyen a karácsony. Minél több időt töltsünk együtt
nyugalomban, így máshová kerül a fókusz, és
egész másképp alakulhat az ünnep. Nem az ötezer fogás és annak a legtökéletesebb kivitelezése lesz a lényeg; hanem a meghittség és a családi
szeretetben való együttlét.
CsPM 43

Itt jó helyen vagy!
Csatlakozz a Csak POZITÍVAN közösséghez
a Facebookon!

Köztünk biztonságban vagy!
Nálunk szeretve vagy!
Itt otthon vagy!
“Csak Pozitívan - A tudatos ember magazinja” csoport

UDVAR MELINDA

Boldog pillanatok

És akkor boldogan éltek, amíg meg nem
haltak… Klasszikus, gyermekkorunkból ismert mesebefejezés. De mit is értünk alatta
gyermekként, illetve hogyan alakul ez a nézőpont későbbi életünk során?
Én úgy emlékszem, hogy a mesék befejezésekor – hiába, a gyerekek képzelete mindent
hoz – mindig hasonló jellemzőkkel vizualizáltam a boldogságot, függetlenül attól, hogy aznap (vagy abban az órában?) naivan mit gondoltam arról, mi is tenne engem boldoggá.

Bizonyos tárgyak megszerzésétől vagy adott
helyzet létrejöttétől azt vártam, hogy boldog és
kerek lesz az életem: mindenki szeret, megért, értékel, és ez soha, de soha nem változik, örökre így
marad. Naivan azt képzeltem, hogy ha egyszer
megszerzem a boldogságot és boldog leszek,
akkor az már örökre az enyém lesz és birtokolni
fogom: … És akkor boldogan éltek, amíg meg
nem haltak.
Nyilván ennek az egyszerű képletnek az alkalmazása gyermekkorban teljesen természetes, –
„csak a változás örök” igazsága ilyenkor még nem
ismert.
Érdekes kérdés, hogy ki, mikor és hogyan
szembesül azzal, hogy a boldogság maga a nyughatatlan változás, megújulás és újjászületés…, valami megfoghatatlan, mégis érezhető…, valami
nagyon törékeny, ki tudja micsoda.
CsPM 45

Milyen gyakran és főleg teljes természetességgel mondjuk ki – egyes emberek tárgyakban
próbálják mérni, azokhoz kötni a boldogság beteljesülését: ha megszerzem azt, amire vágyom,
ami vágyaim fókuszában van már hosszabb ideje,
akkor minden csodás lesz, és én boldog leszek.
Aztán eljön a pillanat és talán észre sem vesszük,
ahogy az áhítat jégcsapként olvad el a kezünk
között, hogy aztán újra testet öltsön a vágy egy
újabb elérendő tárgy formájában.
De vajon létezik-e olyan, hogy valaki folyamatosan boldognak érzi magát? Vagy az életben
„csak” boldog pillanatok villanásai léteznek, amelyek segítenek átvészelni-túlélni a kevésbé boldog perceket?
Ahogyan ezt a témát boncolgattam alkalmi
beszélgetőpartnereimmel, többen kanyarodtak
ugyanahhoz a ponthoz: vannak, akiknek mindig
félig tele a pohár, míg másoknak szinte mindig
félig üres. Alapvetően meghatározza ez a beégett szemléletmód azt is, hogy az adott személy
mer-e boldog lenni, vagy egyáltalán képes-e boldognak érezni magát, tudja-e, hogy mikor kell
hátradőlni és élvezni a pillanatot?
Mindezt továbbgondolva – nagyon óvatosan
és nem ítélkezve – természetesen adja magát a
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következtetés: az, aki mindig félig tele poharat
lát, az jó eséllyel meglátja az apró örömöket az
életben, tehát vannak boldog pillanatai. Meglátja
az apró történéseket, amik csak úgy vannak, léteznek, megtörténnek: kedvesen rád mosolyog
az eladó, kisüt a nap és melegíti az arcodat, a rigó
minden reggel az ablakod előtt kezdi a napját. ...
és lehetne folytatni a végtelenségig.
Kétségtelen tény, hogy a pozitív dolgok megélésére hangoltság nagyban meghatározza, hogy
mennyire vagyunk elégedettek az életünkkel,
boldognak érezzük-e azt. Közösségi médiai oldalakon egy időben sokan posztolták azt a rajzot,
amelyen három versenyző gyermek állt a dobogón, az első helyezett rémültséget és megszeppentséget sugárzott, míg a második helyezett
gyermek határtalan örömet, győzelmet és boldogságot jelenített meg. A kép alá írt frappáns
üzenet egyértelműen utalt arra, hogy hozzáállás
kérdése, hogy egy adott helyzetet kudarcként
élsz-e meg, vagy megelégedéssel tudsz tekinteni
a megtett út eredményére.
A boldogságra való képesség vajon valamilyen velünk született adottság, vagy tudatos
hozzáállással kialakítható szemléletmód? Továbbmegyek: teremthető-e a boldog élet?

Az utóbbi évtizedben komoly iparág alakult ki
a boldog élet teremtésének ígéretével. Rengeteg
„szakember” hirdeti, hogy képes megmutatni azt
az utat, amelynek segítségével boldog életet tudunk teremteni magunknak, és igenis meg tudjuk szerezni azt, amire igazán vágyunk. De vajon
hihetünk-e nekik, és ha igen, ki az, aki hiteles?
Hiszem, hogy az „a jó szakember” mindig neutrális, nem vezet, nem mutat irányt, csak ajtókat
nyitogat és lehetőségeket villant fel, elsősorban
kérdez, és csak ritkán válaszol. Mindenkinek a
saját feladata, hogy felkutassa egyedi válaszait az általánosnak hangzó kérdésekre, amelyek
esetenként akár jobban összezavarják. Idővel
azonban, ahogy egyre mélyebbre jutunk saját lelkünkben, a kép lassan tisztul és a hangok lassan
elcsendesülnek.
A boldogság felé vezető úton az első lépés a
szembenézés önmagunkkal, a hiedelmeinkkel, a
lakatokkal, amiket mi kattintottunk fel egyes ajtókra éltünk során.

Ha ez megtörténik, akkor minden egyszerűbb,
letisztultabb és egyértelműbb lesz. Felismerhetőek lesznek a mindennapok során azok a választások, amelyek sokkal örömtelibbé teszik az életet,
például könnyebben meg tudjuk ítélni, melyik
„út” az, ami hozzánk passzol, függetlenül attól,
hogy sokkal munkásabbnak és bonyolultabbnak
tűnik, mint a másik.
Szerintem már ez maga boldogság: a felismerés képessége, hogy a lehetőség mindig adott,
mindig van egy alternatív út, lehet egy új, korábban senki által nem alkalmazott megoldást találni.
Napjaink kissé ellentmondásos, sok tekintetben zavaros világában nem egyszerű utat találni,
de egyben biztos vagyok: a boldogság, a boldog pillanat teremthető, ha merünk szakítani a
sztereotípiákkal, ítéletekkel és megengedjük magunknak az őszinteség luxusát.
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PÁLI PATRÍCIA

Variációk találkozásokra
“The earth turned to bring us closer,
it spun on itself and within us,
and finally joined us together in this dream...”
(Eugenio Montejo)

Vártalak!
Szobám ablakához simulva ültem és néztem,
ahogy kint zajlik az élet.
Mindenki ment az útjára, s tette a lépéseket a
dolgához vezető irányba.
Közeledés és távolodás pulzált körülöttem és
minden lépésben ott volt a reményem, hogy Te
jössz majd egyszer csak a közelembe. Hogy egyszer a közeledés és távolodás pulzáló váltakozása
egy megnyugvást találó közeledésbe szelidül le
és megérkezel hozzám, hogy közelemben legyél,
s többé már ne távolodj el tőlem.
Mert én csak ezt tehetem. Várhatlak rendületlen
odaadással és türelemmel. Itt vagyok, mint origó,
mi köré a keringésed pályája majd felírható.
Stabilan állok és nem mozdulok, nehogy elvesszen a fókuszt jelentő központ, aki én vagyok,
akihez te majd megérkezel.
Mert ugye meg fogsz érkezni életembe?
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Mert ugye majd egyszer a közeledés és távolodás pulzáló dinamikájában egyszer megszakad
a lánc és a közeledés, a közelembe kerülés ereje
felülírja a váltópont, a távolodás tőlem elválasztó
távolságának erejét?
Ugye úton vagy már?
Én itt várlak szobám ablakához simulva áttetsző fénnyel átitatva, jelt adva, hogy én létezem!
De hol jársz te most az utadon? Közeledsz hozzám? Egyáltalán tudod, hogy én vagyok?
Itt a szobám ablakához simulva ülök és várlak,
a közeledés és távolodás pulzáló dinamikájában
a megérkezésed pillanatára várva.

Kerestelek
Mivel nem jöttél és én már nagyon rád akartam találni, hát úgy döntöttem elindulok eléd,

hogy így gyorsítsam fel egymáshoz közeledésünk folyamatát.
Minden emberben téged kerestelek, s oly sokszor meglátni véltelek!
De mindig rá kellett eszmélnem, hogy nem te
jöttél velem szembe!

Kerestelek, de nem tudtam hol talállak. Random csapódtam mindenféle utakra, s hoztam
magam embert próbáló kihívásokba.
Csak meg szerettelek volna találni, ez a vágy
hajtott. A vágy, hogy én már készen állok és minden perc mit tőled távol töltve kell lennem fölöslegesen kidobott, elvesztegetett idő.
Választ a miértekre már nem találtam, ezért
akartam hozzád sietni, hogy a kételyemre a párbeszéd másik fele te legyél végre.
Szomorú monológomat a párbeszéd pezsgő
lendülete töltse meg – ennyi vágy hajtott előre
oly epekedően.
Kerestelek, kezemben egy képpel rólad, mit
oly sokszor láttam szememet rólad álmodozón
lehunyva. Az arcot kerestem minden szembe
jövő emberben, hogy végre meglássalak és felém gyere egy fénylő reggelen, hogy holnapom
utána már ne egyedül íródjon!
Kerestelek! De megtalálni nem tudtalak bármerre is mentem.

Elképzeltem mit mondanék neked, s te hogy
válaszolnál arra nekem.
Elképzeltem, hogy csak mi ketten vagyunk,
hogy a téged rajongással szerető tömegből engem kiemelve, magad mögött hagyva a többi
csillogó szempár vonzását csak rám figyelsz. Tekinteted tekintetemben elveszve bezáródunk közös történetünk pici világába lecsendesítve a zajt,
mi körülvesz téged a sikoltozó rajongásba fojtott
vágyat, amivel mindenki csak egy pici részét akarja magának belőled.
Én vagyok számodra a legjobb, még ha ezt
még most nem is tudod, s követni foglak nagy
hittel és lendülettel, míg egy szép nap végül az
enyém leszel!

Függtem tőled
Nálad volt kalitkám ajtajának kulcsa, te szabályoztad szabadságom és bezártságom, s én önként hagytam, hogy felettem így uralkodj.
Levetettem mindent, mi én voltam, s elfogadtam mindent mit te adtál helyette nekem, rám.
Szűkre szabott zárkámba így vonultam be.
Mert azt mondtad megvédesz engem, s legjobbat akarod nekem, hogy óvni és őrizni fogsz
engem, s a lakat, mi kalitkámon lóg, kint tartja az
engem bántani akaró embereket.
Azt nem mondtad, hogy végül engem zársz el.
Azt mondtad értem vannak a rácsok, mert a
világ veszélyes hely, s nyugodjak meg, mert benned biztonságra lelek.

Megszállottaddá váltam
Szent oltárt emeltem Neked, s mint félistenséget ünneplő dicshimnuszt zengtem képed előtt
percről – percre.
Követtelek és kutattalak. Bármi áron birtokolni
akartam egy darabodat, részedet.
Ideál képet festettem le fejemben rólad, egy
tökéletes képet, mi szerintem vagy, mi szerintem
lehetsz túl a rajongás fényes világán.
Ahol ott voltál, ott voltam én is. Köréd szerveztem az életem is, csak hogy közeledben lehessek,
csak hogy észrevegyél a tömegben!

Csak hogy egyre szűkösebb lett életterem, s
egyre szigorúbb szabályok mellett nyíltak meg
kalitkám ajtajai.
Erőtlen lettem, s elvesztem, tőled függött az
életem. Csak azt tehettem, mit megengedtél nekem, s erre már csak akkor eszméltem rá, mikor
minden szabadságomtól megfosztva léteztem.
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Letettem jóhiszeműen életem, abban az ígéretben bízva, hogy jobbat kapok helyette.
Lecseréltem énemet egy újra, mert hittem
jobbat kapok régi létem helyett, hogy új ruháim
szebbek és jobbak lesznek, benne még inkább
kiteljesedhetek.
Azt hittem táplálsz engem és új falatokkal ismertetsz meg, de rájöttem, hogy kiszolgáltattam
magam neked.
Enni kaptam mikor enni adtál nekem, szabadon mehettem, mikor kinyitottad cellám ajtaját,
kimehettem, ahova engedted, beszélhettem
mással, mikor te úgy ítélted meg – de beleszólni,
hogy velem mi történjen, már nem tudtam, nem
engedted.
Én már csak az voltam, mit te kreáltál belőlem.
Játékszer voltam a kezedben, mivel szabadon
rendelkeztél. Bőrömet vitted a vásárba, s élvezted az újonnan felettem szerzett hatalmadat.
Megszűntem létezni saját jogomon, s mit egykor önként tettem le aranykalitkába menetelem
örömére, arról mára tudom börtönbe lépésem
saját vállalású döntése volt, egy visszafordíthatatlan folyamat első „szabad akaratból” meghozott
lépése.

népe sürög – forog úgy kellett neked szolgálnod engem.
S egy nap arra ébredtem, hogy már nem vagy
mellettem.

Értéked súlyát most kezdem el érezni. Tükörbe
nekem ezzel a bűntudattal kell nézni, s csak az új
kezdet, a megbocsátás reményében tudok bízni.
Mert elveszítettem ki érték volt nekem, kit értékelni, mikor ott volt mellettem méltatlanul elfelejtettem.

Elmentem melletted
Elvesztettelek
Örökre nélküled a kiteljesedés beteljesülése
nélkül, megcsonkítva kell, hogy létezzek.
Hagytalak elmenni. Nem tudtam rád vigyázni!
Nem volt elég erőm, hogy megvédjelek, és magam mellett tartsalak téged!
Lassan tűntél el az életemből vagy egy szempillantás alatt? A választ erre már megadni pontosan nem lehet, csak a hiányodat érzem.
Nem tudtam értékelni azt, amim volt, túl magától értetődőnek vettem, hogy vagy nekem, s
belekényelmesedtem ebbe a helyzetbe.
S mivel magától értetődő volt, mivel azt gondoltam nekem jár csak még többre vágytam.
Csak azzal voltam elfoglalva, hogy hol a hiba,
mit javítanod kell, hogy még jobbá tedd, hogy
kijavítsd mitől nem olyan tökéletes a nekem járó
kegy – maga a léted.
Minden, ami jó volt benned rátarti módon
úgy hittem csak úgy az enyém lehet, anélkül,
hogy cserébe nekem is valamit adnom kellene.
Én voltam az origó, az etalon, mihez neked
igazodnod kellett. Én voltam a megrendíthetetlen állandóság, mihez mérten neked alakulnod kellett, mint a méhkirálynő ki körül a kaptár
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Nem vettelek észre, hogy ott voltál.
Nem vettem észre, de talán még hozzám is
szóltál?
Nem láttalak, nem hallottalak, nem éreztem
jelenlétedet csak ott voltam saját világom csöndjébe zárva, hova külső inger be nem férkőzhetett.
Ott voltam, de nem voltam jelen.
Léteztem, de nem éltem, hozzám kapcsolódni
így nem lehetett.

Csak fények és zajok szűrődtek be saját világomba, magamnak alkotott fikció szőtte létembe, hol elképzeltem, hogy üres korpuszok sétálnak csak körülöttem.

Nem láttam arcokat és nem hallottam hangokat, üres voltam csak úgy poroszkáltam saját magamon belül életemben és az engem körülvevő
térben.
Kiüresedett voltam, mely ürességhez kapcsolódni nem lehetett, a semmibe kapaszkodni hogyan is lehetne?

Az örököt és egyetlent, minél nemesebbet
élet nem teremthet.
Lelkemet adom most kezedbe és hamvadok el
ölelő szeretetedben, hogy innen már csak az idők
öröke legyen.

Talán ott voltál és szóltál nekem, de nem hallottam a hangodat, ürességem sebektől áttört
szita testén csak, mint tranziton érintés nélkül hullottak át az események és élmények, nyomot nem
hagyva a semmitől kongó korpuszon.
Elképzeltelek, és mint hologramot az egemre
festettem.
Hol kezdődik a fikció, s hol a valóság?
Mi választja el a puszta képzelgést a megélt
tényszerűségtől?
Arcod volt, neved volt, történeted volt, amihez
én már csatlakozni tudtam, s innen a csatlakozási
ponttól kezdve kezdett íródni közös történetünk
minden egyes eleme.
Lettek közös élményeink és szokásaink. Szóltam hozzád és te válaszoltál nekem, közös élményekben forrt össze hologram ihlette lényed a
lényemmel.
S ahogy az ég képe változott úgy voltak jobb
és rosszabb napjaink. Sütött a nap és úsztam a
boldogságban. Mindent elsöprő vihar jött, hogy
aztán a békülés nyugalma újra beköltözhessen,
s haladhasson minden tovább, nappal után reményteljes alkony, sötétet hozó este, fényes
szeptember és meghitt december.
Olyan voltál, ahogy én elképzeltelek. Én adtam testet neked, s ettől valóságos lettél nekem.
Jöttél velem, ahogy a csillagok követtek az égen
engem utamon, s bár megérinteni nem tudtalak
szemem betelt látványoddal és én megbékélt
elégedettséggel voltam.

Porból lettem, testet öltöttem, s karodba újra
porrá lehetek, mert túl földi létem testet adó köntösén ott a lényeg, lényem lelke, az időtlen teremtménye ennek a földnek, mit most kezedbe
adok, hogy érintésed pillanatában újra túl földi
létem szűkös kosztümén szabad lehessek, végtelen, s időtlen. Kezedben elhamvadó gyönyörű
szerelem.
Porból lettem, s porrá leszek, de immár kezed
ölelésében megpihenve és szereteted által boldogan átlényegülve.

Megtaláltalak
Pont ott voltál, ahol lenned kellett, pont úgy
voltál ott, ahogy arra megteremtett az élet, pont
akkor voltál ott, amikor annak eljött az ideje, pont
azzal a magától értetődő egyértelműséggel.
Pont ennyi, se több se kevesebb, csak én és te
egy pontba összeforrva és eggyé válva…

Karodban elhamvadtam
Porból lettem és porrá leszek – így adok teret
az örökkévalóság üzenetének beteljesítésére.
Mert én nem csak egy röpke életre szeretlek,
hanem míg világ a világ, míg lelkem transzformációinak során járja útját időtlen időkben, térben
innen és távol, hol túl földi testemen, hol elszökve
létem időzárt múlandóságán, lelkemet adom oda
most neked.

Abban a pontban eggyé vált a sorsunk, pont
úgy, pont ott, pont akkor.
Én és te, pont mi ketten.
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Csatlakozz
közösségünkhöz!
Itt olyan lehetőségeid lesznek,
amelyeket máshol nem kapsz meg!
“Csak Pozitívan - A tudatos ember magazinja” csoport

Biztonságban
a komfortzónán túl is!

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.

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
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Bent álmok estje ünnepet
mesél.
Karácsonyest van. Angyalszó
zenél.
Parányi gyertyák lángja
táncol égnek.
Örvendj!... dicsőség!... zeng
a boldog ének.
A béke csendje templomot
varázsol
A szívekből, az eldugott
tanyákból.

Móra László
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CZECZON

Erdőhegyi Brigitta: Széttört Üveghegyen
Új klip, lélek, környezetvédelem

Pánik volt a forgatáson, de így is hálás vagyok, mert a remix klipem (Leave
the Dark - Jeff Hehner short mix) után ismét újdonsággal jelentkezem…
Az új dalom mindennél jobban a sajátom, mert az életem írta a hangjegyeket
és minden egyes szavát.
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Milyen érzés egy dal szerzőjének lenni?
A „Széttört Üveghegyen” című legújabb lírai dalom több szempontból is különleges számomra.
Első alkalommal éltem át szerzőként egy
olyan alkotói folyamatot, amikor alkotótársammal a még lassacskán alakuló dal szerkezete,
hangszerelése, formálódása után hirtelen az éjszaka közepén egy inspirált állapotomban megszületett bennem egyszerre a dallam és a szöveg. Szívem legmélyéről szakadt ki belőlem - így
mindennél jobban magaménak, sőt részemnek
érzem ezt a dalt.

Mi tölti meg a dalt belőled?
Felemelő érzés, hogy amit viszontagságos útja
során sokáig hordoz magában az ember, egyszer
csak legbelülről összeáll dallam és szöveg formájában, aztán pedig utat tör magának.
Az egyéni, személyes megélésemen túl a szöveg számomra magában hordozza még globálisan az ember univerzális létezését és kapcsolatát
(vagy annak hiányát) is, a négy elemmel, a természeti környezetével, önmagával, a gyökereivel
vagy a teremtővel. Úgy érzem, az önmagunkkal
való békétlenségünk a környezetünkre is kiterjed,
ezért e téma már régóta mélyen szívügyem. Sajnos látjuk, hogy tudatosság híján mit tett az ember
a környezetével és önmagával. Célom volt valamilyen formában ezt megjeleníteni a klipben is. Nem
különben az egyéni küzdelmeimet, melyek különösen személyesek lettek, hiszen a balerina jelenetek a táncos múltam miatt az önmagammal való
kapcsolat keresésének tökéletes szimbolikája.
Mi volt a pánik oka?
Sajnos a természetben felvett részeket nagyban nehezítette az agorafóbiám, ami nagy, nyílt
helyeken pánikroham formájában jelentkezik, és
sajnálatomra a forgatás alatt is rám tört. Ezeket a
felvételeket nem is tudtuk használni a klipben.
Ettől függetlenül ajándékként éltem meg az
alkotás minden pontját. Azért pedig külön hálás
vagyok, hogy ezen az úton még csodás partnereket is kaptam, alkotótársaim személyében.

Hogyan kapcsolódik a dal a Blue World-höz?
Hivatásomon kívül fontos szerepet játszik az
életemben, hogy olyan ügyek mellé álljak vagy
próbáljam a figyelmet rájuk irányítani, amit fontosnak és aktuálisnak érzek.
A környezetünkkel kapcsolatos tudatosság is
ilyen. A Blue World egy nemzetközi környezetvédelmi szervezet, akiknek fő profiljuk a tengerbiológia.
Több évtizede működő elkötelezett profes�szionális csapat, akik a Horvát tengerparton működnek. A dalom okán kerültem velük kapcsolatba, mert még a publikálás előtt meghallotta
egy a szervezet alapításához közeli személy és
felkeltette az érdeklődését. A dal és a szöveg
univerzális üzenete és az én életfilozófiám hallatán meghívást kaptam hozzájuk és kiutaztam
Losínj-ba, ahol eltöltöttem 3-4 napot és így testközelből beleláthattam a munkájukba. Sőt, delfint
is fogadtam örökbe, Elmart! Boldog vagyok, ha a
szervezet munkájára fel tudom hívni a figyelmet.
Úgy érzem, hogy az öntudatára ébredt ember, aki
egységtudatban létezik szerves része nem csak
a teremtőhöz, de a környezetéhez való alázatos
viszonyulásának. Az egység részeként ennek evidenciává kellene válni.
A vidóklipért klikk ide!
/Az interjú teljes változatát elolvashatják honlapunkon./
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KOVÁCS BRIGITTA EFI

Könyv úton lévőknek
A mesékben minden benne van:
mindaz, ami volt
és mindaz, ami még lehet
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Amikor belevágtam a könyvajánló rovatba,
akkor épp Boldizsár Ildikó Mesekalauz úton
lévőknek című kötete hevert az éjjeliszekrényemen. Milyen címet is adhatnék egy (önismereti) könyves rovatnak? – töprengtem,
míg végül a Könyv úton lévőknek mellett döntöttem. Észre se vettem, hogy a tudatalattim
lekoppintotta a mese címét! Csak néhány hét
elteltével – amikor elkezdtem olvasni – tűnt
fel, hogy öntudatlanul felhasználtam azt, ami
körülvett. Ez is mutatja, hogy mennyire fontos
csupa olyan dologgal körülvenni magunkat,
ami tölt, épít minket.

Azt gondolom,
a mesékben való
elmélyedés az egyik
legjobb módszer
az önmegismerésre.

Boldizsár Ildikó munkáját már számos elismeréssel jutalmazták – többek között egy József
Attila-díjat is magáénak tudhat. Igen komoly tapasztalattal a háta mögött 2014-ben megalkotta
a Metamorphoses Meseterápiás Módszert, mellyel
rengeteg felnőttnek és gyermeknek segített az
élet különféle területein felbukkanó nehézségeken átlendülni. Módszerével többek között kórházakban, nevelési tanácsadókban, iskolákban, börtönökben, ill. a pszichoterápiában is dolgozott.
Akik még ma is azt gondolják, hogy a mese valamiféle bugyuta történet tudatlan gyermekek számára, azok nemcsak a mesét minősítik le, hanem a
gyerekeket is. Tudni kell, hogy a legősibb mesék
i.e. 30-50.000 évvel ezelőtt keletkeztek, és leginkább a felnőttek között terjedtek szájról szájra.
Azt gondolom, a mesékben való elmélyedés
az egyik legjobb módszer az önmegismerésre.
A Mesekalauz úton lévőknek bátran használható
egyfajta kézikönyvként is, hiszen a fogantatástól
egészen a halálig, s még azon túl is, minden életfordulóra tartogat néhány mesét a világ legkülönbözőbb népeinek kincséből merítve, melyeket az
író mesemagyarázatokkal egészített ki. Ezek a
magyarázatok azonban csak az első néhány fák-

lyát jelentik a történetekbe vezető úton – a szimbólumokat már érdemes nekünk kibontani, és a
mesékben felismert szerepünket értelmezni, alkalmazni. Mindehhez persze rengeteg segítséget
kapunk nemcsak a meséktől, de az írótól is.
A mesekutató szerint a meséknek három szintje van: egy tárgyi, egy lélektani és egy spirituális.
Tehát ha belevágunk az olvasásba, akkor jócskán
lesz dolgunk a mesék egyes szintjeivel való kapcsolatunk felfejtésével.
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„…a tradicionális kultúrákban a teremtésmítoszokon, rituálékon, valamint a fogantatással, várandóssággal és szüléssel kapcsolatos szokásokon, babonákon keresztül készítették föl testileg
és lelkileg a nőt a szülésre. A felkészítés során nem
konkrét ismereteket adtak át a szülés lefolyásával
kapcsolatban, hanem olyan történeteket meséltek
el, amelyek addig tárolódtak a tudattalanban, amíg
a helyzet elő nem hívta őket” – magyarázza Ildikó a
szülés kódját megnyitó mesék kapcsán.
A
könyvet
lassan végigolvasva – kellő
időt hagyva az
olvasottak
leülepedésére
–
megérthetjük, hogy a szegénylegény,
aki útnak indul szerencsét
próbálni, nem
anyagilag szegény, s amikor
gazdaggá lesz,
valójában akkor
sem csupán a
földi
kincseskamrája
telik
meg töméntelen mennyiségű
arannyal. Sokkal
inkább szellemi
szegénységként, ill. gazdagságként
értendő ez a szimbólum. Világszinten több mint
kétezer népmesefajtát tartanak számon. Ezek
között valóban található minden élethelyzetre
legalább egy mese. Az, hogy nyugat-európai
kultúránkban leginkább azok a mesék kerültek
előtérbe, melyekben az okos, erős, bátor királyfi
megmenti a magatehetetlenül a várban sínylődő
királylányt a sárkánytól, az már csak a mesekönyvek szerkesztőin, és talán a patriarchális társadalmunkon múlott. A legtöbben egyszerűen azokat
a népmeséket ismertük meg, amik nyomtatott
könyv formájában az anyanyelvünkön elérhetőek
voltak, s nagy valószínűséggel azokat sem tudtuk
megfelelően értelmezni.
Több száz oldalt lehetne írni erről a könyvről,
hiszen a kötet csaknem minden meséjében, ill. a
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hozzá fűzött magyarázatokban található kiemelésre érdemes gondolat. A könyvben való részletesebb elmélyülést azonban meghagyom az olvasóknak. Álljon itt csupán néhány példa ízelítőül,
hogy kedvet kapjatok egy kis téli, takaró alá bújós
meseolvasáshoz!
A gyermekkort végigvezető mesék felfejtései
között találtam néhány sort, amit akár az életünk
mottójaként is használhatunk: „A kisgyerek világában…még nem az számít, hogy logikus sorrendben történjenek
meg a dolgok,
hanem az, hogy
megtörténjenek;
áramlás
legyen közte és
a lehetőségek
között. Ha pedig
az egyik dolog
nem sikerül, kétségek nélkül lép
át egy másikba.
Nem adja fel,
nem nyavalyog,
nem csügged,
és nem veszíti el
az életkedvét. …
De a legszebb
az, hogy ha fölépített valamit,
képes
egyetlen másodperc
alatt porrá zúzni,
majd kezdi elölről az egészet.”
Azt tapasztaltam, hogy amikor rálel az ember a
meséjére, ill. az adott mesén belüli szerepére, akkor végeláthatatlanul, feltartóztathatatlanul csak
mosolyog. Olyan érzés ez, mint amikor hazaérkezik az ember. Felszabadító látni, hogy mások is
voltak már hasonló helyzetben, és képesek voltak
belőle továbblépni.
Az író olykor megoszt egy-egy történetet a
meseterápiás csoportjának eseményei közül is.
Ilyenek pl. a nővé válást segítő mesékhez kapcsolódó gyakorlatok. „A magyar népmesék szerint ugyanis a hét szépséggel rendelkező nő látható jeleket visel magán: homlokán ott ragyog
a Nap, két melle között a Hold, orcáján pedig a
csillagok. Aranyhaja a sarkáig ér, s ha lép, aranyfolyó folyik utána. Ha sír, arany könny (gyöngy)

hullik a szeméből; ha nevet, rózsát nevet.” A
csoport egyik tagja pl. a következőképpen vált
Hamupipőkéből királynővé. „Amikor egy-egy
szépséget „megkapott”, azonnal megnyílt benne
az adott szimbólum kódja, és teljes átalakuláson
ment keresztül. Először egy ragyogó aranysárga kendő képében magára öltötte a Napot, és
amikor ez megtörtént, azt mondta: „Most már tudom, ki vagyok, s azt is tudom, mit érek nőként”.
Aztán következett a Hold egy ezüst színű kendő
megjelenésében: „Rábízom magam az ösztöneimre” – hangzott a mondat. Aztán sorra a többi
kendő: a csillagok („Figyelek az égi jelekre; képes vagyok örömöt adni és kapni”), a rózsa („Vigyázok a szavaimra”), az aranyhaj („Tisztán tartom
a gondolataimat”), az aranyfolyó („Amerre járok,
mély és tiszta nyomot hagyok magam után”), végül az igazgyöngy („A fájdalmat szépséggé változtatom az életemben”).”
Azonban nemcsak a fiatal nők kapnak efféle útmutatót, de az ifjú legények is. Pl. A Sötétség Országa című mesében azért van sötétség,
mert három sárkány tartja fogságban a Napot, a
Holdat és a csillagokat. „Ebben az esetben máris
előttünk áll egy olyan ifjú ember (János), akinek

saját belső világa megtisztulásáért kell megküzdenie az alvilági erőkkel (sárkányok). Azért, hogy
közelebb kerüljön az élet forrásához, birtokolja az
egyetemes igazságot (Nap), uralja a benne lévő
ösztönöket és vágyakat (Hold) és ne feledkezzen
meg az isteni jelenlétről sem (csillagok).”
A szegény halász sárfala című mese a bölcsességgel, méltósággal történő öregedésre tanít.
„Az öregemberek előbb-utóbb olyanok lesznek,
amilyenné életükkel, életszemléletükkel formálták magukat” – véli az író. A mesekalauzban ekképp folytatja: „Pedig nem a halálhoz kell bátornak lenni, hanem az élethez. Igyekszünk mindent
megtenni, hogy elkerüljük a halált, csak épp a
leglényegesebb dologról feledkezünk meg: saját
felelősségünkről az életünk iránt.”
Azt hiszem, ez a kötet épp annyira univerzális,
mint a népmesék általában, s ennél fogva bárki
számára hasznos lehet, aki úgy dönt, hogy a mesék szimbólumain keresztül szeretne fejlődni,
legbelsőbb énjéhez közelebb jutni. Biztos vagyok benne, hogy aki elindul a sűrű, sötét rengetegbe, azt számos meglepetés, csoda, kincs várja
az úton. Kalandra fel!
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KARÁSZI ALEXANDRA

A

Melengetőben apró életmankók,
gondolatmorzsák, betűkbe gyúrt
szépségek jelennek meg, melyeket
összegyűjtöttem az olvasó számára

Hiszem, hogy a social médiában nemcsak ártani tudunk, hanem valódi értékeket is teremteni.
Részben tudatosan, de a tudatalattim is közrejátszik, hogy amely felületeken jelen vagyok és
amiket aktívan használok, ott olyan embereket követek, akik értéket teremtenek, hozzáadnak
valami pluszt a mindennapokhoz. Csak hogy néhány példát mondjak, szerintem ez miben is merül ki: könyvajánlók, szép helyek bemutatása, hasznos tippek megosztása, egy-egy szép pillanat
vagy gondolat átadása. A sor még bőven folytatható, de azt hiszem, most már sejti a kedves olvasó, hogy mire gondolok.
Mikor azon gondolkodtam, hogy a decemberi, ünnepi lapszámba milyen cikket írjak, akkor
egy dologban biztos voltam: interjút szeretnék készíteni olyasvalakivel, aki értéket teremt és ad
a világunkhoz.
Neubeller Rékát már évek óta követem. Nagyon tetszik az, amit Ő megmutat magából, a világnézetéből, az értékeiből. Ahogy magát jellemezte, néha csapongó, mely a művész lelkéből adódik. Én viszont az ízig-vérig nőt látom benne; kifinomult és magabiztos, aki minden posztjával
nyugalmat és békét áraszt. Jó olvasni a gondolatait és megcsodálni a képeket, melyeket közzétesz. Számomra Ő ilyen, és ami a legjobb, hogy a beszélgetésünk alkalmával is bebizonyosodott,
hogy pontosan olyan, amilyennek képzeltem.
Réka írt egy könyvet, a Melengetőt, mely októbertől elérhető a nagyközönség számára is magánkiadásban. Ennek apropóján kérdeztem őt.

Mielőtt elkezdtünk beszélgetni, megfogalmazódott bennem, mi az, ami miatt én igazán nagyon
szeretem a tartalmaid. Ez pedig nem más, mint
hogy a rohanó mindennapokban, ahogy Téged olvaslak, kicsit olyan, mintha megállna a világ, és ez
annyira jó. Lelassulok és kiszakadok. A slow living a
mindennapjaid része és sok olyan tevékenységet is
végzel, amelyek ezt tükrözik. Hogyan kell elképzelni egy napodat a slow living jegyében?
A nyolcvanas években születtem, vágyom a
régi világba, amikor még buta telefonok voltak,
62 CsPM

sokkal lassabb volt az élet, amikor még nem az
elektronikus kütyük határoztak meg bennünket.
Éltem abban a világban, ahol még csak SMS-t
tudtunk írni és MMS-t küldeni egymásnak a három soros telefonkijelzőn.
Sajnos nem minden napomat tudom lassan
megélni, ami ilyenkor megvisel, mert utálok kapkodni, szó szerint fizikailag is rosszul leszek tőle:
a zsigereimben érzem a stressz jeleit. Viszont, a
reggeleink és az estéink már sokkal inkább erről
szólnak: munkámból kifolyólag megengedhetek

„

„

A mai rohanós
világunkból
veszünk vissza
és lassulunk le.

magamnak komótosabb reggeleket, ami a nap
felvezetése, az estéink pedig egy-egy pohár vörösborral és beszélgetéssel kísért lezárása a napnak.
Mit jelent nálam „lassúnak lenni”? Például tegnap joghurtot készítettem. Ez is egy tipikus slow
otthoni program. Nem elmegyek a boltba és
megveszem, hanem saját magam törődőm vele
és készítem el. Továbbá növényi tejet készítek,
például mandulából vagy zabból. De ugyanilyen
szórakoztató saját magam készíteni a mosószert
is provence-i olívaszappanból, melyből néhányat
októberben hoztunk haza szuvenírként Francia-

országból. Az egyik téli kedvenc tevékenységem
a csíráztatás. Az első őszi-téli tennivalókat játékosan felsorakoztató könyvemben is szerepel ennek
fontossága, melyben erre az egyszerű, egészséges táplálék nevelésére ösztönzöm az olvasót.
Nem kell sok minden hozzá, a folyamatot végigkövetni viszont fantasztikus élmény.
Tőlünk nem messze van egy erdei forrás, ahonnan több mint egy éve minden hétvégén megtöltünk három üveg demizsont, és ivóvízként szinte
kizárólag azt fogyasztjuk. Kellemes, húsz perc sétára lévő program minden évszakban, megtölteni

az üvegeket, hazavinni és hálásnak lenni a természet folyékony kincséért.
Minden apró pillanatot szeretnék kiélvezni az
életben. A slow living nem azt jelenti, hogy lassan
kenem a vajat a kenyérre, vagy megalszik a tej a
számban, mire elvégzek egy hétköznapi feladatot. Szerintem sokan nem tudják pontosan, hogy
mit jelent ez a fogalom. Leginkább olyan dolgokat is visszahozunk az életünkbe, amelyek régen
a mindennapok részét alkották. A mai rohanós világunkból veszünk vissza és lassulunk le.

Azontúl, hogy most már sokkal jobban el tudom
képzelni, mit is értünk slow living alatt, nekem az
ugrott be, hogy ezek a tevékenységek, amelyekkel nap mint nap foglalkoztok, teljes mértékben
social média, telefon- és internetmentesek. Miért
döntöttél úgy, hogy ezt az életstílust követed?
Rajongom a digitális és a modern világért, de
szeretem, hogy ha csak kedvtelésből is, de vissza
lehet hozni a régimódi dolgokat. Nem olyan rég
a férjem kitalálta, hogy szeretne egy karos kávégépet. Eddig kapszulást használtunk, ami azon
túl, hogy „gyors” és azonnal előttem az elvárt
eredmény, sajnos nem túl környezetkímélő. Amíg
nem volt meg az új gép, de már megváltunk a
kapszulástól, addig, abban az 1-2 hétben kotyo64 CsPM

gós kávét ittunk. Nagyon élveztük a kávézás régi-új élményének metódusát! Ez a folyamat csak
még tovább nyúlt időben az új kávéőrlőnkkel. Ha
kávézni szeretnék, előbb megőrlöm a szemeket,
megtöltöm a kart, lefőzöm és kényelmesen elfogyasztom a feketémet.

Az oka, hogy ezt az életstílust választottam
egyrészről az, hogy nem szeretek kapkodni és sietni. Tény, hogy ez valahol visszaüt, mert last minute ember vagyok, aki, ha a bolt hatig van nyitva,
tuti, hogy háromnegyed hatkor esik be nagybevásárlást tartani.
Másrészről említettem, hogy ez nálam konkrétan fizikai tüneteket okoz. Régebben volt egészségügyi problémám, enyhe szív zűrrel, magas
pulzussal, melyek akár mély álomban is felszaladtak a tudatalatti feszültség hatására. Ráadásképp
akkor még dohányoztam is, annak minden káros
hatásait megtapasztalva. Ekkoriban a fővárosban
éltem, és igyekeztem felvenni azt a ritmust, amit
a városi lét megkövetelt tőlem. Felismertem: muszáj lelassulni, mert a stressznek, zajártalomnak és
állandó nyomásnak hosszútávú roncsoló hatásait
nem szeretném magamon tapasztalni.
Először egyre kintebb a városból, majd végül
vidékre költöztem, elkezdtem sportolni, leszoktam a dohányzásról, hallgattam a testem jelzése-

ire. Ahogy életmódot váltottam, szépen magától
az egészségi állapotom is normalizálódott. Ez a
történet tíz évre nyúlik vissza, akkor még nem
tudtam, hogy a lassításra lesz szükségem. Évekkel
később, egy ausztriai kisvárosba költözve teljesen más világba csöppentünk. Itt nem lehet este
nyolcig plázázni és városi életet élni. Beszippantott a lassúság, hogy ráérünk, mindenre jut idő,
senki nem siet és kapkod. Az embereknek van
idejük önmagukra, ami nagyon inspiráló. Beülnek munka után egy kávézóba, vasárnaponként
étterembe a családdal, hétvégente sétálnak a természetben, sportolnak, kerékpárral közlekednek,
igyekeznek lelkileg és fizikailag is feltöltődni szabadidejükben. Nagyon imponált ez az életforma,
és ki akartam próbálni. Nos, évek elteltével azt
mondhatom, alaposan elsajátítottam a németajkúak kíméletes életét.
Végérvényesen a Covid első hulláma alatt, a
hónapokig tartó önkéntes karantén alatt költözött be az életünkbe a slow living életstílus. Ekkor
már egy szép, kertes házban éltünk, ahol megadatott a kert. Egy kisebb szakaszt felástunk, és elkezdünk saját magunk termeszteni a leghálásabb
zöldségeket, melyekkel kezdő „kertészként” sem
lehet kudarcot vallani. A járvány alatt megtanultunk előre gondolkodni, rendszerezni, beosztani.
Mi az, amit feltétlen meg kell vásárolni a boltban,
és mi az, amit otthon is el tudunk készíteni, meg

tudunk termelni saját magunknak. Az öngondoskodásunkat és a benne foglalt teendőket eleinte
amolyan kényszerhelyzet szülte, ami hamar szórakozássá szelídült, ma pedig már életstílussá vált.
Rákanyarodva a könyvedre, mesélj kérlek róla,
mi ihlette a Melengetőt?
A könyvet elsősorban a régi, „törzsvendég” olvasóim ihlették.
„Bakancslista az őszi-téli évszakra” — ezzel az
alcímmel egy örök bakancslistára utalok, melyet
az évek során gyűjtögettem a lassú élet és az
egyszerű örömökhöz való visszatalálás jegyében.
A blogomon mindig nagyon kedvelték az ehhez
hasonló írásaimat, de nem tudok és nem is lehet
minden évben új bakancslistát összeállítani, így
jött az ötlet, hogy azokat a hangulatos tevékenységeket, amelyek egy szezonális bakancslistát alkotnak, összefoglalom egy könyvben több mint
170 pontba szedve.
Nemcsak arról írtam, hogy mit érdemes csinálni az őszi-téli hónapokban, hanem sokkal mélyebb témákat is érintek. Írok a hitről, szó esik a
bizalomról, a megbocsátásról is. Apró életmankók, gondolatmorzsák, betűkbe gyúrt szépségek,
melyeket összegyűjtöttem az olvasó számára.
Vannak benne olyan pontok, amelyek még nálam sincsenek kipipálva, mert ennek nem az a léCsPM 65

nyege, hogy minden pontot azonnal kipipáljunk,
hanem az, hogy a mindennapokból kiszakadjon
az ember, és felfedezze az adott évszak kínálta lehetőségeket.
Hogy miért is Melengető lett a Melengető?
Mindenképpen egyszavas címet szerettem volna
adni a könyvemnek, egy egyértelmű és kifejező
alcímmel. A melengető az a jelző, melyet a legtöbbször kapok a munkásságomra vonatkozóan.
Annyira szép és megtisztelő ez a szó, hogy ezzel
is szerettem volna méltó mód tisztelegni az olvasóim előtt.

vezetem fel, melyekkel néhol szórakoztató, néhol
szívszorító érzéseket ébresztek az olvasóban.
Szó esik arról, hogyan hozhatjuk ki a napjainkból a legtöbbet — és itt elsősorban nem az időbeosztásra gondolok. Hanem a pörgős nap után

Kérlek, engedj egy kis betekintést a könyvedbe, mit kap az olvasó a Melengetőt forgatva?
Az élet élvezetének a lehetőségét. Írások, melyek megmelengetik az olvasót és kedvet csinálnak az adott évszakok megéléséhez, legyen szó
egy-egy régi családi recept, vagy az eredeti francia baguette elkészítéséről. Írok a helyes tűzgyújtás lépéseiről, a kreatív önkifejezés felszabadító
erejéről, mire érdemes figyelni a sós tejkaramella
készítés 20. percében, hogyan engedhetjük el az

milyen lassulásra késztető tevékenységet érdemes magunkévá tenni, amelyben még örömünket is lelhetjük. Ezek legtöbbször igen egyszerű
örömök.
Végezetül tizenegy életfeladat is olvasható a
könyvben, amely egy-egy mondatban összefoglalja az élet lényegét és emlékezteti az olvasót
arra, miért is vagyunk ebben az életben. A válasz
egyszerűbb, mint gondolnánk.
A weboldaladon megakadt a szemem egy idézeten:
“Rajongom a csendért, rendíthetetlenül hiszek
a teremtő gondolatok és a slow living életforma
egészségmegőrző erejében. “
Mi motivál abban, hogy megmutasd az embereknek a csendet és ezen életforma gyógyító
erejét?
ártó gondolatokat egyetlen mozdulattal, vagy miért jó néha húsmentes időszakot tartani. Mindezeket rövidebb-hosszabb személyes történetekkel
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A mindennapokban ömlik ránk a virtuális szemét. Felszínes érzelmek, pénzzé tett kapcsolatok,

emocionális pillanatok, verbális bántalmazás, negatív hírek, pénz okozta stressz, pesszimizmus,
rosszindulat, frusztráció, mely hosszútávon fizikailag és mentálisan is megbetegíti áldozatát.

Hiszem, hogy lehet máshogy is élni. Be lehet
zárni az ajtót magunk mögött, meghúzni a határvonalat, eltölteni úgy egy napot, egy hetet vagy
akár egy egész életet, hogy az csak pozitívat adjon számunkra és távol maradjunk ezektől az ártó
dolgoktól és emberektől. Sokan teszik fel szomorúan a kérdést: „hová tart a világ?” Lassan minden
a pénzről, a luxusról, a félelemkeltésről, a versengésről, a több hajszolásáról szól. Az emberek
szomjaznak a békére, a jóindulatra, a kedvességre,
a hitre, melynek másik oldalán egy jobb világ áll.
Szeretem a csendet magam körül. Ma is egész
nap csendben voltam. Ettől függetlenül kedvelem
a zenét, kiváltképp a klasszikus műveket és a lágy
jazzt. Az indokolatlan zaj azonban nagyon felzaklat. A kéretlen reklámok, a háttérben duruzsoló TV,
a zsivaj vagy a kiabálás. A könyvben van is egy bakancslista pont erről, „hallgass, a csend válaszol”
címmel. Azzal, hogy csendben vagyunk, nagyon
sok mindent meghallunk magunkban. Azok, akik
nem akarják hallani önmagukat, általában próbálják elnyomni zajokkal belső párbeszédeiket. Pedig
nagyon sokat tanulhatunk elménk visszajelzéseiből.

A munkádban milyen formában jelenik meg a
slow living?
Évek óta vállalkozó vagyok, így reggel nekem
nem csörög fixen az óra, hanem kényelemesen
tudom indítani a napjaimat. Hálás vagyok emiatt,
de hozzáteszem, nem mindig volt így. Régen az
IKEA-ban dolgoztam kommunikáció és enteriőr
design területen, ahol Óbudáról Budaörsre kellett beérnem minden nap reggel nyolcra, HÉVvel, villamossal és egy külvárosi busszal utazva.
Az egy teljesen más típusú élet volt.

Ma már a vállalkozásomnak köszönhetően tudok a saját ritmusomban ébredni és dolgozni.
Amolyan laptop lifestyle életet élek, csak wifi legyen és töltőkábel, a többi jön magától. Grafikai
tervezőként és webdesignerként dolgozom, ami
már önmagában sem egy pörgős munka. Nem
kell napi kapcsolatban lennem az ügyfelekkel, hanem az elején megbeszéljük a megbízást, majd
időközönként egyeztetünk az elkészült tervekről,
munkafolyamatokról. Így a napjaim is lassan telnek el a munkával, melynek nagy részében kreatív megoldásokon agyalok, rengeteget rajzolok
kézzel, ami önmagában is egy slow foglalkozás.
Emellett igyekszem megteremteni magamnak a
kellemes feltételeket illatos gyertyákkal, gyógy- és
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élvezeti teákkal, halk aláfestő zenékkel. A tevékenységem egy valóságos énidős foglalkozás, és ha
ezért még honoráriumot is kapok, csak hab a tortán.
Varázslatos, amit nap mint nap adsz az embereknek azzal, hogy megosztod a gondolataid, és
sok esetben, úgy gondolom, a lelked is. Azon az
úton vagy, amiről kislányként is mindig álmodtál?
Így képzelted a felnőtt kort?
Kislányként, ahogy visszaemlékszem, nem
gondolkodtam azon, mi leszek, ha nagy leszek.
De a felnőttkort pontosan így képzeltem el. Ezt
láttam édesanyámtól, aki nagyon kreatív, vidám és
szabad nő volt, a vállalkozása és a gyerekek mellett mindig szánt időt önmagára. Kiváló házias�szonyságát mi sem bizonyítja jobban annál, mint
hogy mindig volt meleg étel az asztalon, ízléses
otthont teremtett a családja számára, szívélyesen
fogadta a betérő vendégeket. Aktívan részt vett
a közösségi életben, erején felül és csodálatra
méltó türelemmel segített mások gondját-baját
megoldani. Szerettem volna ehhez hasonló életet, ami az időbeosztást illeti, és azt hiszem, több,
mint elégedett vagyok a jelenlegi életemmel.
Végül visszakanyarodva a Melengetőre, mit
várhatunk a folytatástól és mikorra várhatjuk?
A Melengető folytatása szintén magánkiadás
lesz, így az összes munkafolyamatot én végzem:
megírom a kéziratot, betördelem, szerkesztem és
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elkészítem a benne lévő illusztrációkat. Egyedül a
szöveggondozást bíztam másra, egy nagyon kedves családtagra, aki a közös munkánk alkalmával
rengeteget tanított, és aki remélem a következő
könyvemet is elvállalja.
Most úgy érzem, pihenni szeretnék. A következő könyv a tavaszi-nyári szezont fogja magában foglalni, ezzel kiegészítve az első kötetet,
melynek megjelenésében még nem döntöttem.
Előbb meg kell írnom.
Jelenleg néhány gondolat van meg belőle,
még messze van a vége. Hasonló bakancslista
várható, de ezúttal egy frissebb, könnyedebb,
sokkal inkább csattanós, pattogós ritmusú olvasmány, mint a Melengető elődje. Azt már most tudom, hogy több illusztráció lesz, és egy merőben
új környezet inspirálta történetek kapnak helyet
benne, számos frissítő és egészséges recepttel,
valamint filigrán írásokkal.
A két könyv együtt fog lezárni egy fejezetet,
mely 8 évvel ezelőtt kezdődött, egy ártatlan blogbejegyzéssel. Amit ma blogolásnak neveznek, azt
én már nem tudom teljesíteni. Továbbra is elsődleges küldetésemnek tekintem a kifinomult, lassú
élet szépségeinek megismertetését különböző
kommunikációs csatornáimon keresztül, de kicsit
más irány felé szeretnék elindulni, más eszközök
által eljutni emberek szívéhez, fizikai, kézzel fogható nyomot hagyva a világban.

KOVÁCS BRIGITTA EFI

Pótnagyszülő, pótunoka kerestetik!

Egyre nagyobb az igény
Világunk folyamatosan változik. Változnak az
életkörülmények, az egészségben megélt életkor, az aktívan, munkával töltött évek száma, a
mobilitás és a gyermekvállalási szokások. Mindez
a folyamat automatikusan magával hozta a pótnagyszülőkre/pótunokákra való igényt. Ausztráliától Amerikáig, Németországtól Franciaországig
az ilyen jellegű, családokat sikeresen összehozó
online felületek már legalább annyira hétköznapinak számítanak, mint a párkapcsolati partner-,
ill. társkereső oldalak. Néhány éve Magyarországon is kialakulóban van – egyelőre még csak
egy, a vezető közösségi média felületén működő
csoport formájában – a pótunoka-, pótnagyszülő-közvetítés.
Miért?
Ahány ember, annyiféleképpen látja ezt a témát. A pótnagyszülőket keresők között vannak,

akik nem tudnak bébiszittert megfizetni, és elsősorban azért keresnek egy megfelelő embert,
hogy megoldják a gyerekfelügyeletet. Vannak,
akik nem is szeretnének bébiszittert keresni, hanem olyan ízig-végig nagymama, nagypapa beállítottságú időseket keresnek, akik szívesen vigyáznának a gyermekeikre, amíg ők dolgoznak,
vagy egyéb teendőik vannak. Tehát elsősorban
a gyermekfelügyelet a nagyszülők feladata, de
mindezt nem várják ingyen. S persze olyanok is
vannak, akiknél ugyan megoldott a gyermekfelügyelet, mégis, csemetéik egészséges lelki-érzelmi fejlődése miatt szeretnének egy teljes mértékben a kölcsönösségre épülő unoka-nagyszülő
kapcsolódást találni, mert a számtalan lehetséges
okból kifolyólag nincsenek elérhető közelségben
a vér szerintiek.
Akik viszont pótunokát keresnek, szinte kizárólag a családban megélt érzelmi töltődés miatt
teszik ezt. Bár itt is előfordulhat, hogy az anyagi juttatások, a „rendelkezésre állási idő”, ill.
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a „feladatkörök” tekintetében keveredik a
bébiszitter és a pótnagyszülő fogalma. Éppen
ezért mindenképpen érdemes már a legelején
nyíltan tisztázni, hogy ki mit vár egy ilyen kapcsolódástól, a későbbi félreértések, sértődések, kellemetlenségek elkerülése érdekében.
Mint ahogy bármilyen más partner-/társkereső
felületen, itt is eltarthat egy ideig, amíg megtalálja az ember a számára minden szempontból
megfelelő kapcsolatot. Azt hiszem, hogy a legfontosabb a bizalom. Az is előfordulhat, hogy
meg kell tenni néhány „felesleges kört”, és hogy
csak a személyes találkozásnál derül ki, hogy a
felek elképzelései mégsem egyeznek a témában. Azonban azt gondolom, hogy ha kitartóan
keres az ember, akkor – mint ahogy az élet egyéb
területein is – a megfelelő igyekezetet itt is siker
koronázza. S hogyan is végződhetne jobban egy

www.balazskrisztina.hu
www.spiritual-life.hu
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ilyen pótnagyszülő-, pótunoka-kereső kaland,
mint hogy kibővül a család, és gyermekkacajtól,
kalácsillattól, futkározástól hangos, vagy éppen
figyelmes mesehallgatástól csendes a ház.

Ha megérintett a téma, de még hezitálsz, akkor azt mondom, vágj bele! Csak, aki meg sem
próbálja, az veszíthet. Hiszen a család, az család.

CZECZON

A világjárvány az elmúlt 75 év
legnagyobb globális válsága
a gyermekek számára

Az UNICEF második világháborút követő megalakulása óta nem volt példa olyan, gyermekeket veszélyeztető, globális problémára, mint a koronavírus-világjárvány - írta fennállásának 75. évfordulója
alkalmából kiadott jelentésében az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF).

Az UNICEF aláhúzta: világszerte egyetlen
olyan gyermek sincs, aki ne érezné a járvány negatív hatásait.
Egyre többen nem részesülnek megfelelő oktatásban, egészségügyi ellátásban, nem jutnak
elegendő élelmiszerhez, kényszerülnek gyermekmunkára vagy gyermekházasságra, vagy
küzdenek súlyos mentális problémákkal a járvány
vagy a kijárási korlátozások miatt - fogalmazott a

szervezet, rámutatva, hogy a koronavírus-járvány
több évtizedes eredményeket vetett vissza.
Csaknem két évvel a járvány kirobbanása után
a növekvő szegénység és egyenlőtlenségek korábban nem látott mértékben fenyegetik a gyermekek jogait - hangsúlyozta az UNICEF.
A tanulmány rávilágít, hogy veszélybe kerültek az elmúlt évtizedben elért eredmények a
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szegénység elleni küzdelem, az egészségügyi
ellátás, az oktatáshoz történő hozzáférés, a táplálkozás, gyermekvédelem és a mentális jóllét területén.
A jelentés becslése szerint a világjárvány és
a korlátozások miatt jelenleg 100 millióval több
gyermeket - 2019-hez képest 10 százalékkal többet - érint az úgynevezett „többdimenziós szegénység”. Körülbelül 60 millióval több gyermek
él anyagi szegénységben, mint a járvány előtt.
2020-ban több mint 23 millió gyermek nem részesült életmentő, alapvető védőoltásokban - ez
a szám csaknem 4 millióval több, mint 2019-ben
volt, és a legmagasabb az elmúlt 11 évben. Az
UNICEF előrejelzései szerint 2022-ben 1,2 milli-
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árd embernek, köztük mintegy 525 millió gyermeknek lesz szüksége humanitárius segítségre.
„Még a legoptimistább forgatókönyv szerint is
legalább hét-nyolc évbe telik, amíg helyreállnak
a koronavírus előtti állapotok, pedig akkor is sok
millió gyermek szorult segítségre” - fogalmazott a
jelentésben Henrietta Fore, az UNICEF ügyvezető
igazgatója.
Az UNICEF-et az ENSZ Közgyűlése hozta létre
1946-ban azért, hogy a szervezet segítse a második világháború miatt sanyarú sorsra jutott gyermekeket. Az ENSZ Gyermekalapjának tevékenységét 1965-ben Nobel-békedíjjal ismerték el.

Szálljon szívünkbe áldott akarat,
Ez kösse egybe mind a kezeket.
Karácsony édes ünnepén
Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet!
Akinek könnyet osztogat az Élet
És kín a napja, kín az éjjele,
Karácsony édes ünnepén
Ne fuss előle! Óh beszélj vele!

Móra László
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HAJNAL EVELIN

Minden időben szeret,
aki igaz barát
Minden időben szeret, aki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére.” (Péld 17, 17)
És a boldogságos időkre pláne.

Pittyen a Messenger; látom, egykori főiskolai
csoporttársam írt. Nagyon régen nem beszéltünk,
pedig 4 év alatt mennyit nevettünk, tanultunk is,
azért barátság volt.
Megnyitom az üzenetet; egy cica mosolyog rám,
picike még, a két kedvenc színemet viseli, szürke-fehér, hosszúszőrű, szemei mintha ki lennének húzva,
biztosan kislány – gondoltam; naná, hogy az.

Gazdi kerestetik a cicusnak; naponta bombázott a képeivel, videóival. Bűbájos, kedves, szívmelengető fotók.
Felhívott egy tavaszi napon, hogy szóban is elmondja, legyünk mi, akik vigyázunk rá.
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A válaszom akkor:
-Most nem cicázunk, drágám!
Ennyiben maradtunk AKKOR.
Kaptam olykor pár képet, hogy milyen édes,
hogyan vadászik... még mindig a főgazdiékat
boldogította.
Mert lett volna más gazdi, de Gombika Ránk
várt, Vikó nem adta.
Aztán jött a nyár eleje, azon kaptam magam,
hogy az onkológián mellelváltozással megműtöt-

tek, nem lehet gyermekem többé, a GOMBÒC-ot
eltávolították, terápia indul.
S ekkor jött a gondolat, hogy gyermekkorban
is volt cicám, szeretek gondoskodni, ha nem lehet baba, testvére a fiamnak, hát legyen egy cica.
Műtét után, egy séta alkalmával egy cica mellénk
szegődött, aki sajnos másnap reggelre „eltűnt”.
Volt sírás, aggodalom, mi lesz most?
És akkor ..., tudtam, hogy az a pici nyíregyházi
cica, akit csupa „véletlenségből” a főgazdi, az én
legjobb, igaz barátnőm Orha Viktória Gombóckának nevezett el- a Miénk.
Felhívtam, elmondtam neki, hogy MOST cicázunk, drágám, Gombócka-Micike-Mirtilke már a
terápiám alatt társam volt, a fiamnak is könnyebb
volt így az a pár hónapunk.
Az utókezelések alatt Gombócka őrzött, vigyázott, védett; meg a családom, fiam, dokik, és az
a lány, aki azóta a mindennapjaim, életem fontos
része lett.

Köszönöm Mindenkinek.
Cicás Viki néni – ahogy a fiam hívja, s szereti,
szeretjük; azért, aki, amilyen, amire tanított, folyamatosan mutatja az utat.
Egyszer megkérdeztem Tőle:
Hogy én mit rakok a mi kapcsolatunkba plusz
dolgot?
Azt mondta: Azt, aki vagy, Evi!
Hát ezt magyarázni sem kell.
Együtt mentettük Gombócot, mikor kiesett a
6.emeletről, vittük orvoshoz heteken át, etettük,
óvtuk, most Mi gyógyítottuk Őt; együtt.
És Micike meggyógyult magától... mert van,
ami kegyelemből, magától érkezik.
Újra megtanult járni, enni, lenni nélkülünk, a
szerető, gondoskodó tettek oda-vissza áramlanak.
Ő gyógyított engem – mi Őt.
Önzetlen, igaz barátságok igenis vannak, nekünk adatott, Orha Viktória, csak vigyáznunk kell
rá; s fogunk is.
Mennyi vidám pillanatot, praktikus tanácsot,
meglátást, szépséget, egy kis lényt, Gombóckát
hoztál az életünkbe.
Igyekszem meghálálni.
S így maradt a cicus MINDENKIÉ!
Mert bármikor jön, jöhet, várjuk, alig várjuk!
Közös, szeretett macskás esték.

Köszönöm, Vikókám.
Örök barátsággal,
Ölellek,
Evi
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RÓNAI KATALIN

Hogy jobban érezzük
magunkat a bőrünkben

Horváth Enikő veszteségszakértővel karácsony közeledtével újra leültünk
beszélgetni.
Beszélgetésünk apropója Enikő kezdeményezése, mellyel szeretne segíteni azoknak a magányos embereknek, akiknek az egyedüllétét enyhítené a
közös online szenteste, összekapcsolódva másokkal, beszélgetve, az online
tér varázsát felhasználva – melynek nem számít, hol, melyik településen tartózkodsz éppen – eltölteni, széppé tenni az ünnepet.
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Mi vezetett arra, hogy kitaláld ezt a rendezvényt, ami reményeid szerint segíteni tud azoknak, akik egyedül érzik magukat karácsonykor?

Egy 17 fős karácsony szervezése nagy munka.
Ezt hogyan oldjátok meg? Hiszen nekem egy 4
fős karácsony levezénylése is nagy munka volt.

Mentálhigiénés szakember vagyok, a lelki
egészséget sokra tartom, átérzem, mert sokan
jönnek hozzám ezzel a félelemmel, hogy a karácsonyt nem tudják családi körben eltölteni. Azt
gondolom, még a rossz hangulatban eltöltött karácsonyt is jobban elviselik az emberek, mint ha
nincs kivel együtt lenni.

A nagy családi karácsonyozás hogyan alakult
ki és hogyan maradt fenn nálunk? A nagymamám
volt az, aki össze akarta tartani a családot. Nagyon
fontos volt számára, hogy a három gyerekével felnőttként is legalább egy nap közös karácsonyozás meglegyen.
Abban az időben ő csinálta egyedül. Később,
mikor idősebb lett, segítettünk neki, mert egy
házban éltünk vele. De alapvetően ő volt a koordinátor. Kitalálta, hogy nem bonyolítja túl a dolgot, azért, mert sokan vagyunk. Van egy családi
receptünk, egy gazdag leves, amit könnyű elkészíteni, és amit még a nagypapa az anyukájától
tanult. Ezt készítjük el minden évben és egy egyszerű süteményt.
Ez szokássá vált a családban, de ezt a receptet csak karácsonykor készítjük, és kizárólag ez
a menü. Nincs 6 fogás, nincs frissensült, hanem
ez az egy étel van. De ez igen tartalmas, laktató,
finom, mindenki szereti, mindenkinek megfelel,
már hagyományos karácsonyi étel nálunk. Egyszerű recept, 10-kor feltesszük főni, és készen van
12 órára. Nincs vele dolog.

Ha ezeket az embereket nézem, felrémlik előttem saját életem, gyerekkori karácsonyaim, a
nagy családi karácsonyok, amelyet a mai napig
gyakorlunk. A karácsonyok kedves emlékekkel,
történetekkel maradtak meg bennem, ezekre az
emlékekre építeni lehet.
A mai napig van egy nagy családi karácsonyunk december 25-én vagy 26-án. Ahányan vagyunk a családban, – most éppen tizenheten – ös�szejövünk, az ebédet közösen készítjük, és egy
egész délutánt együtt vagyunk. Mint a kisgyerekek,
úgy várjuk ezt a napot. Szeretjük megosztani egymással az elmúlt időszak szép történeteit. Nagyokat
kacagunk, társasozunk, szóval a családi melegség
tényleg átjárja a mi ünnepi élményeinket, nagyon
szeretjük. A nagy családi ünnep élménye végigkíséri az életemet gyerekkoromtól a mai napig, szakemberként pedig tudom és átérzem, milyen erős hiány
és fájdalomérzet ébredhet bennünk, amikor nincs
kivel megosztani egy ilyen bensőséges ünnepet.

A receptet féltve őrzi a család, hiszen nálunk
ez titkos családi hagyomány, amit az ünnep tesz
még fényesebbé és varázslatosabbá. Annyit azért
elárulhatok, hogy egy csirkeleves olyan gazdagon, hogy megálljon benne a kanál, mert mindenki tesz bele valamit, és aztán csak megszületik
a varázslat. Nálunk ez a szeretet levese karácsony
ünnepén. Minden családnak meg kell találnia a
maga titkos levesét. Aztán őrizni, és az utódoknak
megtanítani.
Amióta nincs a nagymama, azóta változtattunk
annyit, hogy én csinálom a levest, megtanultam,
sokszor segítettem neki ebben, mi együtt laktunk.
Miután meghalt nagymama, átvette a helyszínt az egyik család, ahol elfértünk. Most úgy
zajlik, hogy elmegyek délelőtt oda, ahol tartjuk.
A vendéglátók előkészítik a helyet, megveszik az
alapanyagot, megterítenek. Ez az ő dolguk. Megyek, feltesszük a levest és beszélgetünk, kényelmesen készülődünk. Nem csinálunk ebből nagy
hajcihőt, nem ez a lényeg, hanem az, hogy együtt
vagyunk. Sütiből lehet többféle is, de az a régi
nagymama-féle, az mindig van.
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Amikor beházasodik valaki a családba, és
ők hoznak egy saját sütit, azt is beépítjük a hagyományba. Van ajándékozás is, mert szeretünk
ajándékot kapni. Mindenki kap valami apró ajándékot. Megebédelünk, énekelünk, gyertyát és
csillagszórót gyújtunk, utána az ajándékokat bontogatjuk, és közben beszélgetünk. Arra is figyeltünk, hogy az új családtagok is kapjanak valami
kis ajándékot, hogy meglegyen a közös élmény,
a közösség érzete.
Van, hogy egy évig nem találkozunk, mert 17
ember ideje nehezen egyeztethető össze, de
évente erre az egy napra mindig összejövünk.
Hogyan tudsz ebből az élményből építkezni és
áttranszformálni a segítésbe?
A családomban mindig jelen volt a segítés.
Mind az anyai mind az apai oldalon van, volt egyfajta indíttatás a segítésre. Mindenki habitusának
megfelelően, teljesen különbözően a többi rokontól, de segít, ahol, és ahogyan tud. A többiek nem lettek professzionális segítők, de a belső
vágy, késztetés a segítésre megvan mindenkinél.
A hivatásom sem tudatos döntés volt. Nem azért
lettem segítő, mert azt mondták a családban,
hogy segítened kell, hanem jött magától. Nyílván
benne van, hogy ezt a mintát láttam.
Sokféle karácsonyom közül volt olyan, amikor a
párommal töltöttem az ünnep napjait és természetesen olyan is, amikor egyedül, de ekkor volt egy
másik lehetőségem, jelesen az, hogy átmentem
a szüleimhez, akikkel pár utcányira lakunk egymástól, és ez is fénnyel töltötte be az ünnepemet,
nem volt módom magamba zuhanni, azért, mert
egyedül vagyok. Persze nem mindenki ilyen szerencsés, hogy ilyen nagy, szerető, összetartó csa78 CsPM

ládja van. Van, akinek már minden hozzátartozója
a másik létben ünnepel, van, aki eleve egyedül él,
az, aki épp szakítás miatt van egyedül is másképp
éli meg, mint azok, – sajnos sokan vannak – akik
az elmúlt két évben vesztették el a párjukat vagy
szüleik valamelyikét. Nekik karácsonykor szeretteik
hiányát és a gyászt is meg kell élniük, ez nagyon
nehéz, nehogy a lelkük még jobban sérüljön.
Miért gondolod azt, hogy az egyedülálló vagy
magányos emberek nem szeretnek egyedül lenni
karácsonykor?
Ha azt mondom neked: egyedül karácsonykor,
eszedbe juthat számtalan filmalkotás, melyben
egy középkorú férfi vagy nő sötétben ül, s bár ablakából rálát a szomszéd házak karácsonyfáira és
az ünneplő családokra, ez őt nem teszi boldoggá.
A tanulmányaim során sokat foglalkoztam azzal a ténnyel, hogy a karácsony hogyan terheli
meg az egyébként is nehéz helyzetben lévő embereket. Mivel hiányt élnek meg e napok folyamán, sokkal nagyobb a stressz, felerősödhetnek
a gyászfolyamatok, s a krízishelyzetek is megszaporodhatnak.
Ezeknek az embereknek vörös posztó az a szlogen,
hogy a karácsony a szeretet, a család ünnepe.
Egyik évben, amikor kórházban voltam önkéntes, karácsonyozást szerveztünk a csapatunkkal.
Elhatároztuk, hogy folyamatosan ott leszünk a betegekkel karácsony időszakában. Vállaltuk, hogy
váltjuk egymást, hogy mindig legyen ott valaki a
betegekkel ebben a karácsonyi időszakban. Ott
voltunk velük és beszélgettünk. Végül is ugyanazt
csináltuk, amit egyébként hétköznaponként, de
ekkor, kihegyezetten az ünnepre fókuszáltunk.

Egyszer elvállaltam a karácsony esti ügyeletet.
Ez nem jelentette azt, hogy nekem a családom
nem fontos, hanem a betegek segítése érdekében lemondtam az otthon töltött Szentestéről.
Előrehoztuk a karácsonyozást, megebédeltünk,
és én elmentem a kórházba, a közös karácsonyi
családi ünnep helyett.
Ezeket az élményeimet szeretném áttenni a
mostani életembe. Tavaly se volt könnyű, de most

Ez alatt a két év alatt az online világ újabb ajtókat nyitott meg számunkra. Tavaly végül is csináltam online kapcsolódást egyedülálló embereknek, s idén a tavalyi tapasztalataim alapján már
egy kicsit tapasztaltabban beleálltam a szervezésbe. Bár még nem vetettem el az élő rendezvény megvalósításának lehetőségét, de ebben az
évben az online térben gondolkodom. Talán 2-3
éven belül meglesz az élő is.
Azt szeretném, hogy karácsonykor az emberek jobban érezzék
magukat a bőrükben!

Akkor kérlek,
ismertesd a programot!
„Nincs kivel megosztanod
a karácsonyi hangulatot?
Magányosan töltöd
az Ünnepet?
Töltsd inkább a társaságunkban, az otthonod melegéből!
Nem kell kimozdulnod, elég bekapcsolnod a laptopot!

már az emberek nagyon fáradtak, reményvesztettek. E hosszú időszak alatt – melyben veszteségek
veszteségeket követtek – sok ember depressziós
lett, akár haláleset, akár munkahelyelvesztés, akár
a folyamatos home office miatt. Vagy azért, mert
nem láthatja a külföldön vagy messze élő szeretteit. Nekik még nehezebb lesz ez a pár nap. Igaz,
mások a körülmények, a világ félig online üzemmódban működik már, de az mégsem ugyanaz.
Tavaly már gondoltam egy nagyot, és megszerveztem az első online karácsonyozást, segítségül
azoknak, akiknek ez is felemelő lehet, és kivezetheti őket abból a szorongásból, mely az ünneppel együtt érkezhet.

Évek óta gondolkozom már azon, hogy egyedülállóknak hogyan lehetne a karácsonyt szebbé
tenni. Gondoltam, szervezek egy élő rendezvényt
egyedülállóknak, aztán, amikor végiggondoltam,
milyen nehézséget jelent a szervezés, helyszínbérlés december 24-ére, és azt, hogy nem tudhatom, hányan jönnének el, vagy, hogy hol találok kiszolgáló személyzetet, visszariadtam.

Szenteste 18-21 óráig együtt
lehetünk, meghitten, jókedvűen,
megismerve jófej embereket.
Lesz derű, beszélgetőtársak, jó hangulat, érdekes kérdések, új ismeretségek, ünnepi témák
kis- és nagycsoportos megbeszélése, jókedvű,
érdekes feladatok, történetek.
Ha szeretsz ajándékot kapni, kérhetsz hozzá
meglepetés ajándékcsomagot.
Házigazda: Horváth Enikő, a lelki jól-lét felelőse, mentálhigiénés szakember
Ha azon szerencsések közé tartozol, akik családban ünnepelnek, gondold végig, melyik szerettedet lephetnéd meg ezzel a karácsonyesti
élménnyel.
Gyere, TÖLTSÜK EGYÜTT A KARÁCSONYT online!
Részletekről és részvételi díjról itt tudsz
tájékozódni:
https://www.tovabblepni.hu/toltsuk-egyutt-a-karacsonyt-online/
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Követendő példa a média
felhasználására
Hogyan lehet több száz öngyilkosságot megakadályozni
egy slágerrel?

Több száz öngyilkosságot akadályozhatott
meg 2017-es slágerével Logic amerikai rapper
egy új tanulmány szerint. A 1-800-273-8255
című dal az öngyilkosságok megelőzésére létrehozott amerikai segélyvonal telefonszáma.
Egy új kutatás szerint a dal hatására jelentős
növekedést tapasztaltak a beérkező hívások
számában és vélhetően csökkent az elkövetett
öngyilkosságok száma is.

A British Medical Journal (BMJ) című tudományos lap friss számában megjelent tanulmány
szerint miután a jelentős közfigyelmet kapott dal
megjelent és Logic két nagy szabású fellépésén
is hallható volt, 9915-tel nőtt a beérkező hívások
száma és bizonyíthatóan csökkent az Egyesült Államokban az öngyilkosságok száma.
„Az öngyilkosságok megelőzése és a tájékoztatás érdekében ki kell használni a pozitív
médiamegjelenések előnyeit, hogy eljusson az
információ az emberekhez és a nagy kockázatú
csoportokhoz anélkül, hogy kárt okoznánk a veszélyeztetetteknek. A területen végzett kutatások
fő dilemmája, hogy a reményteli és gyógyulásról
szóló történetek kevesebb teret kapnak a médiában, mint az öngyilkosságok” - vélik a kutatók.
A kutatás három fő eseményt vizsgált: a dal
megjelenését 2017. április 28-án, Logic fellépését
az MTV zenei díjátadón 2017. augusztus 27-én és
a Grammy-díjátadón 2018. január 28-án.
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A dal, melyben Alessia Cara és Khalid is közreműködik, hetekig a Billboard Hot 100 amerikai
slágerlista legjobb tíz slágere között szerepelt.
2017 szeptemberében a harmadik helyre került.
A dal megjelenése utáni 28 napban mintegy
10 százalékkal emelkedett a segélyvonal Google-kereséseinek száma.
Az elemzések szerint a 34 napos időszakban,
amikor a dal kiemelt figyelmet kapott, 6,9 százalékkal nőtt a segélyvonalra befutó hívások száma.
Ugyanebben az időszakban csökkent az elkövetett öngyilkosságok száma: 245-tel kevesebbet
regisztráltak, ami 5,5 százalékos csökkenést jelent.
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CSAKRAKÁRTYÁK
Csodálatos újdonság!!!
Mindenkinek szeretettel ajánlom a korábban megrajzolt CSAKRA rajzaimból megalkotott Kártyákat. Így nemcsak nézegetni, de a hétköznapi életben használni is lehet őket. Mivel az egyes csakráknak megfelelő, autentikus,
erőteljesen kifinomult rezgésükkel bearanyozzák a teret, ahol élsz, dolgozol, vagy bármilyen tevékenységet folytatsz. Az emberi testtel való kontaktusuk fantasztikus rezgésátalakítást indít be, amit mindenki a maga módján érzékelhet, érzékenységéhez mérten. Beindítják a spontán öngyógyítást, sőt
aktiválják vagy összehangolják az összes csakra működését. De szemkontaktussal is lehet rájuk hangolódni, így is csodás hatásuk van a fizikai testre, a lélekre és akár a tudatra is. Ezért hatványozni tudják az olyan tevékenységek a hatásait, mint pl. energetikai kezelések, bármilyen masszázsok, vagy
amikor egyszerűen jól jön egy kis hangulatjavítás. Gondolom, találékonyságban senkinél sincs hiány, bátran próbáljátok a használatukat, bármilyen cselekvés, élethelyzet, emberi foglalkozás vagy akár gyógyító kezelés során.
Nagyon várom a visszajelzéseket, hogy mire és hogyan használjátok őket.
Bátran osszátok meg velem írásban, de telefonon is hívhattok.
ITT KAPHATÓK: enikosivak@gmail.com
+36 30/7244443
Bevezető ár: 9 000 Ft
www.sivakeniko.hu

CSAKRA
Körbe-körbe karikába! Mi az, ha
nem örömtánc?!
SZIKRÁZÓ ELEMEK erőterének
mágikus csodája, ami nemcsak
testünk rejtett kis
zugaiba hatol, táplálja sejtjeinket,
de egész lényünk
mivoltára hatással
van. Elevenen emlékeztetnek az élet
rezgéseire, a most
fergeteges pillanataira, és nyomot
hagynak testünkben, lelkünkben,
szellemünkben.
AMÍG PÖRÖG
AZ ÖRVÉNY,
ADDIG ÉLET VAN.
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FÉNYHALMI BEATRIX

Különböző állapotok,
folyamatok a letisztulás felé
vezető úton
6, Őrangyalok, arkangyalok más megközelítésben

Sőrés Lívia
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Az ünnepi hangulat kedvéért az angyalokról, őrangyalokról és arkangyalokról fogok írni néhány sort. Régóta szerettem volna ebben a témában is egy kis tisztánlátást adni másoknak, hogy
valóban elgondolkodjanak és ne betáplált hitrendszereket kövessenek. Érzékeny témáról írok,
akik képesek a megkérdőjelezésre, kérem, csak azok olvassanak tovább.

Az ezoterikus körökben nagyon felkapott lett
kb. 20 éve a reiki mellett az angyaltanfolyam. Sok
hasznos információ mellett, mint a nevük, feladataik, jelük, azt tanítják róluk, hogy bármilyen
kérésre hívhatod őket, akár parkoló keresésére,
szerencsejátékra, gyorsabb ügyintézés érdekében, hogy ne kelljen sort állni és hasonló bagatell dolgok. Nagyon ritkán, élet-halál kérdésnél
szabad ilyet kérni, de nem rendszeresen. Nem ez
a feladatuk. Ez tiszteletlenség, komolytalanság,
nincs mögötte valódi belső munka. Ők nem bábok, akiket tetszés szerint rángathatunk.
Ugyanakkor megesik, hogy maga a tanácsadó
még mindig a dualitás híve, és a nagykönyvben
megírtak szerint mesél egy kicsit a háborúról,
gonosz angyalokról, kifelejtve alapvető igazságokat, melyekről beszélni fogok.
Az isteni hierarchiáknak több felosztása létezik, a legelterjedtebb, legismertebb felosztás szerint az arkangyalok a 8. szinten állnak, akik főangyalok, a fejedelemségek csoportjába tartoznak,
közel állnak az emberekhez, hírvivők a kerubok
és szeráfok felé. Ők választották ki régen a népek
segítőit, királyokat, császárokat, elnököket, pártok
vezetőit. A felsőbb szférából kapnak parancsokat.
„Valamiért” azonban már jóideje nem eszerint
működik a világ, mások mozgatják a szálakat.

Az őrangyalok az angyalok csoportjához tartoznak, a 9. szinten, ahol található a többi angyal,
például elemek angyalai, természet angyalai, érzések angyalai. Karma tisztelő lényként csodát
nem tudnak tenni, vezetnek és védelmeznek.
Az őrangyalok jobban ismernek téged, mint
Te magadat. Hazudni képtelenség, nyitott könyv
vagyunk számukra. Viszont ők a feljegyzők is a
jó és rossz cselekedetekről, tettekről, érzéseidről, gondolataidról, melyet továbbítanak a
magasabb régiók felé, így alakítjuk a lenti karmát. Ha pl. jobb ember szeretnél lenni, és ezért
szenvedsz, hogyan légy Isten gyermeke vagy az
életfeladatod teljesítője, és ezért rendszeresen
imádkozol, gyakorlatokat végzel, akkor ezt pozitívumként könyvelik el. Viszont ha jót teszel azért,
hogy neked jobb legyen ebben az életben vagy
odaát, akkor nem tiszta a szándékod vagy megtévesztésre használod az erőidet, ez pedig negatív
karmaként fog visszaköszönni.
Az őrangyalt nagyon megindítja, ha látni szeretnéd és kommunikálni igyekszel vele. Ez valóban tiszta kérés. Innentől tud támogatni mesterért, tisztánlátásért, asztrálutazás során is levédve
keresni a megoldásokat. Őszinte szív vezet hozzá.
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Rengeteg angyali lény kiábrándult az emberekből, mert önzőek, nem képesek változni, nem
akarnak jobbá válni és oly rövidlátóak. Mintha egy
vadállatot kérnél meg, ne ölj, csak ha éhes vagy.
A vadállat így tesz, de az ember és a felette álló
„ragadozók” nem. Nekik mi csak energia, kaja vagyunk, félelmet keltenek bennünk és manipulálnak. Az ő elméjük, a mi elménk, a DNS-ünk nagy
százaléka azért rejtett, mert ezt a mátrixot képezi.
Aki hisz Istenben és abban, hogy megalkotott
mindent, akkor kétség sem férhet hozzá, hogy a
sötét, a gonosz is általa létezik. Ha egy Teremtő
van, mégis ki más hozta volna ezt létre? Lucifer
volt a legelső legfenségesebb arkangyala Istennek. Mivel olyan volt, mint egy „rossz” gyerek, kíváncsi, megkérdőjelező, nem teljesítette feladatát vak hitből, ezért háború lett és leteremtették
az anyagba, ugyanakkor a pokolba. Ami odáig
nem is létezett! Kapott egy külön világot. Feladatát teljesítve jött létre a fizikai testünk is (luciferi
erők) és még időszámításunk előtt ő volt a legnagyobb kínai császár, aki kiterjesztette Kína határait és bevezette a konfucianizmust.
Ádám és Lilith volt az első emberpár, akiket
egyenlőnek teremtettek, de Ádám uralkodni
akart Lilith felett, aki nem hajtott fejet, hanem
fellázadt. Azt is mondhatnánk, Ő volt a legelső
Nő, aki kiállt a jogaiért és nem hagyta magát elnyomni. Az Édenkertből való távozása után lett ő
minden démonnak anyja, miután ezt a büntetést
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kapta. Ádámnak a kedvére teremtette Isten Évát,
használati tárgyként, aki azt teszi, amit ő akar.
Tehát van egy Isten, aki hibás lényeket teremtett? Hibás a legtökéletesebb teremtménye, Lucifer és az első emberpár is? Hiszen, ha egyenlőnek
teremtette őket, honnan kapott Ádám egoizmust,
uralomvágyat a nő fölött, és az hogyan tudta ezt
felismerni? A felismerésért pedig büntetést kapott vagy más szóval Feladatot? Az alma kérdés
már szóba sem jöhet ez okból kifolyólag, ráadásul az alma szőlő volt... Az eredendő bűn is az
Egyház hatalmi zsarolása. Még egód sincs, de
már bűnösnek születtél. Ugyan már!

őrangyalok
arkangyalok
Kik ők?

Isten minden teremtménye hordozza az Ő
fényét, hogy ne unatkozzon. Tökéletes Tökéletlenségeket teremtett. Honnan tudná egy szeráf,
kerub, arkangyal, ember, más lények; mi a jó, helyes, létezik-e egyáltalán ilyen, ha vakhittel teszik
a dolguk? Netán pusztítást kér tőlük Isten, akkor
azt kik teszik meg? Erre is megvannak az angyalai, akik kérdés nélkül teljesítik ezt a feladatot is, a
dórok, kikre nem vonatkoznak az univerzális szabályok, mert más rendszert
kaptak.
Lucifer pedig nem a Sátán, de rengeteg vallási tartalmú szent könyv ezt hirdeti, holott a Bibliában Lucifer
neve mind latinul, héberül
is ragyogót, fényeset jelent.
Sátánt külön említi, kinek a
neve Satanel. El végződésű,
tehát angyali származásról
van szó szintén. Sokan keverik őket még Samaellel,
hogy ő Lucifer vagy a Sátán,
de itt 3 különböző entitásról
van szó. Samael a halál angyalaként is ismert, feladatai
közé tartozik a lelkek átsegítése. Tehát az ítélkezés, félelem, harag fóbia helyett a
nyúl üregébe kell bemenni, használni az ősi tudásunkat, intuíciót, és akinek van, a médiumi képességeket dualitás-, félelemmentesen használni.

nem osztja ketté a fát alsó-felső csatornára, mert
onnantól nem lesz teljes az információ.
Megvilágosodni, új kort teremteni senki nem
fog, ki így hisz és gondolkodik. Minden feladattal jött létre, ezek az erők is a fejlődésünk, jobbá válásunk, értékrendszereink kialakítása miatt
léteznek, a félelemtől, haragtól, harctól pont azt
kapják, amit akarnak. Hatalmat, erőt, energiát. A

Miért szükséges ezzel foglalkozni? Mert nem
dughatja senki tovább a homokba a fejét, sem
vallások, szekták, szent iratok, papok, angyalok,
felemelkedés mögé bújva, hogy majd más vezet
és megmondja. Ez felelősség-áthárítás. Pontosan
ezeknek köszönhetjük azt, ami van a nagyvilágban, sőt lesz, ha továbbra is azt hisszük, legyőzni
kell a gonoszat, harcolni kell, háborúzni más síkokon is. Ez megy évezredek óta. Eredményesen?
Nem, mert Egyazon Erőkről van szó. Ők ugyanabból az Egyből származnak, mint bárki, bármi más.
A jin a jangot akarja legyőzni? Gondolkodott erről
már valaki Józanul, Tisztánlátással? Igen, például
Rudolf Steiner, aki belelátott az Akashába.

megértés és megismerés hozza el a Békét, Tisztán Látást. Nem szabad alábecsülni Satanelt, ha
Ő valóban gonosz teremtmény lenne, egy csapással eltüntethette volna a felsőbb szférák lakói
nagyon nagy részét, mivel ereje és képessége Isten erejének 2/3-ával egyenlő. Így minden, ami
nem a szeretet, elfogadás, megismerés iránya,
hanem valami más, megtévesztő játszmák, addig
energiafecsérlés zajlik. Megismerni úgy lehet, ha
valódi önismeretre teszünk szert, hiszen Egyek
vagyunk velük; ahogy a saját káoszunkban rendet tudunk tenni, pontosan ez a helyzet itt is. Ősi
téves hitrendszer lengi körül a tudatokat, a teret,
most a nagy változások időszakában szükség lesz
ennek az Egységnek valódi belső megtapasztalására, átlátására ahhoz, hogy életben maradjunk.
A sötét fogalma, minősége megváltozik, ha helyes szemszögből tekintünk rá.

Rengeteg médium azt csatornázza, hogy felemelkedtél vagy hamarosan felemelkedsz, de
„győzd le a sötét erőket, háborúzz velünk ellenük, hogy Aranykort teremtsünk.” Egy igazi médium szimbóluma az Életfa és a mindent látó Szem;

(A leírt állítások és utalások a cikk folytatásaiban kibontásra, magyarázatra kerülnek, források
bemutatásával. Jelen cikkünk hossza és tömörsége által erre most nem volt lehetőség. A cél a
nagy kép áttekinthetősége volt.)
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Fenyőfánk díszeit
angyalkák rezgetik
illatok lelke leng
tekintet elmereng

hajtsd fejed ölembe
béke lel szívedre
karácsony álma száll
otthonra találtál.

Ara Rauch
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BALLA ANITA

Los Reyes Magos – avagy a Mikulás
spanyol módra
Elérkezett december, egy újabb évzárás, szokásosan most is iszonyat sebességgel értünk az
év végére, nyakunkon a karácsony, pedig nem is olyan rég még a napon süttettük a hasunkat.
Most pedig itt az idő az ajándékozásra, a családi összejövetelekre, jöhetnek a karácsonyi filmek,
zenék, ételek minden mennyiségben.
Ahogy nálunk szokás, december elején már megkezdjük a karácsonyra való készülődést az
advent első vasárnapjával. Illetve december 6-án érkezik a nagypocakú, piros ruhás, szakállas,
öreg Mikulás, aki ajándékot rejt a gyerekek csizmájába, feltéve, ha jól viselkedtek az év folyamán. Persze tudjuk, hogy hagy egy kis emlékeztetőt a csintalan gyerekek számára is, hogy tudják, jövőre jobban kell viselkedni.
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Minden országnak megvan a saját hagyománya a karácsony ünneplésére. Hiszen például – ahogyan sok filmben is láthatjuk – Amerikában nem a Jézuska, hanem a Mikulás viszi
karácsonyeste, december 25-én az ajándékokat a
családnak. Előző este kikészítik a Télapó kedvenc
italát, a tejet és ételét, a csokis sütit. Itt nem a csizma kerül az ablakba, hanem a zoknik a kandalló
szélére. Itt is a kéményen keresztül közlekedik, viszont a kandallón keresztül sokkal könnyebb dolga van, mint a mi esetünkben.

Ezt a hagyományt Spanyolország is őrzi, azonban a “szokásostól” kicsit másképpen folynak az
ünnepek. A spanyoloknál nincs konkrét Mikulás,
illetve nincs akkora kultusza, mint más kultúrákban, így az ajándékot sem ő adja a gyerekeknek.
Az úgynevezett Los Reyes Magos – magyarul a
betlehemi királyok lenne a megfelelője – egy külön ünnepnap náluk. Ha valaki januárban látogat
el az országba, akkor biztosan részese lehet ennek a nagy lélegzetvételű eseménynek.

szerepre, és már a középkorra visszavezethető ez
a tradíció.
Hogyan is ünneplik manapság?
A készülődés már január 5-én elkezdődik, hiszen az emberek országszerte kimennek az utcákra és hatalmas, szinte karnevál nagyságú felvonulással várják a királyok érkezését. Az összes
gyerek az utcákon van ezen a napon. Rengeteg
zenész, színész, akrobata, bábmester és táncosok
sokasága színesíti a királyok vonulását, akik nem
rénszarvason, mint a Télapó, hanem tevék hátán
érkeznek meg. Cukrot és édességet dobálnak és
osztogatnak mindenkinek. A nagyon tapasztalt
édesszájúak esernyővel érkeznek a helyszínre,
amit fordítva nyitnak ki, így még több édességet
tudnak bezsebelni maguknak. A parádé után, január 6-án reggelre kapják meg a spanyol gyerekek a meglepetéseket, amiket a Reyes Magos-ok
előző éjszaka osztanak szét. Ahogy a Mikulást is
megvendégelik, a királyok is kapnak egy-két falat rágcsát, illetve a tevék számára is helyeznek ki
száraz füvet vagy szénát. A jó és rossz gyerek hagyomány itt is ugyanúgy jelen van.

Mit is jelent ez pontosan?
A spanyol gyerekek nem várják a Mikulás érkezését december 6-án, nem ő kapja a főszerepet,
hanem a Reyes Magos-ok, betlehemi királyok, ők
hozzák az ajándékokat januárban. Néhány családban a Mikulás is megünneplésre kerül, azonban
sokkal kisebb a jelentősége, mint a háromkirályok ünnepének, melyet január 6-án ünnepelnek.
Kik azok a Los Reyes Magos?
Ahogy sokan ismerjük, a keresztény hagyomány szerint három napkeleti bölcs a csillagot
követve látogatta meg Jézust a születését követően Betlehemben. Háromkirályoknak is nevezik
őket, Gáspár, Menyhért és Boldizsár, akik aranyat,
tömjént és mirhát ajándékoztak az újszülöttnek.
Így a spanyolok őket jelölték ki az “ajándékhozó”
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Miután a gyerekek kinyitogatták az ajándékaikat, jöhet a közös lakoma. A családok általában
ebédre gyűlnek össze, melyet különféle előételekkel kezdenek meg, megalapozva a hangulatot. Ezután következhet a főétel, amely attól függ,
az ország melyik részén vagyunk, de általában
hús vagy tenger gyümölcsei alapú. A legfontosabb azonban a desszert, amelyre mindenképpen hagyni kell helyet a gyomrunkban, hiszen e

nélkül nem ünnep az ünnep. Ez nem más, mint
a roscón de reyes. Tradicionális sütemény, amely
rengetegféleképpen elkészíthető. Korona alakja
van, gyümölcskenyérhez hasonló és színes zselés
cukorkákkal díszített. Otthon, házilag szinte lehe-

családban máshogy készítik vagy készíttetik, van,
ahol krémet töltenek a belsejébe, van, aki lekvárral édesíti, sokan kakaóval vagy különböző magvakkal teszik még ízletesebbé ezt az egyedi sütit. Az édesség különlegessége még, hogy sütés
közben elrejtenek a tésztájában egy szem babot
és egy műanyag királyfigurát. A legenda szerint,
aki a figurát rejtő szeletet kapja, az lesz az ebéd
királya vagy királynője, és szerencse fogja kísérni
az évben. Sokszor papírkoronát is viselnek a szerencsések, hogy mindenki lássa, idén ők kapták a
király figurát. Viszont akinek a babszem jut, annak
sajnos a következő évben mindenki roscón-ját ki
kell fizetnie.
Így most már mindannyian ismerjük a spanyol
kultúra karácsonyi szokásait, és ha meghalljuk a
Los Reyes Magos kifejezést, azonnal tudjuk, miről
is van szó.

tetlen elkészíteni, legalábbis nagyon kevesen teszik, így januárban az összes pékségben tömegszámra készítik a különféle ízű roscón-t. Minden

Kívánok mindenkinek áldott, békés
ünnepeket és sikerekben gazdag évkezdést!
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GÜRTLER SZILVIA

Karácsony ünnepe
Karácsony. Annyi érzés, gondolat, hit kapcsolódik ehhez az ünnephez. Csodavárás, fény születése, szeretet, béke a fennen hirdetett és megélni vágyott szólamok, miközben ez az időszak egyre
inkább elkorcsosul, és már hírből is alig van köze bármi hasonlóhoz.
Kedvenc emlékeim a gyerekekkel együtt, saját kezűleg készített ajándékokhoz kapcsolódnak.
Az izgalomhoz, örömhöz, hogy vajon mit szólnak majd a megajándékozottak ahhoz, amit kifejezetten nekik készítettünk.
A bejglisütés pillanatai jutnak eszembe, miközben a fenséges ízeket most is érzem a számban. A
diós volt mindig is a kedvencem, bár később a mákossal is megbarátkoztam. Különösen a meggyes
mákossal. Aztán jöttek a különféle extra ízek: marcipános, gesztenyés és még ki tudja, hányféle
variáció. Nevetek, ha arra gondolok, hogy az elképesztő mennyiségben készített süteményeket
bizony néha még szilveszterkor is ettük.

Aztán már semmire nem volt idő. Év végén
volt a legtöbb munka, és mi mindent igyekeztünk
befejezni. Ezért aztán az igazi örömteli pillanatokra, az együtt készített ajándékokra és a közös
sütögetésekre már nemigen maradt idő. Futás a
boltba, gyorsan megvenni a legfontosabbakat,
és letudni az ajándékokat.
Évről évre feszültebb időszak lett a karácsonyi,
ahogy az üzletekből ki-, üzletekbe berohanó emberek arcán is inkább feszültséget, mint békességet látok. Idegeskedést, kapkodást, feszültséget
az öröm, az egymásra figyelés és az odafordulás
helyett.
re, nyugalomra vágytam inkább, szeretteim körében, egymással töltött időben.
Aztán ez is átalakult, mást választottunk. A
pillanatokat hozom magammal, és a szeretetteli
kapcsolódások örömét élem meg ilyenkor (is),
bárhol vagyok éppen.
Mert szeretem távoli helyeken tölteni a karácsonyt, olyan földrészeken, ahol az év vége nem
csak a pénz költésről és az év végi hajrá kipihenéséről szól. Ilyenkor utazom messzi világokba,
azért is, hogy melegebb éghajlaton legyek, és
azért is, hogy más népek kultúráit fedezzem fel.

Fokozatosan távolodtam el ettől a valóságtól.
Már nem akartam ajándékokkal ünnepelni, béké90 CsPM

Idén Mexikóban töltöm az év végét, és itt indítom az új évet is.
Élvezem a békét, a természet közelségét, a
csendet, és a kedves, segítőkész, barátságos em-

berek közeledését. A mexikóiak többsége derűs,
nyugodt, mosolygós szemű, könnyedén kapcsolódó. Ahogy beszélgettem többükkel, nekik is
megvannak persze a maguk gondjai. Mégis csendes elfogadással lépnek tovább az életükben.
Félre ne érts, nem beletörődéssel, hanem elfogadással. Ellenállás helyett bölcs derűvel és
megértéssel. Mert az élet megy tovább, bármi is
történik benne éppen.

Mexikóban a karácsonyi díszítés is teljesen
más jellegű. Itt nincs tél, nincsen hó, karácsonyfák
is kevéssé, vagy inkább csak stilizálva jelennek
meg. Azok is főként a bevásárló utcán, és azokon
a helyeken, ahol európai vagy amerikai emberek
fordulnak meg.
Itt is vannak persze plázák, főként azokon a területeken, ahol nagyon sok a turista. Egyébiránt
az ünneplés és a díszítés egészen más jellegű.
Hagyományos anyagokból készítenek csillag jellegű díszeket, illetve színes lufikat láttam nagyon
sokat, inkább a turisták által kedvelt helyeken.
Ami feltűnt, hogy itt nincs vásárlásőrület. És
ahogy megyek befelé Mexikóban, egyre távolodva a turisztikai célpontoktól és közeledve a
dzsungel irányába, az autentikus mexikói léthez,
egyre kevésbé látok feldíszített helyeket.
Annak ellenére, hogy nincs vagy minimális a
karácsonyi dísz, sokkal őszintébbnek és szeretettelibbnek érzem a mexikói emberek szívét és azt,
ami bennük van. Nemcsak három napra, nemcsak karácsonykor, hanem általában.
Ennek kapcsán azon tűnődöm, vajon miért van
az, hogy három napba akarjuk sűríteni a szeretetet, fényt, megbocsátást, elfogadást, örömöt. Hiszen ezek a mindennapjaink részei, mégis, mintha
az év többi napján egyszerűen megfeledkeznénk
róluk. Olyan, mintha nem lenne fontos ezek men-

tén élni, vagy csak szavakban lenne fontos, mert
a tettekben valami egészen más nyilvánul meg.
Mikor lett a betegség fő téma az egészség helyett? Mikor lett az aggódás, a félelem a hívószó,
a szeretet, a mosoly helyett? Mikor lett az ítéletalkotás és véleménynyilvánítás a menő?

Szerencsére ez nem mindenhol van így. Vannak még olyan helyek ezen a földön, ahol az emberség a divat, és a szeretet a közös nyelv.
Néha azért elgondolkodom azon, hogyan fogadnánk most Jézust, hogyha megérkezne közénk. Egyáltalán felismernénk-e, vagy ismét csak
halálában emelnénk mártíromságra? (Mint ahogy
tesszük azt oly sokszor, oly sok mindenkivel.) Elfogadnánk-e azt, amit mond, amit tanít? És vajon
hány asztalt és hány árus standját borítaná föl
mérgében, amikor azt látná, hogy csak a pénzről
szól minden? Mit kezdene ebben a hideg, érzelmileg kiüresedett világban?
És mi vajon mit kezdünk ebben a világban?
Rajtunk múlik, hiszen mi, emberek alkotjuk ezt
a világot.
Kívánok fényt, békességet, és sugárzó
szeretetet az év minden egyes napjára.
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BÚZA JUDIT

(Fotó: Fortepan/Rados Tamás)

Karácsonyi emlékek

Mert azt gondolom, a kollektív tudatot ilyenkor megtölti az elfogadás és az adás, a meglepetések okozta örömök szerzésének vágya, amit
a bennünk élő szeretet inspirál. Ilyenkor mintha
közelebb lennénk az igazi otthonunkhoz, benne
önmagunkhoz, a bennünk élő Teremtőhöz ebben
a csodavárásban.
És akik valóban ezt élik, őket nem vezetik meg
a külsőségek, mint másokat a talmi csillogás, a
pótlékok sokasága, amivel túlszárnyalni igyekeznek másokat és egymást is.
Egy nagycsaládba születtem és éltem kamaszkoromig, ahol három generáció lakott egy ház92 CsPM

Az illataival, az ízeivel, a gyertyái fényeivel a karácsony az év utolsó hónapjának
heteiben semmihez nem fogható hangulatot teremt a Föld bolygón. Eltűnődtem.
Vajon mitől ilyen, miben rejlik a varázslata?
Miért leszünk hirtelen egy csapásra jobbak, kedvesebbek, türelmesebbek önmagunkkal és másokkal is, amikor karácsony
jön? S ez erőteljesebbé válik minden
egyes nappal, ahogy az ünnep közeledik.
A tradíció-e az oka, mert így láttuk,
tanultuk és így vált természetessé a számunkra, vagy van e mögött valami több,
valami más?
Miért nagyobb karácsonykor az egyedüllét terhe a társtalanul élők számára,
mint máskor? A szeretteik távolléte miatt?
Vagy miért nehezebb ilyenkor egy szülő
számára az együttlétek ellehetetlenülése
a szerettei között feszülő ellentétek miatt,
mint máskor?

ban. S bár az együttélésünk nem volt éppen „kanál-tányércsörgés nélküli”, hisz mindenki egyedi
még tökéletlenségében is, de a szándék egymás
támogatása és segítése volt. Ha valakinek volt valamije, természetes volt, hogy abból a másik sem
szenvedhetett hiányt.
Így nőtt fel édesanyám is a három lánytestvérével, akiket nagymamám nevelt jórészt egyedül,
kis kihagyásokkal, mert anyai nagyapám, a nagyszívű, szép hangú, ám részeges és tékozló parkettás mester nem sokat segítette őket. Helyette a
kocsmát és dalárdát részesítette inkább előnyben,
ahová járt.

A nagymamát hosszú évek, évtizedek magánya után, öregségére találta meg rövid időre a
mostoha nagyapám, akit nagyon szerettem, mert
olyan volt, mint a sors ajándéka a nagymamának,
az áldozataiért cserébe. De csak pár évre, azután
a sors visszavette tőle. Nagymama ezután végleg
egyedül maradt, de áldozatkészen a családért élt
az utolsó pillanatáig. Ezt adta tovább a lányainak,
ők meg részben vagy egészében nekünk, akik vagyunk szép számmal.

Nagymamánk kreatív konyhaművészetét sajátítottuk el, a néha sajátságos, a semmiből is jóízűt
teremteni tudását. Bár sokszor hallottam tőle,
hogy „az üres kamrának bolond a háziasszonya”,
szerintem meg varázsló, mert bármilyen egyszerűt főzött is, abból nem lehetett nem jóízűt enni.
Mert szívből alkotta.
A karácsonyt nekem a vanília, a fahéj, a szegfűszeg illatának elegye idézi fel, és bármilyen furán
hangzik, az olajfestéké.
Igen, az olajfestéké.
Történt pedig, hogy nagymamám udvari kis
szobájának ajtaja már igen elöregedett, nem csukódott rendesen, és ha fújt a szél, az gyorsan kilopta a szobából a sparhelt melegét. A család úgy
határozott, hogy ez tarthatatlan, orvosolják a dolgot. Decemberben, s épp a karácsony előtt ös�szesúgtak, és orvul vásárolni küldték nagymamát
és persze engem pár apróságért, ami véletlenül
hiányzott a lányok kamráiból a nagy karácsonyi
sütés-főzéshez.

Nos, ez hosszú órákra távoltartott bennünket,
tekintve nagymama fájós lábát, az én apró lépteimet a messzi lévő boltig meg vissza, és főként
a kettőnk szertartását tekintve. Ugyanis vásárlás
nem múlhatott el nyáron fagyizás, télen lángosozás vagy a cukrászda utánozhatatlanul finom habrolójának behabzsolása nélkül.
Amikor órákkal később hazaértünk és befordultunk a nagy ház sarkánál, nem hittünk a szemünknek!
Nagymama öreg ajtajának
helyén egy hófehérre és zöldre festett csoda állt, csillogó
tiszta ablakszemekkel tükrözve vissza a tisztára sepert
udvart és a már kopár nagy
jegenyefát.
A nagy ház apraja-nagyja
kitódult az udvarra, mert lesték az érkezésünket, hogy láthassák nagymama meglepett,
majd örömtől és meghatottságtól fénylő arcát.
Aznap délután a vaníliás
cukorral meghintett szilvalekváros hókifli és a szegfűszeges
fahéjas mézeskalács illatához
az olajfesték jellegzetes illata,
– ami onnantól számomra a
tisztaság illata is – keveredett
és véste be magát az emlékezetembe, kitörölhetetlenül.
És még valami mást is: az „együtt, egymásért”
érzését, azét a biztonságét, amire bátran építeni
lehet egy egész életet.
Aznap csoda sütik kerekedtek ki anyáink kezei
alól is a kis konyháikban, mintha mindenki plusz
szárnyakat kapott volna. Elmondhatom, nagy örömünkre, hiszen az is szokás volt, hogy mi, gyerekek a négy konyha kínálatát élvezhettük végig, és
mindenből került mindenki ünnepi asztalára is.
Nagymama égi lakhelyre költözése után lassan
felbomlott a lakóközösségünk, de a szellemi örökségünkké vált hagyományok változatlanul élők
maradtak. A család elsősége, az együtt egymásért
biztonsága és az, hogy számíthatunk egymásra, az
igazi értékek ma is.
Mi a harmadik generáció vagyunk, de bízom
benne, hogy ha mindent nem is, de a lényegét mi
is tovább tudtuk örökíteni.
Én egy javíthatatlan lázadó szellem és rendíthetetlen lélek vagyok, vannak dolgok, amikben
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nem alkuszom meg. Kerültem emiatt néha nehéz
helyzetbe is, volt úgy, hogy átmenetileg fedél nélkülivé is váltam, amikor a gyerekeim már külföldön
éltek és én nem tudtam rávenni magam, hogy velük tartsak, de nélkülük meg, a közös erőnk híján
szárnyaszegett madárként próbáltam lavírozni.
Mindig volt az unokatesóim között, aki befogadott egy időre, amíg újraépítettem magam.
Volt jó néhány magányos karácsonyom, amikor
nem vágytam senkire, az ünnepekre még annyira
sem, hiszen a gyerekeim nem jöhettek haza, s alakult úgy, hogy én se mehettem hozzájuk, mert sok
ezer kilométernyi távolság feszült közöttünk.
A szomorúságom lengte át akkor az adventi
heteket.
Azután történt valami, magam se értettem, de
átlendültem ezen és készülni kezdtem.
Késve ugyan, de elkészült az adventi koszorú.
Sütöttem-főztem magamnak, és karácsony szent
estéjén szépen felöltözve, ahogy az szokás, asztalhoz ültem.
A gyerekeim ott messze idegenben szintén ezt
tették és felhívtak skype-on, hogy együtt vacsorázzunk legalább a térben.
Nem volt ugyanaz, „csak olyan, mintha”, de jó
volt látni a megkönnyebbülést az arcukon, hogy
rendben vagyok, nekem pedig jó volt nyugtázni,
ők is őrzik a jó szokásokat.
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Tudom, nehéz lehet annak, aki végképp magára maradt a viszontlátás reménye nélkül. És annak
is, akinek a szerettei valamiért nem, még ezen a
napon sem képesek békét kötni önmagukkal és
egymással – és én őszintén nem is értem –, s még
rá sincsenek tekintettel, hogy ezt érte, az iránta
való szeretetből megtegyék.
Nos, bármennyire nehéznek tűnik is, azt szeretném javasolni, hogy tedd meg magadért és ünnepelj, akár egyedül.
Ilyenkor ebben az a varázslat, hogy belesimulhatunk a kollektív tudat szeretetáramába, emlékeket idézhetünk, amiket felébreszthetnek az illatok,
az ízek, egy zene, egy dal, a karácsonyi csengő
hangja.
Tudjuk elfogadni és átélni a szeretetet, akkor is,
ha nem úgy nyilvánul meg, ha nem úgy és nem
attól érkezik, ahogyan és akitől szeretnénk.
Tegyük meg, amit megtehetünk érte, és csak
legyünk jelen.
Hívjuk meg Advent Angyalait, meghívhatjuk
az eltávozott szeretteinket is, hiszen nincs halál,
csak egy megváltozott létforma. Csak szeretettel
tegyük és örömmel a lelkünkben, hogy ezt lássák,
érezzék is.
Sosem vagyunk egyedül, az csak a látható formákhoz szokott szemünk, a látásunk illúziója. Csak
hunyjuk be a szemünk egy percre, adjunk teret
a belső látásunknak, érezzük és éljük át a karácsonyeste csodáit.
Boldog karácsonyt és áldott ünnepeket
kívánok minden kedves olvasómnak!

CsPM 95

RÓNAI KATALIN

Az alkotás, az ajándékozás öröme,
mely szebbé teszi a karácsonyt

A decemberi ünnepkör közeledtével
mindig felerősödik az ajándékozási vágyam.
Legfőképpen az a vágy, hogy kézzel készült ajándékokkal lepjem meg mindazokat, akiknek örömöt
szeretnék csalni a szívébe, mosolyt az arcára.
Mindazoknak, akiket az egész év során, a pandémia húzd meg, ereszd meg napjai alatt nem látogathattam, akiket nem ölelhettem meg, akiknek
nem fürödhettem szeme sugarának melegében.
Mindazok, akik ilyenkor előbukkannak a szívemben, lelki mandalám egy-egy ívét, változatos
színeit képzik, akik segítenek mindabban, ami
néha nehéz, vagy mindabban, ami a jóllét része,
vagy abban, hogy végtelen természetességgel
engedhessem magam bele a boldogság áramlataiba, az egészségem bizonyosságába, az élet
táncába, a szeretet hullámain vitorlázva.
Ez a mostani időszak viszont becsapósan azokat az embereket is sokszor a depresszív érzések
alagútjába kergette be, akik – mint én is – bizonyosan évek óta az önfejlesztés útjait járva, saját
önismeretük, lelkük megerősítésén dolgoznak.
Ilyenkor az alkotási kedv, a minőség, amellyel az
egyes munkáim elkészültek, nem tükrözték azt a
mély szeretetet, amelyet egyébként minden al96 CsPM

kalommal átsugározni vágytam. Hiszen minden
alkotásomban ott vagyok ÉN, minden alkotásomba beleteszem lelkem mikronjait, másképp nem
is tudnám elképzelni, s ez mélyen bennem van,
ahogy más alkotók munkáiban is. Többen mondták kiállításaimon azt, hogy figuráimban látnak
engem, s ezt még olyanok is látták, akikkel nem
voltam soha közeli ismeretségben.
A kreativitásomra, az alkotásokkal kapcsolatos
speciális rálátásokra, megoldásokra, a mindenből
valamit készítési ötleteimre mindig is büszke voltam, ez egy olyan tudomány, amely azt hiszem,
keveseknek adatik meg. Mégis rá kellett jönnöm,
hogy mint minden készség alapja, ennek is az ismételt gyakorlás a forsza. Ha az alkotó kedv hiányzik, ha sokáig pihen a kéz, ha a skiccek, az elkészülendő dolgok előre elképzelt látomása hosszú
ideig nem követel magának teret, akkor mindez
lassan el is tud aludni.
Sosem értettem azt, hogy aranykezű édesapám miért gányolt idősebb korában, miért intett lemondóan, ha valami nem sikerült. Ő sokat
és beláthatatlanul, és egyre inkább a belsejébe
zárta magát. Mivel az évek előrehaladtával egyre
kevésbé tudott az utcán járni, nem találkozott senkivel, csak édesanyámmal és a tévé, az újságok
által közvetített „igazsággal”, így egyre inkább nehezére esett mozdulni. A szó szoros értelmében

„beletörődött” ebbe a helyzetbe. Édesapám II. Világháborús rokkant volt, bottal járt, a lábát repesz
találta el, és a légnyomás a hallását is megkárosította. A háború után kapható műlábak rossz
minősége miatti bizonytalansága mindenhová
követte. Aztán az utcán eltört a műlábat tartó
csavar, ennek következtében a combnyaka, ami
pár hónappal később a halálához vezetett.
Napjaink kvantumfizikával foglalkozó tudósai
az agyi kapcsolatok megerősítése, a változások,
a szokások megújítása kapcsán sokat beszélnek
arról, hogyan lehet „elfelejteni” nem gyakorolt
tudást, pl. a nyelveket, zongorázást, gyors- és
gépírást. Az eltelt két évben általam készített jóval
kevesebb alkotás kapcsán rá kellett ébrednem,
hogy a kreativitás magas foka – ami nekem elképesztő, akár éjszaka megálmodott ötletek képében érkezett legtöbbször – valahol mélyen alszik,
és lehet, hogy nem is kíván előbújni rejtekéből.

Ekkor jött a „csakazértis”! Mi történt? Nekiálltam, de nem tetszett, ami kijött a kezeim alól!
Jött a méreg, az önszabotázs, szidtam magam,
aztán sutba dobtam, kedvem, erőm híján még
mélyebbre süppedtem az önsajnálat bugyraiba,
tovább nehezítve saját agyi hálózataim felfrissítését, megerősítését, a kreatív elme ébredését is
tovább gátolva.
Pedig olyan közel a megoldás! Kell egy vágy,
amely megszületik bennem, kell az ötlet, a cél és
annak az embernek az előre elképzelt mosolygós, hálás, akár örömkönnyes arca a lelki szemeim előtt, akit meg akarok ajándékozni, és máris
ott a MOTIVÁCIÓ!
Hát így tettem. Nehezen indult, hosszú heteken át morogtam, szidtam magam, sok munka került a kukába, majd kimenekültem a természetbe.
Később leültem írni, ami a visszajelzések kapcsán
sikerélménnyel töltött, és pont azt a faktort találta

el, mely ezeket az agyi hálózatokat és a motivációt erősíti. Ez kihatott más tevékenységeimre is.
Akár a főzésben, akár az alkotásban.
Így aztán egyre inkább kezdtem belemerülni
az alkotás, a tárgykészítés örömébe, és azt vettem
észre, hogy kezdenek visszatérni az elképesztő ötletek, a megvalósítás lehetőségei. Elérkezett az az
állapot is, amikor nem tudtam abbahagyni, s úgy
kellett magam kiszakítani a munkából, mert az ötletek tódultak, jöttek az újabb és újabb megvalósítási képek, és valahogy mindig a kezembe akad
valami, ami beépíthető, amivel még különlegesebbé tehető a mű. Későig alkottam, éjjel felébredve megnéztem, mit alkottam, s látva az alkotásom olyan volt, mintha valaki más készítette volna.
Végre érkezett az idő! Egy olyan jelenetet álmodtam, ahol Mária és József nem istállóban,
hanem egy barlangban örvend Jézus megszületésének.
Kiindulópont egy papírdoboz volt, az alap,
melyre majd egynapi munkával apróra tépett tojástartó darabkákat ragaszottam, így alakítva ki
a „barlangot”. A tojástartó darabkákat mindenhova, kívülre és belülre is felragasztottam, majd
barnás-szürkére festettem. Első perctől szerettem
volna valahogy megvilágítani a kompozíciót, de
egyik megoldás se tetszett. Aztán jött egy intuíció, és spárgával tekertem körbe 2 darab led
mécsest, amelytől az egész rusztikus hatású lett.
A barlang előterét vastag juta zsineggel díszítettem. Drótvázra felépített, felöltöztetett figurában
alkottam meg a kisdedet ölelő, a barlangban térdeplő Máriát, majd az álló József alakját formáztam meg ugyanilyen módszerrel. József szakálla
és haja műszőrme, de teljesen természetes hatást
kelt, és Máriának is természetes hatású, hosszú
barna műhajat ragasztottam. A két mini mécses
megadja a bensőségesség érzését, boldog vagyok a végeredmény láttán.
Legfőképpen azért, mert érzem, hogy újra világít bennem – akár a két led a „barlangban” – az
a belső tűz, mely az alkotásaimat kísérte mindig,
akár kézművességben, akár írásban, akár bárminek a megszépítésére használtam is ezt.
Mindezek a tevékenységek frissítik és fiatalítják az agyat, és az alkotás boldogsága pedig,
az a szeretet, amellyel mindezek készülnek, boldoggá teszi a testet, felemeli az energiaszintet,
mosolyt varázsol mind az adó, mind a kapó ember arcára, s ennél szebb nem is lehetne a karácsony, hiszen erről szól!
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„

TITKOS KÜLDETÉS

„

Sosem tudták meg,
ki volt a titkos
ajándékozó.

Álmosan nyitogatom a szemem. Téli feketeség lepi a szobát, néhanap bekúszik a
takaró alá is, ha engedem neki. Az ébredés
szokványosan didergős és magányos, a tűz a
kályhában úgy éjfél körül mindig kialszik, a
kellemes meleg csak az álom beköszöntéig
bújik mellém. Látszana a leheletem, ha villanyt gyújtanék – suhan át egy kósza gondolat, de gyorsan elhessegetem, nekem most
fontos küldetésem van!
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A takaró alatt, sötétben öltözöm, csípi a bőrömet a hideg, de nem bánom, belülről fűt valami
megmagyarázhatatlan, tiszta érzés. Gyorsan magamra húzkodom védőfelszerelésemet: vastag
harisnyát, futáshoz való aláöltözetet, kötött pulcsit, bélelt nadrágot – jóleső melegséggel burkolnak be. Halkan surranok ki a szobából, nehogy
a többiek felébredjenek, hajnal van még. Most
kávéra sincs idő, indulnom kell. Egy számmal nagyobb a csizmám, hogy két zoknit is húzhassak
belé, jól is jön a plusz réteg, mikor egész nap a
falut járom gyalogszerrel. Fogadott nagymamám
fizette, mert nekem nem volt rá pénzem, szégyelltem is, de olyan szeretettel győzködött: „Én nem
járok már kint Katókám, járj helyettem is!” – tán
ezért lett végül hétmérföldes. Gyorsan belelépek, sapka, sál és kesztyű is kerül. Lassan olyan
vagyok, mint a karácsonyfa szenteste, tele aggatva minden széppel és jóval. Felmarkolom az
előző este összekészített pakkot. Elmosolyodom,
reményeim szerint ma páran ugyanolyan boldogsággal fognak bontogatni, mint amilyennel én indulok útnak. Szívem-lelkem van a zsákban, s már

csak egy lépés van hátra, hogy eljuttassam őket
a gazdájukhoz. Lassan nyitom, gyorsan csukom
az ajtót, hogy legalább az a 17 fok benn maradjon. Kint meglepetés fogad. Sejtelmesen, szinte
kacsintva megcsillanó vakítóan fehér hószőnyeg.
Recseg-ropog a talpam alatt, ahogy nekiindulok
a fagyos pirkadatnak. Reggelente, mikor munkába sietek, a kutyák majd szétszedik a kerítést,
hangos és dühödt csaholásuk az utca végig kísér.
Most csend van, mintha tudnák, hogy csoda készül épp.
Puhán lépdelek, nem a hóban akarok nyomot
hagyni, csak a szívekben. Áhítattal suhanok a
gyengén megvilágított utcákon, s a listámon szereplő házak kapujához osonva sorra beakasztom
az oda szánt csomagot. Apróságokat rejtenek:
egy-két kedves gondolatot, pár darab fahéjas aprósüteményt, mazsolás kalácsot, téli teát, mogyorót és mandulát, gyertyát, szentképet, régi imádságot, mandarint, szegfűszeget, kézzel készült
karácsonyfadíszt. Csupa apró kacat, lom, semmiség – mondhatnád. Lehet. De ha csak ennyi
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lett volna… Minden kicsi zsákban lapult valami
egyedi, régóta vágyott, sokszor ki nem mondott
óhaj-sóhaj-megváltás. Valami nehezen beszerezhető, rég nem látott, elérhetetlennek tűnő, elfeledett kívánság.

Testet öltött FIGYELEM. Burkolt SZERETET. Narancsillatú TÖRŐDÉS.
A tulajdonosa úgy lehet, nem is emlékezett
rá, hogy az év folyamán valamikor említette ezt

a dolgot, de az én fülem pont az ilyenekre volt
kihegyezve. Volt egy kívánságfüzetem mások
vágyaival, és küldetésemnek tekintettem teljesíteni azokat. Magam elé képzeltem, vajon hogyan fogadják majd, mi ül ki az arcukra, miután
kibontják. Vajon rájönnek-e, kitől származik?
Szeretek adni – magamból is – nem esik nehezemre, nem érzem, hogy elfogynék a jóban. Az
áldás mindig visszaszáll. A legváratlanabb pillanatokban s a leghihetetlenebb módon érkezik
vissza oda, ahonnan indult: hozzám. Belülről fakad, kifelé hat, belső békét és hitet ad nekem és
a megajándékozottnak is. Mint egy téli tájkép,
csak épp magunkon belül viseljük: tiszta, fényt
hozó minőség. Rendületlenül vallom, hogy az
élet egy csoda, hogy nem hiába vágytunk ide
tapasztalatot gyűjteni, fejlődni, érezni, élni. A
legkisebb jócselekedet is az égig ér, ha szívből
adjuk azt.
Sosem tudták meg, ki volt a titkos ajándékozó.
Így esett, így volt szép, így volt jó, s hullott, hullott,
hullott a hó…

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
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Hallom már,
angyal szárnya lebben,
Szívem, mint régen,
meg-megrebben,
Itt vagy közel!
Itt vagy közel, óh, szép
karácsony,
Rajtad csüng lelkem,
semmi máson,
Jövel, jövel!

Benedek Elek
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A csillámló sál
Amikor a fikció, a valóság és az emlékek
vetekednek egymással karácsony közeledtével
– Barnáék átkeresztelkedtek, templomba járnak, a fiúk meg hittanra! – formálta a szavakat anyám, miközben a húslevest kanalazta.
Nem értettem, ezt most miért mondja, csak azt éreztem ki anyám szavaiból, hogy
a másodikon lakó család, és legfőképpen Tomi, – aki rajtam kívül az egyetlen gyerek
volt a VII. kerületi, nem körfolyosós házban, s így az egyetlen játszópajtásom, – bűnös
dolgokat művel, hiszen azt sulykolták belém az Örsgyűléseken, hogy egy igaz úttörő
nem járhat hittanra.
Anyámnak ez a félmondata bekúszott a tudatomba, olyan érzést keltve, mintha magam is bűnös lennék. Tomi a barátom, folyamatosan együtt bandázunk a padláson, szaladgáltunk pincénk folyosóin. Pont olyan megsemmisítő érzés kapott szárnyra bennem,
mint amikor az abaligeti úttörőtáborban kiközösítettek, mert visszaszóltam az őrsvezetőnek.
Igazából azt sem értettem, miért mondja ezt pont ebéd közben, még jobban nehezítve a vasárnapi ebédek amúgy is sokszor mélybevivő hangulatát.
– Tomi az egyetlen barátom… – nyögtem ki végül, és miközben ezt mondtam, azt
éreztem, hogy valami régi-régi fájdalom kúszik fel a gyomromból, egészen a torkomig,
és már rohantam is a konyhával szomszédos vécébe, ahol még időben csaptam fel a
vécéülőke tetejét.
Ami a belsőmből kiömlött, az már nem a húsleves, nem a reggeli rántotta, nem az
apám által minden alkalommal megégetett, a platnin készült pirítós volt, hanem valami
mély, örök, s ez az undorító maszlag ugyan meleg, de rémülettel és félelemmel teli.
Belső kérdéseim, kétségeim és a görcs már a torkomig ért, szinte elzárta a következő
adag útját, ugyanakkor az újabb adagok valami mérhetetlen erővel, biztonsággal és
vibrálással érkezni vágytak, miben az egész testemen a libabőr száguldozott tova.
Hallottam, amint anyám hátratolja a széket, és lelki szemeim előtt láttam, amint elindul, be a piciny fürdőbe, melynek függönnyel elkerített, de most el nem húzott részén
térdeltem az „oltár” előtt.
Testem a „méregtelenítésen” dolgozott, s én nem akartam, hogy anyám bejöjjön.
Nem akartam senkit, semmit, csak választ a kérdéseimre. Többek közt arra, amely a
második sugárban hányás közben érkezett.
KI VAGYOK ÉN?
Ki az Anyám, aki velem szemben
ülve az egyetlen barátomra mond rossz
véleményt, ami nekem fáj. Mert szavával
bántja azt a fiút, aki ebben a rosszindulatú,
kevés tűrőképességgel rendelkező, idősek lakta házban,
– ahol a pletyka és
a függöny mögül leselkedés az úr – kapcsolódik velem. Mit jelent nekem a Barna
Tomi barátsága? Hogy lehet, hogy Tomiéknál a 2 méteres karácsonyfa áll a nagyszobá-
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ban? – bár ők is zsidók, – sőt, Tominak még kutyája is lehet – igaz, egész nap sír szegény,
mert senki sincs otthon, ő pedig be van zárva.
Ki az apám, aki lehajtott fejjel kanalazza csöndben az ételt? Ki az a végtelenül szerény ember, aki dühét ritkán éli ki, bár múltkor egy ökölcsapással behorpasztotta a zöld
macskaszemmel világító, de állomást igazán nem találó rádió tetejét? Az én apám, akit
istenítek, aki gyakran meghunyászkodik, engedi az erősebbeket, hogy uralkodjanak
rajta. Akit kirakhattak nem sokkal születésem után a minisztériumból – ahol viszonylag
magas beosztásban dolgozott –, majd kárpitos „maszekként” ment tönkre, előtte egy
szövetkezetben szenvedett, hiszen nem alkothatott a saját örömére, így végül a cukorbetegség és a rokkantnyugdíj vált a menekülési útvonalává.
Ki az anyám, aki mindig kritizál, miközben Budapest-szerte járnak hozzá a vevők
a gyerekruhaboltba, ahol eladóként dolgozik, mert olyan módon bánik velük, ahogy
sehol senki más. Ő az anyám, aki esténként fáradt lábait pihenteti, és talán beszélget
velem. Ilyenkor nekem egy időre megnyílik a világ, s azt gondolom, minden a legnagyobb rendben van.
Aztán amikor azt mondja, úgy enne egy kis édességet, én pedig előkotrom a szekrény sarkából – ahova eldugtam – azt az öt-hat szelet zserbót, melyet már vagy három
hete sütött, – amire mindig azt mondja, minél tovább áll, annál finomabb –, s mint akiknek az élete múlik rajta, úgy csipegetjük a kissé száraz, de annál finomabb édességet.
Morzsánként élvezve a csoki, a dió, a beállt baracklekvár savanykás ízét, együtt repülünk egy másik világba, ahol nincs igazságtalanság, elnyomás, megszégyenítés, senkit
sem érdekel, mi a származásod, ahol a gyermek anyja ölébe bújhat, ha fázik, ha szeretetéhes, ha simogatásra vágyik.
Térdeltem ott, és vártam. Egyrészt szerettem volna, ha bejön, másrészt nem. Hogyan
mondjam el neki, hogy arra a családi melegségre vágyom, amit megéreztem a második
emeleten a nagyszobában, a fal mellett álló karácsonyfa láttán?
Nem értettem, milyen belső sokk akadályozza az anyámat, hogy kapcsolódjon az
ünnepekhez, nem tudhattam, mennyire raktak rá béklyókat gyermekkora szeretetlenségei, a háború borzalmai, a Rákosi rendszer anomáliái. Ő máshogy próbált szeretni, mint
ahogy osztálytársaim családjában láttam. Megvolt benne a késztetés, de valahogy mégis máshogy sült el mindig. Az ajándékokat mindig ugyanarra a helyre dugta el, apám
nem is tudott semmiről, mindig mindenből kihagyta. Ezeket az eldugott ajándékokat én
már az ünnepek előtt megtaláltam, elég volt benyúlni egy tiszta lepedőért vagy törölközőért a kétajtós szekrény második polcára. Természetesen ahogy megéreztem, hogy
ott van még valami, vissza-visszahúzott a kíváncsiság, és előbb vagy utóbb, de mindig
hamarabb, mint kellett volna, megnéztem, mi van odadugva. Anyám pedig megérezve,
hogy már megtaláltam a „meglepetést”, egyszer csak átadta, mindig más időpontban,
mint a neves napok, mert már ő sem bírta tovább a titkolózást.
Vajon szeretem a meglepetést? Vajon az Amerikában élő Irén nagynéném csomagjainak bontogatása közben érzett várakozó öröm az, ami hiányzik? Vajon a közösen elkészített, aranyra festett dió, a mandarin, az árvalányhaj és a világító gyertyák hiányoznak,
vagy az a meghittség, amit az ablakban a cipőmben talált mikuláscsomag megtalálása
okozott, addig, amíg hittem benne? Vagy egyszerűen az, amit ott fent a másodikon,
közel az éghez éreztem, az az érzés?
Egyik évben delegáltak a Parlamentbe az Úttörőkarácsonyra. A teremben, ahova
betódult több száz gyerek, a boldognak látszó ismeretlen kitüntetett úttörők között
álldogáltam, vártam valamilyen csodára, ami persze nem érkezett. Ott álltam, piros
nyakkendővel a nyakamban, a kötelezően előírt, karácsonyra egyáltalán nem jellemző jelmezemben, cérnára felfűzött rengeteg pattogatott kukoricával– mint pattogatott
kukorica –, amit anyám kreált, a hatalmas fenyőfa árnyékában, és nem jött meg az a
vágyott érzés, csak valami belső fájó szégyen.
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Bárhogy tiltakozom belül önmagamban, bejön. Áll a fürdőszoba ajtajában, termete
elzárja a menekülési útvonalat, keze csípőjén, de a hangja már az az esti hang, amikor
ugyan már a dugi zserbó elfogyott, de a dédnagymamámtól és a szeretetotthonbéli
szobatársaitól kapott Melódia szeletek még megvannak, és azt ropogtatjuk együtt.
– Mi van, kislányom? Rosszul vagy? – S bár a kérdés okafogyott, hiszen ott görnyedek
görcseim közt, mégsem tudok már haragudni rá.
Hogyan szerethetne úgy, ahogy én szeretném, amikor őt se szerette senki?! Hogyan
szerethetne engem úgy, hogy a saját hiányait még nem pótolta, a vágyait fel nem ismerte, ha mindig csak kötelessége volt, és elvárásokkal szemben kellett megtartania és
fenntartania magát? Hogyan szerethetne úgy, húsz évvel a poklokból való visszatérés
után, amikor – bár már negyven éves – még senki sem mondta neki igazán, hogy szereti, amikor ő sem tudja, hogy ő ki, hogy én ki vagyok, és mi ez az egész, ez az élet, mi
a szeretet, milyen az érintés, milyen, beleolvadni a saját melegségünkbe, és amúgy is?
Már kezdek kiegyenesedni, mert tudom, fel kell állnom. Érzem, tudom, látom a
szemben lévő mosdó feletti tükörben, hogy falfehér a fejem, reszket a szám, miközben
a jobb kezemmel a falat támasztom, hogy el ne szédüljek. A szédülés a bátorságom
egy része, mert most végre megkérdem, elmondom, feltérképezem, hogy miért is haragszik, miért haragszik a világra, önmagára, és rám mindig, holott itt vagyunk, túlélt
mindent, él, és ezáltal élek én is?
A szédülés megállít. Csak lassan, nyugi, 13 éves vagyok, kamaszodom, éppen elkezdődött a nagylány létem, le is szakadnék, meg oda is bújnék. Vajon neki milyen
volt a kamaszkora? Volt-e egyáltalán? Tudott-e kérdezni, volt-e, akivel beszélni tudott?
Vagy csak a falrepedésekbe suttogta
bele a vágyait, a félelmeit, a
hiányait? Még szaladgál rajtam a
libabőr. Még reszket
a lábam, még emlékeimben ott
van a június elején
kapott pofon, amikor kiröhögtem, a kamaszos,
épp felvett röhögésemmel, a
„csak” szóval,
amit akkor mindenre rámondtam. Ő azt kérdezte, volt-e már
pünkösd.
Mivel fogalmam se volt,
ez miért érdekes, – később kiderült, mivel június elsején született, és az a
nap sokszor pünkösd időszakában van – azt válaszoltam: „csak pünkösd volt”, erre csattant el a pofon. Ez a pofon
égett az arcom belső felén, mégis megkérdeztem, amit meg akartam.
– Miért? Miért baj, hogy a Tomi hittanra jár? Miért baj, hogy ott fent náluk áll egy karácsonyfa, és nálunk miért nincs soha?
Ő nem válaszolt, csak kifordult, bement a szobába, még hallottam, hogy fújja az
orrát.
Aztán egy csomaggal a kezében érkezett vissza.
– Tudod, mi nem tartjuk a karácsonyt, ezt a születésnapodra vettem, de azt érzem,
most kell odaadnom neked, – és odaadta december 27-én, egy hónappal a születésnapom előtt a Corvin áruház kirakatában, vasárnap délutáni sétánk alkalmával meglátott
csodálatos csillámló sálat.
Nem tudtam, sírjak-e vagy kacagjak, de végül is a szám mosolyra szaladt, a fejembe
visszatért a vér, legszívesebben harsány kacagásba kezdtem volna, helyette két puszit
nyomtam az arcára, majd elkéredzkedtem délutánra, és felmentem Tomiékhoz, nyakamban a „karácsonyra kapott” születésnapi ajándékommal, végtelen örömben, elfeledve az ebéd közben történteket.
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Szuperhősök
a valóságban
Tarjányi István
paralimpikon vívó
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KOVÁCS BRIGITTA EFI
A Szuperhősök a valóságban című
rovatban ezúttal Tarjányi István paralimpikon vívóval beszélgettem, akire
méltán lehetünk büszkék – csakúgy,
mint edzőjére, Pákey Bélára – hiszen
8 év kitartó munkát követően kijutott
a tokiói paralimpiára, ahol az első 8
között végzett. November végén
pedig a pisai kerekesszékes világkupán kétszer is neki szólt a magyar
himnusz, ugyanis két arany- (kard,
párbajtőr) és egy ezüstéremmel tért
haza. István története számomra azt
mutatja, hogy megfelelő kitartással
szinte bármi elérhető, nem számítanak a körülmények.

Kezdjük a friss hírekkel. Milyen volt
számodra a legutóbbi olaszországi,
nemzetközi torna?
Most kimondottan oldottnak éreztem
magam a versenyt megelőzően, mintha
nem lett volna tétje. Kifejezetten jól aludtam, ami ilyen nagy megmérettetések
előtt egyáltalán nem jellemző rám. Nem
is emlékszem, hogy korábban bármikor
ennyire összeszedetten tudtam volna
vívni, hogy valaha ennyire összhangban
lett volna a testem és a lelkem.
Számomra ez nagyon nagy eredmény,
hiszen már egy egyéni aranyat is nagyon
nehéz szerezni egy ilyen versenyen. Nekem most kettőt sikerült.
18 évesen egy gerincvelő tumor következtében kerültél kerekesszékbe.
Mennyire viselt ez meg lelkileg?
17 évesen megműtöttek, begyulladt
a gerinccsatornám, vérmérgezést kaptam, majd egy több éves rehabilitációs
folyamat vette kezdetét, ami alatt több
visszaesés történt az állapotomban. Végül kerekesszékbe kerültem. Egy idő
után már nem akartam azzal foglalkozni, hogy ismét éveket töltsek rehabilitációval, mert úgy éreztem, hogy az nem
élet. Azt gondoltam, választhatok: vagy

az állandó rehabilitáció tölti ki az időmet, vagy pedig kialakítok magamnak
egy saját életet, tanulok, dolgozok. Az
utóbbit választottam.
A betegségem lelki feldolgozására szinte alig jutott idő, mivel azzal voltam elfoglalva, hogy kórházról kórházra,
gyógyfürdőbe, gyógytornára járjak. Hónapokra kiszakadtam a korábbi hétköznapjaimból, előfordult, hogy fél évig távol voltam a családomtól. Ehhez idővel
hozzászoktam, és rákényszerültem, hogy
önálló életet éljek.
Volt azonban olyan időszak, amikor
hetekig semmi tennivalóm nem akadt.
Ekkor a négy fal között kezdtem felfogni,
hogy valójában mi is történt velem. Elkezdtem gondolkodni. Na, ezt nem szabad! (nevet) Nem szabad a történteken
rágódni, hanem élni kell az életet! Ahhoz
kell alkalmazkodni, ami van, és az éppen
adódó lehetőségeket pedig meg kell ragadni!
Végzettséged szerint számítástechnika tanár vagy.
Igen. A felvételim 2002-ben a Nyíregyházi Főiskolára érdekesen alakult.
Előbb maximális pontszámmal felvettek,
majd közölték, hogy nem tudnak fogadCsPM 107

ni, mert sem az intézmény, sem pedig a kollégium
nem akadálymentes. Ezt azonban nem hagytam
annyiban, hanem írtam egy levelet a rektornak,
aki azt válaszolta, hogy három hónap múlva kialakítanak a kollégiumban egy akadálymentes
szárnyat. Korábban már sok ígéretet kaptam, melyekből nem lett semmi, így azt gondoltam, ez is
olyan lesz. De ezúttal nem! A rektor betartotta,
amit ígért, és előbb a kollégium, majd fokozatosan a tanulmányi épület is akadálymentessé vált.
Mindebben Göncziné Dr. Szabó Terézia, Terike
néni, főiskolai docens volt a segítségemre. Nagyon örülök, hogy részem lehetett abban, hogy
elindult a főiskola akadálymentesítése. Azóta az
épület még könnyebben megközelíthető, mint
amikor én kezdtem ott tanulni.
Jóval később, csak 2013-ban kezdtél parasportolóként vívni. Miért, és hogyan vált a
teljesítménysport az életed részévé? Mit jelent
számodra a vívás?

Pisa kard, Tarjányi István balra
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2013-ban volt egy kerekesszékes vívó bemutató Nyíregyházán. Ekkor adta át Szekeres Pál
(olimpikon, paralimpikon), a Nemzetközi Kerekesszékes Vívó Szövetség elnöke a város első
akadálymentes vívótermét. Pákey Bélát, a jelenlegi edzőmet is ez idő tájt hívták haza Angliából,
hogy kard szakágat hozzon létre. Kíváncsiságból
elmentem erre a bemutatóra. A kerekesszékes
életvitelemből nagyon hiányzott a sport. Korábban intenzíven atletizáltam, kosaraztam, röplabdáztam, amit két keréken már nem tudtam folytatni.
Akkoriban semmit nem tudtam a vívásról. Még
a kardot sem tudtam rendesen megfogni (nevet).
Fél év múlva azonban már részt vehettem a tatai paralimpiai edzőtáborban, majd egy hónapra
rá a varsói nemzetközi versenyen találtam magam.
Szerencsére egy nagyon jó vívóközösségben
vívhatok, kiváló edzőpartnerekkel. A vívás szá-

momra több, mint kikapcsolódás, egy másik élet.
Ezzel a sporttal bekerültem egy olyan közösségbe, ami felvidít, energiával tölt fel. A nemzetközi
versenyeken pedig hihetetlen képességű sportolókkal van lehetőségem találkozni. Annak idején
a vívásnak köszönhetően ültem először repülőn,
és általa rengeteg helyet bejártam.

Nyolc év paravívást követően egy főállású
munkahely mellett idén sikerült kijutnod a tokiói
paralimpiára, amit az első nyolc helyezés között
zártál. Mit gondolsz, mik voltak a legfontosabb
tényezők, amik elvezettek nagy álmod megvalósulásáig, a paralimpiáig?
Röviden összefoglalva a kitartás. Nagyon sokszor előfordult velem, hogy nem volt kedvem
edzésre menni. Reggel, amikor felébredtem, fájt
mindenem, rettenetesen fáradt voltam, úgy éreztem, hogy semmi erőm nincs. De aztán ért néhány
pozitív inger, ill. a társaság, ahol vívok, átlendített
a mélyponton. Néha még most is előfordul ez a
fajta kedvetlenség, de már képes vagyok néhány
perc alatt túllépni rajta.
Azt gondolom, hogy az ember sok mindenre képes, és ha van egy álma, akkor meg kell
adnia magának azt a lehetőséget, hogy megpróbálja. Máskülönben honnan tudná meg,
hogy képes-e rá?

Tokyo versenyhelyszín
Lehetséges, hogy azért is szereted annyira ezt a
közösséget, mert ott, ahol mindenki kerekesszékben él, jóval inkább elfogadva érzed magad?
Közrejátszhat ez is, de van pl. két családapa,
akik bár egészségesek, mégis beülnek velem
szembe a székbe, és rendszeresen így edzünk –
az állandó edzőpartnerem, Csépke Bence mellett, aki szintén székes. Ugyanúgy megértetem
magam épekkel is, mint székesekkel. A munkahelyemen – ahol rengetegen vannak – én vagyok
egyedül mozgáskorlátozott. Engem ez már nem
feszélyez, ezen már túl vagyok.
Mit gondolsz, milyen arányban agymunka, és
mennyire fizikai a paravívás?
Mind fizikailag, mind szellemileg nagyon
ott kell lenni. Számít a robbanékonyság, a
gyors reflexek és a taktika, hiszen az ellenfeled
eszén kell túljárni. Most Pisában, a párbajtőrben
az elődöntőt pl. teljes mértékben taktikával nyertem meg.

Pisa aranyérem
A teljesítménysportot életformául választó emberek elsődleges célja a minél jobb teljesítmény,
a minél csillogóbb érmek szerzése. Mennyi marad
meg a sportban a játék öröméből, és mennyire
válik „véres” küzdelemmé? Tudtok örülni egymás
sikereinek, a közös tevékenységnek?
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Pisa párbajtőr döntő-Tarjányi István jobbra

Természetesen tudunk örülni a másik sikerének, örömének, és nagyon jó hangulatban telnek
a versenyek. Ha viszont az ember valóban el akar
jutni egy komoly szintre, akkor maximálisan bele
kell adnia mindent. Én már nem tehetem meg
azt, hogy hobbi szinten űzzem ezt a sportot.
A tornákra, a paralimpiára mindenki az aranyért megy. Viszont már volt olyan, hogy a verseny napján felkeltem, és azt éreztem, hogy ez
nem az én napom. Ekkor óriási erőt kellett venni
magamon ahhoz, hogy túllépjek ezen. Ha ezt valaki meg tudja tenni, és ettől függetlenül ki tudja hozni magából a maximumot, le tudja győzni
saját magát, akkor mindegy, hogy aznap nem
szerez érmet, mert már az egy óriási lépés, hogy
legyőzi önmagát. Az már győzelem.

tott. Az Atlétikai Centrum – ami teljes mértékben
akadálymentes – vívóterme is jóval modernebb,
mint a korábbi felkészülési helyszín.
Mik a jövőbeli céljaid, terveid? Üzensz-e valamit azoknak a gyerekeknek, fiataloknak, akik példaképként tekintenek rád?
Ameddig élvezem, addig folytatom a vívást, ill.
ameddig fizikailag bírom. Három év múlva szeretnék a párizsi paralimpiára kijutni – ami nagyon nehéz. A kvalifikáció csaknem nehezebb, mint maga
a paralimpia.

Az NYVSC-től a Nyíregyházi Sportcentrum
többek között a paravívást is átvette. Hogy látod,
milyen a parasport, ill. a kerekesszékes vívás támogatottsága ma Magyarországon?

A fiataloknak azt üzenem, hogy ha vívásra adódik lehetőség, akkor ne szalasszák el, próbálják
ki! Bármilyen irányba haladna is az életük, ne
maradjanak otthon a négy fal között, hanem tegyenek érte, hogy történjen velük valami! Próbáljanak ki mindent, tegyenek meg mindent azért,
hogy jó legyen az életük! Legyenek nyitottak, és
élvezzék az életet!

Úgy érzem, korábban nagyon fővárosközpontú volt. Az edzőmmel a vívást profi szintre fejlesztettük ugyan, de hiányzott a profi háttér. Korábban az NYVSC is megadta, amit tudott, de ott
nem voltak olyan támogatottságok, mint jelenleg a Sportcentrumnál. Most már elmondhatom,
hogy saját gyógytornászom van, masszőrhöz tudok járni, ill. a versenyekre való utazás is biztosí-

/Lapzártánkkor érkezett hír: 17-én Tarjányi
István a mai országos bajnokságon, ahol a különböző sérültségű versenyzők mérkőztek meg,
párbajtőrben megvédte a Magyar Bajnoki címét,
kardban pedig bronzérmes lett./
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„

VENDÉG SZERZŐ

„

...lelkileg és
hozzáállásban
hogyan
változz át...
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Robbanj be a 2022-es
évbe
3 egyszerű lépéssel!
TUDTAD, hogy Magyarország lakossága élen jár a legelhízottabb országok rangsorában és ezen a Covid-járvány és a home office egyáltalán nem segített?
Korábban nem sportoltál, vagy már egy ideje pihensz, de elgondolkoztál azon, hogy
a jövő évtől belecsapsz azért, hogy egy teljesen új ember nézzen rád a tükörből?

Ha igennel válaszoltál a legutóbbi kérdésre, akkor jó irányba haladsz, de az elkövetkezendő hetekben még ne a mozgásé legyen a főszerep, hanem a családé és
a békés, meghitt pillanatoké. Ha az elmúlt
pár hétben nem álltál neki a sportolásnak,
most már ne is kezdd el, sőt azt javaslom,
ne is gondolj rá, ne stresszeld magad ezen.
Ez az év végi ünnepi időszak arra való, hogy
kikapcsoljon a test és a lélek, pihend ki az
előző év fáradalmait.

már jóval korábban azon görcsölsz majd,
hogy nem tudod tartani magad a céljaidhoz.
Szóval a feladat: válaszd ki, hogy mi a fontosabb számodra! Sportolásra szeretnél nagyobb hangsúlyt fektetni, esetleg a táplálkozásodon szeretnél változtatni, vagy talán
több időt szeretnél tölteni a családoddal?

A hónap vége azonban már a jövő éved
megtervezéséről kell, hogy szóljon!
Ha szeretnél egy 3 lépéses megoldást
arra, hogy biztosan be tudj robbanni a következő évben és változtass a korábbi életeden, akkor olvass tovább!
1. lépés – Válaszd ki, miben szeretnél
fejlődni!
Az év eleji újrakezdéseknél vagy teljes
életmódváltásnál az a legnagyobb probléma, hogy túl sok mindenben szeretnénk a
lehető leggyorsabban változni.
A sok feladat nagyon gyorsan túlterhel
lelkileg, és ha a kitűzött célt már a második
nap nem sikerül tartani, akkor a kelleténél
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Minden nem fog menni egyszerre, de
amennyiben az a cél, hogy elkezdd a sportolást, akkor lépj tovább a következő pontra!
2. lépés – Kezdd el már holnap, de ne
pörgesd túl magad!
Ha kitaláltad, hogy mit szeretnél megváltoztatni az életedben, akkor a következő lépés már atom egyszerű lesz! Kezdd el!

Nincs értelme halogatni a kezdés dátumát. Ami biztos, hogy fura, nehéz és szokatlan lesz. Ezen bármennyit agyalsz, semmi
nem fog változni. Szorítsd össze a fogad,
csukd be a szemed, és lépj be az ismeretlen
kapuján!
Amennyiben megvolt az első edzésed,
akármennyire tetszett, fogd vissza magad.
Ne másnap folytasd a következővel, ne akarj
szuperhőssé válni két héten belül, hagyd,
hogy hozzászokjon a lelked és a szervezeted
az új mozgásformához.
Kezdetben a legjobb döntés heti 2 kön�nyű edzés, az alkalmak között 2-3 nap pihenővel. Az első hónap során nem az edzések
lesznek nehezek, hanem hozzászokni az új
életvitelhez és ahhoz, hogy mindent a célod
alá kell rendelned. Mikor bejön egy fontos
találkozó, akkor se az edzés legyen az, amitől elveszed az időt, hanem keress más alternatívát.
3. lépés – Gondold át és találd meg
benne az élvezetet!
A 3. lépés már a folytonosságról és annak
megőrzéséről szól. Amennyiben elkezdted
a sportolást, és letelt az első hónap, akkor
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ideje egy kicsit megállni és végiggondolni,
mi történt az elmúlt időszakban.
Mi az, amit szerettem benne? Vajon, ha
továbbra is így csinálom, akkor boldog leszek tőle? Élvezem azt, amit csinálok?
Ha csak azért csinálod, mert muszáj, akkor
változtass a kijelölt úton, és ne attól várd a
megoldást, hogy hátha idővel megszereted.
Olyan tevékenységet kell keresned, amelyet

élvezettel csinálsz, megtalálod benne magadat és úgy érzed, hogy megéri folytatni
ennek a szokásnak a felépítését, megszilárdítását.
Ennek a 3 egyszerű lépésnek köszönhetően el fogsz jutni odáig, hogy ne csak az járjon a fejedben, hogy az alakodon változtatni
akarj, hanem az, hogy lelkileg és hozzáállásban hogyan változz át azzá az emberré, akivé válni szeretnél. Amint ez megvan, hozza
magával a későbbi sikereket, céltól függetlenül!
Amennyiben a sportolás terén szeretnél
segítséget kérni, akkor Kispesten, a Maradj
Mozgásban edzőteremben készséggel állunk rendelkezésedre!
Brutálisan sok kitartást kívánok a jövő
évi céljaid eléréséhez!

Dobler Norbert +36 30 6684847
www.maradjmozgasban.hu
Facebook oldal: https://www.facebook.
com/maradjmozgasbanedzoterem/

PÁLI PATRÍCIA

Dare to be the best!
Építsd tudatosan önmagadat!
Építsd tudatosan pályafutásodat!
– Izom ~ munka
Ha a test és az elme megkísérti a határait
újra és újra, az nagy dolgok
születésének ad reményteljes teret

Mert lassan itt az ideje a búcsúnak.
Mert lassan itt az ideje, hogy elmondjam itt a vége az első évnek és kicsit elengedjem a kezét
annak a két embernek, akikkel elindult egy izgalmas történet.
2020 november első keddjének reggelét írtuk és éltük, amikor a megszokott napindító fitness
programom jól ismert lépésein haladtam előre és általam sem sejtett jövő felé lépdelve.
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Mert, ha valaki csak 4 perccel „A PILLANAT”
előtt azt mondja nekem, hogy elindítok 2021
januárban egy tehetségek köré épülő mentor
programot.
Mert, ha valaki csak 4 perccel „A PILLANAT”
elött azt mondja, hogy a mentor program megszületésének pillanata után 12 perccel már készen fog állni a projekt név és a hozzá kapcsolódó
szlogen.

Aztán egy vártalan pillanatban, mikor a plank
sorozatom közepette gondolataim ismeretlen vidékre tévedtek, belebotlottam ebbe a – képtelen
– ötletbe és nem is volt kérdés onnan, hogy ezt
valóságos formába öntöm.
Mert a villámcsapások már csak ilyenek.
Egy dolgot tudok magamról biztosan.
Ha jön egy villámcsapásszerű gondolat, egy bevillanó gondolat a semmiből, akkor minden gondolkodás nélkül egyszerűen csak neki kell hogy
kezdjek megvalósítani nem gondolkodva azon,
hogy mennyire nehéz, szürreális vagy adott pillanatban racionálisan átgondolva szinte lehetetlen.
2021 egy különleges év volt számomra szakmailag, a Dare to be the best! Építsd tudatosan
önmagadat! Építsd tudatosan pályafutásodat!
projektnek köszönhetően.
A már meglévő részletek és az újonnan becsatlakozó elemek, mint mágnes vonzották egymást
és álltak össze valami egészen újszerű, működő
egységgé ebben a projektben.

Mert, ha valaki csak 4 perccel „A PILLANAT”
előtt azt mondja nekem, hogy az évek óta a fiók
mélyén lapuló Tóth Róza grafika – amit egy másik
projekthez követtünk el közösen, csak mégsem
lett ott felhasználva – megtalálja a helyét, és projekt logóvá avanzsál, majd megtalálja tökéletes
helyét és küldetését szakmai életemben.
Mert, ha valaki csak 4 perccel „A PILLANAT”
előtt azt mondja nekem, hogy alig 6 hét leforgása
alatt meglesz a két mentorált, úgy, hogy gyakorlatilag a semmiből indultam el ezen a téren.
Mert, ha valaki csak 4 perccel „A PILLANAT” előtt
azt mondja nekem, hogy én, aki a „pszichológus
maradjon láthatatlan” intelmet 100%-ban betartottam, a social média felületek világára tévedek.
Mert, ha valaki csak 4 perccel „A PILLANAT”
előtt azt mondja nekem, hogy én, aki a „pszichológus maradjon láthatatlan” intelmet 100%-ban
betartottam blogolni kezdek, magazinba cikksorozatot indítok, és ki sem merem mondani, de
videós tartalmakkal kezdem bombázni a világot
a TikTok számomra teljesen titokzatos világában.
Nos, annak azt mondtam volna, hogy: „Jaj ne
már! Ne vicceljünk már ilyen dolgokkal! Hol jönnek az ilyen dolgok az én zárt és láthatatlan szakmai világomba!”
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Íme a részletek, melyek összeálltak és működővé tették a Dare to be the best! Építsd tudatosan önmagadat! Építsd tudatosan pályafutásodat! projektet.

# 1 Izom ~ munka – szakmai előélet
Gyémánt csiszolás.
Finom precíziós izom munka, amikor egy
nagyértékű és szép reményű drágakőröl kell a fényét elfedő rétegeket eltávolítani.
Pszichológusként a tehetségekkel való munkámat újra és újra csak ehhez a hasonlathoz, ehhez a gyémánt csiszoló képhez tudom kötni.
Szeretem és inspirál a tehetségekkel folytatott
közös munka, a közös út, amikor a jóból kell még
jobbat alkotni.
Amikor precíziós mozdulatokkal, a részletekben elveszve kell megtalálni és a kiteljesedés,
a kevesek számára megadató
csúcshoz vezető utat gátló
részleteket felismerni és
tökéletesíteni.

Amikor a kevesek számára elérhető csúcstámadás a cél, akkor nagyon precíz mozdulatokkal
kell dolgozni és ez a legszebb kihívás a tehetségekkel való munkában.
És, aki a csúcsra tör meg kell tanulnia megküzdenie a környezeti faktorokkal, mert a arany sok
önkéntes aranyásót vonz, akik részesedni szeretnének ezen javakból, akik akár bármi áron részt
szeretnének a tehetséges ember sikereiből szakítani önmaguk számára is.
És ott lesz a szintén csúcs felé tartó hasonló
tehetségekkel folytatott ádáz harc, ahol nem feltétlenül a fair play a mérvadó fókusz.
Ahol ilyen nagy a
csillogás, ott ugyanolyan mély a sötéts é g és
szenny,
amivel meg
kell
tanulni
megküzdeni.
S bár nem
sikk a nagy
történetek
ezen árnyoldaláról beszélni,
de nem lehet
nem felkészíteni a sikeres
tehetségek e t még ideje korán, a rájuk
váró harcokra. A harcokra, melyeknek nagysága és súlyossága egyenes arányban áll az elért magasságokkal.

November első hetének kedd reggele volt ez,
s bár ott álltam a semmi közepén ezen a téren,
semmi kétségem nem volt abban, hogy januárban pont ahogy jött a sugallat, elindul a program
Mert a villámcsapások soha nem hazudnak,
csak akkor és úgy jönnek, amikor megvalósíthatóak.
És az adrenalin, ami a torna közben pörgette
az szervezetemet a mentor program gondolatának megszületése utáni pillanatokban, ahogy haladtak előre a percek egyre lelkesítőbbnek tűnt
a szememben. S alig vártam a pillanatot, hogy a
napi fitness rutinom befejező mozzanata eljöjjön
és papírt és tollat ragadhassak, hogy elkezdjem a
projekt-terv részleteit kidolgozni.
Ez volt az a villámcsapás, ami mindent elindított, ami egy addig nem is mert és járatlan utat
vonzó vízióvá tett, ami magától értetődő egyértelműséggel fókuszálta ebbe a pontba jövőbeni
terveimet.
#3 Izom ~ munka – a projekt-terv
És a vízió gyorsan tervvé avanzsálódott, valóság lett. Egyszerűség a maga szürreális valóságában. Kézzel fogható terv, a semmi közepéből
induló origóval.
A projekt-terv, ami nemes egyszerűséggel arról szólt, hogy szeretnék két mentoráltat találni,
akikkel egy éven keresztül együttműködve leküzdjük a siker útjában álló gátakat, és szárnyakat
adunk sikerüknek.

Sok – sok az élet legkülönbözőbb területén tehetséges emberrel folytatott munkából származó
tapasztalat, mint kincset érő tudás nyújtotta a stabil szakmai hátteret a Dare to be the best! Építsd
tudatosan önmagadat! Építsd tudatosan pályafutásodat! projekthez.

#2 Izom ~ munka – napi fitness rutin
Hogy testem melyik rezdülése indította el ezt
a folyamatot nem tudom.
Hogy a gondolatok milyen egymásra hatása
juttatta el elmémet erre az elhatározásra talán
nem is látom tisztán.
Csak az a pillanat van meg előttem, ahogy a
reggeli fitness rutinom egy plank sorozatos váratlan pillanatában bevillant és beférkőzött a gondolat, hogy mentor programot indítok sportoló
tehetségek számára.

Mivel egy sportos pillanat ihlette a tervet kézenfekvő volt az ötlet, hogy két sportoló lesz első
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körben a két mentoráltam, egy fiú – lány páros,
tradicionális és esportoló felállásban.

#4 Izom ~ munka – szlogenemben a mis�szióm
Építsd tudatosan önmagadat! Építsd tudatosan pályafutásodat!
Ez lett tehetségekre fókuszáló projektem
szlogene, azaz ahogy emlegetni szoktam a siker
két pilléres elmélete.
Mert, hogy a tehetségek esetén ez a tudatos
két pillérre építkezés a tehetség szélsőséges és
mindent kisajátítani akaró dinamikáját ismerve
alapvető fontosságú.
Tudatosan fókuszt és időt fektetni a tehetség
saját énjének építésére. Időt és energiát megmenteni a mindent bekebelezni akaró tehetség
elől hosszabb távon létfontosságú.

bennünk rejlő negatív és pozitív vonásokat és jellemzőket.
Mindezt az üzenetet testesíti meg Ion karaktere, aki a Dare to be the best! Építsd tudatosan
önmagadat! Építsd tudatosan pályafutásodat! logója lett.
A pici építőkő, az egyéni sorsokat naggyá tenni vágyó erő.

#6 Izom ~ munka – a bátor newcomer befutók
Hogy a Dare to be the best! Építsd tudatosan
önmagadat! Építsd tudatosan pályafutásodat!
projekt valóban életre keljen kellett a két bátor
sportoló, akik felvértezve megfelelő mennyiségű
bátorsággal és elszántsággal elköteleződtek a
program mellett és belevágtak elsőként ebbe a
kalandba vállalva minden fájdalmasan szép kihívását ennek a közös munkának.

Hány olyan szomorú sorsot látott az ember,
ahol a tehetsége kedvéért mindent feláldozott
a tehetséges ember, aztán a mélybe zuhant és
megsemmisült, miután a tehetsége, mint hűtlen
szerető cserben hagyta.
A tehetség önző és mindent kisajátító, így lehet, hogy az építsd tudatosan pályafutásodat rész
tökéletesen teljesül, de mi van, ha krízisbe kerül a
tehetség?
Mi van, ha nehézségek lépnek fel a naggyá válás útján vagy egyenesen semmivé lesz az ember
tehetsége?
Akkor mire lehet majd támaszkodni? Akkor mi
nyújt vigaszt?
Az építsd tudatosan pillér ezért szerintem a tehetséges emberekkel való közös munka legfontosabb eleme.
Ezért választottam szlogenemnek azt a gondolatot, mi egyben hitvallásom, s ami köré a mentor
programom épülni tudott.

#5 Izom ~ munka – Ion hazatalált
S ha tehetségekről beszélünk, akkor a gyengeség, ami nem tökéletes, ami veszélyesen esendő,
az mind – mind olyan pont, mit rejtegetni érdemes.
De amit rejtegetni kell, abba rengeteg energia
fecsérlődik csak el, de mégis jobbnak tűnik, mint
szembesülni és megkockáztatni, megküzdeni vele.
Merni, magától értetődő módon pozitívnak
és negatívnak lenni. Szembesülni, elfogadni és
megdolgozni a megugorható határokon belül a
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Így töltöttem Karászi Renáta kajakozó és Vadicska Olivér esportoló társaságában ezt az évet,
így fémjelezi nevük a Dare to be the best! projekt
első kezdő évét.
#7 Izom ~ munka – üdvözöllek a napfényen
„Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak
menni…”

Aki egy mentor programba kezd, és live történeteken keresztül szeretne arról mesélni, hogy
hogyan lehet naggyá válni.
Aki projekt név, szlogen és logó formájában
egy egységes koncepció testébe zárja gondolatait, annak ott lesz a kötelező lépés, hogy a social
média világában elmerülve meséljen mindarról
amit gondol, ahogyan gondolja és amiért elköteleződött az adott vízió mellett.

ját, mert bár nagy a zaj, benne mindig felcsendülnek olyan szólamok, melyek szebben, fényesebben és különlegesebben szólnak, mint az átlag
dallamok.
Légy a hang, amit hallani szeretnék, légy a
mozdulat, mibe munkát én belefektetni oly annyi-

Fejlődni és haladni kell – ez a fejlődés útja.
A pszichológus maradjon láthatatlan alap működési elvemet írtam felül ezen projekt során és
lépésről lépésre lépdeltem ki a social média világába.
Számomra ennek a világnak a kapui nyíltak ki
előttem, s ha még egyelőre nem is írtam meg a
nagy amerikai történelmet - de hogy gondolataimmal eljuthattam több emberhez, akiknek talán
sorsfordító felfedezéseket hoztak ezek a sorok,
és elindultak személyes fejlődésük útján -, akkor
már érdemes volt szemléletet váltanom és szavakkal megtöltenem a csendet.

#8 Izom ~ munka – csak pozitívan
Megkoronázva!
Hogy milyen ereje volt annak a mindent elindító villámcsapásnak?
Az, hogy itt vagyok! Itt a Csak POZITÍVAN Magazin oldalain jelen lehetek és írhatok úgy, ahogy
én azt szeretem!
És én így szeretem!
Fényesebb ez az élmény az itt jelenlét, mint
bármi más!
#9 Izom ~ munka – a jövő most íródik
És a Dare to be the best! Építsd tudatosan önmagadat! Építsd tudatosan pályafutásodat! projekt tovább halad és szélesebbre nyitja kapuit, s
két kezemet több ember felé nyújtom ki!
Hallani szeretném sok tehetséges fiatal hang-

ra szeretnék! Légy az Ionom, aki nagy álmok felé
tör, s lendületét egy pici segítség választja csak el
attól, hogy igazán naggyá váljon!

Így álltak össze olyan magától értetődő
természetességgel a pici részletek – régiek és
újak, ismeretek és eddig ismeretlenek.
Így forrtak össze sorsok és emberi történetek – egy apró villámcsapásszerű bevillanás
pici végtelensége lett ez a történet.
Dare to be the best! Építsd tudatosan önmagadat! Építsd tudatosan pályafutásodat!
én ebben az első évben így szerettelek!
Reni és Olivér tőletek lassan búcsút veszek!
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Szent karácsony
beköszöntött,
pompázatos ruhát
öltött.
Oly szaporán, mint
a zápor,
ezer csillag hull a fáról.

Mentovics Éva
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SZEGHY KRISZTINA

Régi karácsonyok emléke
a babához vezető úton

A nehezített fogantatás lelki hátterével foglalkozva a segítő beszélgetés során mindig érdemes ránéznünk
a régi, gyermekkori karácsonyok emlékeire is. Ezek ugyanis fontos információkkal bírhatnak arra vonatkozóan, milyen értékeket hordoz a családi
egység kapcsán a pár hölgytagja, vagy
éppen milyen hiányokat tapasztalt
meg gyermekkorában a biztonságérzetet, a családi légkört illetően.
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Csendes éj
A karácsony az egyetlen olyan ünnep az évben, amikor a világ elcsendesedik, és az emberek többsége otthon tartózkodik a családjával. Ez az a különleges nap,
amikor jó esetben a családtagok egymásra figyelnek,
közös készülődés, öröm és izgatott várakozás jellemzi a
hangulatot. A világon nem véletlenül várják mindenütt a
gyerekek egész évben a karácsonyt. Nemcsak az ajándékok miatt, hanem azért is, mert ilyenkor van néhány
óra, amikor a szülőnek végre nem kell dolgoznia, nem
kell házimunkát végeznie, és legkésőbb a gyertyagyújtás után teljes figyelmével a gyermeke felé tud fordulni.
Mi a helyzet azokkal a családokkal, ahol ez nem így
történik? Vajon mit visz magával ilyenkor egy gyerek az
ünnep kapcsán útravalóként a felnőttkorba? Nézzünk
néhány gyakori példát.
A klasszikus karácsonyi cirkusz
Az anyák alkotják a karácsony szívét-lelkét, nélkülük
nem lenne igazi az ünnep. Az ő munkájuk eredménye a
ragyogó lakás, a feldíszített otthon, a levegőben terjengő sültek és a sütemények illata.
Ez azonban azzal jár, hogy az anyákat már az ünnep
előtti napokban teljes mértékben lefoglalja a menü hozzávalóinak beszerzése, a nagytakarítás, az ajándékok
csomagolása, a lakás díszítése. Nincs idejük arra, hogy
időt töltsenek a gyermekükkel, nem marad idő a közös, békés ráhangolódásra, helyette van egy csapzott,
agyonhajszolt, szétesett és ideges anya, és ez nem javul
a Szenteste napjára sem. Aznap is reggeltől estig sütnek, főznek, rohannak.
Mivel az anya ilyenkor azt éli meg, hogy mindent ő
csinál (egyébként tényleg), minden az ő felelőssége,
ezért mire elérkezik a nagy nap, fáradt, kimerült és ingerült lesz. Ilyenkor már rendszerint nincs türelme sem
a gyermekéhez, sem a férjéhez. Ilyenkor robbannak ki a
klasszikus karácsonyi veszekedések.

„Apa és anya nem veszekedtek
gyerekkoromban, de évente egyszer tutira:
karácsonykor. Faragd már be a fát, mindent
én csinálok, anya folyamatosan ideges volt,
ingerült, apa meg kiabált, hogy ne kössön
már bele mindenért.”
Ha egyébként anya és apa a hétköznapokban harmóniában él, de ilyenkor minden apróságon kipattan
egy veszekedés, akkor bizony pont a lényeg veszik el,
amiért az egész őrült rohanás történt: a békés, boldog
karácsony. Az ilyen légkört megélő gyerekekben inkább
szorongást kelt majd felnőttkorra a karácsony közeledCsPM 123

te, mint jó érzést. Hiszen ez volt az a nap, amikor
anya és apa tutira vagy tíz dolgon összevesztek,
mire az ajándékok bontására került a sor.
Az ilyen karácsonyi légkört megélt férfiből
grincs típusú apuka és férj lehet, míg a nőből nagy
valószínűséggel ugyanolyan agyonhajszolt anya,
aki a hátán viszi a karácsony minden teendőjét, és
Szenteste hálát ad, hogy végre túl van rajta.
Mi köze mindennek a gyermekvállaláshoz?
Egy nő általában hosszabb távon gondolkodik,
és amikor még szóba sem kerül a gyermekvállalás, már akkor is következtetéseket von le a párja

„Apámról tudtuk, hogy gyűlöli
a karácsonyt. Anyu mindig mondta,
hogy értsük meg, rossz emlékei vannak gyerekkorából. De mi ezt nem értettük. Mi csak azt láttuk, hogy ilyenkor apám mogorva lesz, rosszkedvű,
anyu meg szomorú egész este. Nem
szerettük anyut így látni, ezért nem
is rajongok a karácsonyért, nem kelt
bennem jó érzéseket.”
A segítő beszélgetés során ilyenkor általában
kiderül, hogy a nő bár nagyon szeretne gyermeket, de gondot okoz neki, hogy úgy érzi, nem fog
tudni minden téren megfelelni az anyai szerepnek, amelynek részét képezik az ünnepek körüli
teendők is. Úgy érzi, hogy nem tud majd boldog,
csillogó karácsonyt biztosítani a gyermekének,
hiszen ő maga a háta közepére kívánja az ünnepet, és mindent, ami vele jár.
Karácsony az alkoholista szülővel

viselkedéséből, hozzáállásból arra vonatkozóan,
hogy majd egyszer milyen apuka lesz. Amikor a
nő karácsonyhoz közeledve azt tapasztalja, hogy
a férfit az ünnep közeledte inkább menekülésre,
mintsem meghitt ünneplésre készteti, lelki szemei előtt megjelenik egy grincs apa, akire nem
lehet számítani abban, hogy a gyereknek egy
boldog, kiegyensúlyozott gyermekkort biztosítsanak, amelynek az ünnepek is a részei. Nyilván
nem ez fogja eldönteni, hogy jön-e baba vagy
sem, de amikor megpróbáljuk feloldani a szorongást keltő tényezőket, akkor ez is egy olyan, amiről érdemes lehet beszélni, és csökkenteni a helyzet túlgondolásából fakadó esetleges stresszt.
Apa utálja a karácsonyt
Ez már a következő fokozat, ahol már nem arról van szó, hogy apa inkább autószerelős műsort
néz, mert nem veszi észre, hogy a feleségének
segítségre lenne szüksége, hanem utálja a karácsonyt, és teljes mértékben kivonul belőle.
Ilyenkor a gyerekekben az ünnephez közeledve nem izgatott várakozás, hanem csak szorongás
jelenik meg.
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Általában nehéz karácsonyok emlékeit őrzik az
alkoholista szülő mellett felnövő gyermekek.
Sok olyan alkoholfüggő szülő létezik, aki legalább Szentestére félreteszi a poharat, és aznap

nem iszik. A gyerekek számára ettől ez egy különleges nappá válik, mert apa vagy anya (vagy
mindkettő) másképp viselkedik, és végre teljes
mértékben helytállnak a szülői szerepükben, ami
egyébként a hétköznapokban sajnos az alkoholista szülőkre nem jellemző.
A másik véglet is gyakori azonban, hogy karácsonykor sincs változás az alkoholfogyasztásban.

„Apa soha nem segített karácsonykor semmit. Még aznap is a kocsmában volt délig, aztán hazajött, és jó

esetben bedőlt részegen az ágyba,
rosszabb esetben mindenért belénk
kötött, minden zavarta, és volt, hogy
meg is verte anyámat. Ha végre kidőlt, onnantól szép volt a karácsony.
Anyával ültünk a fa alatt, társasoztunk,
kártyáztunk.”
Bár nagyon fájdalmas hallgatni ezeket az emlékeket, természetesen ilyenkor nem ez az egy este,
hanem a szülő rendszeres alkoholfogyasztása az,
amellyel később a már felnőtt nőnél a termékenységi problémákhoz kapcsolódóan dolgoznunk
kell. Bűn nélküli bűntudat, teljesítménykényszer,
önértékelési zavar, magányosság-kívülállóság érzése, kapcsolati problémák – csak néhány azok
közül, amelyeket az alkoholista szülők gyermekei hordozhatnak, és amelyekkel érdemes még a
baba megfoganása, megszületése előtt dolgozni.
Sajnos sokszor az ilyen felnőttek, ahogy egykor a
szüleik tagadták a saját függőségüket, ők maguk
is tagadják saját maguk számára, hogy mennyi
megterhelés érte őket gyermekkorukban.

lyen nemű volt az alkoholista szülő, mert ettől függően különböző hatása lehet a családalapításra.
Családi karácsony
Egy család egységéhez hozzájárulnak a családi szokások, rítusok. Azt főzzük, amit annak idején
anyukánk, összegyűlnek nálunk a nagyszülők, jó
hangulatban beszélgetünk, kiszakadva a hétköznapok mókuskerekéből. A gyermekünknek akkor
adhatjuk a legtöbbet, ha ezeket a családi hagyományokat közösen megtartjuk, és jól megéljük.
Sosem az a fontos, amit egy szülő szavakkal
mond a gyerekének. Mindig az a fontos, hogy a
saját életével, a saját hozzáállásával milyen mintát mutat, mert ezt szívja magába aztán a gyerek,
mint egy szivacs, és viszi magával aztán a felnőttkorba.
Ha az apa nemcsak a fafaragást érzi a magáénak, hanem felismeri, hogy mennyi teher hárul
már az ünnepek előtt a feleségére, és a gyerekekkel együtt, közösen bekapcsolódik ő is az ünnepi készülődésbe, egy kevésbé fáradt, és nem
elhasználódott, hanem ragyogó szemű feleség
ülhet mellette az ünnepi asztalnál. Érdemes arra
törekedni, hogy nyugodt, derűs, ne agyonhajszolt karácsonyunk legyen, hogy aztán a gyermekünk is képes legyen majd ugyanezt később a
saját családjában megteremteni.

„Anya zugivó volt. De én már a szemén láttam, hogy ivott. Gyűlöltem
látni a tompán csillogó tekintetét,
mikor hazamentem az iskolából. Minél több felest hajtott le főzés közben, annál inkább kezdett akadozni a
beszéde, és egyre ingerültebb is lett.
Karácsonykor is ivott. Volt, hogy félbehagyta a főzést, kidőlt, és nekünk
kellett a tesómmal 10 éves gyerekként befejezni a tűzhelyen hagyott,
félig főtt ételt.”
Fontos foglalkozni a gyermekkori traumákkal,
hiszen egy kutatás szerint az is számít, hogy mi-

Békés, Boldog Karácsonyt kívánok minden
Olvasónak és a családjának!
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KOVÁCS BRIGITTA EFI

Testet-lelket
melegítő teák

A teák kedvelői télen-nyáron szívesen fogyasztják a finom, forró italt, annál is inkább,
mert soha nem lehet megunni – a teakompozíciók változatosságának csak a fantázia szab
határt. A teázás lelassít, nyugalomra, türelemre szoktat. Mint egy szent szertartás.
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A hideg beköszöntével sokszor még azok is a
teáscsészéhez nyúlnak, akik egész évben nem fogyasztják e remek italt. Gyuri bácsitól, a bükki füvesembertől megtanultam, hogy amikor gyógyteát készítünk, akkor a virágot, levelet, hajtásvéget
forrázzuk, a gyökereket,
kérgeket, terméseket
pedig főzzük.

A
sötétebb, hűvösebb évszakok beálltával
a természet
számtalan
kincse
rendelkezésünkre
áll, hogy alapanyagul
szolgáljon
egy csésze finom, forró italhoz.
Forrázhatunk reszelt gyömbérgyökeret, a nyáron
megszárított bodza- vagy akácvirágot, mentát, ill.
a közelben megtermett alma héját, esetleg bio
narancshéjat.

A fenyő tea

esetén is bátran fordulhatunk hozzá. Csak arra
kell vigyázni, hogy biztosan fenyőt válasszunk. (A
Tiszafa nagyon hasonlít hozzá, viszont mérgező.)

Ideális esetben található egy erdő a közeledben, ahol van fenyő (erdei, luc vagy bármilyen
más fajta). Ha nincs, akkor valamelyik környékbeli
szomszéd kertjében
egész biztosan
találsz egyet.
Bátran kérj
tőle! Fontos viszont,
hogy
ne
forgalm a s
autóút
mellől
származzon a fa.

Hangolódj rá sétád
kezdetén a célodra! Fogalmazd meg
magadban, hogy gyógyulást, erőt, megnyugvást, felfrissülést szeretnél-e a fától kérni. Amint
belépsz az erdőbe, szándékodat szem előtt
tartva nézz körül, és kérdezd meg az erdőt,
melyik fa az, ami leginkább a segítségedre lehet. Hamarosan észre fogod venni,
megérzed, hogy hol kell megállnod.

Amint megtaláltad a számodra
leginkább megfelelő fenyőt, kérj
tőle engedélyt néhány ágának a lemetszésére. Érdemes magaddal vinni egy éles metszőollót, mert így tudod neki a lehető legkisebb sérülést
okozni. Amint végeztél a metszéssel,
köszönd meg az ajándékot.

Most
a Magyarországon talán
kevésbé
elterjedt
fenyő tea történetét szeretném veletek megosztani. A fenyő tea nemcsak finom, de meghűlés

Tudnod kell, hogy a termések, növényi részek akkor is tartják az anyanövénnyel a kapcsolatot – annak minden jótékony hatásával együtt –,
amikor már távol vannak tőle. Érdemes szokásoddá tenni, hogy hálát adsz minden fának, cserjének az asztalodra kerülő termésükért.
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A tea elkészítése
A fenyőágakat, miután leöblítetted őket, teljes egészében felapríthatod – épp úgy, mint a
petrezselymet –, vagy akár kisebb darabokban is
beleteheted a forrásban lévő vízbe. Elég addig
főznöd, amíg érezni kezded a fenyő friss, erőteljes illatát, amikor vöröses-barnára színezi a vizet.
Ezután már csak le kell szűrnöd, és kedved szerint ízesítheted fahéjjal, őrölt gyömbérrel,
kardamommal, szegfűszeggel, csillagánizzsal. (Amennyiben egész fahéjat,
szegfűszeget vagy ánizst használsz,
akkor mindenképp a fenyővel
együtt tedd őket a vízbe.) A pikáns
ízek kedvelői a kurkumát vagy az
őrölt borsot is kipróbálhatják. Ha
mindenképpen szeretnél édes
ízt adni a teádnak, akkor hagyd
egy kicsit hűlni, majd ízesítsd
mézzel.

„A Tiszafa
nagyon
hasonlít
hozzá,
viszont
mérgező!”
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(

„A szívet átható békét nem ingathatja meg semmi;
egyedül ezt nevezhetjük lelki békének.”
Sri Sathya Sai Baba

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

Bőrünk egészségének
nyomában
Újabb év a bőr védelmében

Végtelenül hálás vagyok. Ha mondanom kell
valamit, amiért napi szinten érdemes „felkelnem”, energiát fektetnem a munkámba, akkor
az az, amikor emberek elszánják magukat arra,
hogy tudatosan tegyenek a bőrük állapotának
javulásáért.
Nagyon sokrétű a probléma, amivel megkeresnek. Az aknés tini bőrtől, a fogamzásgátlót elhagyóktól, a rosacea ezer egy problémái közül azokig, akik egyszerűen úgy érzik, szeretnének szépen
„megöregedni”. A mai korban a bőrápolás véleményem szerint túlmutat azon, hogy ápoljuk a bőrt.
Konkrétan ott tartunk, hogy az életünk, a stressz, a
környezeti ártalmak: túlzott napsugárzás, kék fény,

szmog, ezen felül lelki traumák, belső gyulladásos
folyamatok, étkezési problémák, mind rányomják
bélyegüket bőrünk állapotára. Én ezeket az eseteket külön kedvelem. Imádok nyomozni, akkor is,
ha rettentően fárasztó. Mert nekem mindössze a
hatóanyagos krémjeim állnak rendelkezésre, mint
eszközök – de mégis úgy érzem, megköveteli a
vendégek nekem szavazott bizalma, hogy útmutatást tudjak adni nekik a bőrelváltozásokkal kapcsolatos kiegészítő ismereteimmel.
Fontosnak tartom, hogy ismeretet szerezzenek, tudást kapjanak arról, mi mindent tehetnek
meg annak érdekében, hogy jobban legyenek
lelkileg, testileg, és bőrügyileg.
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Régen hagyománya volt annak és a mai napig
van is bizonyos kultúrákban, hogy a nők egymást
segítik. Azt gondolom, a mi szakmánk is ilyen. Egy
nő nem csupán azért jár kozmetikushoz, hogy a
bőre szépüljön. Ez egy erőteljes bizalmi kapcsolat
lesz egy idő után. Ahol a vendégnek fontos, hogy
el tudja mondani, ami a lelkét nyomja, tudjon töltődni és persze nem utolsó sorban szépülni. Egy
jó arcmasszázs a régi mesterem szerint 1 hétre fel
tudja tölteni a nő lelkét. Nyilván nem mindegy, mi
a cél és milyen kezelést kap az ember, és nyilván
vannak olyanok ezek között, amiknek nem ez a
fő mozgatórugója. Ami fontos, hogy mindenki
megtalálja a számára fontos célt.
Számomra megtisztelő, hogy ennyien választanak engem, és igyekszem eleget tenni a különböző igényeknek. Hálás vagyok, hogy olyan
vendégeim vannak, akikkel nagyon jól érzem
magam én is.
Nagyon fontosnak tartom a kölcsönösséget az
emberi kapcsolataimat illetően. Mindennek alapja
a jó kommunikáció. Ezért is igyekeztem egész évben hitelesen, a történeteket elmesélve közelebb
hozni az olvasókat, mi is történik a kozmetika falain
belül, hogy azok, akik még nem járnak kozmetikushoz, lássák, mi mindenre van lehetőség.
Szóval tényleg csak hálás lehetek, hogy írhattam, hogy kezelhettem,
és hogy vannak nehezebb szakmai
eseteim,
akik
arra sarkalnak,
hogy tovább
képezzem
magam
és
további megoldásokat keressek a bőrproblémáikra.
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Köszönöm a kedves olvasók figyelmét az idei
évre, és kívánok szeretetben, meghittségben és
pihenésben gazdag időtöltést az ünnepekre.
Szeretettel
Petra

„karácsonykor még
inkább szeretnének
ízlésesen dekoratívak,
sikkesek lenni”

BOTYÁNSZKY SZILVIA

HOGYAN TEREMTS
STÍLUSOS RUHATÁRAT?
XXI.
Karácsonykor is nőiesen
Bár egyre több üzletben tűnnek fel a vicces, állatfigurás karácsonyi pulóverek, azért valljuk be:
csak kevesen vállalják be őket. Azok a hölgyek, akik a hétköznapokon is csinosan, nőiesen öltöznek, valószínűleg karácsonykor még inkább szeretnének ízlésesen dekoratívak, sikkesek lenni. Ha
Te is szereted, ha nőies, finom holmik vesznek körül télen is (amelyektől egy kicsit mindig szerelmes hangulatban érezheted magad), próbáld ki a következő ruhadarabokat idén karácsonykor.
Ebben az összeállításban olyan ötleteket szeretnék adni, melyeknek köszönhetően elragadó
nőiességet sugározhatsz magadból a karácsonyi ünnepek alatt is.

Rátétes díszítéssel ellátott,
elegáns pulóverruhák
Meleg, puha, téli hangulatú, mutatós,
kellően csajos! Egy pulóverruha lehet
slampos, lezser, nőietlen is, ám most nem
ezeket célozzuk meg! A legszebb darabok
különleges mintákkal, bájos ujjmegoldásokkal, finom rátétekkel készülnek – karácsonykor pedig pont ezekre van szükség.
Ha szép alakod van, mindenképpen szerezz be egyet.
CsPM 137
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Bambusz fogkefék és
hulladékmentes szappan:

9 módszer a fürdőszobájának
fenntarthatóbbá tételére
A rövidebb zuhanyozástól az újrahasznosítható fürdőszobai termékek kiválasztásáig ezek a
higiéniai trükkök és takarítási tippek segítenek környezetbarátabbá tenni fürdőszobáját.
Legyen szó élelmiszer-hulladék komposztálásáról vagy hulladékmentes vásárlásról, a fenntarthatósági törekvéseink gyakran a konyhára összpontosulnak. Ahhoz azonban, hogy valóban
környezettudatosak legyünk, az egész házunkat meg kell néznünk. Példa: a fürdőszoba. A vízigényes zuhanyzóktól és WC-ktől kezdve a tisztításukhoz használt szennyező vegyszerekig a fürdőszoba lehet otthona egyik környezeti szempontból legproblémásabb része. Ennek azonban nem
kell így lennie. Néhány egyszerű trükkel csökkentheti a pazarlást és csökkentheti a környezeti
hatást. Így kezdheti el:

1. Válasszon bambusz fogkefét
Figyelembe véve a bolygón élő emberek milliárdjait, és azt a tényt, hogy a szakértők azt javasolják, hogy három-négy havonta cserélje ki
műanyag fogkeféjét, a fogkefék hatalmas men�nyiségű műanyaghulladékot termelnek. Egy polipropilénből és nejlonból készült műanyag fogkefe akár 500 évig vagy még tovább is bomlik.
Van azonban egy alternatíva: bambusz fogkefék. A bambusz egy gyorsan növekvő növény, a
bolygó egyik legfenntarthatóbb növénye. Miután
tönkrement, biológiailag lebonthatja, ha a talajba
ássa, vagy egy komposztládába helyezi. Ha pedig
elektromos fogkefét használ, fontolja meg a biológiailag lebomló fejek vásárlását.
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2. Zuhanyozzon
Az átlagos zuhanyozás körülbelül 10 percig
tart, és 120-150 liter vizet tud felhasználni, ha egy
szabványos vagy teljesítmény-szabályozott zuhanyfejet használ. Ha egyáltalán odafigyel arra,
hogy mennyi vizet használ fel a házban, hát… ez
sok víz. Bár beszerelhet alacsony átfolyású vagy
levegőztetett zuhanyfejet – ettől nem fogjuk eltántorítani –, van egy másik rendkívül egyszerű
módszer a fürdőszobai vízfelhasználás csökkentésére: csökkentse le ezeket a zuhanyzásokat az
ajánlott négy percre. Ha segítségre van szüksége
ehhez, állítson össze egy zenei listát, mely segít
betartani a zuhanyzási időt, vagy helyezzen el
órát, jól látható helyen.
3. Győződjön meg arról, hogy a WC tartály
nem szivárog
Az alacsony áramlású WC ideális környezetbarát megoldás, de a felszerelése nem feltétlenül
megfizethető vagy praktikus mindannyiunk számára. Míg számos más kisebb léptékű intézkedést
is megtehet a WC vízhasználatának csökkentése
érdekében, messze az egyik leghatékonyabb dolog, amit tehet, ha figyeli, hogy nem szivárog-e
a tartály. Becslések szerint naponta 200-400 liter
víz mehet kárba csak egy szivárgó WC-ből – és ez
egy olyan probléma, amely könnyen észrevétlen
marad. A jó hír az, hogy nem túl nehéz felismerni, ha tudja, mit keressen. Csak annyit kell tennie,
hogy cseppentsen néhány csepp ételfestéket a
WC tartályába, majd hagyja egy órán át öblítés
nélkül. Ellenőrizze a csészét, amikor visszatér, és
ha a tartályból származó színes víz bejutott a csészébe, akkor szivárog! A javítás egyszerű feladat
egy szakember számára, keressen egy mások által is ajánlott vízvezeték-szerelőt a környéken.

nyele elméletileg újrahasznosítható, a valóság
nem ilyen egyszerű. Az OK? Hacsak nem tudja leválasztani a fémpengéket a műanyag burkolatukról, ami a legtöbb esetben nem valósítható meg
hatékonyan, az eldobható borotva „vegyes alapanyag” - ként válik szemétté, és ezért újrahasznosíthatatlan. Válasszon egy fenntarthatóbb és tartósabb lehetőséget, például biztonsági borotvát
(fémből, cserélhető pengével) vagy elektromos
borotvát.
5. Szerezzen be egy jobb fürdőszobai kukát
A Tap Warehouse kutatása szerint, míg az
Egyesült Királyság polgárai konyhai csomagolásaik 90%-át hasznosítják újra, a fürdőszobai hulladéknak csak 50%-a kerül újrahasznosításra. Ez
részben annak tudható be, hogy a legtöbb embernek egy szemetes van a fürdőszobájában, és
elfelejti szétválogatni a szemetet. Annak érdekében, hogy a fürdőszobai hulladék újrahasznosítható legyen, vegyen egy praktikus kétrészes
szemetest. Ez azt jelenti, hogy a válogatás a kidobásnál történik, ami egyszerűbbé teszi az életet.
6. Cserélje ki a szájvizet
Egy másik egyszerű változtatás egy fenntartható szájvíz választása, olyan, amely 96%-ban biológiailag lebomló formulával készül. Ezenkívül

4. Vegyen egy biztonságos borotvát
Míg egy tipikus eldobható borotva műanyag

100%-ban újrahasznosítható palackokban érkezik, amelyek 50%-ban újrahasznosított műanyagból készülnek, hogy csökkentsék a bolygóra gyakorolt hatást. Nézzen utána a gyártóknak.
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7. Próbálja ki az újrahasznosított WC-papírt
Mindannyian tisztában vagyunk az újrahasznosított műanyag fontosságával, de mi a helyzet a

szérumokat is. Mindeközben fontolja meg a korlátlanul újratölthető csomagolásban lévő termékekbe való befektetést, ami csökkenti az életciklus
végén keletkező hulladékot és a több csomagolás
létrehozásához szükséges erőforrásokat.
9. Ne felejtse el a tisztítószereit
Sok szennyező vegyszert tartalmaznak, és
egyszer használatos műanyagba csomagolva
sok szabványos tisztítószer egyszerűen nem teljesíti az alapvető fenntarthatósági tesztet. De ez
nem jelenti azt, hogy hagynia kell a fürdőszobai
takarítási rutint. Ehelyett, mint a többi fürdőszobai kelléknél, próbáljon olyan tisztítószereket
választani, amelyeket újrahasznosítható csomagolásban vagy újratölthető tartályokban tárolnak.
Ugyanakkor felejtse el az eldobható törlőkendőket, és fektessen be valami tartós anyagba, amit

papírral? Nem kell fákat kivágni, hogy megkapja a tekercseket, helyette újrahasznosított papírt
használhat. Egyre több etikus cég kínál 100%-ban
újrahasznosított papírból készült toalettpapírt.
8. Próbáljon ki néhány hulladékmentes
és újratölthető terméket
Fürdőszobája fenntarthatóbbá tételének egyik
legegyszerűbb és leghatékonyabb módja a hulladékmentes termékek kiválasztása. A teljesen
lebomló természetes anyagú szappantól kezdve
már a fürdőszobai kellékek egész sorát beszerezheti – beleértve a sampont, arctisztítót és még

ki is dobhat a mosás közben. Akár a régi pólókat
is újrahasznosíthatja, hogy törlőkendőket, portörlőket készítsen.
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Különleges album az ausztrál
slágerlisták élén

Veszélyeztetett ausztráliai madarak
hangjaiból összeállított album áll az ország sikerlistáinak élén. Több sztárt is
maga mögé utasított, például az Abbát,
The Weekndet, Michael Bublét és Mariah
Careyt.
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A BirdLife Ausztrália madárvédő egyesület által
készített, Songs of Disappearance (Az eltűnés dalai)
című lemezen Ausztrália legveszélyeztetett madarai
közül 53 faj dala hallható, melyeket David Stewart
szakember gyűjtött.
Stewart több mint 30 éve készít felvételeket Ausztrália vadvilágának hangjairól. Egyes esetekben a
szakember órákig várt a bokrok között, mire rögzített
egyetlen rövid trillát.
Amikor december 3-án megjelent a lemez, a közösségi médiában kampány indult, hogy az album felkerülhessen az ausztrál ARIA slágerlistákra. A lemez végül
történelmet írt: ez az első ilyen jellegű album, amely
bekerült a legjobb öt közé.
Az értékesítéséből befolyó összeget a BirdLife Ausztrália állatvédő projektjeire fordítják.
„Ezen a különleges albumon néhány olyan madárról készített ritka felvétel is hallható, melyek nem maradnak életben, ha nem fogunk össze és védjük meg
őket” - mondta Paul Sullivan, a BirdLife Ausztrália vezérigazgatója.
Minden hatodik ausztrál madárfaj, tehát 1299-ből
216 veszélyeztetett a CharlesDarwin Egyetem tanulmánya szerint. A vizsgálat, melybe több mint 300 madárszakértő tapasztalatait is bevonták, arra jutott, hogy
a klímaváltozás egyre közelebb juttatja a kihaláshoz az
egyes fajokat.
A 2019-es és 2020-as pusztító bozóttüzek tönkretették az állatok élőhelyeit, a BirdLife Ausztrália becslései
szerint a veszélyeztetett madárfajok száma 25 százalékkal emelkedhetett.
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CZECZON

A kereskedelmi hálózat felvállalta:
begyűjtik a használt étolajat

Bővíti együttműködését az Aldi Magyarország a
Biofilter Környezetvédelmi Zrt.-vel, országszerte az áruházlánc több mint 100 üzleténél teszik lehetővé a használt étolaj visszagyűjtését.
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A két vállalat hétfői közleményében felidézte, hogy 2020 decemberében kezdték meg az
együttműködést, amelynek során az áruházlánc
11 üzleténél helyeztek el a használt sütőzsiradék
leadására alkalmas konténereket. A vásárlók körében népszerű lett a leadási lehetőség, már a telepítés utáni hetekben folyamatosan nőtt a leadott
mennyiség, egyes üzleteknél naponta háromszor
is megteltek a gyűjtők. Az Aldi és a Biofilter így havonta több tonna étolaj környezetbe jutását akadályozta meg.
Az egyéves tesztidőszak tapasztalatai alapján
az Aldi úgy döntött, hogy országszerte valamen�nyi olyan üzleténél lehetővé teszi a használt étolaj
leadását, ahol lehetőség van a tárolók elhelyezésére. A telepítés után az áruházlánc 152 üzletéből
több mint 100 áruháznál lesz leadható műanyag
palackban a sütőolaj. Decemberben 20 áruháznál
telepítik a gyűjtőket, a többi üzletnél pedig a következő hónapokban helyezik ki a bejárathoz közeli, frekventált helyeken.
A tájékoztatás szerint a használt sütőolaj gyűjtése és leadása egyszerű, a kihűlt étkezési olajat elég
egy műanyag palackba visszatölteni, majd az áruházaknál kihelyezett tárolókba dobni; az elszállításról és az újrahasznosításról az országos begyűjtőhálózattal rendelkező Biofilter Zrt. gondoskodik.
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Mondják, valahányszor
az idő közelg,
Melyben Urunk születését
innepeljük,
Egész éjjel zeng
e hajnal-madár;
S hogy akkor egy se mer
mozdúlni szellem;
Az éj ártalmatlan; planéta
nem ver,
Tündér nem igéz, nem
bűvöl boszorkány,
Oly üdvös, oly szentelt
azon idő.

William Shakespeare

SZERKESZTŐSÉGÜNK NEVÉBEN
ÁLDOTT, BOLDOG ÉS BÉKÉS
KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK
KEDVES OLVASÓINKNAK!

SZERKESZTŐSÉGÜNK NEVÉBEN
BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT
KÍVÁNUNK

KEDVES OLVASÓINKNAK!

