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Üdvözlet az olvasónak!
Köszöntöm Kedves Olvasó! 
Lapunk megjelenésekor már egy hónap elszaladt az új évből.

Túl vagyunk a fogadalmaink betartásának tesztidőszakán. Aki eljutott 
konzekvensen követve kitűzött céljait az első hónap végéig, mondhat-
juk, új szokásokat alakított ki. Hisz az új szokások kialakítása minimum 21 
napnyi beégetési időszak után jön el. Bízom benne, hogy olvasóink elérik 
2022-re kitűzött céljaikat. Kitartóan követve belső hangjukat, megőrizve, 
táplálva motivációjukat, nem félve segítséget kérni, amennyiben elakad-
nak útjukon. Mi ha kicsit is, de segíteni szeretnénk az útjukat témáinkkal, 
segítő írásainkkal. Bátran forduljanak hozzánk kérdéseikkel, keressék 
szakértő kollégáinkat.

Mi ugyan fogadalmakat nem tettünk, ám terveztünk bőszen az idei évre is 
elvégzendő feladatokat. Hónapról hónapra fogják látni olvasóink fejlesz-
téseinket, meglepetéseinket, kiadónk termékeinek bővülését.  Lépésről lé-
pésre haladunk kitűzött céljaink megvalósításában. Februártól pl. láthat-
ják, amint megújul teljes közösségi média kommunikációnk és arculatunk 
ezen felületeken is hozzáigazodik megújult kinézetünkhöz. Nem pihenünk. 
Csapatunk folyamatosan bővül a hozzánk csatlakozó lelkes kollégákkal 
az élet minden területéről. Szintén februártól weboldalunk kultúrális blog-
ja is le fogja fedni a művészetek szinte teljes skáláját. Lesz szó filmről, szín-
házról, könyvről, versről, zenéről, kiállításokról és mindenről, ami a tudatos 
művelődést segíti. Egészség rovatunkat is bővítjük rendszeres cikkekkel és 
táplálkozási tanácsokkal. Olvasóinknak is fogunk az év folyamán meg-
jelenési lehetőséget biztosítani magazinunkban. Figyeljék felhívásainkat!

*****
Mint azt jeleztük, honlapunk megújult: www.cspm.hu! Az új honlap blog-
ján 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 kör-
nyezettudatosság, környezetvédelem, a klímakatasztrófa enyhítése, a 
mentális és fizikai egészség megőrzése, a tudatos élet, az önismeret és 
önfejlesztés, a tudatos és a környezettel szimbiózisban működő gazda-
ság-ipar-kereskedelem átalakítása, a békés egymás mellett élés, az el-
fogadás mellett. Természetesen a felsorolást még sorolhatnánk. 

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

Czeczon István
Alapító, tulajdonos, főszerkesztő

https://cspm.hu/
https://cspm.hu/
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A portugál gálya a medúzáktól származik. Ki-
nézetre hasonlít a hagyományos medúzára, de 
valójában apró organizmusokból álló lebegő 
telep. Csalánsejtjeinek mérge képes megölni ki-
sebb halakat és más zsákmányállatokat. 

Nem egyetlen organizmus, hanem négyfajta 
apró, hasonló felépítésű élőlényből álló telep. 
Ezek mindegyikének külön fiziológiai funkció-
ja van, de egyedül nem lennének életképesek. 
Populációt alkotó kolóniáik szabadon lebegnek 
az óceán felszínén. Az egyes kolóniák „bal- vagy 
jobbkezesek”, vitorlául szolgáló gázhólyagjaik az 
egyik vagy a másik irányba fordulnak. Így a fel-

Medúzák inváziója 
az ausztrál partokon

támadó szellő adott időben csak a kolóniák egy 
kis számát sodorja el, tehát egyetlen széllökéssel 
nem vész el az egész populáció.

Gershwin szerint van még mit tanulni ezeknek 
az élőlényeknek a biológiájáról, mivel nagyon ne-
héz végigkövetni, honnan származnak, és nehéz 
tanulmányozni őket életciklusuk vége előtt. 

Az azonban ismert, hogy a klímamelegedés 
okozta változások valószínűleg kedvező környe-
zetet teremtenek a szaporodásukhoz, hiszen a 
portugál gályák és más medúzafajok is meglehe-
tősen elszaporodtak.

CZECZON

Hatalmas mennyiségben mossa partra a víz a fájdalmas csípésű telepes medúzafaj, a portu-
gál gálya (Physalia physalis) egyedeit Ausztráliában.

Lisa-Ann Gershwin medúzaszakértő szerint a portugál gályák „döbbenetes mennyiségben” 
vetődtek partra az elmúlt hónapokban a meleg időjárásnak köszönhetően Új-Dél-Wales, Viktó-
ria, Dél-Ausztrália és Tasmánia államokban.
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A nyilvános elektromosautó-töltők száma 
2021 első félévében 45 százalékkal nőtt, jelen-
leg 1627 darab engedélyköteles töltő üzemel az 
országban. 

A fenntartható közlekedési megoldások és in-
novációk népszerűsítését célzó szövetség szakér-
tői a téli elektromos autózáshoz is hasznos taná-
csokat adnak közleményükben. 

Egyebek közt felhívják a figyelmet arra, hogy 
télen megnő az elektromos autók fogyasztása is 
- hasonlóan a benzines és dízeles járművekhez -, 
így azonos útvonalon hosszabb töltési idővel kell 
számolni.

A németországi Duisburg-Essen Egyetem kuta-
tása szerint télen 7 fok alatt nagyjából 25-30 szá-
zalékkal csökkenhet az elektromos autók nyáron 

Tavaly 71 %-al nőtt az elektromos
autók száma hazánkban

A Jövő Mobilitása Szövetség adatai szerint tavaly 71 százalékkal nőtt az elektromos autók szá-
ma Magyarországon, így jelenleg már több mint 21 540 tisztán elektromos autó közlekedik az 
ország útjain. 

CZECZON
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megszokott hatótávja, extrém hidegben (mínusz 7 
Celsius-fok alatt) pedig akár 40 százalékot is eshet. 

Télen egyrészt a hideg levegő magasabb kö-
zegellenállása miatt emelkedik meg a fogyasz-
tás, másrészt a téli guminak nagyobb a gördülési 
ellenállása, amit tovább növel a gyakran ned-
ves, havas, szennyezett útburkolat. Mindez lassú 
tempónál kevésbé érhető tetten, de országúton 
és autópályán jelentős különbséget is jelenthet. 
Hozzátették, hogy míg a hagyományos üzemű 
autók utastere a motor hulladékhőjével is fűthe-
tő, az elektromos autónál a fűtés is az akku kapa-
citását emészti.

Téli használat mellett az elektromosautó-töltés 
megkezdése előtt érdemes az akkumulátort úgy 
használni, hogy minél inkább megközelítse az 

akkumulátor az ideális töltési hőmérsékletet - ja-
vasolja a Jövő Mobilitása Szövetség. Ehhez egye-
bek közt az autó előfűtését ajánlják, amit szinte 
minden elektromos autón applikáción keresztül 
lehet intézni. Csatlakoztatott töltőkábellel külső 
áramforrásról fűthető fel az utastér és jégmente-
síthető a szélvédő még elindulás előtt. Ha az autó 
éjjel a szabadban parkol és tölt, akkor az előfűtés-
sel együtt a töltést is érdemes a reggeli tervezett 
induláshoz igazítani.

Főleg a városon kívüli utak tervezésekor kell 
számolni a megnövekvő töltési idővel, és több 
tartalékot kell hagyni az akkuban a következő töl-
tőhöz érés előtt.
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https://www.myforest.hu/
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CZECZON

A vízilovak 
felismerik a hangokat

Egymás felismerésére használják messzire 
eljutó hangjukat a vízilovak. Egy afrikai rezer-
vátumban végzett új kutatás szerint a tülkölő 
hang segít megkülönböztetni a barátot az el-
lenségtől, és valószínűleg az egyes egyede-
ket is felismerik általa. 

A vizsgálat vezetője, Nicolas Mathevon, a Sa-
int-Étienne-i Egyetem munkatársa szerint a vízilo-
vak széles hangrepertoárral rendelkeznek: mor-
gó, bömbölő, sikongató, ziháló, tülkölő hangokat 
adnak ki, mégis keveset tudni társas kommuniká-
ciójukról. 

Egymás felismerésének képessége támogatja 
az egyedek közti társas kapcsolatokat - mutatott 
rá a szakértő. 

A vízilovak kommunikációjának jobb meg-
értése érdekében a francia kutató a mozambiki 
Maputo vadrezervátumban élő állatok hangját 
rögzítette. A felvett ziháló, tülkölő hangokat tavak 
partjáról visszajátszotta, hogy lássa, hogyan rea-
gálnak rá más egyedek. Eredményeiről a Current 
Biology című tudományos lapban számolt be.

Mathevon arra jutott, hogy a vízilovak meg tud-
ják különböztetni a barátokat, szomszédokat és ide-
geneket a hangjuk alapján. Úgy véli, hogy azon túl, 
hogy megkülönböztetik a barátot az ellenségtől, az 
egyedek között is különbséget tudnak tenni - bár 
ebben nem lehetnek teljesen biztosak a kutatók.

Az állatok észrevehetően agresszívabban re-
agáltak az ismeretlen vízilovak hangjára: gyor-
sabb, hangosabb és gyakoribb hangokat adtak 
ki, és gyakran mutatták be jellegzetes területvé-
dő magatartásukat, a trágyapermetezést. 

Mathevon szerint fontos megismerni a vízilo-
vak biológiáját és viselkedését ahhoz, hogy minél 
jobban el lehessen kerülni az állatok és az embe-
rek közötti konfliktusokat. 

Az ismeretek segíthetnek a faj megőrzésé-
ben is, a vadon élő vízilovakat ugyanis gyakran 
költöztetik egyik helyről a másikra, hogy a lehe-
tő legegészségesebben tartsák a populációt. A 
kutatómunka arra inspirálhatja az állatvédelem-
mel foglalkozókat, hogy készítsenek felvételeket 
az áthelyezendő állatok hangjáról, hogy a helyi 
egyedek hozzájuk szokhassanak még a költözés 
előtt.

A nílusi víziló (Hippopotamus amphibius) va-
don még nem veszélyeztetett faj, de egyedszáma 
gyorsan csökken. Évente több száz ember halálát 
okozza vízilótámadás.

https://www.myforest.hu/


Másfél fokos életmód otthon - 
Online előadás-sorozatot indítunk!

A klímaválság elleni küzdelem egyik legfon-
tosabb színtere a saját otthonunk. Életmódunk, 
fogyasztói szokásaink megváltoztatásával, kar-
bon-lábnyomunk csökkentésével mindannyian 
hozzájárulhatunk a jövőnket fenyegető hatások 
mérsékléséhez. Van értelme az egyének szintjén 
változtatnunk, mert a sok egyéni lépés előbb-
utóbb jelentős változáshoz vezet globálisan is, 
valamint így hozzájárulunk a társadalmi normák, 
rendszerek megváltoztatásához is.

 
A háztartási energiafogyasztás, az étkezés, a 

közlekedés és a szabadidő eltöltése azok a leg-
főbb területek, ahol jelentős mennyiségű energi-
át, és kibocsátást tudunk megspórolni saját min-
dennapi életünkben.

 
A másfél fokos életmóddal foglalkozó online 

előadás-sorozatunk első részében azt nézzük 
meg kicsit közelebbről, hogy

*    mit jelent a másfélfokos életmód, és a kar-
bon-lábnyom;

*    miért fontos az életmódunkhoz köthető láb-
nyom csökkentése;

*    hogyan fogjunk neki a csökkentésnek,  
például háztartásunk energiahasználatának fel-
mérésével és berendezéseink fogyasztásának 
mérésével.

Az előadást és beszélgetést a GreenDepen-
dent Intézet munkatársai szervezik többek között 
az E.ON EnergiaKözösségek program és a 2021 
májusában indult EU 1,5 fokos életmód projekt 
keretében. Az alkalom egy tervezett esemény-
sorozat első része lesz, amelynek keretében havi 
egy alkalommal a másfél fokos életmód különbö-
ző területeit járjuk körbe az érdeklődőkkel, konk-
rét tippeket adva a cselekvéshez, változtatáshoz.

Figyeljék az esemény Facebook oldalát!
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Minden, ami Másfélfok

Május végén startolt az EU Másfélfokos élet-
mód nevű nagyszabású projektje hét európai 
ország kutatóinak bevonásával, a csapatban 
többek között a GreenDependent Intézettel.

A projekt 4 éves kifutású, különlegessége, 
hogy alapvető célja a kutatás menetéről és 
eredményeiről folyamatosan tájékoztatni és 
bevonni a diskurzusba többek között a lakossá-
got is, így támogatva a Párizsi Egyezményben 
foglalt klímacélok megvalósítását.

A GreenDependent Intézet eddigi cikkei a 
témáról a Kislábnyom honlapon olvashatók.

Részletek a projektről és a másfélfokos élet-
módról: Az életmódváltozás szerepe a klímacé-
lok elérésében

Akit bővebben érdekel a kutatási projekt, kö-
vesse a Facebookon, Twitteren és LinkedIn-en 
és iratkozzon fel a projekt hírlevelére!

Rádióinterjú: Másfél fokos életmód - 
ép ésszel!

A Klubrádió Ép ésszel című magazinjában ké-
szült január közepén egy interjú a GreenDepen-
dent Intézet szakmai vezetőjével, Vadovics Ediná-
val a másfélfokos életmódról.

Mit jelent a másfél fokos életmód és hogyan 
fogjunk neki? Milyen életmódbeli változásokkal 
érhetünk el valódi eredményt, azaz számottevő 
karbon-lábnyom csökkenést? Az interjú meghall-
gatható ITT.

RÖVID HÍREK  I  RÖVID HÍREK  I  RÖVID HÍREK

https://onepointfivelifestyles.us5.list-manage.com/subscribe%3Fu%3D278197bd9a2b2f151e62831e0%26id%3D791b80a8e6
https://www.klubradio.hu/archivum/ep-esszel-2022-januar-13-csutortok-1400-22448
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Préda miatt változtatják
élőhelyüket a barna medvék

Amint a ragadozó barna medvék a téli álom után felébrednek, olyan élőhelyre vándorolnak, 
ahol rénszarvas- és jávorszarvas-borjak születnek. Az egyik megfigyelt medve 38 újszülött 
rénszarvast ölt meg egy hónap alatt, a következő hónapban 18 fiatal jávorszarvast.

Az egyik megfigyelt medve 38 újszülött 
rénszarvast ölt meg egy hónap alatt, a következő 
hónapban 18 fiatal jávorszarvast.

Az angol Nottingham Trent Egyetem, a spa-
nyol Leóni Egyetem tudósai, valamint norvég és 
svéd állatvédelmi szakértők 15 medvére szerel-
tek GPS nyomkövetős nyakörvet az észak-svédor-
szági Norrbottenben, majd két éven át követték 
az állatokat. Ezen kívül több mint 2500 nőstény 
rénszarvast is figyelemmel kísértek.

A medvék tavasszal ébredtek fel a hat hóna-
pos hibernációból, amikor a rénszarvasok ellési 
időszaka elkezdődött. Ekkor vizes területekhez és 
örökzöld erdőkhöz közeli élőhelyeikről zordabb 
terepre, magasabban fekvő területekre vándo-

CZECZON

roltak, amelyeket a borjakat nevelő rénszarvasok 
szeretnek. Ahogy a rénszarvasok szaporodási 
időszaka véget ért és a jávorszarvasoké elindult, 
a barna medvék lombhullató erdők és régi tisz-
tások közelébe költöztek, mert a jávorszarvasok 
ezt kedvelik.

Ahogy azonban ennek az ellési időszaknak is 
vége lett és az emberi tevékenység megélénkült, 
a medvék bogyós étrendre váltottak, és minél 
távolabb húzódtak a murvás erdei utaktól. Ez az 
életmód a következő téli álomig tartott.

„A ragadozó barna medvék világosan követték 
az évszakonként elérhető, sebezhető zsákmány 
előfordulási területét. Tavasszal ez a folyamat a 
barna medvék aktív vadászati stratégiáját mu-
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tatja, amikor táplálkozásuk jobban függ az állati 
fehérjétől, mint az év többi részében” - mondta 
Antonio Uzal Fernandez, a Trent Egyetem környe-
zet- és állatvédelmi karának szakértője.

A nagyragadozók több kontinensen részben 
visszanyerik élőhelyüket, aminek sok ökológiai 
előnye van, de nem kívánatos hatásai is lehetnek, 
köztük az állatállomány fosztogatása.

A kutató szerint az új tanulmány segíthet tájé-
kozódni arról, hogy a konfliktusok hogyan enyhít-
hetők.

A legtöbb prédát a májusi rénszarvasellési 
időszakban ejtették a medvék. A 15-ből nyolc az 
erősen ragadozó kategóriába tartozott, ők átla-
gosan kétnaponta ejtettek el egy-egy borjat a két 
hónap alatt.
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Új szuperélelmiszer:
egy Etiópiában termő banánféle

Az Environmental Research Letters című folyó-
iratban megjelent új tanulmány szerint a banán-
hoz hasonló növény akár százmilliónál is több 
embert lenne képes táplálni a globális felmele-
gedés korában.

Az enset (Ensete ventricosum) növény, ame-
lyet etióp vagy „hamis banánként” is emlegetnek, 
Etiópián kívül szinte ismeretlen, de az afrikai or-
szágban húszmillió ember tápláléka. A növény 

banánszerű termése nem ehető, de a keményí-
tőtartalmú szárak és gyökerek erjeszthetők, kása, 
kenyér készítésére használhatók.

A kutatók úgy vélik: a növény sokkal nagyobb 
területen termeszthető Afrikában, hiszen az enset 
vadon élő rokonai, amelyeket emberi fogyasz-
tásra nem tartanak alkalmasnak, egészen a konti-
nens déli részéig elterjedtek.

A tudósok szerint az enset, egy Etiópiá-
ban termő banánféle lehet az új szuperé-
lelmiszer, és életmentő választ adhat az 
éghajlatváltozásra is.

Etióp nő az ültetvény előtt
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A kutatók modellezés és mezőgazdasági fel-
mérések segítségével vetítették előre, hogy az 
enset a következő negyven évben potenciálisan 
akár százmillió embert táplálhatna. Egyúttal az 
élelmezésbiztonságot is növelné olyan afrikai or-
szágokban, mint Kenya, Uganda és Ruanda.

James Borrell, a Kew-i Királyi Botanikus Kertek 
kutatója egyetértett abban, hogy az enset jól jö-
het szűkös időkben az élelmezésbiztonság növe-
lésében. Hozzátette, a növényt néhány szokatlan 
tulajdonsága teszi különlegessé. „Bármikor elül-
tethető, bármikor betakarítható és évelő. Ezért 
hívják az éhezés elleni fának” - magyarázta.

Az előrejelzések szerint a klímaváltozás ko-
molyan befolyásolja az alapvető élelmiszernö-
vények terméshozamát és eloszlását Afrikában 
és más kontinenseken. Ezért egyre nő az ér-
deklődés a táplálékot nyújtó új növények iránt, 
mivel az emberiség néhány alapvető növénytől 
függ. Az elfogyasztott kalóriák közel fele három 
növényhez köthető: a rizshez, a búzához és a ku-
koricához.

„Változatosabbá kell tenni azokat a növénye-
ket, amelyeket világszerte használunk, mert jelen-
leg a termények nagyon szűk skálájára támaszko-
dunk” - figyelmeztetett Borrell.

Ensetből készült tradícionális ételek

A szárazságtűrő csodanövény Tradícionális enset feldolgozás Etiópiában
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BALLA ANITA

Hogyan kezeljük a végzős évünket? -
a továbbtanulás okozta stressz

Megkezdtük a 2022-es évet, amely sok velem egy cipőben járó végzősnek annyit jelent, hogy 
kezdetét vette a gimis időszakunk legnehezebb és legstresszesebb fázisa. Hónapok választanak 
el az érettségitől, a tanév végétől, a ballagástól, bankettől és egy új élet kezdetétől. Számunkra 
22 a változás időszaka lesz. 

Azt hiszem, nem én vagyok az egyetlen, aki 
egyszerre éreztem egy pillanatnak és egy örökké-
valóságnak az eltelt 5 hónapot. Az első félévem 
teljesen szokásosan telt, megspékelve a hóna-
pokon át tartó tánc próbákkal a szalagavatóig, 
amely kirepíthetett a szürke hétköznapokból. Mi-
után feltűzték a szalagomat és eltáncoltuk a nyi-
tótáncot tudatosult bennem, hogy igen, végzős 
vagyok, vár rám a “nagybetűs élet”.

Most pedig elkezdődik a visszaszámlálás, a 
stressz, a felkészülés, és a végső döntés meg-
hozatala. 

Nagyon sokan nem is gondolták volna, köztük 
én sem, mekkora teher nehezedik a vállunkra, 
hiszen most kell eldönteni hogyan tovább, mit 
kezdjünk az életünkkel. Ezzel a cikkel nem az észt 
szeretném osztani, szimplán le szeretném írni és 
kibeszélni magamból a gondolataimat, tanácsot 
adni olyanoknak, akik átérzik a helyzetet.

Gondolom, már milliószor hallottuk a kérdést: 
Na és mi leszel, ha nagy leszel? Kétféle embertí-
pust ismerek, az egyik, aki mióta megtanult be-
szélni tudja, hogy biztosan mivel szeretne foglal-
kozni és a másik véglet, aki még most sem biztos 
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abban, hogy hogyan is döntsön. Én is az utóbbi 
kategóriába tartozom. Elméletben persze köny-
nyűnek tűnik kiválasztani az álommunkát, a va-
lóság azonban nem ilyen egyszerű. A döntésig 
mégis el kell jutni előbb vagy utóbb, de legké-
sőbb február 15-ig. 

Lássuk, mik segíthetnek ebben:

Egy jó kiindulópont lehet, ha kilistázzuk a ked-
venc tantárgyainkat, amelyek érdekelnek, így 
máris kizárhatunk egy csomó eshetőséget, hiszen 
nyilván, ha a történelem órákat végig szenvedjük, 
akkor a jogi pálya nem ránk vár. 

Fontos tisztában lenni azzal, hogy nekünk kell 
kitalálni azt, hogy egyáltalán egyetemen foly-
tassuk tovább a tanulmányainkat, vagy rögtön 
elkezdjünk dolgozni. Nem várhatjuk el, hogy a 
semmiből ott lesz a kezünkben a döntés. Ehhez 
viszont szükség van arra, hogy tájékozódjunk a 
világról, milyen szakok léteznek, mi mit jelent 
pontosan, mi kell ahhoz, hogy felvegyenek. Sze-
rencsénkre a neten minden hasznos információt 
megtalálunk, rengeteg lehetőség áll előttünk. Én 
számtalanszor bújtam az egyetemek honlapját, 
olyan szakoknak néztem utána, amikről előtte 
egyszer sem hallottam. Miután nagyjából belőt-
tük az irányt, hogy mi is az, ami érdekelne minket, 
azt is kideríthetjük, melyik egyetemeken oktatják 
a szakot, milyen munkakörben fogunk dolgozni 
diploma után és nagyjából mennyi fizetéssel. Ezt 
követően az egyetemekről is készíthetünk egy lis-
tát és szerintem egy nagyon hasznos program, ha 
a nyílt napokra elmegyünk. Itt nagyon sok újdon-

ságot megtudhatunk, a diákéletről, a közösség-
ről, az oktatókról, megtapasztalhatjuk milyen az 
egyetemi légkör. Beszélgethetünk a már odajáró 
hallgatókkal, akik elmondják, tényleg milyen is ott 
tanulni. Ezzel könnyen kizárhatjuk, melyik szim-
patikus vagy éppen nem bejövős. Megkönnyíti 
a dolgunkat az is, ha tudjuk magunkról milyen 
városban, környezetben képzeljük el a jövőnket, 
inkább csendesebb, zártabb közösségben, a 
nyüzsgő fővárosban vagy akár külföldön. 

Persze nem csak a döntés meghozatala okoz-
hat szorongást bennünk, számos más tényező is 
befolyásolhatja az érzéseinket. 

Elsősorban az a fránya érettségi, ami az egye-
temi vizsgákhoz képest szinte semmi, de nekünk 
először ezzel kell megbirkózni. Egy hasznos tippel 
szolgálhatok, a kulcs az időbeosztás, legalábbis 
sok már leérettségizett ismerősöm tapasztalata 
szerint. Tudni kell, hol vannak a határaink, gyako-
rolni kell a típusfeladatokat és reméljük minden 
sikerül. Előttünk már mindenki megcsinálta ne-
künk is menni fog. 

Másodszor a külső nyomás, a szoros határidők, 
a környezet befolyásolása, ilyenkor mindenki más 
jobban tudja, mi is lenne nekünk a legjobb. Ter-
mészetesen mások véleménye is lehet egy tám-
pont, viszont nem hagyhatjuk, hogy helyettünk 
döntsenek, hiszen a mi jövőnk forog kockán. Még 
ha már maximálisan biztosak vagyunk a jövőnket 
illetően, akkor is félünk az elutasítástól, mi van, ha 
nem sikerül, ha nem fogom bírni, ha nem ez az én 
utam. A bizonytalanság normális. Bele kell ültetni 
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a fejünkbe a gondolatot, hogy lehet nem sikerül, 
de nem dől össze a világ, akkor van egy B terv. Bár 
sokan hangoztatják, hogy 
ezen a döntésen múlik az 
egész életünk, ez nem igaz, 
bármikor módosíthatunk 
a terveinken. Lehet, hogy 
most úgy érezzük jó irányba 
haladunk, aztán kis idővel 
később, ahogy változunk, 
rájövünk, hogy mégsem így 
akarjuk leélni az életünket. 
A lényeg, hogy kövessük 
az álmainkat, haladjunk a 
kitűzött céljaink felé és azt 
csináljuk, amit szeretünk és 
élvezetet nyújt, hiszen egy-
szer vagyunk a 20-as éve-
inkben. Csak, hogy valami 
közhelyeset is mondjak, ez 
a periódus arról szól, hogy 
hibázzunk, tanuljunk belő-
le, tapasztaljunk és világot 
lássunk. 

Félünk az új élettől, a tel-
jesen más környezettől, az 
ismeretlentől, attól, hogy 
egyedül kell helyt állnunk. 
Ezek az új impulzusok egy-
szerre ijesztőek és izgalma-
sak is egyben. 

A jövő és a tanulás okoz-
ta stressz mellett még a 
közelgő búcsú gondolata 
is ott bujkál bennünk. Az 
együtt töltött gimis évek 
véget érnek, elválnak az 
útjaink a barátainktól, az 
osztálytársainktól, a tanára-
inktól. 

Ebben az időszakban a 
legjobb, ha megpróbálunk 
nem agyalni a dolgokon, 
így kevésbé leszünk idege-
sek, mire a vizsgákra kerül a 
sor. Nekem sokat segít, ha 
kibeszélem magamból az 
érzéseimet, ami persze sok-
szor nehéz, de épp most is 
ezt csinálom. A barátok és a 
család támogatása nagyon 

sokat jelent ebben az időszakban, ráadásul néha 
muszáj elszakadni és kikapcsolódni egy kicsit. A 

legfontosabb, pedig a “self-care”, nem 
szabad túlhajszolni magunkat, min-
dig kell, hogy legyen idő magunkra 
is, hogy utána új lendülettel nézzünk 
szembe a kihívásokkal. 

Minden végzős bajtársamnak si-
keres felkészülést kívánok, megcsi-
náljuk!
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Teher alatt nő a pálma? - 2. rész
Hogyan adjunk sorvezetőt a gyerekeknek,
amikor középiskolába felvételiznek?

A középiskolai felvételire felkészülés és a 
gyermek iskolaválasztása sok szülő életében 
okoz álmatlan éjszakákat.

Mindennel összefüggésben (is) lehet ezt a 
témát kifejteni, de természetesen szubjektív 
gondolatokat, tapasztalatokat vetek ismét pa-
pírra, a célom olyan nézőpontok ismertetése, 
gondolatok leírása, amelyek mások számára is 
elgondolkodtatóak lehetnek.

Szóval a gyerek felvételire készül, a szülők 
(is) izgulnak.

A felvételi rendszer ismert, a magyar állami 
oktatásban jelenleg elképzelhetetlennek tűnik, 
hogy a gyermekünk ne mérettessen meg a kö-
zépiskolába kerülés ürügyén. 

Ahány szülő vagy pedagógus, annyi nézőpont. 
Egyet leszögezhetünk: nincs recept, hiszen min-
den gyermek más és más, ugyanaz a középiskola 
lehet az egyik versenyzőnek vonzó valamiért, míg 
a másik pont emiatt nem szeretne ott tanulni.

Hogy kinek számít az, hogy melyik középis-
kola - a nagy, hivatalosan publikált megmérette-
tésben- hányadik helyen szerepel, azt mindenki 
maga döntse el. 

Körbekérdezve az ismeretségi körömben, ki 
milyen szempontok, ismeretek alapján választ 
középiskolát gyermekének, nagyon széles az ér-
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vek-ellenérvek tárháza. Vannak, akik ezt is tudo-
mányosan űzik, szakemberek segítségét kérik, 
melyik iskola lenne megfelelő gyermekük számá-
ra, míg egyes szülők sokszor saját be nem telje-
sített álmaikat próbálják gyermekeiken keresztül 
megvalósítani. 

Elsőszámú kérdésként merül fel, hogy hány 
éves korban ideális a gyermeket kitenni egy ilyen 
többfordulós, stresszes felvételinek? Persze a vá-
lasz egyértelmű: az attól függ… persze a gyer-
mektől. De mégis, nem korai 10, 12 vagy 14 éves 
korban megmeríteni a nebulót ebben a stressz-
helyzetben?!

Nem reprezentatív felmérés eredménye: meg-
látásom szerint nagyjából a gyerekek 80-90 %-a 
komoly érzelmi hullámvasútat él meg a felvételit 
megelőző időszakban, és nem is feltétlenül a tár-
gyi tudás hiányosságai miatt. 

Hiszen a 10, 12 vagy 14 évesek nagy hányada 
még csak sodródik az árral, szereti azt gondolni, 
amit a korosztálya „hirdet”, és általában annak az 
ellenkezőjét hinni, amit a szülei mondanak.

Ami tény: a középiskolai felvételi időpontja 
általában remekül beletrafál a kamaszkor vala-
melyik fázisába, az a cuki kislány, aki tegnap még 
úgy tekintett az apukájára, mint egy félistenre, az 
ma három másodperc alatt kiborul egy matekpél-
dán, majd két perc elteltével osztja az észt ugyan-
ennek a feladatnak a megoldásánál… (felültünk 
az érzelmi hullámvasútra, és néha sikítva érünk le 
a völgybe.)

A tapasztalat, hogy a kamasz gyerekek kap-
csán használt „tuti” stratégia - miszerint bizonyos 
szituációkban nem kérdezünk, póker arccal né-
zünk, és csak várjuk a vihar elvonulását - itt nem 
működik. 

A felvételire készülés, egy nehezített pálya, 
minden kihívást magában foglaló tréning a szü-
lőknek is. Nincs mese: színt kell vallani, olyan 
kérdésekben is, amelyeket eddig óvatosan el-
kerültünk. Nemcsak az derül ki, hogy anya, vagy 
apa mennyire jó a matematika példák megoldá-
sában, ismeri–e a magyar helyesírás valamennyi 
szabályát. Extrém esetben kiderül az is, hogy hol 
végződik a szülő komfortzónája, és ismeretlen 
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pályán milyen stratégia mentén halad, érzelmileg 
túlfűtött helyzetekben hogyan reagál. A szülői vi-
selkedés most is mintaként szolgál, –de érzésem 
szerint a szokásosnál is nagyobb szorzóval esik 
latba a gyermek személyiségfejlődéseben.

Ebben az utazásban, amit szülő kéz a kézben 
tesz meg a gyermekével, előfordulhat az is, hogy 
gyorstalpalón kell átadni a gyereknek mi is a fon-
tos az életben, mire koncentráljon, amikor a felvé-
teli feladatok idegenként viselkedve, néha gono-
szul felkacagva tornyosulnak előtte. Itt a feladat 
nemcsak a tárgyi tudás „feltuningolása”-ban me-
rül ki, hanem sokszor kell eloszlatni a lehetséges 
kudarc keltette félelmeket, mert előfordul, hogy 
nem sikerül a lécet átugrani, és akkor bizony újra 
ki - fel kell állni. Az újrakezdés, a szembesülés bá-
torsága az az igazi teljesítmény. De vajon hogyan 
lehet az emberpalántába belekódolni a keljfel-
jancsit?

Legfőképp a stressz oldásával: hangsúlyozni 
kell, hogy a felvételi során elért pontok, az iskolai 
eredmények csak egy vékony szelete a valódi ké-
pességeknek, rengeteg olyan tudás és képesség 
lakozik egy kamaszember láthatatlan bugyraiban, 
amelyek jobbára még csak magkezdeményként 

vannak jelen; az életben való beválás még sok 
más tényezőtől függ. 

Követendő például szolgálhatnak azok a csa-
ládok, ahol a gyerekek ugyan részt vesznek mind 
a 8, mind a 6 osztályos felvételin, de a szülők tu-
datosan próbálják kivenni a hátizsákból a stressz 
terheit azzal, hogy nem teszik élet-halál kérdéssé 
a középiskolai felvételin elért eredményeket. Pró-
bálják tudatosítani, hogy ez egy extra lehetőség 
arra, hogy megtanuljon versenyezni (mert a ver-
senytől nem lehet eltekinteni az életben). Megis-
merje hol is helyezkedik el azon a láthatatlan ská-
lán, és eközben erősíteni azt a nézőpontot, hogy 
csak nyerhet azzal, ha kap egy visszajelzést arról, 
mik az erősségei és a gyengéi.

Ha tudatosan és az érintettre fókuszálva me-
gyünk végig ezen az úton, akkor nagyon sokat 
tanulhatunk kiskamaszunkról, magunkról és a 
szülő-gyermek kapcsoltunkról. A felvételi sikere 
- a mérhető paraméterek alapján – akár jelentő-
ségében is törpülhet, ha sikerül perspektívákat 
felvillantani, és olyan értékekre rávilágítani, ame-
lyek segítségével a gyermek akár hosszútávon 
könnyebben hozza meg döntéseit, vagy váratlan 
helyzeteken kevesebb stresszel megy át.
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CZECZON

Már nem sláger az áruhitel

Az Euronics reprezentatív kutatásban mérte fel 
a magyar vásárlók áruhitel-felvétellel kapcsolatos 
attitűdjeit, a kutatás eredményeit pedig a saját 
dolgozói körében végzett belső felmérésre ka-
pott válaszokkal is összevetette.

A kutatás szerint a 15-59 éves korosztály fele 
még soha nem vett fel áruhitelt, harmada egy-
szer-kétszer, tizede pedig 3-5 alkalommal is élt 
már a lehetőséggel.

A válaszadók 60 százaléka mondta, hogy in-
kább spórolna nagyobb értékű műszaki cikk vá-
sárlására, 32 százalék pedig az áruhitel és a spó-
rolás lehetőségét is el tudja képzelni.

Az Euronics tapasztalatai szerint a vásárlók 
legnagyobb félelme, hogy nem lesz minden hó-
napban olyan stabil bevételük, amiből fizetni tud-
ják a részleteket, de sokan tartanak a törlesztő-
részlet emelkedésétől is. Ugyancsak a műszaki 

A magyar vásárlók többsége inkább spórolna a nagyobb értékű műszaki cikk vásárlására, mint 
sem áruhitelt vegyen fel, az óvatosság valószínűleg azért is van, mert a fogyasztók nem elég tájé-
kozottak az áruhitelek témájában - derül ki az Euronics műszaki áruházlánc országos kutatásából, 
valamint saját dolgozói körében készített felméréséből.
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áruházlánc tapasztalatai szerint 50 ezer forintnál 
van a határ, ami felett a vásárlók már vesznek fel 
áruhitelt, a legnagyobb értékű termékeket pedig 
a karácsony előtti időszakban, november-decem-
berben vásárolják.

A kutatás eredményei alapján az áruhitel fel-
vételénél a legfontosabb tényező, hogy a vásár-
lónak mennyire sürgősen van szüksége az adott 
termékre. A második helyen a hitelfelvétel felté-
telei állnak, a harmadikon pedig az, hogy mennyi 
időre lenne szükség a vételár összegének össze-
gyűjtéséhez. A vevők a kinézett termék árát csak 
ezek után veszik számításba.

Az Euronics tájékoztatása szerint az áruház-
lánc 2021-ben 16 százalékkal több áruhitelt ér-
tékesített, mint 2020-ban, de kevesebbet, mint 
a koronavírus-járványt megelőző időszakban; a 
járvány általánosságban negatívan befolyásol-
ta a lakosság hitelfelvételi kedvét. Az átlag hi-
telösszeg viszont jelentősen emelkedett tavaly 
az elmúlt évekhez viszonyítva, megközelítette a 
150 ezer forintot.

A számítástechnikai eszközök, telefonok, elől-
töltős mosógépek, kombi hűtők és a nagyméretű 
televíziók voltak a leggyakrabban hitelezett ter-
mékek tavaly. Az előző évhez képest nagy növe-
kedés volt a tableteknél és a szépségápolási ter-
mékeknél.

Továbbra is a nulla teljes hiteldíj-mutatójú 
konstrukciók és az akár hosszabb futamidejű, de 
alacsony kamatozású hitelek a legnépszerűb-
bek. A klasszikus áruhitel helyett egyre többen 
választják a hitelkártyát és az azon nyitható rész-
letfizetési alszámlát is.

A nemre, korra, iskolai végzettségre, telepü-
léstípusra és megyére reprezentatív országos 
kutatást az Euronics megbízásából az Opinio 
készítette, 1042, 15 és 59 év közötti válaszadó 
megkérdezésével.
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RÓNAI KATALIN

Eladósodás 
Mit mutat meg nekünk a pénzzel 
való kapcsolódásunk?

Miközben a téma megjelent a fejemben, a sok egyéb gondolat mellett felbukkant az a szó: „bor-
ravaló”. Gyors kutatás a neten – dr. Kiss Mariann: Teakalauz c. könyve részletéből megtudtam, hogy a 
„borravaló”, mint „a szolgáltatás minőségének serkentője” Angliából ered. Az angol hölgyek, akiknek 
a teaházakba belépése tilos volt, a szabadtéri teakertekben teázhattak. A teakertekben megkívánt 
tea gyorsabb felszolgálását az asztalokon elhelyezett kis barna dobozba tett plusz összeggel érték el.

Valószínűleg a borravalónak, a hálapénznek, 
és minden „zsebbedugott” külön pénznek más 
az energiája, – bár azt hiszem, csak mi gondoljuk 
azt, hogy ez majd alkalmasint meghatározhatja a 
szolgáltatás minőségét. 

Az angol hölgyek előre perkáltak a dobozba 
téve az általuk gondolt összeget, így serkentve a 
pincéreket. 

Magyarországon ez a funkció, mármint a külön 
pénzjuttatás hálaként, vagy, mert „kötelező”, álta-
lában utólagos átadással valósul meg.

Nem tudom, hogy a szocializmus beköszön-
téig a szolgáltatók elvárták-e, vagy kaptak-e bor-
ravalót, egy bizonyos, pár szakma evidenciában 
tartotta a háború után a borravalót, mint utólagos 
juttatást, – a kis alapfizetésre való hivatkozással –, 
pl. a fodrász, a pincér, a taxisofőr. Így történhet 
meg az a belsőnkben megszülető kellemetlen ér-
zés, amely a kötelezően adni érzése akkor is, ha 
az étel hideg, a kiszolgálás flegma, ha a hajunk 
csapnivaló, vagy a taxis bejárja velünk fél Buda-
pestet. A szocializmus alatt és aztán a későbbiek-
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ben is hatalmas pénzekkel való megvesztegetési 
történetek keringtek, voltak, akik börtönbe is ju-
tottak, ha lebuktak, azokat a pénzeket rendsze-
rint, mint az angol hölgyek, előre adták át a meg-
vesztegetni kívánt illetőnek.

Emlékszem, hogy a 60-as, 70-es években 
anyu, aki a Ruházati Bolt Vállalat Kiváló dolgozója 
volt – és nem csak szlogenként, hanem tényleg, 
mert vevő nem nagyon távozott üres kézzel a Le-
nin körúti Kispajtás gyermekruhaboltból –, rend-
szeresen kapott a zsebébe az elégedett vevőktől 
„borravalót”, mely csekélyke fizetését, a jutalékos 
rendszerből eredő anomáliákat váltotta ki. Több 
ételre futotta és minden szezonvégi kiárusításkor 
ebből vásárolt nekem. Ezzel a bevétellel egészí-
tette ki a családi kasszát. Természetesen nem kell 
mai szemmel nézni ezekre a dolgokra, mert ezek 
a juttatások 20-50-100 forintos tételek voltak, me-
lyek az 1970-ben számomra érettségizett szak-
munkásként kapott 1400 forintos havi fizetéshez 
képest nagy összegnek számítottak.

Magam is dolgoztam anyu boltjával szomszé-
dos női ruhaboltban, próbáltam anyutól eltanult 
praktikákkal megfogni a vevőket, kisebb-na-
gyobb sikerekkel. Viszont a vendéglátóiparban 
stabil pénznek számító borravalóadással főiskolai 
nyári munkán igencsak találkoztam. 

Úgy kezdődött, hogy volt osztályfőnököm he-
lyet szerzett nekem és Erika barátnőmnek – az 
akkor Gorkij, ma Városligeti fasorban –, a híres 
Moszkva étteremben, mely hatalmas központi 
épülettel és kerthelységgel 1975-ben az egyik 
legkedveltebb étterem volt Budapesten. 

Erika a szabadtéri kávéfőzőhöz került, a ká-
véblokk alá betett borravalóból összerakott elég 
tetemes pénzecskéje mellé – mely összeggel, 
mindenki által tudottan a kávé minőségét, a kifo-

lyás lassúságát, és az íz élményt fokozni lehetett 
–, a három hét alatt, későbbi férjét is „beszerezte”. 

Én „csumiztattam” ez az étteremben dolgozó 
pincéreknek oly utált foglalatosság a közétkez-
tetés volt, mely zárt helyen, az étteremhez tar-
tozó épület felső emeletén zajlott, minden nap 
12-15 között. 

Imádtam! Mosolyogva rohangásztam a csiga-
lépcsőn az ételekkel, csau-színű papundekli 
tálcákkal. Minden vendéghez volt egy kedves 
szavam. Így lehetett, hogy az ebédjegy alá beké-
szített 2Ft-osokból egy hét alatt be tudtam sze-
rezni egy bokámat fogó vászon kismamacipőt. 
Kék színű volt, szélén fehér csíkkal, jó magasan 
feljött az alsó lábszáramra, és biztonsággal sza-
ladgáltam a lépcsőn le,- s fel, még a főzelékes 
tányérokkal, és a levesekkel is. Imádtak a népek, 
mert imádtam csinálni! Megvolt az adok-kapok 
egyensúlya. 

Egyetlen alkalommal – s, ha annyira tudatos 
lettem volna 23 évesen, mint most, értettem vol-
na, mi történik –, borítottam a vendégre a piros 
bogyókból összeállított gyümölcslevest, amikor 
a felém irányuló aljas megjegyzéseket már nem 
bírtam hallgatni, és annyira remegett a kezem, 
hogy nem tudtam uralni a történteket.

A vezetőség is annyira meg volt elégedve ve-
lem, hogy két, vagy három hétvégén dolgozhat-
tam kisegítőként este, amikor a hely zenés-tán-
cos hellyé alakult, és rengeteg vendég érkezett. 
A borravalót nem nekem adták itt a vendégek. 
Zárás után a főpincér osztogatta szét a kapott 
borravalót, és független attól, hogy milyen szin-
ten teljesítettem, kaptam egy bizonyos összeget. 
De rettentő boldoggá tett, hiszen két este alatt az 
egész havi pénzemet megkaptam! Mit érdekelt 
engem az, hogy vajon ők mennyit tettek zseb-
re?! Aztán vége szakadt a szombati műszakom-
nak, mert, talán a harmadik estén három férfi az 
egyik asztalnál májat rendelt. Tudni kell ahhoz, 
hogy ez miért érdekes, a disznómáj kuriózum 
volt gyermekkoromban! Legkedvencebb étele-
im közé tartozott, ezért is ragadt meg bennem 
az a beszélgetés, melyet a konyhában hallottam, 
mégpedig az, hogy a máj nem friss. Nosza, nem 
kellett egyéb, fiatal lelkemnek, az igazmondás 
bajnokának, közöltem a férfiakkal a hírt. Mint ki-
derült „népi ellenőrök” voltak, megbüntették a 
vendéglőt, ezért engem sose engedtek többet 
szombaton felszolgálni!
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( („Mutass jó példát; ez a legjobb szolgálat.”
                                                                                        Sri Sathya Sai Baba
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Kérdezheti kedves olvasó, hogy mi köze en-
nek a címhez? 

Mi az az eladósodás, és miért a fiatal felnőtt-
kori kalandjaimat mesélem? 

A lélek, mely bennünk él és örök, testünkön 
keresztül jelez nekünk. Ha valami nem stimmel az 
energiákkal, amelyek körülvesznek, és legfőképp 
sokszor a pénzenergiával mindenféle bajunk 
lehet. Lásd azokat, akik kamaszkorukban kipró-
bálták a bolti lopást – én se vagyok kivétel, antik-
váriumból emeltem el egy pár vágyott könyvet, 
fátylat rá –, a lelkifurdalás mindig ott toporzékol 
az ember mellkasa közepén.

Mert az adás-kapás egyensúlya az élet min-
den területén fontos tényező. Sok olyan házasság 
megy tönkre, ahol az egyik fél sokkal többet vál-
lal, mint a másik, sőt sokszor a másik fél érdeké-
ben, és ilyenkor, bármily furcsa, az esetek többsé-
gében az lép ki, csal meg, akinek a lelke már nem 
bírja az önfeláldozást elviselni.

A pénzzel kapcsolatosan rengeteg hitrend-
szerünk van, mellyel megnehezítjük az életünket, 
akadályozzuk a vállalkozásainkat, bevonzzunk 
betegséget, katasztrófákat, baleseteket, és bár-
mit, ami pénzbe kerül. Mert nem tudjuk azt, hogy 
a pénz ugyanolyan energia, mint a boldogság, a 
szeretet, vagy akár a futás közben kialakuló ver-
sengési láz.

A hálapénzt betiltották. Nagy valószínűséggel 
ez egy olyan törvény, melynek hatásai pozitívak is 
lehetnének, de nem érzem annak. Hiába frusztrált 
mindig az orvosnak adandó hálapénz „szükséges-
sége”, nehezen találtam meg a mennyiségi mutatót.

Anyukám sokszor használta negatív felhang-
gal a „hála” szót. Megkérdőjelezte barátnő, barát 
nem megfelelő reakcióinál, vagy az én bármilyen 
neki nem megfelelő viselkedésemkor, a hála hi-
ányát. Sokszor mondtam neki, hogy bármi, amit 
adtam, azért történt, mert nekem az jól esett, és 
nem vártam hálát érte.

Hoppá! Várjunk csak! Adni, adni, és adni?, és 
nem kapni semmit? Valahol, valami igazság ott ka-
pirgál a kiegyenlítődés és az eladósodás terében.

Mert mi történik? Nem én vagyok, aki ad, ha-
nem én kapok ajándékot, magasabb juttatást, 
vagy váratlan pénzt, olyan meglepetést, amely 
tényleg meglepetés, és egyből beindul bennem 
az, hogy „ezt bizony viszonozni muszáj”! 

Holott lehet, hogy nem annak az embernek 
kell viszonoznom, mert én már elindítottam ezt 
a folyamatot akkor, amikor adományoztam gye-
rekotthonnak, felajánlottam beteg gyerekek 
részére adományt. Vagy megleptem egy barát-
nőmet, barátomat egy általam készített tárggyal 
azért, mert szeretem látni, ahogy csillog a szeme 
az örömtől, és azt gondolom, hogy amikor kézbe 
veszi, melegséggel gondol rám.

Akiben a kapott ajándék energiája, vagy a 
váratlanul kapott sok pénz energiája – lásd, lot-
tónyertesek –, frusztrációt okoz, azoknak régi hit-
rendszerekkel lehet, hogy karmikus súlyokkal kell 
hadakoznia nap, mint nap. Elkérni a pénzt a mun-
káért, elfogadni, ha több lesz, mint amennyit elő-
zetesen gondoltál, megélni az ajándék-elfogadás 
örömét, nehéz súlyokat rakhat lelkünk nem tiszto-
gatott terébe.

Nem mennék bele most az öt szeretetnyelv el-
méletébe, mert az is bőven a téma része. Marad-
junk csak az eladósodás, és a viszonzás témájá-
nál. Azt gondolom, nem csak az én korosztályom 
az, aki azt gondolja, csak akkor lehet pénzt sze-
rezni, ha sokat és megfeszülten dolgozunk érte, 
és minél megfeszültebben, annál több lehet. Rá-
adásul ez nincs így, ahogy a váratlan ajándéko-
kat, a pénznyereményt, a több bevételt nem kell 
azonnal viszonozni, csak beépíteni a szívünk teré-
be szeretettel. Úgy amennyiben el tudjuk enged-
ni a nyomást, a „megérdemlem”, „nem érdemlem 
meg” energiáját – mely ott lapul a bokorban –, 
egyből egyszerűbb lesz az életünk. S bár a köz-
mondások nem tartoznak a szeretett szlogenjeim 
közé – mert szerintem lehúzó energiával rendel-
keznek –, az a mondás, hogy „a pénz, pénzt te-
rem”, teljesen elfogadható számomra. 

Fogadjuk hát a váratlan ajándékokat az élettől 
ebben az új esztendőben, akár pénzben, akár tár-
gyakban, akár szerelemben, szeretetben, ölelés-
ben, és dicséretben érkezik, és ha jól esik, adjuk 
tovább, de ne legyen ez kötelezően megteendő 
lépés számunkra.
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Könyv úton lévőknek
„Az az igazság, hogy a szívünk mélyén jól tud-
juk, ugyanabban a szent csapatban játszunk, és 
per pillanat az a dolgunk, hogy úgy szeressük 
egymást, hogy kinőjön tőle a szárnyunk.”

KOVÁCS BRIGITTA EFI
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Ha a nők minden porcikájukban éreznék, 
hogy a testük egy szent templom, akkor gyen-
géden, szeretettel bánnának vele, nem lehet-
ne őket mindenféle praktikával rávenni az 
önsanyargatásra, és senkinek nem engednék, 
hogy másként bánjon a testükkel, mint egy 
szentéllyel. 

Ezt a könyvet csak akkor vedd a kézbe, ha a 
lapokat forgatva nem elsősorban irodalmi értéket 
keresel. Azt máshol leled. Értéket viszont ebben a 
kötetben is találsz bőven.

A kortárs szerző, Meggan Watterson, saját be-
vallása szerint egy indie egyházi anya, aki annak a 
Redladies nevű közösségnek az alapítója, mely-
nek küldetése, hogy a nők szentnek tekintsék tes-
tüket, hogy minden kompromisszum nélkül lélek-
hangjuk által vezérelve éljenek, s megtanuljanak 
jelen lenni a testbe, melybe születtek.

A szerző egy gyermekkorában történt abúzus 
feldolgozási folyamatának részeként kezdett el 
mélyrehatóbban foglalkozni a nőiség kérdésé-
vel. Azonban azt gondolom, hogy nem kell ahhoz 
feltétlenül erőszak áldozatának lenni, hogy a női 
energiák után kezdjen kutakodni az ember, az is 
elég csupán, ha nőnek született.

Érdemes a könyvet lassan, lehetőleg fejeze-
tenként olvasni, hogy maradjon idő a szerző által 
felvetett gondolatokhoz kapcsolódni. Úgy is lehet 
az egyes részek témáira tekinteni, mintha fel nem 
tett kérdések lennének. Bennem ez, hogy zajlik? 
Ezzel kapcsolatban mi jut eszembe? Milyen érzé-

seket kelt ez a gondolat? Mi lehet ennek az oka? 
A legjobb, ha egyfajta kézikönyvként tekintünk a 
kötetre, és a számunkra fontos gondolatokat ki-
jegyzeteljük.

A másik ok, amiért érdemes lassan haladni 
vele, az az, hogy rendkívül sok hivatkozást tartal-
maz. Előfordulhat, hogy egyeseket ez zavar. Én vi-
szont örültem, hogy a szerző által újabb és újabb 
könyveket, műalkotásokat, hagyományokat, gon-
dolkodókat ismerhettem meg.

„A lelki munka vagy 
lélekmunka lehet
önkéntes, kiegészítő 
vagy teljes
munkaidős.”
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Meggan Watterson végig zarándokolja a vilá-
got az isteni nőiséget kutatva – sámánoknál, egy-
házi, szent templomokban, és minden elképzel-
hető helyen – míg végül sikerül fellebbentenie az 
isteni nőiséget rejtő mind a hét fátylat.

Útja során a szerzőnek számos tanítója, mes-
tere akad. Legbiztosabb vezetője azonban mégis 
a lelkének hangja, ami a hosszú éveket igénylő 
zarándoklata során egyre tisztábban különül el a 
benne lévő félelem hangjától.

Meggan így fogalmaz, amikor a megadásról, 
mint önvalónkhoz vezető kulcsról ír:

„A megadás csak azzal hangol össze bennün-
ket, ami igaz számunkra. Leválaszt az élet felszí-

nes drámájáról, bármilyen szórakoztató tud is 
lenni, és levisz a „mik próbálunk lenni” és „mik 

akarunk lenni” hullámai alá, hogy megpihenjünk 
abban, akik valóban vagyunk.”

Watterson szerint a lelki munka meglelése ki-
emelt fontossággal bír abban, hogy önazonos 
életet élhessen az ember lánya (vagy akár fia):

„A lelki munka vagy lélekmunka lehet önkén-
tes, kiegészítő vagy teljes munkaidős. Olyan mun-
ka, amely nem von el az életedtől, olyan munka, 
amelyet egyáltalán nem érzel munkának. Nem 
válik el attól, aki vagy, tökéletesen illeszkedik hoz-
zád. Nem foglalkozás, hanem lelki elhivatottság. 
Mindnyájunk – világiak és egyháziak – előtt ott a 
lehetőség, hogy valami olyan tevékenységet vé-
gezzünk, amely révén meg tudjuk osztani mások-
kal a lélekben rejlő hathatós gyógyszert.”

A világban való létezés női aspektusáról, és 
egyáltalán az erőfeszítés nélküli állapotról, a ta-
oizmus vu veiről pedig ezt mondja:

„A cél az, hogy harmóniába kerüljünk a taó-
val (vagy az Erővel, ha úgy tetszik), és általa 
egyfajta képlékeny, láthatatlan hatalomra te-
gyünk szert. Olyan erő ez, amely első ránézés-
re gyenge vagy alázatos, engedékeny, mint a 
víz, amely arra folyik, amerre az áramlat viszi. És 
mégis, a víz alkalmazkodása és az áramlat ereje 
hihetetlen természeti csodákat hoz létre. Igen, 
például a Grand Canyont.”

Az író jóvoltából megismerhetünk számos női 
istenségként tisztelt alakot, szentet, a világ kü-
lönféle kultúráiból. A kereszténység Mária Mag-
dolnáját, a katolicizmus Fekete Madonnáját, a 

hinduizmus Káli-
ját, ill. a buddhiz-
mus Zöld Táráját. 
Mindegyik másra 
tanít bennünket, 
s talán valameny-
nyien mást tanu-
lunk ugyanattól 
az istennőtől. Azt 
viszont egyértel-
műen a szívünkbe 
véshetjük, hogy – 
bár évszázadokon 
keresztül az ellen-
kezőjét akarták 
velünk elhitetni 

– nőnek születni nemcsak, hogy nem hátrány, de 
kiváltság, erő, feladat.
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“A színház nem földi színtér! A színház menedék. Cso-

dák világa. Veled ott minden megtörténhet. Meghalhatsz. 

Újjászülethetsz. A színház: szerelem! Örökké tartó láz.”

Polgár Ernő (író, drámaíró, dramaturg)

KOPÁNDI ANITA

A színház: szerelem
Vagy mégsem?

Miután engem ért a megtiszteltetés, hogy 
a most induló kultúra rovat színház szekció-
ját tartalommal töltsem meg, készítettem egy 
villámkutatást az ismeretségi körömben (köz-
jegyző jelenléte nélkül, de hitelt érdemlően), 
és azt a következtetést vontam le, hogy kétfé-
le ember létezik. 

Aki szeret színházba járni, és aki még nem tud-
ja, hogy szeret színházba járni.

A kifogások sora végtelen, legtöbben azért 
nem járnak színházba…

…mert a párjuk nem akar (durva, de ez volt a 
leggyakoribb válasz)

...mert nem szeretik a drámát, a tragédiát, a 
musicalt, az operettet és az operát SE,

...mert későn ér véget,

...mert ki kell öltözni,

...mert el kell indulni,

...mert nincs parkolóhely,

...mert hosszú a sor a büfében, (és mire sorra 
kerülsz a perec és a kókuszgolyó is elfogyott),

...mert sok a kulturálatlan ember (cukorpapírral 
csörgő, előadás alatt sztorizgató, telefont le nem 
halkító)

…és a többi… 
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Nem célom senkit sem erőszakkal elvonszolni 
egy előadásra, de kihasználom a lehetőséget, és 
legalább írok róla, hátha kedvet kap az is meg-
nézni egy darabot, aki eddig hallani sem akart er-
ről, vagy egész egyszerűen ez idáig eszébe sem 
jutott, hogy a színház nem egy büntetési intéz-
mény, hanem egy szórakozási lehetőség. 

Színházba járni ünnep. 
Nem pirosbetűs. 
Csak olyan szürke hétköznapos, de pont attól 

ragyogó. Megállítja a mókuskereket és megaján-
dékoz a pillanat szépségével. 

Amikor beülsz a színházba, kint hagyod a va-
lóságot.

Ott bármi megtörténhet! Nincsenek tér idő 
korlátok. Felgördül a függöny és egy másik világ-
ba csöppensz néhány órára, és elfelejted a prob-
lémáidat. Kikapcsolsz. 

Minden előadás hatni fog rád. 
Párhuzamot vonsz, nevetsz, sírsz, izgulsz, dü-

höngsz, indulatos leszel, vagy épp együttérző.

A színház: SZÓRAKOZÁS
Talán a szórakoztatás az egyik legfontosabb 

funkciója, hiszen, ha nem lenne benne élvezeti 
érték, akkor ki járna színházba? Az ember szeret 
nevetni. Más nyomorán még inkább… mert szép 
dolog, vagy sem, de attól mindig jobb kedve lesz. 
Az igazán jó előadás végig fenntartja az érdeklő-
dést, adott pillanatokban vicces, de a sorok kö-
zött mégis elgondolkodtató. 

A színház: TÜKÖR. 
Megmutatja, az emberi élet magasságait, 

mélységeit, gyengeségeit, erősségeit, gyarlósá-
gait. Tükröt tart elénk, hogyan élünk, hogyan vi-
selkedünk, milyenek vagyunk, hogy bánunk egy-
mással a hétköznapokban.

Természetesen mindezt szórakoztató, emészt-
hető formában, hiszen különben ki ülne be meg-

nézni bármit, mert a jellemrajzhoz elég 10 percre 
kiülni a körútra, és csendben figyelni… 

A színház: TAPASZTALÁS
Ugyanazt az előadást nézzük, mégis mind 

mást látunk bele, függően attól, hogy milyen élet-
helyzetben vagyunk ott, akkor, abban az adott pil-
lanatban.

Beülsz a nézőtérre a saját nézőpontoddal, 
gondolataiddal, érzéseiddel, a múltaddal, a jele-
neddel és a jövőképeddel. 

Mindenről van véleményed. 
Megingathatatlan.
…és ahogy telik az idő, azon kapod magad, 

hogy elkezdtél párhuzamot vonni a saját életed-
del. Követed az eseményeket, közben azon jár az 
eszed, hogy Te ezt nem így, vagy épp pont így…  

Lehetőséget ad arra, hogy külső szemlélőként 
láss olyan élethelyzeteket, amiben, ha már ben-
ne vagy (nyakig) talán észre sem veszed, vagy, ha 
mégis, fogalmad sincs, hogyan keveredhetnél ki 
belőle. Ezáltal segít meghozni a döntést, megvá-
laszol kényes kérdéseket, megmutatja a követ-
kezményeket vagy figyelmeztet arra, hogyan ke-
rüld el azt, hogy ilyen helyzetbe kerülj. 

A színház: TUDÁS
Az irodalom, a történelem és a színház édes-

testvérek. Még, ha árnyaltan, vagy épp kiszínezve 
kissé a valóságot, de betekintést ad, felkelti a fi-
gyelmet, érthetővé teszi az összefüggéseket, és 
az élmény által generált érzelmek, gondolatok 
segítségével közelebb kerülhetünk az adott kor 
társadalmi, történelmi viszonyaihoz. Megismer-
jük a múlt híres és hírhedt embereit, és a történe-
tek által felfedezhetjük, hogy hiába telnek el év-
századok, a színháznak örökérvényű üzenete van, 
legyen szó szerelemről, harcról, bánatról, hitről, 
hatalomról. 
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A színház: ADÁS-VÉTEL
Az előadás é-l-ő adás, ahol a színészi játék test-

közelben történik. 
Minden előadás egyszeri és megismételhe-

tetlen, mert, ahogy a néző, úgy a színész is kint 
hagyja a valóságot. Mégis az adott lelki állapot 
velünk marad, és ettől függően máshova kerülhet 
aznap este a hangsúly. Több száz ember jegyet 
vált ugyanarra a darabra, együtt nézzük, ugyan-
azt, de az előadás mondanivalója, a színészek já-
téka, egyénileg hat ránk.

A színház: ÉNIDŐ
A sorok között megtalált válaszok újabb kérdé-

seket vetnek fel. Hazamész, és dolgozik benned 
a darab. Olyan kérdéseket indít el, amiken va-
lószínűleg egyébként nem gondolkodtál volna. 
Vagy nem most. Pedig ezek mind benned van-
nak, csak a napi gondok problémák mellett fel 
sem merülnek. Mert csak mész, hajtod a mókus-
kereket, mert megy az idő, kell a pénz... 

Csak egyet felejtesz el, az élet múlik is köz-
ben... Pedig telhetne is. 

Adj magadnak időt. 
Megállni. 
Élvezni azt, ami van.
ITT és MOST.

A színház: FÜGGŐSÉG
Igen, a színház függőség. És szerelem. 
Akkor is, ha most ridegebb, személytelenebb, 

és távolságtartóbb. Hiányzik a cinkos összenézés 
(vagy szemforgatás), hiányzik, hogy összeérjen a 
könyökünk a karfán (anélkül, hogy a mellettem 
ülő elkapná a karját, mintha leprás lennék), hiány-
zik az ölelés, és előtte a közös kávé. Mert…

A színház: KÖZÖSSÉGI ÉLMÉNY
Nem távolságtartás.

Nekem ez A SZÍNHÁZ. 
Nem bekapcsolódás.
Nem kikapcsolódás.
JelenLÉT.

Csak el kell indulni hozzá...

…és, ha kedvet kaptatok, de hirtelen nem tud-
nátok, hogy merre induljatok… 

Kezdjétek egy vígjátékkal!

Molnár Ferenc Az ördög 
(Budapest, Karinthy Színház)Következő előadás: 2022.02.18.

A darab ajánlója a színház oldaláról:„Vajon ki ez a monoklis, gunyoros, titokza-tos úriember, aki egy festőműterem foteljéből emelkedik ki, a kandalló lobogó lángjai mellől. Ő Molnár Ferenc a világhírű, vagy csak egyik leg-sikerültebb vígjátékának hírhedt címszereplője? Legyen elég ennyi: ő Az ördög. Akkor jelenik meg, amikor a helyzet a legkényesebben két-értelmű. A gyönyörű Jolán a fiatal, jóképű sze-relmes festő műtermében festeti magát! Fülledt az erotika. Az ördög azt sem tudja mivé fajul a helyzet. Ám most majd minden kiderül. Ezután Jolán a gazdag, elegáns férje karján egy estélyre megy. Az előkelő társaság a bűn melegágya. Va-jon Jolán belépője estélyi ruhát takar, vagy csak a vágytól tüzes, csupasz testét? Csak szereplőink tudják a választ. No, meg minden titkok tudója: az író? szerző. Aki talán maga Az ördög. A Ka-rinthy Színház régi-új bemutatóján minden lepel lehull. Voila!”

AJÁNLÓ!
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https://ronaikatalin.hu/
https://youtu.be/ENmHwfmeonM
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Az új kezdet, azaz újra tudjuk kezdeni 
a régi hibák megismétlése nélkül?

NE NÉZZ FEL!

Elengedtük a régi évet, bizakodva nézünk az új elébe. Fogadalmakat teszünk, ezúttal majd 
másképp lesz. Tanultunk a hibáinkból, az óesztendő hadd menjen amerre lát, az újesztendőben 
pedig minden várakozásunkat felülmúló csodákban lesz részünk minden tavalyi kínunkért cse-
rébe. Persze, hogy így érezzük, és ezt szeretnénk. De valóban megtanultuk a leckét? Akár mint 
független individuum, akár mint emberiség? 

Adam McKay rendező húsbavágó, sci-fi ko-
médiának álcázott, de véresen komoly szatírája 
az ünnepélyes újrakezdés fennkölt jelenetét egy 
groteszk és cinikus végkifejlettel csapja agyon a 
film legvégén, de hogy ne spoilerezzünk, ezt a 
frappáns kis finálét meghagyom azoknak, akik 
még nem látták ezt a remekművet. 

Amit kapunk, egy rendkívül alapos és kegyet-
len görbe tükör a modernkori létünk - és tegyük 

hozzá az igazságosság kedvéért, hogy elsősor-
ban a nyugati urbánus lét - mindennapjairól. 

Kapunk celebeket, hazug és képmutató té-
véműsort, felszínes és érdekeken alapuló kap-
csolatokat, közönyt, idétlenséget, és felelőtlen, 
csakis a pillanatnak élő hurráoptimizmust, miköz-
ben a valós veszély feketén-fehéren (vagy inkább 
stílszerűen színes, szélesvásznú valójában) ott 
araszol felénk a világűrből, csak épp senki nem 
akarja komolyan venni. 

SZÁSZ DÁVIDFILMSAROK
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Nyilván ezt a receptet sok hollywoodi block-
buster elsütötte már, közhelyesebbnél közhelye-
sebb formában. Csakhogy távolról sem így. És 
pont ez adja a film mélyebb rétegeit, mert hiszen 
nem a világot megmentő hős mítoszára, az ame-
rikai klisére alapoz, hanem épp azt állítja pellen-
gérre. A végeredmény pedig, talán sokkal jobban 
is hasonlít arra, ami a valóságban egy hasonló 
helyzetben lejátszódna, mint ahogy azt az elkop-
tatott popcorn-mozik ábrázolják. Az Egyesült Ál-
lamok elnöke, ezúttal nem a bölcs, és a helyzetet 
átlátó, majd hazafiként felelősen cselekvő elnök 

úr, hanem egy népszerűséghajhász, a tetszési in-
dexén és az imidzsén kívül mindenre fittyet hányó 
dekadens primadonna, a zseniális Meryl Streep 
alakításában. 

A film alap sztorija sem új voltaképpen: adott 
egy kissé szeleburdi, szétcsúszott tudós (Leonar-
do diCaprio) és a lelkes, bár enyhén cinikus, és 
paranoiára hajlamos diákja (Jennifer Lawrence) 
akik a csillagvizsgálón egy új üstököst fedeznek 
fel, mely a számításaik szerint minden kétséget 
kizáróan a Földbe fog csapódni mintegy 6 hónap 
múlva, ezzel a Föld kipusztulását okozó eseményt 
előidézve. 

 Mire aztán hosszas viszontagságok árán hőse-
ink elérnék, hogy a probléma megoldására fo-
ganatosított eltérítő rakéták elinduljanak, szinte 
törvényszerűen ostoba módon, minden észérv-
vel dacolva lép közbe a kapitalizmus mohó gépe-
zete: a tervet egy tollvonással áthúzzák, mert egy 

prominens, kellő hatalommal bíró fülbesugdosó 
guru feltárja az elnök asszony előtt az üstökösben 
rejlő financiális lehetőségeket, többek között az 
abban fellelhető ásványkincsek mellett érvelve. 

Nem nehéz észrevenni az alkotók által egyéb-
ként is nyíltan kommunikált metaforát, miszerint 
a film üzenete elsősorban a klímaválságra, illetve 
a szélesebb közönség erre való reakciójára utal. 
Azaz: hiába a tudományos körök által megerősí-
tett tény, a konteókra, és a tényszerűtlen fejtege-
tésekre a társadalom mindig jóval fogékonyabb-

nak mutatkozik. Másrészről egy ilyen horderejű 
rossz hírt mindig könnyebb elbagatellizálni, mint 
elfogadni, pláne tenni ellene. A “miért foglalkoz-
zak olyan problémával, ami nem az én kertem-
ben zajlik”, a “velünk ez úgysem történhet meg”, 
az “ilyen a valóságban nincs, csak mese az egész” 
reakciók egytől egyig tetten érhetők. A probléma 
filmbéli ábrázolása során rengeteg reakció, és 
emberi megnyilvánulás emlékeztethet bennün-
ket akár a COVID pandémia kezdeti időszakában 
tapasztalt közhangulatra: a social médiában ke-
ringő fél információk, és elméletek gáttalan ter-
jedésére, és ezeknek a közösségekre gyakorolt 
hatására. 

Ami igazán tanulságos, és majdhogynem ijesz-
tő jelenség volt, az egyébként a jelen film fogad-
tatása: számos kommentet olvasva teljesen vilá-
gosan látszik, hogy sajnos a közönség egy igen 
jelentős hányada egyáltalán nem értette, mire is 
megy ki a játék.  Arra pedig pláne nem ébredt 
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aa
rá, hogy ez esetben pedig a film éppen róla szól. 
Néhány influenszer tartalmatlan, mégis milliónyi 
nézőt a laptop elé szegező vonaglását elnézve 
ráadásul olyan hitelesen, hogy az még csak nem 
is tekinthető paródiának, hanem sajnos maga a 
lesújtó valóság. 

Ebbe a görbe tükörbe pedig talán túl fájó és 
kínos lehet egyeseknek belenézni, ami viszont 
megint csak aláhúzza jelen filmalkotás égető ak-
tualitását. 

A film másik vonulata ugyanis éppen a mo-
dern fogyasztói társadalom értékvesztettségét 

ábrázolja tűpontos precizitással. A fennhéjázó, 
üres celebek, a bulvárhírekre feltüzelt utca embe-
re, a trendeket formáló, de valójában a nagy köz-
helyes semmiről fecserésző megmondóemberek 
uralják ezt a világot, alig hagyva teret pár őszinte, 
tiszta és intakt karakternek. Nemcsak hogy sem-
mibe veszik, de egy ponton túl a nevetség tárgyá-
vá is teszik őket, amiért azok teljesen kilógnak az 
általuk megrajzolt klisékből.

Még a filmben szintén tudós Dr. Teddy Og-
lethorpe (Rob Morgan) figurája is belefeledkezik 
az aktuális celebpár, a kis túlzással tulajdonképp 
önmagát alakító Ariana Grande által megszemé-
lyesített tini pop díva, és rapper barátja közti bul-
vár-románc alakulásába, és magát a főhős tudóst 
(Leonardo di Caprio) is elkapja a népszerűség, és 
a korábbi frusztrációiból táplálkozó gőg gépszíja, 

majd meg sem áll a trendi műsorvezetőnő (Cate 
Blanchett) ágyáig. 

A mellette még ezek után is hűségesen kitartó 
felesége karakterében fedezhető fel talán egye-
dül némi emberi melegség, valamiféle belátó 
bölcsesség, és tartalom, szemben a film szinte ka-
rikatúrába hajló egyéb karaktereihez viszonyítva. 
Illetve, a nevetség tárgyává tett és mémmé silá-
nyított - egyébként magát az üstököst felfedező, 
és így róla elnevezett - csillagász növendék Kate 
(Jennifer Lawrence) szintén komoly jellemfejlő-
désen megy keresztül: a korábbi magába forduló, 
cinikus és egzaltált fruskából végre felszabadult, 

elfogadó és nyitott személyiség válik, minden 
korábbi őt ért atrocitás ellenére, vagy épp azok 
hatására. 

A filmben a társadalom megosztottsága, a 
tömeghisztéria lélektana, a szájhagyomány által 
torzuló információtartalmak, mind-mind mesteri 
precizitással kerülnek ábrázolásra, mindezen le-
hangoló tényezőket azonban a film alap sztorija 
ellenére mégis balanszban tartja némi egészsé-
ges fanyar humor, ami miatt az alkotás mégsem 
csúszik át a letargia lápvizére.

Még tovább megyek: egyenesen a boldogság 
receptjét, és az ébredés ígéretét kínálja a film, 
amennyiben az alapvetően emberi, és így ránk 
is vonatkozó gyarló mivoltunk ellenére képesek 
vagyunk felismerni, hogy milyenek ne legyünk. 
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Keresse weboldalunkat, Facebook, LinkedIn,
Pinterest és Instagram profilunkat 
a magazinnal kapcsolatos friss információkért!

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

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

CZECZON VANDA

3 évig készült, ez alatt az idő alatt összesen 
több mint 2000 emberrel készítettek interjút 60 
országból nemtől, életkortól, vallástól, etnikai 
hovatartozástól és financiális helyzettől függet-
lenül. A film célja bemutatni a világ különböző 
pontjain élő emberek történetét, adott témákon 
keresztül. Az interjúk témái között szerepet kap 
például a szeretet, gyűlölet, élet, halál, elfoga-
dás, megbocsátás, harag, háború, szexualitás, 
pénz, munka. Ezekre csak a válaszokból, törté-
netekből következtethetünk, hiszen a kérdése-
ket, a témák címét, az interjú alanyok nevét, il-
letve származását, életkorát nem tudjuk. Nem ez 
a lényeg. A hangsúly a személyes történetekre, 
élethelyzetekre és érzelmekre van helyezve.

A filmnek egy hihetetlenül őszinte, meghök-
kentő, érzelemdús atmoszférája van, melyhez 
az interjúkat megszakító, legtöbbször lélegzet-
elállító légi felvételek és az alattuk megszólaló 
zenék is nagyban hozzájárulnak. Találkozhatunk 
vicces, szomorú, elgondolkodtató, kétségbeejtő, 
megrázó és boldog, reménykeltő történetek-

kel is egyaránt. Pontosan ezek miatt, és a fan-
tasztikus atmoszférának köszönhetően a film né-
zése közben ambivalens érzések kavaroghatnak 

A HUMAN, azaz az EMBER, egy 2015-ös francia dokumentumfilm, melyet Yann Arthus-Bert-
rand környezetvédő írt és rendezett. A közel 3 órás film gyakorlatilag interjúk sorozatából és 
exkluzív légi felvételekből áll, mégis hihetetlen erővel bír és olyan érzelmi hullámvasúton viszi 
keresztül a nézőket, mintha egyszerre néznénk drámát, akciót, romantikus és lélektani filmet.
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bennünk. Megdöbbentő hallani, emberek miken 
mennek/mentek keresztül, hogyan jutottak túl 
ezeken, hogyan éltek túl bizonyos helyzeteket, 
mennyire kétségbeesettek vagy éppenséggel 
hálásak. Egyszerűen kirázza a hideg és libabő-
rös lesz a néző, amikor végighallgatja ezeket a 
sokkoló, néhol nyomasztó, elgondolkodtató tör-

téneteket. Tökéletesen bemutatja, mennyire más 
értékrenddel bírunk, és mennyire különbözőek 
vagyunk, mégis mennyi közös van bennünk. 
Szívmelengető, ahogy egy idős asszony hatal-
mas mosollyal az arcán meséli, mekkora öröm 
számára az, hogy minden reggel kimegy a föl-
dekre dolgozni, mert ő ezt szereti csinálni. Elke-
serítő azt hallani, ahogy egy édesanya arról be-
szél, hogy nincs mit adnia enni a gyermekeinek. 
Megdöbbentő egy édesapa szájából hallani, 
hogyan bocsájtotta meg lánya meggyilkolását, 
egy volt katona történetét, egy abortusz miatt 
börtönbe zárt nő történetét…

Furcsa és egyben ijesztő belegondolni, 
hogy mik történnek körülöttünk nap, mint nap 
a világ különböző pontjain, amíg mi, tegyük 
fel, épp reggelizünk vagy elindítunk egy mo-
sást. Számomra ez a film az elfogadásról és az 
empátiáról szól. Nem számít ki, honnan, milyen 
körülmények közül való. Ami igazán számít, 
hogy mind emberek vagyunk. Mind ugyanany-
nyira fontosak és egyediek. Értékes emberek 
érzésekkel, félelmekkel, nehézségekkel, örö-
mökkel, vágyakkal, álmokkal.

17 éves voltam, amikor szembe találtam 
magam ennek a filmnek az ajánlójával egy Fa-
cebook csoportban. Amint elolvastam, tudtam, 
hogy meg kell néznem. Azt hiszem a legjobb 
döntés volt. Együtt sírtam, együtt nevettem az 
interjú alanyokkal, végig rázott a hideg és köz-
ben folyamatosan az járt a fejemben, bárcsak 
minden emberhez eljutna ez a film, és ha csak 
egy kicsit is, de megingatná azokat a bizonyos 
sztereotípiákat, amelyek jelen vannak az éle-
tünkben. A film végén szóhoz sem tudtam jutni, 
könnyes szemmel bámultam a képernyőt. Óriási 
hatással volt rám.

A film megtalálható YouTube-on, 3 részben 
angol, illetve magyar felirattal is. Habár a hossza 
és a tartalma miatt nem feltétlenül mondanám 

egy könnyen fogyasztható filmnek, egy napot 
érdemes rászánni, hiszen egy csodálatos alko-
tásról van szó, mély tartalommal.

Ha egyetlen filmet kéne mondanom, amit vé-
leményem szerint mindenkinek látnia kellene, 
hezitálás nélkül ezt a filmet választanám.



Csatlakozz a Csak POZITÍVAN közösséghez 
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https://www.facebook.com/groups/273584193762189


46   CsPM

A tavalyi év megannyi változása közül az egyik legmeghatározóbb tapasztalatom első vállal-
kozásom megszüntetése és újratervezése volt.

2019 őszén egy munkaügyi központ általi támogatásnak köszönhetően tudtam belevágni 
régóta dédelgetett álmom megvalósításába: kipróbálhattam magam egyéni vállalkozóként.

Egy nagyon kedves könyvelő ismerősöm segítségével tettem meg az első lépéseket: pályá-
zatírás, NAV regisztráció és minden egyéb, ami ezzel jár.

Új év – új cikksorozat avagy 

Vendéglátás Másképp Blogi módra

BLOGI

Igazi kos módjára vetettem bele magam az ér-
demi munkába, különösebb előzetes szervezés 
és tervezés nélkül, de olyan lelkesen, ahogy az 
ember csak azt tudja csinálni, amit igazán szeret. 
Fb-os élő adások formájában tartottam előadá-
sokat, vendéglátó sulikba jártam arról mesélni a 
végzősöknek, mi minden vár rájuk a „nagybetűs 
életben”. Abban a kemény, de sok örömöt és si-
kerélményt is tartogató szakmában, melyet úgy 
hívnak Vendéglátás.

25 év alatt két országban több, mint egy tu-
catnyi munkahelyen szerzett tapasztalatomat 

vágytam megosztani mindazokkal, akik hajlandók 
változ(tat)ni annak érdekében, hogy szebb, jobb 
és tartalmasabb életet élhessenek határon innen 
vagy túl BOLDOGulva.

Újra akartam indítani az ausztriai évek során 
írt blogomat, könyv formában megjelentetni ko-
rábbi már nem elérhető bejegyzéseimet és még 
megannyi tervem volt.

Tudtam, hogy sokat kell tanulnom mire úgy él-
hetek meg az általam hivatásnak tekintett munká-
ból, ahogy azt elképzelem.
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Tudtam, hogy lesznek folyamatos kihívások és 
akadályok, de azt is tudtam, hogy a hitem, szor-
galmam és kitartásom előbb-utóbb meghozza a 
vágyott gyümölcsét.

Amit sokakkal együtt nem tudtam, hogy köze-
leg 2020 márciusa és egy olyan élet, ami hozzám 
hasonlóan kevesek tervében szerepelt csak…

Vállalkozás szüneteltetés, munkakeresés, vá-
laszra sem méltatott önéletrajzok garmadája 
hosszú heteken keresztül...

Aztán egy olyan lehetőség, amire legvadabb 
álmaimban sem gondoltam volna.

Új szakma tanulása az alapoktól kezdve.
44 évesen, bizonytalan kezdőként egy szá-

momra teljesen ismeretlen területen.
Olyanoktól kényszerülve segítséget kérni és 

tanácsokat elfogadni, akik abban az évben szü-
lettek, amikor jómagam érettségiztem.

Talán nem okozok vele meglepetést, ha el-
mondom: finoman fogalmazva sem éltem meg 
könnyen a helyzetet…

Nem látva azonban más megoldást az adott 
helyzetben való „túlélésre”, úgy döntöttem jó 
szokásomhoz híven igyekszem kihozni a fennál-
ló szituációból a tőlem telhető maximumot. Sze-
rencsére mindig voltak körülöttem számomra 
kedves emberek, akikkel megtaláltam a hangot 
és hajlandó voltam nagy levegőt véve hallgatni 
rájuk – ha néha nem is szívesen. Hiszen amióta 
az eszemet tudom megszoktam, hogy jóformán 
csak magamra számíthatok, ha azt akarom, hogy 
minden a terveim szerint haladjon.

Na de mi van akkor, ha a tervek szerint egészen 
másképp akarok csinálni valamit, mint ahogy az 
ott és akkor egyáltalán lehetséges?

Mikor azt érzem, hogy nem és nem tudok 
megfelelni azoknak a fránya elvárásoknak, amiket 
mások támasztanak irányomban.

Mikor elégedetlen vagyok saját magammal, 
mert lassabban és döcögősebben haladok, mint 
szeretnék.

Mikor fogy a pénzem és halmozódik az adós-
ságom és ez olyan szinten tesz frusztrálttá, hogy 
egyre kevésbé tudom az elvárásoknak megfele-
lően végezni a munkámat.

Na, olyankor érdemes bepakolni egy hátizsák-
ba 4 napra való ruhát és némi „száraztápot” ne-
kivágva a Káli-medencének. Egy olyan csapattal, 
akik közt azt érzem: lehet MÁSKÉPP. Békében, 
szeretetben, egymást elfogadva olyannak ami-
lyenek vagyunk bandukolni naponta 10-20 ki-
lométert. Jókat beszélgetni vagy csak nagyokat 
hallgatni, megosztani egymással az elemózsiát és 
az aznapi élményeket.

Aztán újult erővel térni vissza a munkához, már 
nem érezve azt, hogy alig várom, hogy belém 
kössön valaki és elküldhessem az illetőt mele-
gebb éghajlatra.

Nagy levegőt véve ismét nekiveselkedni a 
tanulásnak az engem választó, bár még mindig 
nem igazán a sajátomnak érzett szakmában, de 
legalább már egy biztosabb bevétel birtokában.
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Kibírni az évből hátralévő két és fél hónapot és 
remélni, hogy a következő év könnyebb és egy-
szerűbb feladatokat tartogat számomra.

Aztán a Gondviselésnek hála, kapni egy lehe-
tőséget, hogy 2021 az igazi Változás éve lehes-
sen számomra.

Életmódváltással, kapcsolati átrendeződések-
kel és stabilizálódó anyagi helyzettel.

Újra átélve Müller Péter számomra oly kedves 
gondolatát mely szerint:

„A csoda észrevétlenül lép az életedbe. Hét-
köznapi, közönséges, szürke pillanatnak álcázza 
magát. És csak sok év múlva döbbensz rá, hogy 
igen, ez csoda volt.”

Az engem megtaláló csodákról pedig rész-
letesen a Magazin ezévi számaiban mesélek. 
Kívánom Önöknek Kedves Olvasóim, hogy 
sokan merjenek úgy dönteni: velem tartanak. 

https://kaveszunet-az-elmenek.webnode.hu/kapcsolat/
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BLOGI

Változz Velünk

A karácsonyi számban a Változz velünk program „edzőbá”-jának, 
Dobler Norbinak a cikkét ajánlva zártam a 2021. évi cikksorozato-
mat, melyben mindazokat mutattam be, akiknek életem eddigi leg-
sokrétűbb változását köszönhettem.

Idén márciusig pedig vendégszerzőként hozok néhányat a „Vál-
tozóTesók” közül, akikkel tavaly 4,5 hónapig együtt edzettünk, ta-
nultunk, sírtunk-nevettünk és haladtunk a céljaink felé.

Ki-ki a maga által jónak érzett Utat járva végre-valahára.
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Mostani számunkban a Program megálmo-
dója által mellém rendelt Párom, Földi-Hermann 
Gabi és az egy szem Férfi Kiválasztott, Kohári 
Imre soraiból tudhatják meg kedves Olvasóink, 
nekik mit adott a lehetőség, amit 2019 karácso-
nya hozott számunkra. Honnan hova jutottak és 
mit köszönhetnek az általam korábban már be-
mutatott Mentoraink szaktudásának és persze 
saját kitartó munkájuknak.

Gabi amúgy csajosan, kicsit részletesebben 
mesél az élményeiről, Imre pedig pasis szűksza-
vúsággal szorítkozik a lényegre. Fogadják szere-
tettel soraikat!

„Voltam valaki, lettem nő. Voltam kereső, let-
tem kutató. Voltam kisegér, lettem színfolt…

Nem hiszek a véletlenekben.

Abban annál inkább, hogy a megfelelő dolgok 
pont akkor érkeznek, amikor idejük van. Ilyen volt 
A Program is. Elértem egy olyan ponthoz az éle-
temben, amikor lépnem kellett. De merre? Mit? 
Olyan sok kihagyott év után, a múltamtól már rég 
elköszönve, egyáltalán nem volt jövőképem.

Ötletem, elképzelésem rengeteg. De az érzés, 
hogy menni fog, vagy ha nem is megy majd, meg-
rázom magam és megyek tovább, nem volt meg. 

Semmilyen módon nem hittem magamban, bár 
a környezetem biztatott, sorolták a velem kap-
csolatos jó dolgokat. Mintha valaki másról be-
széltek volna.

No de a program. Testi lelki tuning. A leg-
jobbkor. Lehetne méltatni a belső békét a külső 
egységével szemben, de ne áltassuk magunkat! 
Minden, mindennel összefügg. Mert oké, hogy 
ha a lelkem rottyon van, ez kívülről is látszik, de 
fordítva pont ugyanígy van. Emiatt is érzem azt, 
hogy ez a csapat kompletten kellett ahhoz, hogy 
megéljem a felismeréseimet, és visszataláljak 
magamhoz.

Mi változott?
Az első pár sorom tömören vázolja.

Aki korábban ismert, egy vagány, sokszor szo-
rongásból poénkodó, de alapvetően a háttérben 
létező embernek ismert. Nőiesnek, magabiztos-
nak semmiképp nem tartottam magam, talán ezt 
kompenzáltam a színes frizurákkal, számtalan (na 
jó, elég sok) tetoválásommal.

Mára sok olyan dolgot leraktam, aminek a ter-
hét más helyett cipeltem. Mások elvárásait, nyű-
gét, baját...(Miért én akartam megoldani?)

Megtaláltam az értékeimet, elfogadtam, hogy az 
a típus vagyok, akinek nem egyenes vonalú úton, 
hanem saját maga taposta ösvényeken kell eljutnia 
a céljaihoz. Mert az se baj, ha több a célom.

A belső változások eleve megdobták a saját 
magam által mélyre ásott önbizalmamat, de a 
rendszeres edzés, és a szembesítés a női valóm-
mal (stílus és színtanácsadás, valamint „Királylány 
Nap”) egy teljesen új világot nyitottak. Nem let-
tem díva, és tűsarkakon sem tipegek, de a piros 
bakancsomban, sárga fülbevalóval is tudom NŐ-
nek érezni magam.

Gabi “előtte”
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Van egy mondás, nem tudom, kitől hallottam: 
ne csak szép legyél, okos is. Nos, én szépnek sose 
tartottam magam, de semmiképp nem szerettem 
kukán ülni egy társaságban, ezért elég sok irányú 
az érdeklődésem. Emiatt, vagy, mert magamtól 
akartam megtanulni, az angolom nem volt túl jó. 
De egy jól összerakott tanmenet, és egy szuper 
tanulási technika segítségével, sokkal magabiz-
tosabb lettem ezen a téren is.

Kreatív embernek tartom magam, viszonylag 
jó kézügyességgel. Azonban a művészet és lélek 
kapcsolatát megélni nem volt még lehetőségem 
idáig. Itt megtapasztalhattam azt is, hogy az ész-
revétlen koncentráció milyen pozitív hatást gya-
korolhat az emberre. Azóta is vannak pöttyös me-
ditációim, ezekbe legalább nem alszom bele.

És ha már kreativitás: én tudok rajzolni. Aha... 
Az anno lelkes ceruzaforgatóként papírra vetett 
műveimet megmosolyogta a jobb agyféltekém. 
De igen... MOST már tudok rajzolni... egy kicsit.

A hab a tortán pedig a visszakapott egészsé-
gem. S jelentem: ki lehet gyógyulni a hipochond-
riából! Kell egy jól beállított étkezésre alapozott 
életmód váltás – ez pont elég. Nem mellékes az 
sem, hogy most a program megálmodójával dol-
gozom. Összefoglalva a ’Változz velünk’ valóban 
megváltoztatott, s bár melós szinten tartani az 
elért eredményeket, de nagyon is megéri. Van, 
amin még dolgoznom kell, mert ez csak az út 
eleje volt, a kezdő lökés... a valóban nagy dolgok 
még csak most jönnek.”

„Tavaly ilyenkor, amikor egyetlen férfiként be-
jutottam a Változz Velünk programba, még sej-
telmem sem volt róla, hogy meddig juthatok el 
a lányokkal karöltve, mert elképzelésem sem volt 
róla, hogy miről is szól konkrétan ez a program!

Egyáltalán, el kell-e jutnom valamerre?
Poénosnak tűnt a dolog és kíváncsi voltam.
Aztán jöttek a Mentorok és a program nevéhez 

hűen, változást hoztak az életembe. Négy és fél 
hónap alatt jobban megismertem magamat, mint 
az előtte lévő 45 évben.

Ennek köszönhetően, el tudtam indulni egy 
olyan úton, amiről előtte csak álmodoztam. Sőt! 
Már elég jól benne is járok.

Cukrászként egy olyan vállalkozás kiépítésén 
dolgozom, ami egyelőre még nélkülözi a saját 
műhelyt, így más cukrászműhelyében tudom el-
készíteni a tőlem online megrendelt tortákat, sü-
teményeket. Persze a cél, hogy idővel saját cuk-
rászatom legyen. Mivel a rajzolás is a kedvenc 
elfoglaltságaim közé tartozik, ötvöztem a szak-
mával és egyedi festett, pontozott torták, sütik 
készítése lett a fő irányvonal a hagyományos és 
mentes sütik mellett.”

Gabi és Imre így él(t) tehát a kapott lehető-
séggel, hogy van mód MÁSKÉPP csinálni. Há-
rom gyermekes családanyaként és két gyer-
mekes családapaként, akár 40 fölött eldönteni, 
hogy változ(tat)unk.

Következő számunkban Ildó, a lovak szerel-
mese és Hajnal a festővászon varázslója mesél 
Önöknek Kedves Olvasók. 2021-ben megélt 
tapasztalataikról, melyek inspirációként szolgál-
hatnak mindazoknak, akik szebben, jobban, tar-
talmasabban vágynak élni. Tartsanak velünk feb-
ruárban is és addig is hallgassanak a szívükre, ha 
azt súgja itt az idő változ(tat)ni.
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Tisztelt leendő hirdetőink, cégek, vállalkozók, szervezetek!

Kérjük Médiaajánlatunkért látogassák meg 
weboldalunkat 

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

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

http://cspm.hu/mediaajanlat/
https://epitoguruk.hu/
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Dare to be the best! 
Építsd tudatosan önmagadat!
Építsd tudatosan pályafutásodat! 
– Érzelmi előtakarékosság

PÁLI PATRÍCIA

“HA MINDEN ÉRTÉKEM A TEHETSÉGHEZ KAPCSOLÓDIK ÉS AZZAL EGYÜTT, AHHOZ VISZO-
NYÍTVA LÉTEZIK, AKKOR MILYEN ÉRTÉK MARAD BENNEM, HA A TEHETSÉGEM INAKTIVVÁ 
VÁLIK?”

Meg kell menteni életterületeket és energiákat a tehetség elől, hogy stabilan és erőforrások-
kal telten fel tudjon épülni egy a tehetség vonzáskörzetétől különböző élet, amire építeni lehet a 
tehetség életünkből való eltűnése esetén, s ami folyamatosan jelen van életünkben ellensúlyoz-
va a hegemóniára törő tehetség akaratos mindent akaró bekebelezését.
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Két alapvető elképzelés ihlette az érzelmi elő-
takarékosság elméletem megalkotását.

Először is az érzelmi előtakarékosság gondola-
tát a tehetség alapvető jellemző, a mindent kisa-
játítani akaró jellege alapozta, az a mindent maga 
alá rendelő és saját életterévé alakítani akaró 
mindenek felett álló erő, amivel rendelkezik.

Másrészt pedig, ha már az “Építsd tudatosan 
önmagadat! Építsd tudatosan pályafutásodat!” 
két pilléres siker elméletet megalkottam, akkor 
kellett egy olyan szemléleti háttér és a “hogyan-
ra” választ adó formula, amivel önmagunk építé-
sét el lehet kezdeni - főleg - tehetséges emberek 
esetén.

Ez lett az érzelmi előtakarékosság elmélete, 
azaz egy olyan tudatos én-építési folyamat meg-
alkotása, ahol a jelenből kiindulva egy stabil hosz-
szú távú bázis építhető fel a tehetséges ember 
számára egy, a tehetségétől különböző énrészen 
keresztül.

Az érzelmi előtakarékosságot legjobban a 
pénzügyi előtakarékosság, öngondoskodás min-
tájára érthetjük meg.

Miért van a pénzügyi előtakarékosság?
Azért, hogy a jelenből indulva elkezdjünk te-

matikusan és tudatosan egy olyan pénzügyi bá-
zist - és ezáltal - stabilitást felépíteni, amire majd 
ott a jövőben építeni lehet, ami megfelelő bizton-
ságot fog nyújtani önmagunk számára.

A pénzügyi előtakarékosság során itt a jelen-
ben pont annyi pénzről mondunk le - a jövőnk 

javára - ami mellett, aminek hiányában itt a jelen-
ben is kényelmes életet tudunk élni.

Egy olyan összegről mondunk le itt a jelenben 
- vagy mondhatjuk úgy, hogy döntünk felelősség-
teljesebben és hosszabb távon hasznosabban a 
sorsa felett - ami itt a jelenben talán arctalanul el-
tűnne, csak úgy láthatatlanul sodródna bele éle-
tünkbe.

A jelenben arctalan, a jövőnkben biztonsá-
gunk életre kelt lenyomata.

Nem veszélyeztetem a jelent, de biztonságba 
helyezem a jövőmet.

Érzelmi előtakarékosság esetén is pont ez fog 
történni, azaz egy olyan tudatos jövő tervezés, 
ahol a tehetség mindent felemésztő erejétől itt 
és most a jelenben elkezd a tehetséges ember 
különválni.

De van valami gond ezzel az elmélettel – vall-
juk be őszintén.

Vagy talán úgy is fogalmazhatok, hogy ahogy 
nyíltan vállalni szoktam, szeretek szembe felmen-
ni a mozgólépcsőn, úgy pontosan tudom, hogy az 
érzelmi előtakarékosság elképzelésem is nagyjá-
ból minden érdekkel szembe menő – mindamel-
lett nagyon hasznos elképzelés – gondolat. Nincs 
olyan szereplője ennek a tehetséget érintő törté-
netnek, aki nem veszélynek, a tehetség kibonta-
kozása ellen tett lépésnek értékelné a jelenben 
az érzelmi előtakarékosság elméletet. De egyben 
nincs olyan a mennyből a pokol mélyére zuhant 
egykori fénylő tehetség, aki ne úgy tekintene erre 
az elképzelésre, hogy: “Bárcsak lett volna valaki, 
aki ideje korán felkészítette volna őt erre a tehet-
ség elmúlta utáni életre és egy működőképes 
tervre építhette volna tovább az életét!”

 
A tehetség egy elképesztő perspektívát ígér, 

egy olyan jövő lehetőségét, ami csak nagyon ke-
veseknek adatik meg. Aminek már puszta lehető-
sége és reménye is önmagában kiváltság. Mely 
kiváltságos állapotot először – főleg gyerekek 
esetén – a tehetséges ember környezete hozza 
fókuszba és kezdi a tehetséget ez irányba orien-
tálni - A mennyből csak a pokolba vezet közvetlen 
út, a földön nincsen megállás – a tehetség szélső-
séges dinamikájának nyomában címmel hosszan 
írtam erről a jelenségről –, és egyre erőteljeseb-
ben kiemelni tehetségénél fogva az “átlagembe-
rek” közül a tehetséget.

Azaz, ha úgy nézzük az “Építsd tudatosan pá-
lyafutásodat” irányba indul el egy hangsúlyosabb 
építkezés.
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A tehetségek esetén aránytalanul elbillen a 
mérleg a pályafutás javára, azaz az önmagunk 
építésének rovására, ami itt és most a legmegfe-
lelőbb iránynak tűnik. Hiszen a tehetség környe-
zete is ezt legalizálja és maga a tehetség is azt éli 
meg, hogy így kell lennie. Hiszen olyan perspek-
tívát ígér a tehetség adta vízió, amiért semmilyen 
befektetett energia nem kár.

A tehetségek esetén ismert tételmondat a “Fel-
áldoztam a gyerekkoromat” itt és most a jelenben 
egy ésszerű befektetésnek tűnik, ami ugyan ne-
héz és fájdalmas, de az elérhető magasságokhoz 
képest egy racionális döntéssorozatnak tűnik. Így 
alakul ki végül az én=tehetség egyszerű matema-
tikai képlet, ami egészen addig egy működőké-
pes és fenntartható állapot, amíg a tehetség jelen 
van az ember életében.

De mi van a tehetségen túl?
 
“MERT KI VAGYOK ÉN, MIT ÉREK ÉN, HA A 

TEHETSÉG TÖBBÉ MÁR NEM RÉSZE AZ ÉLE-
TEMNEK?”

Két világ között, a senki földjén ragadva.
Mert utólag mindig ott a kétségbeesés.
Mert visszatekintve végül egyedül marad a te-

hetség.

A jelenben támadás a tehetséggel szemben, a 
múltból tekintve életmentő mentőöv, ami átme-
netet, hidat jelent a tehetség zárt univerzumának 
világából, a “valódi” életbe.

A jelenben fölösleges pazarlás, a tehetségre 
fordítható erők és energiák indokolatlanul nagy-
vonalú elszórása, a jövőből nézve egy stabil pont, 
egy új kezdet reménye az érzelmi előtakarékos-
ság, amit a jelenben mindenki tilt és a tehetsé-
gedet veszélybe sodró lépésnek tart. De amin a 
jövőben egyedül kell majd megküzdened, mert 
akik a jelenben eltiltanak tőle, azok a jövőben a 
tehetséged nélküli életedben hirtelen eltűnnek, 
és már nem fogják a kezedet fogni. Ott a semmi, 
a krízis közepén, egyszerűen csak ki fognak lökni 
a tehetség pici és zárt univerzumából, mint fölös-
leges és hasznavehetetlen elemet - aki te vagy 
a tehetséged gyakorlásának hiányában - oda a 
semmibe.

Tehetséges vagy?
A te kezedben van egyedül a döntés, hogy 

miként építed tudatosan az életedet és hogyan 
érzelmi előtakarékoskodsz a jövőd érdekében.

Senkinek nem lesz ez érdekében, csak szá-
modra és jövőbeli éned számára lesz fontos és 
értékes öngondoskodás.
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Beharangozó, 
vagy amit akartok

Egyke lévén meg kellett találnom gyermekkoromban azokat a lehetősé-
geket, hogy egyedül ellegyek, vagy ha játszani támadt kedvem, akkor vagy 
egyedül tegyem meg, esetleges elképzelt szerepjátékokkal. Édesapámmal 
kártyajátékban tudtunk elmerülni, amelyet anyukám utált, ezért aztán az is 
hamar elhalt, lelkes belső kényszer híján. 

Amikor sikerült kapcsolódnom korombéliekhez, akkor legtöbbször az is-
kolai, edzéstermi mozgásos játékok töltötték ki a játékidőt. Természetesen 
nem voltam mindig magamra hagyva történeteimmel, de mivel hathetes ko-
romtól közösségekben „nevelődtem”, – bölcsőde, óvoda, általános iskola, – 
emlékeim azokról az időkről elég ritkásak, és nem igazán szívderítőek. 

„A játék
Az különös
Gömbölyű és gyönyörű,
Csodaszép és csodajó,
nyitható és csukható,…” 

(Kosztolányi Dezső: A játék)
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A hatvanas évekbeli óvodában az is játéknak 
tűnt, amikor a konyhás néni patkányt látva el-
kezdte kergetni, és az egész óvoda minden kis 
lurkója visítva szaladt, a lapáttal rohanó tajtékzó 
nő nyomában.

Végül is, mindenből lehet játék. Nem kell ah-
hoz az a választék, amilyet a fogyasztói társada-
lom termelt ki magából.

A bőség mérhetetlen zavarában a hiány érzé-
se akkor is megjelenik a gyermekekben, ha a szo-
bájuk telis-tele van játékkal, ömlesztett Legóval, 
vagy már a kilencedik Barbiet, kisautót, kapták 
ajándékba.

A homokozóban rengetegszer láttam, míg 
unokáim kicsik voltak, hogy bármennyi homo-
kozó játékkal érkezik is le a szülő, a gyermeknek 
csakis az én unokáim játéka kellett. Természete-
sen, ez megtörtént fordítva is, hogy az én gyer-
mekem, unokám vette ki a másik gyermek kezé-
ből az aktuális játékot.

Ugyanakkor a gyermeki fantázia, és kreativitás 
annyira széles spektrumú már egészen pici kor-
ban, hogy bármivel tud a gyermek játszani, akár 
egy műanyag dobozzal is órákon keresztül, is-
merkedve az anyaggal, fogással, tapintásával, rá-
gicsálva az ízével, sőt! A játékos gyermek hamar 
ráébred, hogy a dobozt hajigálni is lehet, anya 
úgyis visszadobja.

Ekkor születik meg a legjobban látható, hallha-
tó visszajelzés arra, hogy ez a játék nagyon jó, mert 
érkezik az a gyöngyöző kacagás, melyre csakis a 
boldog gyermek képes. (Azt gondolom, a felnőt-
teknek sem ártana feszültségoldásra megtanulni 

ilyen gyöngyözően 
kacagni!)

A játék végigkíséri 
fejlődéstörténetünket. 
Már a kőkorszakban is 
voltak játékeszközök, 
melyek a felnőttek kő-
ből készült munka,- 
és harci eszközeinek 
kicsinyített másai 
voltak, ezáltal a gyer-
mekek képességét 
fejlesztő eszközei is. 
A görög kultúrában 
fizikai és szellemi 
erőt növelő játékesz-
közöket készítettek, 
mert azt tartották, 
hogy a leendő pol-
gárok szempontjá-
ból nagyon fontos 
a jól megválasztott 

játék, amivel nevelési funkciót is el lehet látni. 
Rómában inkább tanítást elősegítő játékok vol-
tak jellemzőek. A középkorban viszont ördögtől 
valónak tekintették a játékot, és tiltották, a re-
neszánsz felszabadító szelleme ezen is segített, 
hiszen a gyermekek újra felszabadultan játsz-
hattak. 

Azt gondolom viszont, hogy a gyermek so-
sem volt meg játék nélkül, akármilyen korban is 
élt. Lehet, hogy csak a porba rajzolt, lehet, hogy 
kukoricacsutka babát dédelgetett, lehet, hogy ki-
hajtva az állatokat a legelőre, velük fogócskázott, 
esetleg bújócskáztak, abban a nem felügyelt, és 
nem terhelt időben, ami jutott nekik. Bizonyára 
valamilyen játékra az emberi természetből adó-
dóan mindig találtak okot, és időt.

Ez természetes, hiszen a gyermek a játék men-
tén ismerheti meg a világot, ami körbeveszi. Ez 
segíthet élményeit feldolgozni, mozgásos játé-
kokkal fejlődhet a mozgáskoordinációja, és mind-
ezek társas kapcsolatai kifejlődésében is segítsé-
gére vannak. 
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Noha a játék jelen életünkben, sok esetben 
teljesen más formát, funkciót vett fel, azért a ré-
gebbi hagyományoktól sok játék nem szakadt el. 
Ráadásul, akár gyerekek, akár felnőttek játszanak, 
akár együtt a család, s az legyen számítógépes 
játék, társasjáték, szerepjáték, futkározás, bújócs-
kázás, vagy bármi, – amely játéknak minősül, – a 
lényeg, hogy az együttlét, az együttjátszás élmé-
nyét ne engedjük elhalni. 

Természetesen, unokáim nagyon furcsán néz-
nének rám, ha azt javasolnám nekik, hogy egy fa-
kereket kergessenek egy bottal, de biztos vagyok 
benne, hogy még megmozgatja őket például az 

„Adj király katonát” játék, ha éppen egy délutáni 
órán, az udvaron erre hívják őket a többiek. 

Bármilyen tevékenység lehet játék, a lényeg, 
hogy mindez örömet-szerző tevékenységként 
épüljön be a gyermekek és a felnőttek életébe. Az 
is játék lehet, ha feladatként a tárgyakat jelentéssel 
ruházzuk fel, és az is, ha szavakkal, mozdulatokkal, 
mondatokkal, és cselekedetekkel vonjuk ki ma-
gunkat a mindennapok nehezebb perceiből.

Unokáimmal összedugtuk a fejünket, két tár-
sasjáték befejezése után, hogy mi legyen a továb-
bi közös játékunk. Aztán, mivel az Aktivity játék 
nem került elő, összekombináltuk az „Amerikából 
jöttem, mesterségem címere”, és a kezdetben 

„Most mutasd meg!” játékként aposztrofált muto-
gatós játékot, órákat játszottunk, és hatalmasakat 
nevettünk. 

Mert a játék akkor az igazi, ha örömmel és lel-
kesen játsszuk, izgalommal, várakozással a csat-
tanóra, a beteljesülésre. Fontos, hogy jó legyen a 
játék energetikája, hogy minden részvevőnek le-
gyen lehetősége boldognak lenni, kibontakozni, 
és alkalmasint győztesnek éreznie magát. A játék 
mentén elfogadjuk egymást, elismerjük egymást, 
figyelünk egymásra, és segítünk egymásnak. Tö-
kéletes egységélmény születik, amelyre minden 
létezőnek szüksége van.

Nézzük meg a 
fiatal állatokat, kis-
kutyákat, kismacs-
kákat, milyen ön-
feledten tudnak 
játszani akár a saját 
farkukkal is! Ahogy 
a fiatal állatoknak, a 
gyermekeknek és a 
felnőtteknek is szük-
sége van játékra. 
Egyfajta feszültség 
keletkezik, amely 
egy vagy több má-
sik feszültséget tud 
kioldani, ez az érzel-
mi állapot fejlesztő 
mind a gyermeknek, 
mind a felnőttnek.

Az elkövetkezendő hónapokban a játékokat, 
pontosabban a társasjátékokat, a társasjátékok fel-
éledésének nézőpontjait szeretném körbejárni. 

Már ebben a számban beszélgetek Salamon 
Laura spirituális társasjáték alkotóval az életéről, 
a játék születéséről, és a következő hónapokban 
a Társasjáték Szövetség elnökével Paulik Tamás-
sal a társasjátékok feléledéséről, a Társasjátékok 
ünnepéről, az Év játékáról, és sokféle érdekesség-
ről, ami a témához kapcsolódik. De legfőképpen 
arra szeretném ráirányítani a figyelmet, mit jelent 
a családban, és ebben a mai elszigeteltségre 
buzdító világunkban a társasjátékok közösségfor-
máló ereje.
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A lélek nyelve, az érzés

A társasjátékokról szóló több hónapra tervezett cikksorozatom első beszélgetőpartnere Salamon 
Laura, aki egy spirituális alapokon nyugvó önismereti társasjáték megalkotója. 
Laurát egy nyílt napon ismertem meg, első játékmester-képzéséhez keresett vállalkozó szellemű társa-
kat. Szimpatikus, logikusan, és átláthatóan tiszta előadói énje, – melyet, mint később kiderült évek alatt, 
vezetői pozícióban tanult egy multinál, – engem meggyőzött, és arra késztetett, hogy ott a helyszínen 
azonnal jelentkezzem, szeretnék tőle, általa tanulni. Az egy év folyamán, melyben havi egy hétvégén 
találkoztunk, és az azóta is tartó kapcsolatunk okán, már régen csiklandoz az igény, hogy szeretném az 
életútját, és az általa megalkotott játékot bemutatni, mert ez bizony egy igazi filmbeillő történet. Egy 
fiatal lány elindul, még nem tudja, hova vezeti majd az út, és amely út egyáltalán nem egyszerű, de 
évekkel később már látszik, hogy mindennek oka és értelme volt, van.
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Laura Szlovákiában született. Egy 1300 lakost 
számláló Bély nevű faluban nőtt föl. A helyet is, és 
szüleit is lélekként ő választotta. Így mesél erről ő 
maga:

Az én beszületésem „trükkös” volt. Nem várt 
gyermek voltam, olyannyira, hogy édesanyámnak 
orvosi diagnózisa volt arról, hogy soha többé nem 
lehet gyermeke. Ehhez képest, köszönöm szépen, 
egész jól itt vagyok, és köszönöm, nagyon jól ér-
zem magam. Tehát, nagyon bonyolultan indult az 
én életutam. Két olyan materialista szemléletű, 
idősebb szülővel, akik a II. világháború alatt, ill. 
közvetlen utána születtek, én, pedig a 80-as évek-
ben érkeztem meg hozzájuk. Óriási generációs 
feszültséget indukálva, ráadásul tudtam, hogy 
mindig részese vagyok valami „nagyobbnak” a 
családfámon túl is. Volt, hogy kiskoromban oda-
álltam édesanyám elé, és elkezdtem sorolni, ami-
ket látok. A történeteimet hallva kifutott arcából 
a vér, megsápadt, és csak annyit mondott „nem 
tudok hozzászólni, gyermekem”. Ezután azt érez-
tem, hogy kímélnem kell a szüleimet, mely érzést 
tett kísérte, és ez végigkísérte eddigi életutamat, 
szüleim haláláig. 

Volt egy világom a családommal, és volt egy 
saját belső, amit féltettem, dédelgettem. 2020/21-
ben vesztettem el édesanyámat, édesapám előtte 
három évvel távozott, így váltam teljesen felnőtté, 

az elmúlt évben. A temetés után elhoztam a ne-
kem kedves ereklyéket a családi házból, ahol az 
ifjúságomat töltöttem. Ahogy előkerültek rejtett 
kincseim, rádöbbentem, már akkor micsoda csa-
tornázásaimról jegyzeteltem magamnak! Vissza-
olvasva, most, 24 évvel később, ledöbbenek a 17 
évesen leírt saját történeteimtől! Ezek a dolgok 
– bár nem emlékszem, mi történt akkor, amikor a 
történéseket lejegyzeteltem, – beépültek, teljesen 
a részemmé váltak. Volt egy részem, a társadalmi 
élet, a szülőkkel, az iskolával való kapcsolódás a 
mindennapokban, ugyanakkor volt a másik ré-
szem, egy nagyon magányos, önpusztító belső 
világ, amely talán azért alakulhatott ki, mert annyi-
ra nem tudtam megosztani a „kincseimet”. Nem 
tudtam megélni a kreativitást.

Az a környezet, amelyik engem körbevett, na-
gyon ingerszegény volt. Nem találtam senkit, aki-
vel meg tudtam volna osztani mindazt, ami folyto-
nosan bennem zakatolt. Vagy nem olyan módon, 
ahogyan vágytam rá. Hosszú évekkel később 
kezdett bennem ez a sok ösztönös dolog „kata-
lizálódni”, amikor energiagyógyászati, angyal, és 
egyéb tanfolyamokra eljutottam.

Mindezek fényében vallom, nem elég a te-
hetség, az ösztön, ha nincs hozzá tanult tudás. 
Azt vettem észre, minél jobban képzem magam, 
annál szélesebb spektrumon tudok befogni a 



csatornámmal. Ha nem tanulunk, nem képezzük 
magunkat tovább, ha nem tesszük ki magunkat 
próbának, akkor az a csatorna, amely rendelke-
zésünkre áll, csak abban a referenciakeretben 
tud működni, ami kezdetekkor számunkra adott 
volt. Ha pedig képezzük magunkat, sok izgalmas, 
az emberi léttel kapcsolatos titok tárulhat fel szá-
munkra.

Szlovákiában születtél, és ott is éltél 20 éves 
korodig. Vajon, ha Budapestre születsz, máshogy 
alakul a sorsod, az életutad?  

Ó, ez egy izgalmas kérdés! Volt egy segítőm, 
akivel közös munka során kiderítettük, hogy há-
romszor próbáltam nekifutni ennek az életnek. Az 
egyik „nekifutásom” pont Budapest lett volna. Ha 
ahhoz a családhoz érkezem, akkor egy nagyon 
merev apám lett volna, aki nagy valószínűséggel 
az én „csatornámat” nem tolerálta volna, sérülé-
seket szereztem volna, és nehéz lett volna visz-
szatalálni önmagamhoz. Így viszont, két nagyon 
emberséges, „puha” szülőt kaptam. Együtt éltünk 
macskával, kutyával, nyúllal, a természettel, fűvel 
és fával. Azt gondolom, ez a természetközeliség, 
az almafa, diófa, körtefa, gyermeki lelkemet na-
gyon táplálta. Ezt Budapesten nem kaptam volna 
meg. Ha Budapestre születek, biztosan más az 
életem, más az anyagi hátterem. Nagy valószínű-
séggel, most dr. lenne a nevem előtt, és lenne 
3-4 diplomám. Vidékiként viszont másképp tör-
tént. A hálóterv, amelyet Földre indulásunk előtt 
készítünk nagyon fontos. Ha Budapestre érke-
zem nem kapom meg azt a sok impulzust, amely 
engem töltött. Nem mindegy, hogy két stresszes 

szülő gyerekeként, vagy két nagyon békés vidéki 
ember gyerekeként nősz föl.

Nagyon érdekes ez a szemlélet. A hálótervről 
a tanfolyamon is meséltél. Izgalmas azt tudni, 
hogy van A, B, C, D lehetőség egy családfán be-
lül. Ahogy a PIN kód négy számjegye is milliárd-
nyi variációra képes, ugyanúgy már induláskor 
rengeteg lehetőségből választhatunk, variálhat-
juk a terveinket.

Ha a családban található lehetőségeket vesz-
szük figyelembe, nem olyan nagy a szám, mely a 
változatokat és a végeredményt megmutathatná 
saját lényünk milyenségére. Bárhova érkezünk 

lélekként, mindig van ajándéka, és ára. Sokszor 
látom a kismamákban azt a törekvést, hogy gyer-
meküket a legnagyobb nyugalomban és béké-
ben szeretnék felnevelni, de akárhogy is, el kell 
fogadni, ez a világ nem ilyen. Nyilvánvaló, hogy 
lehet törekedni erre, de az is fontos, hogy az anya 
a saját önfejlődési útját is bejárja egyben. Lehet, 
hogy ez a mai tendencia az, hogy mindent meg-
adunk a gyermeknek, de önmagunkkal nem min-
dig vagyunk jól, nem segít a fejlődésben. Ha ön-
magunkkal harcban állunk, ha az érzelmi jóllétünk 
nem megfelelő, azt a gyermekünk, mint a szivacs, 
magába szívja, és a tudatalattijában rögzíti. Ettől 
betegségek alakulhatnak ki.

Az a megnyugtató környezet, ahol felnőttem, 
jó alap volt az utamhoz, sokszor merítettem már 
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belőle, s aztán persze – ugyan kerülő úton –, de 
eljutottam Budapestre, s már 2004-óta itt élek. 
Néha elmosolyodok, ha eszembe jut, hogy már 
ugyanannyi ideje élek itt, mint amennyit Bélyben 
éltem. Aztán egyszer csak elindultam, hogy kipró-
báljam Európa nyugati felét, két bőrönddel elin-
dultam Németországba.

Érdekelne az a pár év, amelyet Németország-
ban töltöttél, hiszen sok mindenre ráláttál a kinti 
időszak alatt. Nem piskóta egy 1300 fős faluból 
elindulva, a több milliós Berlinben munkát vál-
lalni, úgy, hogy a nyelvet sem ismerted. Milyen 
tudatossági fejlődési fokokon mentél keresztül e 
vállalás kapcsán?

Húsz évesen indultam el. Tudnod kell, hogy 
nekem nagyon viharos tinédzser-korom volt. A 
belső harcokat önmagammal, és önmagamban 
vívtam, kívülről semmi sem látszott ebből. Akko-
ri rajzaimban, leveleimben látható a sötét, fekete 
hangulat. Tetteimet az fémjelezte, hogy változa-
tos módokon próbáltam „elpusztítani” magam. 
Nagyon mélyen zajlottak ezek a történések. Fel-

színen én voltam a tökéletes gyermek, aki nem 
okoz gondot a szüleinek, aki mindig alkalmazko-
dik, illeszkedik, az egyetlen, amivel lázad az, hogy 
néha felveszi a hasított farmernadrágot. Törekvő, 
ambiciózus, sikeres gyerek voltam, mindeköz-
ben, belül saját magammal való viszonyomban 
nagyon nem voltam a helyemen. Nem tudtam 
megfogalmazni, vajon mi a bajom, és segítséget 

se tudtam kérni. Környezetemnek szerintem fo-
galma se volt arról, hogy milyen sötét órákat élek 
át. Aki végigkísért, mindig mellettem volt, mint 
segítség, az az őrangyalom volt. Sötét gondolata-
imat kiírtam magamból, és erre sugallat válaszok 
érkeztek tőle. Elképesztően sok életbölcsességet 
kaptam, mert mindig máshogy közelítette meg a 
problémámat, mint én, és sokat tanultam ebből. 

Érettségi után a szüleim közölték, hogy nem 
finanszírozzák tovább a tanulásomat, oldjam meg 
magam, ahogy akarom. A következő két évben 
nem szeretem tingli-tangli munkáim voltak, és 
nagyon keveset kerestem, olyannyira, hogy kép-
telenségnek láttam, hogy ebből fizessek albérle-
tet, a tanulmányaimat, és még el is tudjam tartani 
magam. 

Krízishelyzetemben az a gondolat érkezett, 
hogy „fussak ki a világból!” Vajon tényleg az a 
megoldás, hogy szó szerint elfutok, ki a világom-
ból, magam elől, messzire? 

De így teremtődött meg Németország. Kiér-
kezve viszont szembesültem azzal, hogy a teljes 
lelki zűrzavarom elkísért. Azt gondoltam, a hely-
változtatással minden megoldódik, hogy csak 
felülök a gépre, és problémáimat nem viszem 
magammal! Hát nem! A kénköves poklok legmé-
lyebb bugyrába csöppentem! Az addig megélt 
puha-meleg szülői fészek helyett egy rideg, ke-
mény, érthetetlen világba csöppentem! Ott áll-
tam két bőrönddel, nyelvtudás, szülői melegség 
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nélkül, és rá kellett ébrednem, hogy egy fikarcnyi 
SZERETET sincs a világomban. Később, több hó-
napos, csak a naplómmal megosztott kiborulások 
kapcsán fogalmazódott meg bennem az a gon-
dolat, hogy ha engem senki sem szeret, akkor mi 
lenne, ha ELKEZDENÉM MAGAMAT SZERETNI?

Nehéz folyamat volt?

Persze, ma már tudok mosolyogva beszélni 
róla, de akkoriban többet sírtam, mint nevettem. 
Egyrészt nem tudtam németül, és ezáltal min-
denhol falakba, korlátokba ütköztem, másrészt 
nem volt mozgásterem. Két gyerekre vigyáztam. 
A sok kötelezettség, és nagy felelősség hárult 
rám, emellett a maradék, nagyon pici saját idő-
ben, már csak önpusztításra maradt késztetésem. 
Ez egy hatalmas sokk volt lényemnek. Eljöttem 
egy 1300 fős kis faluból Berlinbe! Ha csak a köz-
lekedést nézzük, nyelvtudás nélkül, már az is elég 
nagy kihívás volt, de voltak még kihívások bőven. 
Aztán szépen beletágultam, és megszületett a 
gondolat. Bély túl kicsi, Berlin túl nagy, hát itt az 
ideje, hogy megpróbáljam Budapestet!

Elképesztő! Három B-vel kezdődő település 
határolja az utadat!

Amikor 2004-ben Budapestre érkeztem, telje-
sen más szakasza indult az életemnek. Itt léptem 
a felnőttkorba, a felelősségvállaló, teremtő énbe, 
ahol már fókuszomban az volt, hogy mit és ho-
gyan szeretnék. Már kialakult bennem az akció-
terv és a céltudatosság. Olyanná váltam, mint a 
csacsi, aki elé répát lógatnak és amerre a répát 
mozgatják, az mutatja az utat, merre is menjen. 
Kezdeti időszakban így éltem. Nem vettem le a 
„répáról” – a céljaimról –, a szemem. 

Sokféle dolog történt az utamat járva, de már 
találtam szeretetteljes kapcsolatokat, barátokat, 
amelyek azóta is tartanak. A karrierem is szépen 
alakult, lett egy minőségi fizetésem, így elkezdhet-
tem önismereti tanfolyamokra járni, mert első lé-
pésként saját külső-belső világomat vágytam job-
bá tenni. Ebben a hosszabb folyamatban egyszer 
csak azt éreztem, hogy valami összeállt bennem!

Így született meg a JÁTÉK! Azt szoktam mon-
dani, a játék és én kölcsönös kötésben voltunk 
egymással, mert az Univerzumnak pont ott és 
pont abban a pillanatban volt rám ehhez szüksé-
ge. A csatornám a tanulással vált képessé az infor-
mációk befogadására. Addig készenlétben állt, 
hogy azt a rengeteg mindent befogja, és képes 
legyek érzékelni, de szükségem volt az Univer-
zum segítségére, mert ekkora precizitással, ilyen 
részletességgel, elméből, kitalációból lehetetlen 
lett volna ezt A JÁTÉKOT megalkotni. 

Nagyon meghatározó élménye volt ez az idő-
szak az életemnek! Akkor hagytam ott a munka-
vállalói világomat, és akkor ébredtem rá, hogy a 
játék a „répa”, s hogy az utamon ezért haladtam 
arra, amerre, mert mindehhez ez kellett. A játék 
által minden világossá vált, hihetetlen megérke-
zettség, elégedettség, egységélmény született 
meg bennem. 

Immár 5 éve élvezem a gyümölcsét ennek a 
hatalmas alkotásnak, most viszont a szüleim el-
vesztése után megérkezett egy érzés, hogy van 
valami új a levegőben. A belső elégedettségem 
mellett ez az új érzés, mint valami belső hajtómo-
tor berreg bennem, és azt mondja, azt sugallja: 
„új répa kell”! 

Ami viszont már más, az a tudatosság, az 
a tudat, hogy ezt most másképp szeretném. 
Szenvedések és lemondások nélkül akarom ezt 
az új répát. 

Életközepi válság lenne az, hogy bár tudom, 
mit nem szeretnék, még nem tudom, mit szeret-
nék? Nem tudom. Ettől a belső folyamattól füg-
getlen, nagyon hatékony vagyok. Ez alatt az öt 
év alatt a játékhoz megszületett a módszertan, ti 
is ezt tanultátok. Jelenleg épp védjegyezés alatt 
van, hogy kézzelfoghatóvá, megjeleníthetővé, 
másolhatóvá válhasson. A nálam megforduló 
játékosok inspiráltak arra, hogy a játékhoz kap-
csolódó kártyák közül – Angyal, Szükségletek, 
Önpillérek – kártyákat önálló kártyacsomagban 
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elérhetővé, megvásárolhatóvá alkossam. Renge-
teg esettanulmányt dolgoztam fel e-bookokban, 
melyeket a játékosokkal megélt folyamataink 
kapcsán éreztem meg. Mivel minden történet-
ben, oldásban sokkal több van, mások számára 
is érdekesek lehetnek azok a témák, amelyekkel 
dolgoztunk, mert másokat is segíthetnek, meglát-
tatják mi a fontos az életükben. 

Igen, le kell mennünk az örvény mélyére ah-
hoz, hogy az örvény ki tudjon magából lökni. 
Lehet, hogy lesz még örvényünk, de az már egy 
magasabb fokozat lesz, hiszen megdolgoztuk 
az előzőt. Így tudunk fejlődni. Azt hiszem, most 
kérlek meg arra, hogy megnevezd a játékot, hi-
szen eddig nem említettük a nevét, amely pedig 
nagyon meghatározza a játék energiáját, és az 
egész spirituális társasjáték felépítését.

A játék neve: Atlantisz Emlékezete. Alcíme 
pedig: „A lélek játéka.” Azért kapta ezt a nevet, 
mert abban az időszakban, 2016-ban, amikor 
én ezt a játékot úgymond kezdtem megalkotni, 
lecsatornázni, akkor nagyon atlantiszi energiák 
voltak. Méghozzá nem azok a fellelhető, „iroda-
lomszagú” energiák, amelyekről feljegyzések is 
vannak, hanem valami ősi, zsigeri energiát érzé-
keltem, miközben azt is éreztem, hogy félreértel-
mezik Atlantiszt. Mindannyian a lelkünk mélyén 
őrzünk egy vágyat, visszatérni Atlantiszba, de ami 
nekem „lórúgásszerűen” hatott, az az, hogy nem 
visszamenni kell oda, hanem meg kell teremteni 

az új Atlantiszt. Lehet, hogy másoknak ez evidens, 
de nekem ez egy „aha” élmény volt. Hogy nem 
azt a rendszert kell éltetni ebben a modern világ-
ban, ami volt, hanem itt most le kell rakni azokat 
az alapokat, amelyek valójában atlantisziak. Ez 
hatalmas változást hozott az én életembe, ezért 

is kapta a játék ezt a nevet. Az emlékezete pedig 
azért, mert a játékkal játék közben a földtörténeti 
kor emlékei ugyanúgy be tudnak kapcsolni, mint 
a saját magzati korunk lenyomatai és tudatos - tu-
dattalan emlékeink az életünkről.

Az interjú második részét a következő havi 

számunkban olvashatják!
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Szuperhősök 
a valóságban

Hogyan válhatnak a magyar 
népmesék az önmegismerés 
eszközévé?
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KOVÁCS BRIGITTA EFI

Sokan még mindig azt gondolják, 
hogy a mese - köztük a népmese is - a 
gyerekek műfaja. Hogyan válhatnak a 
népmesék a felnőttek számára az ön-
megismerés eszközévé?

Azt gondolom, hogy az oly sok ön-
ismereti módszer közül ez is egy lehet-
séges út, különösen azok számára, akik 
szeretik az irodalmat. A népmesék nem 
tartoznak a magas művészeti kategó-
riába, sokkal inkább egy kimondottan 
mély művészeti ágat képviselnek.

A mesékkel való munka egy szándék-
kal kezdődik.

Amikor felüti a fejét egy gond az éle-
temben – amik ugye jönnek-mennek –, 
és nem tudom egyből megoldani, ak-
kor azon tűnődöm, hogy kaphatnék-e 
erre egy mesét. Tehát „megkérem”, majd 
elkezdem lapozgatni a könyveimet, és 
mindig találok egy mesét, ami megszólít. 
Bár kezdetben gyakran nem értem, mi-
ért épp erre van szükségem, de érzem, 
hogy dolgom van vele.

A következő szakasz, amikor az adott 
mese „kinyílik” bennem. Jellemzően 
többször elolvasom – kivéve, ha fejből is-
merem. Ehhez kell egy kis csend, hogy a 
mese bennem „forogjon”, ill. némi alázat. 
Időt kell adni magunknak.

Bár a mesékben vannak spirituá-
lis, és szellemi tanítások, elsősorban 

mégsem az elmének szólnak. Nehéz 
erről beszélni, de a népmesék külön-
féle megoldókulcsokat tartalmaznak, 
melyek megnyitják a lelket. S mivel az 
ember eléggé elszakadt a természettől, 
ezért szükséges némi szellemi munka is 
a jelképek felfejtéséhez. Ez a lépés azon-
ban el is hagyható, hiszen a népmesék 
a szimbólumok kibontása nélkül is se-
gítenek, „működnek”. Épp ezt szeretem 
bennük, ettől olyan erőszakmentes ez a 
módszer! A népmesékkel való munka 
olyan típusú öngyógyítás, terápia, ami 
nem traumatizál újra, nem megy neki 
vésővel a léleknek. Mivel a népmesék 
teljes mértékben jelképesek, védőpán-
cél nélkül beengedhetjük őket a lel-
künkbe. Mindenképpen azt a módszert 
válasszuk, ami a leginkább hozzánk illik!

Talán egyikőnk élete sem tökéletes, 
de szerintem a legfontosabb az, hogy 
az ember minden egyes nap azt tud-
ja mondani, hogy a nehézségekkel, 
gondokkal együtt én magam rendben 
vagyok. Többek között ebben is támo-
gatnak minket a mesék.

Miként rendez, gyógyít a népmesék-
kel való kapcsolódás?

A gyógyulás számomra a tisztulással 
kezdődik. Már a lelassulásra, elcsende-
sedésre való szándék is egyfajta tisztulás.

Jenei Gabriella mesemondó, mű-
velődésszervező, az Esztora Mese-
műhely megalkotója több, mint tíz 
éve mond mesét kisebb-nagyobb 
csoportok számára. Mivel mindig is 
az élete részét képezte a mesemon-
dás, így számos hozzá fordulónak 
segített elakadások, nehéz élethely-
zetek megoldásában „pusztán” az-
által, hogy mesét mondott, ill. adott 
esetben kísérte a felfejtésüket.

Mi oka lehet egy felnőtt, akár 
meglett embernek arra, hogy ismét 
meséket olvasson, hallgasson? A be-
szélgetésből erre is választ kapunk.
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Tegyük fel, hogy kidühöngted, kisírtad a nehéz 
érzéseidet. Ezt követően már képessé válsz oda-
adni magad az élmény számára: meghallgatsz, 
vagy elolvasol egy népmesét. Mivel a történetek 
jelképekben beszélnek, melyeknek határozott 
rendszere van, azok automatikusan rendeznek té-
ged. A gyógyulás nem más, mint rendeződés. Pl., 
ha náthás az ember, olyankor is minden kitisztul, 
aminek ki kell jönnie: orrból, szájból, garatból, 
utána pedig rendeződik az egész. Ugyanez törté-
nik a mesékkel való munka során is.

Hitem szerint a világ egy hierarchikus rend-
re épül, amit akkor is megérzünk, amikor nagy 
bajban vagyunk. Ilyenkor tudjuk, hogy bár 
épp hatalmas a hullámzás, de ott a mélyben 
rend van. Erről a rendről szólnak a mesék. Ezt 
a fajta isteni rendet az őseink szer-nek hív-
ták. A mesék is ezzel kezdődnek: egy szer volt, 
hol nem volt. Ez a szer – az ötödik elem – amivel 
„etetjük” egymást (szerk.: szer-etet).  A magyar 
népmesék a legtöbbször azzal indítanak, hogy 

egy bizony a szer, és te most erről fogsz hallani. 
Ebben a mesekezdésben hirtelen megjelenik a 
csend, egyből középre hoz, elkezdesz figyelni. 
A „hol volt, hol nem volt” pedig azt takarja, hogy 
vagy megvalósítjuk ezt a rendet (hol volt), vagy 
nem (hol nem volt). (Mint amikor az életünket va-
rázsoljuk. Ha pl.: szép napot akarok magamnak, 
akkor igyekszem, hiszen alapvetően rajtam múlik, 
a saját beállítottságomtól függ.)

Ezt követően pedig jönnek az adott, jelképes 
élethelyzetek, amelyeket meg kell oldani: mond-
juk nincs feleség, vagy túl nagy a szegénység. Itt 
ugye a feleség – nekünk nőknek is – a kiegészü-
lést jelenti. A népmesék a lélekről szólnak, a lélek 
pedig nemtelen.

Boldogan éltek, amíg meg nem haltak - so-
kunk számára cseng ismerősen e gyakori nép-
mesei befejezés. Mire utal ez a mondat, hiszen 
a boldogságot nem lehet változatlan formában 
életünk végéig „birtokolni”?
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A boldog vég számomra nem azt jelenti, hogy 
Pistit vagy Marcsát megtalálom, és életünk végé-
ig boldog szerelemben élünk, hanem arról szól, 
hogy én boldog vagyok, amihez elengedhetet-
len az oldottság. Nem egy bemerevedett, hanem 
egy laza, finom állapot, amelyben ott lüktet az 
élet, mint mondjuk a növényekben, melyek pl. az 
élettelen kövekkel ellentétben folyamatosan nö-
vekszenek.

A boldog vég számomra egyfajta megvilágo-
sodást is jelent, ami a mesék szerint nem teljesül 
minden inkarnációban, mert csak a legkisebb 
testvér ér célba, a korábbi létállapotok, az idő-
sebb testvérek elbuknak.

Ez a mesebefejezés azt takarja, hogy ön-mag-
odra találsz. Arra a belső istenmagra utal, ahol te 
is ten (ten-mag) vagy és én is ten (ten-mag) va-
gyok (tenmagad).

Ezt a fogalmat sokan átman néven ismerik. 
Bár gyakran öntudatlanul, de végső soron min-
denki ezt keresi. Mindenki jól akar lenni. Van, aki 
azt hiszi, hogy ez Pistától, Julcsától, vagy a piros 
Porschétól fog megvalósulni. Ugyan ez mind na-
gyon jó, és egyiket se vessük el, de nem ezektől 
leszel boldog. 

A honlapodon szerepel egy hopi indián mon-
dás: Aki a mesét mondja, a világot az irányítja. Te, 
hogyan értelmezed ezt?

Számomra ez épp a „hol volt, hol nem volt” 
-ra utal, azaz, hogy én alakítom a világomat. Ha 
megvannak a kellő meséim, és azok élnek ben-
nem, akkor olyan a világom, amilyet én szeret-
nék. Ha másvalaki programjait futtatom, akkor 
annak megfelelő lesz a saját világom. A fordítás 
úgy is szólhatna, hogy aki a mesét mondja, a vi-
lágát az irányítja.

Azért is választottam ezt jelmondatul, hogy mi-
nél többen visszatérjünk az ősi mesékhez! A régi 
népmesék azért hasznosak, mert az évezredek 
kicsiszolódott tudása, tapasztalata jelenik meg 
bennük.

Egy műmese is sok mindenben eligazíthat min-
ket az életben. Jókait pl. nagyon szeretem, hiszen 
egy hihetetlenül művelt, széles látókörű író volt. 
A pszichének fantasztikus mélységeit láthatjuk 
írásaiban. Nála azonban kimondódnak a dolgok. 
A népmesék jelképrendszere viszont – a bur-
koltsága miatt – minden korra érvényes. Épp, 
mint Jézus tanításai, aki olyan igazságokat ha-
gyott ránk, melyek bármely korban megállják 
a helyüket. A népmesékben én ugyanezt a for-
rást látom.

Kifejezetten magyar népmesékkel foglalkozol?

Igen. Bár ismerem más népek meséit is, de mi-
vel magyarnak születtem, úgy gondolom, hogy 
elsősorban a magyar népmesék képesek ben-
nem a leginkább kinyílni.

A népmesék eredetileg a felnőttek körében 
terjedtek, nekik szóltak.

Igen. Általában én is felnőtteknek mesélek, 
melyek műfajuk szerint tündérmesék, varázsme-
sék. Azért választom ezeket, mert bennük jelen 
van egy lelki út: elindul János, a hős, és akár ki-
rályfi, akár szegény ember, a végére kiegészül.

A mesemondók átlagosan 3-600 mesével 
dolgoznak, de tudok olyanról is, akitől közel 800 
népmesét gyűjtöttek. Mindent összevetve nem 
létezik pl. ennyi Grimm mese, tehát ebből is lát-
szik, hogy a magyar népmesetár rendkívül gaz-
dag, és hogy ez a terület nekünk, magyaroknak 
különösen fontos.

Nálunk megfigyelhető, hogy a hős elsősorban 
férfi, és az esetek többségében Jánosnak hívják. 
Szerencsére olyan nyelvünk van, ami kimondot-
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segít minket abban, hogy magyarázatot kapjunk 
a szavak jelentésére, különféle összefüggésekre. 
Szerintem ezért vagyunk magyarok, mert már a 
nyelvünkből magyarázatot kapunk a világra, már 
maga a nyelvünk magyarázó.

Ha magyarként a lelkemmel erre a „Jánosra” 
gondolok, akkor számomra azt jelenti, hogy „já-
nyos”. Ez a „jányosság” arra utal, hogy akár férfi, 

akár női testben, de lelket hordozó létezők va-
gyunk, akik emberi inkarnációt választottak. Így 
lépünk lelki utunkra egy „vállalással”, amit meg 
akarunk valósítani. Ezért indulunk el az életbe, 
ahol különféle próbákat kell kiállnunk. Megetet-
jük-e az egeret? Adunk-e enni az öregembernek? 
Megtaláljuk-e a párunkat? A végén pedig ott a 
„nagy boldogság”, azaz az önmegvalósítás. Sze-
rintem erre megyünk mindannyian. Van, aki tuda-
tosabban, míg mások kevésbé.

Az önmegvalósítás számomra az az állapot, 
amikor önazonos, elégedett és teljes vagyok. 
Amikor ez már megvan, akkor folytonos valóság-
gá tud válni.

A gyerekekben is ugyanúgy „kibomlanak” a 
magyar népmesék?

Ők nem biztos, hogy találkoznak velük, hiszen 
oly sok műmese van manapság a könyvespolco-

kon, és az óvodákban sem mindig kapják meg 
ezeket.

Léteznek azonban kimondottan gyerekeknek 
szóló népmesék is, mint pl. az állatmesék. Az 
öcsém kicsi gyerekei pl. kimondottan szeretik, 
amikor a „szájamból” (ők így mondják) mesélek 
nekik. Gyakran hallom vissza hétköznapi helyzet-
ben az adott népmesei fordulatokat, amik igen 
viccesek tudnak lenni. Azoknak a gyerekeknek, 
akik magyar népmeséken nőnek fel, sokkal 
választékosabb a szóhasználata, mint akik 
nem jutottak hozzá e kincsekhez.

A gyerekekben ugyanúgy kibomlik a magyar 
népmese, és már gyermekkorban kódolódik 

bennük, hogy mindig van segítség, s ha bajba 
kerülsz, eljönnek érted, és megmentenek.

Az altruizmusra (szerk.: önzetlen segítségre) is 
felkészítenek minket ezek a mesék, ami az embe-
riség túlélésének egyik alapköve.

Szerinted honnan származnak a legősibb nép-
mesék szimbólumai?

A kollektív tudatalattiból. Vannak egyetemes 
jelképek, mint a kör, a kereszt és az életvirág – az 
élet magja – melyek bár eltérő változatokban, de 
minden népnél megjelennek.
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Miért (voltak) fontosak a mesék az emberiség 
történetében?

 Hogy megemelkedhessünk általuk, egy emel-
tebb nézőpontból tekinthessünk az életünkre, s ez-
által kiteljesíthessük magunkat. A lelkünk nemcsak 
ráismer, de érti is ezeket az ősképeket. Nem mind-
egy, hogy a hős a sűrű sötét erdőbe megy, vagy 
pedig a kerek erdőbe, amit kikerekített maga körül.

A népmesékben mintákat kapunk. Az első 
két testvér jellemzően elbaltázza a próbát –
még nagy az egója – és csak a harmadik viszi 
sikerre a feladatot. Ezek a „testvérek” mind mi 
vagyunk, s mintát kapunk pl. arra, hogy sza-
bad hibázni.

Hogyan válhat hasznára a mesék egyetemes 
szellemi tanítása, metafizikai tudása a mai, mo-
dern embernek?

A szándék által. Ha azt szeretném, hogy a nép-
mesék kísérjenek engem életem során, akkor 
megteremtem az időt, a lehetőséget arra, hogy 
eljussanak hozzám a számomra fontos mesék. 
Akinek szüksége van a mesékkel való találkozás-
ra, akkor hozzá – a folyamatos kegyelem által – 
megérkeznek az adott történetek.

Elképzelhetőnek tartod, hogy egyszer ismét 
annyira éljük majd a meséket, mint kialakulásuk 
idején, 30-50 ezer évvel ezelőtt?

Arról nincs tudomásom, hogy keletkezésükkor 
hogyan élték ezeket a meséket. Az emberiség 
történetében csupán nyomok találhatóak, me-
lyek a történetmesélés ősi voltára utalnak.

A jelen helyzetben nehéz a tűz köré összegyűl-
ni, ezért én is a modern technika eszközeit hasz-
nálom, és az online térben jövünk össze a mese-
hallgatásra vágyókkal. Tehát vannak, akik számára 
ez már valóság, míg másoknak még nem.

Milyen pluszt képes adni az élő mesehallgatás 
egy mesevideó megtekintéséhez képest?

Akivel szeretnénk, azzal karbantartást tudunk 
végezni, tehát karban tarthatjuk, azaz megölel-
hetjük egymást, ami – mint ahogy minden kap-
csolódás – energiacsere. Az ölelésnél összekap-
csolódnak a szívcsakráink.

A mesélés számomra egyfajta szertartás. 
Hiszen a mese (mise) a valóság mása.

Nekem az is nagyon fontos, hogy a termé-
szet ritmusával összhangban rezegjek. Mindig 
ennek megfelelően választom ki a meséket. Itt a 
Kárpát-medencében a négy évszakos rendben 
egészen más mesére van szüksége az embernek 
télen, mint nyáron. Most pl. mozgósító mesé-
ket mesélek, mint A táltos kecske (Benedek Elek 
gyűjtése), ami akár a nőiség, ill. a férfiasság meg-
erősítésében is támogató lehet. 

Esztora Meseműhely

https://esztoramesemuhely.hu/
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DIANA MERAL YAMAK

Its not me anymore!
- A választás és elköteleződés hatalma

Itt ülök Mexikóban, egy beach bar-ban, a Karib-tengert bámulva, Kygo remixet hallgatva a 
csodás naplementében… Azért jöttem ide, mert valamitől az élet, amit élek, a definíció, amit 
magamra használtam, amivel azonosítottam magamat, már nem én vagyok többé. Vagy nem is 
voltam soha? Csak bevettem?
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De akkor ki vagyok? Mi vagyok? Mi van a mély-
ben? A klisék alatt? A definíciók alatt?

Coach? Mentor? Akadályedző? Író? Vlogger? 
Digital Nomad? Vagy mind egyszerre? Vagy 
egyik sem?

Kell definíció? Kell, hogy legyek valaki? Vagy 
ez az egész csak a világ nézőpontja, hogy be tud-
jon sorolni valahova? Be tudjon tenni egy címke 
alá, egy skatulyába? Felnézni rám, vagy lenézni 
rám?

Igen! Az!

Azért jöttem ide Mexikóba, mert egyszer csak 
decemberben feltettem egy kérdést magamnak:

Az, akivé válni akarok, ma mit választana? El-
kezdett erős érzésként megjelenni bennem, 
hogy jöjjek el Mexikóba. Az összes kifogás feljött 
bennem, ami létezik.

Következő kérdés: Ha választom Mexikót, mit 
teremt nekem? 

Elöntött a forróság és az áramlás. 
Onnantól kezdve nem volt több kérdésem. 

Nem számított, ki szerint jó ötlet, ki szerint fognak 
elrabolni, kirabolni, eladni stb., csak belevágtam. 
Féltem, de ami hívott, erősebb volt.

Azért jöttem, mert eltorzultan láttam már ma-
gamat, elment minden önbizalmam, mások va-
lóságának megfelelve akartam élni és totális 
disszonancia alakult már ki bennem, döntéskép-
telenség. Eljöttem, hogy felfedezzem azt, mire va-
gyok képes. A saját erőmet. A bizalmat. A bátor-
ságot. Eljöttem, hogy letisztítsam magam, és ami 
marad, ahhoz el tudjak köteleződni. 

Itt az új év, új tervek, Fogadalmak. Nektek be-
jött valaha egy is? Őszintén! Lehet azért nem jöt-
tek be, mert nem a te vágyaid azok? Hanem má-
soké, ami által azt gondolod, értékesebb leszel 
szerintük?

Az egyetlen fogadalom, amit érdemes be-
tartani, az az, hogy elköteleződünk Önmagunk 
mellett. Az Önhűséget választjuk, elkezdünk kér-
désekben létezni, elkezdünk leszokni arról, hogy 
sztorikat mesélünk magunknak és másokhoz 
mérjük magunkat. Ami pedig a legfontosabb, el-
kezdünk kapcsolódni ahhoz az élethez, ami élni 
akar bennünk. Ahhoz a valósághoz, ami nekünk 
igaz akkor is, ha 0 a realitás alapja, ha mindenki 
lebeszél róla.

Az elköteleződés az, amikor érzek valamit, ami 
nekem jó és azon tartom a fókuszomat, akkor is, 
ha nem megy az elején, akkor is, ha senkit nem 
érdekel az elején. Csak csinálom agyalás, kifogá-
sok nélkül, és soha de soha nem adom fel. Bele-
állok az Életembe. 

Amikor választok valamit és kitartok amellett 
bármi áron, mert hiszek benne, hiszek magam-
ban. Nem adom fel önmagamat másokért, nem 
veszítem el az önmagam iránti tiszteletet és hű-
séget azért, hogy másoknak megfeleljek. Nem 
azért választok vagy nem választok valamit, mert 
mások ellen megyek, hanem Önmagamért. 

Hogyan kezdjünk neki? Legalábbis én ho-
gyan fogtam hozzá:

1, Először is mi igaz nekem a Jelenben? Ma? 
Most? és Most? és Most?

Kivé akarok válni az életem során? Hogyan 
akarom érezni magam az életemben?
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Ha ezt választom, az teremt nekem? Ez még mindig igaz nekem? 
Vagy igaz volt valaha?

Mi az, amit ha választok, teremtem azt az életet, amit élni szeretnék?
Ez a munka / Élet / Ország / Társ még mindig teremt nekem? Ma is 

választom őket?
Mi az, ami ma élni akar bennem? Most van itt az idő, hogy ezt vagy 

azt válasszam / megvalósítsam?
Hogyan lehetne ez életem legboldogabb napja? 
Hol választhatom a lelkesedést ma?

Hányan vagyunk elköteleződve ahhoz, hogy mindent újra meg újra 
elölről kell kezdeni, és le kell rombolni az előző életünket? Hányan 
vagyunk a problémák megoldásához elköteleződve, ezért állandóan 
teremtjük őket, mert akkor élünk, ha meg kell oldani valamit?

Hajlandó vagy ezt itt és most feladni?
Tehát az első és legfontosabb, hogy minden nap kérdésekkel men-

ni, és merni választani azt, ami jön. Apró lépésekben! Nem azt jelenti, 
hogy holnap el kell hogy válj, csak azt, hogy kezd el figyelni a belső 
hangodat és pici dolgoknál kezd el választani azt. Ahogy erősödik a 
magabiztosságod, úgy fogod nagyobb dolgoknál is elhinni, hogy mű-
ködik a belső vezetésed.

Válaszd, ami megmutatkozik. Higgyétek el, tudom, hogy sokszor 
nehéz. Nem az a válasz jön esetleg, amit megszoktunk, hanem már az 
jön, hogy az a lakás, az a társ, az a munka nem teremt már nekem. De 
akkor mit csináljak? Hagyjam el? De már annyi munkám / időm / évem 
van benne… Meg a gyerek… meg a ház… meg a pénz… meg mit fog-
nak szólni mások? Az anyóst imádom, akkor többet nem találkozhatok 
vele? Mi lesz velem? És ha megbánom? És ha elrontom? 

Puff, elveszett az a mély bölcsesség, ami benned van, elveszett a 
jelen. Elveszett a kapcsolatod Önmagaddal és a Mestereddel, ami ve-
zetne téged. Helyette megnyerted az Elmét, az agyalást, a taktikázást, 
a játszmákat, amik átveszik az intuíciód helyét mostantól. Megkezdő-
dik az Önpusztítás.

Ezeknél a pillanatoknál adjuk fel magunkat.

Ilyenkor maradj kérdésben. Lélegezz mélyeket, és engedd, ami 
meg akar mutatkozni. Emlékezz a régi apró bizonyosságaidra.

Engedd, hogy a te mély intuíciód vezessenek. Akkor is, ha minden-
ki szerint elment az eszed. Bízz magadban, hisz ez a te életed, senki 
nem fogja helyetted élni, csak jó tanácsokat adni. 

A legtöbb ember rühelli a változásokat, ezért azt fogják tanácsolni 
neked, hogy maradj a megszokottban. Rettegnek attól, hogy megvál-
tozik az életük, ha te megváltozol és nem lesz már semmi ugyanolyan. 
Ezért elbizonytalanítanak. No meg azért, mert nekik az a valóságuk. A 
tied meg a tied. Felelősséggel tartozol az életedért, jobban mondva 
te felelsz az elvesztegetett éveidért, boldogtalanságodért. Nem má-
sok. Hogy válaszd magadból a nagyobbat.

Valójában egyik ember sem érti meg a másikat, mert mindannyi-
unknak más a valósága. Csak próbálkozunk. Senkinek nincs igaza, 
csak nézőpontjai. A te igazad a tied.

A saját jelenedhez, a saját folyamatodhoz legyél hű! Akiknek na-
gyon működik a teremtés és az életük, nekik sincs mindig könnyű vá-
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lasztásuk, sőt! Viszont egy dolgot csinálnak ren-
dületlenül:

Azzal mennek, ami ma ÉLŐ számukra, ami ma 
Igaz, ami ma VAN. Akkor is, ha az elengedések-
kel jár. Hajlandóak választani azt, ami nekik jó és 
az Ő valóságuk és nekik Teremt. Elköteleződtek 
a Jelenhez és Önmagukhoz. Bíznak a saját belső 
vezetőjükben. Jobban, mint a szomszédban. 

2, Add fel a kontrollt, az ellenállást és a stresz-
szelést! Add fel a definíciókat!

Tudom, hogy sokszor ez furán hangzik. Én 
nagyon kontrollmániás vagyok, meg ellenállás 
mester. Ugyanis ha nem kontrollálok, akkor tehe-
tetlennek érzem magam. Ragaszkodok, irányítani 
akarok, mert félek. Biztos jó lesz? De tudni aka-
rom mi lesz! Hogy lesz? Miből fogok élni? Nem 
akarok alkalmazott / vállalkozó… akármi lenni. 

Néha engedni kell, hogy szétessenek a dolgok 
ahhoz, hogy a felesleges darabok nélkül, csak a 
lényeg tudjon összeállni újra. Az esszencia. Ami 
te vagy valójában. A világ valóságának lemáso-
lása nélkül. Más emberek valóságának a lemáso-
lása nélkül. Anélkül, hogy kitalálnád magad és az 
újabb dobozkádat, amibe belepakolod magad.

Úgyhogy ne próbáld erőből tartani azt, ami 
szét akar esni. Tudom, hogy félsz, de hidd el, a 
Felhők felett mindig kék az ég. Sokkal maga-
sabbra tudsz szárnyalni Önmagadként, ha nem 
cipeled a terheket, amik már nem szolgálnak. Ha 
nem cipeled a definíciókat Önmagadról, amikkel 

azonosítottad magad és közben “Its not me any-
more!”

Itt Mexikóban, nagyon sok mindent nem tu-
dok kontrollálni, kezdve az időjárás szeszélyes-
ségét, folytatva azzal, hogy sokszor a szállások, 
amiket megvettem valójában már tele voltak és 
meg kellett az adott szigeten oldani a helyzetet, 
hogy legyen hol laknom. Amiből végül az lett, 
hogy még klasszabb helyre kerültem, pont azok-
kal az emberekkel, akik tanítottak valami fontosat. 
Állandóan mosolyognak, mindent meg tudunk 
oldani, segítőkészek és ami a legfontosabb, hogy 
én mindent meg tudok oldani. Itt térnék rá a kö-
vetkező pontra:

3, Kérj és Ismerd el magad.

Tehát minden nap vidd a fókuszodat arra, 
hogy mit szeretnél kapni. Merd leírni a kérése-
idet, merd leírni a vágyaidat és rájuk fókuszálni 
minden nap. Sokkal több dolog válik valóra, ha 
leírod és kéred, mintha nem. Ha leírod, elkötele-
ződsz, kiírod magadból, amivel nyomatékosítod. 
Nagyon nagy ereje van. Ne félj, hogy nem telje-
sül. Akkor teljesül, amikor a legjobb az időzítés 
nekünk. Ha valamire többet kell várni, akkor ott 
sok a nézőpontunk arról a dologról, vagy az ér-
demességünkről és ezért még egy kis idő, míg 
megérkezik. Míg kitisztul minden.

Sose feledd, hogy maradj türelmes és szere-
tetteljes, magabiztos saját magaddal szemben. A 
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világot úgy kell átrendezni, ahogy te megrende-
led, ehhez pedig néha több idő kell, mint amit mi 
gondolunk. 

A keményebb dió pedig elismerni Önmaga-
dat. Nagyon sokat és jót teremt, ha befejezed azt, 
hogy mikor lett volna elég jó, amit csinálsz és “áh 
ez semmiség” amit csináltam. Majd ha ez meg az 
lesz, akkor... Állj!

Minden nap dicsérd meg magad és nézd meg 
a lehető legapróbb dolgot is, amit megoldottál, 
amit megcsináltál, amit elértél, amit észrevettél és 
örömöt okozott és ismerd el magadnak. Ismerd 
el magadat. Mire lehetsz ma büszke? Nem számít, 
másokhoz képest hol tartasz. Az számít, hogyha 
elkezded elismerni Önmagadat, elkezded felépí-
teni a magabiztosságodat, elkezded a fény felé 
fordítani az arcodat és nem a sötétséget látni ál-
landóan. Sokkal könnyebben köteleződsz el egy 
győztes ember mellett, mint egy áldozat mellett, 
nem? Rajtad múlik, hogy győztesnek látod-e ma-
gad, vagy állandóan lemaradt vesztesnek. Dobd 
le a szemüvegeket a fejedről, amik nem engedik, 
hogy azt lásd, ami van valójában.

Its not me anymore!

4, Hajlandó lennél-e feladni a Fix nézőponto-
kat és sztorikat, amiket mesélsz magadnak?

Illetve a szavakat, amiket használsz?
Hajlandó lennél-e megkérdőjelezni mindent, 

amit gondolsz magadról?

Mit értek fix nézőpontok alatt? 
“40 évesen állást találni kizárt” “Gyerekkel 

utazni nehéz” “Á, miért pont én kellenék neki?”

Fix nézőpontok azok a hitrendszerek, amik 
szerint éljük az életünket. 90% nem is a te gon-
dolatod, csak kaptuk őket, illetve bevettük a vi-
lág gondolatait dolgokról és betettük a saját 
világunkba örök érvényű igazságként. Fix pont-
ként, amit onnantól kezdve tutinak gondolunk, 
és sosem kérdőjelezzük meg: Kihez tartozik ez? 
Kié ez a gondolat? Igaz nekem ez a gondolat? 
Ha nyomasztó számodra egy gondolat, akkor az 
nem igaz neked, akkor az nem a te gondolatod. 
Hajlandó lennél-e minden magadról alkotott fix 
nézőpontodat - legyen szó a külsődről, belsőd-
ről, értékeidről, fizikumodról, képességeidről stb. 
megkérdőjelezni, hogy az a nézőpont, amit ed-
dig éltél és összementél tőle, valójában igaz-e? 
Igaz volt-e egyáltalán? Teremt-e neked? Mi más 
lehetséges még itt?

A szavak és sztorik, amiket mesélünk magunk-
nak illetve használunk, hasonlóak a fix nézőpon-
tokhoz. Én is itt Mexikóban lettem figyelmes arra, 
hogy szörnyű szavakat / sztorikat hittem el ma-
gamról, amiket azóta is mesélek és nyomatéko-
sítok. Erősítem magamban a saját sztorimat, amit 
elmesélek másoknak is és még jobban nyomaté-
kosítom az igazamat. Amit aztán ők is elhisznek 
majd rólam és nyomatékosítanak.

https://www.facebook.com/kalandorkiralyno
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Majd még magamban is mesélem, alátámasztom, 
bizonyítani tudom, hogy az úgy van, hisz számtalan 
esetet fel tudok sorolni, amivel meg tudom magyaráz-
ni, hogy márpedig az úgy van, ahogy gondolom. Egy 
egész iparágat felhúztam a fejemben erre. Minél töb-
bet beszélsz róla, annál jobban erősíted a sztoridat. 
Erősíted, aztán pedig az újra és újra megtörténik és 
igazzá válik. Amit aztán újra mesélhetsz, mint bizonyí-
tékot és sosincs vége.

Akkor van vége, amikor többet nem mondod azt, 
hogy nehéz pénzt meg klienseket találni. Nem mon-
dod többet, hogy “nem tudom… nem értem”, „Ne-
kem nem működik”, „Nem vagyok rá képes”, „béna 
vagyok”, „kókler vagyok”, „másoló vagyok”, „ez nekem 
nehéz”

Akkor lesz vége, amikor abbahagyod ezek ismétel-
getését!

Akkor lesz vége, amikor abbahagyod, hogy az ön-
magad ellen felhozott kifogásaidat meséled. Meg 
a szégyent, amit érzel, meg hogy nem mered. Meg, 
hogy fáradt vagy, nincs más esélyed… nincs kedved… 
meg, hogy milyen béna vagy… bocs, ha hülyeségeket 
kérdezek… ha hülye vagyok… stb.

Its not me anymore!

Egyszerűen fejezd be! Amikor rázendít az agyad, 
akkor azt mondod, hogy Állj! Csend! és Mi más le-
hetséges itt? Milyen más gondolatot választhatok itt? 
Milyen gondolattól érezhetem magam nagyszerűnek 
most?

Mi máshoz köteleződhetek el? Köteleződj el a fej-
lődés mellett, és hogy minden nap egy jobb emberré 
akarj válni, jobbá, mint a tegnapi önmagad.

5, Önszeretet Játék
Az Önszeretetről már sok mindenki beszélt, mi is 

érintettük a cikkben feljebb, mégis egy fontos ténye-
zője az Elköteleződésnek Önmagunkhoz, hiszen sze-
retned kell azt, aki mellé elköteleződsz. Játssz velem. 
Kezd eljátszani, mint egy szerepet, minden egyes nap, 
azt a magabiztos embert, akinek könnyedén működik 
az élete, aki belép valahova és figyelem övezi, akit kö-
rülzsongnak, mert olyan kisugárzása van, ami nagyon 
vonzó. Neked milyen az az ember, akivé válni szeret-
nél? Az már most ott van benned. Ha magabiztos len-
nél már most, az milyen érzés lenne? Az, aki szereti ma-
gát, magyarázkodik? Na ugye, hogy nem. Csak fogadja 
a dicséretet és tudja, hogy értékes, tudja, hogy szép, 
tudja, hogy amit csinál az jó. Te már most ez az ember 
vagy. Az elején eljátszod, de aztán elhiszed és éled. 
Amikor eljátszod, lesznek sikerélményeid, ami maga-
biztosságot ad, így válik igazzá, ami az elején játéknak 
indult. Ezt a sztorit kezded el mesélni magadnak. Menj 
azzal, ami igaz neked. Ami nap, mint nap a Jelened. 

https://www.facebook.com/kalandorkiralyno
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Mindig választhatod a könnyű és biztonságos 
utat, ami megfelel másoknak és a társadalmi nyo-
másnak, meg választhatod azt, ami neked igaz, 
akkor is, ha ez szembemegy minden realitással. 
Az utat, ami bátorrá tesz, az utat, ami elengedé-
sekkel jár és nem mindig egyszerű, de tanítani 
fog, az utat, amiben te önmagad lehetsz, tapasz-

talhatsz, nyílhatsz, kapcsolódhatsz és ezen az 
úton igazán szeretni fogod magad. 

Épp ezeket gyakorolom én is Jelenleg.

I am Original, I am Valuable. I am alive. I am, 
who I am and I choose myself forever!

www.lina-roedger.de


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

Üdvözöllek Új Esztendő
 2022 

Emberek milliói engedték szárnyra kelni a 
címadó gondolatot 2021 decemberének utolsó 
éjszakáján a Föld minden részén, a saját időzóná-
ikban, éjfél után néhány perccel.

Ahogyan én is, az új kezdet reményével, hittel 
és bizalommal a lelkemben.

Ami azért is tűnt kissé irreálisnak, mert épp 
aznap tört ki rajtam a covid, ahogy ezt címkézik 
és enyhén szólva, fizikailag nem voltam éppen 
jól. De mivel az elmúlt két évben már kétszer is 
ágynak döntöttek a korábbi variánsok, most nem 
hagytam legyűrni magam. 

Annál inkább sem, mert vannak azok a bizonyos 
tévhitek, mint például az a babona, hogy ”amilyen 
az év utolsó napja, olyan lesz az egész év.”

Hiszem is, nem is, de jobb a békesség, hát 
erőt vettem magamon, igyekeztem részt venni 
a csendes családi buliban, amennyire tőlem telt, 
koccintottunk is és kívántunk jobbat, szebbet, bő-
ségesebbet, sikeresebbet az elköszönő évtől és 
csodákkal teli újat.

Az emberek tudatában az éjfél utáni idő már 
az újév, az új kezdete, ez azonban akkor indulhat 
el, ha a régi lezárult és nem csak az időben, már-
mint az óramutató járása szerint, hanem a ben-

Arról, hogy a covid eszköz, hogy miért van a valódi vágyak elvesztése, hogy miért nem váltjuk 
be a fogadalmainkat és arról, hogy - talán nem csak a magam számára – felismertem a lehetséges 
kivezető utat.
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nünk zajló folyamatokat tekintve is megtörténik, 
mert hitem szerint ez törvény. 

Mert, hogy ez folyamat, amit egy dátum aligha 
befolyásol.

Amíg a régi nem zárul le, addig az csak a régi 
folytatása marad, ha némi változtatással is.

Olyan ez, mint egy soha véget nem érő kap-
csolat, amiben egyik fél sem képes elengedni, ki-
mondani, továbblépni és lezárva egy újat kezde-
ni. Pedig az élet nem egy maratoni táncverseny, 
bár holtig tart, csak az a nem mindegy, hogy ad-
dig hogyan élünk.

Jó esetben, a lezáráshoz az ember visszanéz 
az elmúlt évre, akár többre is és arra is, hogy most 
épp hol tart a földi vándorútján, felidéz, mérlegel, 
fogadalmakat tesz, mert a lelke mélyén mindenki 
vágyja a pozitív változásokat és azután vagy meg-
valósítja, vagy nem, bár a tapasztalat azt mutatja 
gyakran inkább nem.

Én, ahogy visszanéztem, őszintén meglepőd-
tem a felismerésen, hogy mennyi új tapasztalás 
érkezett meg az elmúlt évben.

És ezek nyomán volt néhány megújuló mély 
belső vágy is, mint a tanítás, az írás, az igény az 
önállósulásra, a saját otthonom megteremtésére, 
amiket a bizonytalanságom okán, bármennyire is 
fellelkesített a gondolat és a nyomába érkező ér-
zés, hagytam az idő homályába veszni.

De el nem veszíthettem, mert újra életre kelt 
bennem.

És láss csodát! Az Univerzum mintha a kezem-
re játszott volna, egyik lehetőség jött a másik után, 
csak rábólintanom kellett és tennem. Mintha vala-
mi áramlatba kerültem volna, minden olyan ma-
gától értetődően állt össze, egyik történés hozta 
a másikat, miközben eltűnt a bizonytalanság, a 
homály, a magamhoz intézett kétségből fakadó 
kérdések, hogy elég vagyok, méltó vagyok eh-
hez? elég-e a tudásom, hiteles vagyok-e?, vagy ez 
itt és most mennyire reális? Ez megannyi lehető-
ség az önszabotázsra(!), de a szenvedély kelt élet-
re bennem és ezzel együtt a bizonyosság, ezért 
vagyok, és ezért vagyok most itt.

Az elmúlt két év ebben a „pandémiában”, az 
illuzionisták paradicsomában, számtalan tragé-
diát generált és ember nincs a földön, aki ebből 
valamit ne tapasztalt volna meg közvetlenül, vagy 
közvetetten, akár a saját baja, veszteségei, vagy 
az együttérzése révén. Ez az egész emberiséget 
megérintette. Vajon véletlen? Nem, nem az.

Százévente megesett, már többször.
Emberi beavatkozás műve-e vagy sem, homály 

fedi, de a lényeg, hogy megtörténhetett, hogy a 
lehetőséget a közmegegyezés teremtette, mert 
mi mind hozzátettünk valamit, halogatást, kö-

zönyt, érzéketlenséget, önzést, az elszakadás és 
az ebből fakadó elkülönültség illúzióját.

Ez az elszakadás nagy játéka, a megértésem 
szerint a felejtésé, amibe mindannyian belemen-
tünk mielőtt leszülettünk. E nélkül nincs karma, 
vagyis az előző életek tetteinek kiegyenlítésének 
lehetősége és nincs önmagunkra ébredés sem. 
Annak felismerése, hogy kik is vagyunk valójá-
ban, amiért belementünk ebbe a játékba. Isten 
játékába. Ez sokkal nagyobb erő annál, mint azt 
felfogni képesek lennénk, egyelőre.

Hibásak vagyunk? Nem.

Ez mindössze egy maroknyi ember lázas lá-
tomása lenne, akik világuralomra törnek hatalmi 
mámorukban, s azt gondolják, megvan hozzá 
minden eszközük, hogy meg is valósítsák?
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Nos, Hölgyeim és Uraim, önök is csak másod-
hegedűsök, eszközök a játékban, a legnagyobb 
karmester kezében a pálca, akinél a mindent tu-
dás lakik. Csak szólok, ha nem tűnt volna fel.

De valójában legbelül tudják ők is, ezért elnyo-
mók és hatalmaskodók. Mi pedig hagyjuk, mert 
még szól a zenéjük, táncolunk, mert beneveztünk 
a versenyre, életre –halálra és győzni akarunk, túl-
élni, még elutazni, színpadra állni, vagy megvenni 
az új csodakütyüt, amivel kínálgatnak, vagy már 
csak aprókat mozdulunk, hogy állva maradjuk a 
szabályaik szerint, mert az a reális.

A dualitás világában élünk még, ezért minden-
nek két oldala van, s valamiért szükségét éreztem 
mindig is, hogy megnézzem, mi lehet a másik ol-
dal és rendszerint rá is látok, érzek. A választásom 
pedig már az én optimista világlátásom követ-
kezménye, hogy a pozitívumokat tartom inkább 
szem előtt, bár tisztán érzékelem az egészet.

Az elmúlt két év pozitív hozadékai.

A „pandémia” kényszerű lezárásai csak fel-
erősítették az elszakadás és elkülönülés érzését 
mindannyiunkban.

A maszkolás kényszere egyenálarcok mögé búj-
tatott mindenkit. Ami látható maradt, a szemeink.

A szem a lélek tükre, így tartjuk és igaz. Lehető-
ségünk nyílt egymás szemébe nézni és lehet sok-
kal többet láthattunk meg a másik emberből és 
láttathattunk meg magunkból, mint mikor a teljes 
arckép elvonta a figyelmünket.

Nagyon nem kedvelem és csak muszájból vi-
selem, a lehető legrövidebb ideig, de ennek kö-
szönhettem egy új felismerést.

A szemkontaktus keresése gyerekkoromtól 
kezdve „velem született becsípődés” nálam.

Amikor megértettem, hogy ez sokak számá-
ra kellemetlen lehet, virtuóz módon pár másod-
percre csökkent a szükséges időintervallum, de 
van, hogy néha belefeledkezem egy szempárba.

No, nem szerelemből, inkább szerelmetesség-
ből, a ráismerés örömét élve, vagy épp segítői 
mivoltomból fakadóan, mert határtalanul sok in-
formáció cserél gazdát ilyenkor.

Mélyebb szinten érintjük meg egymást egy-egy 
találkozáskor a hétköznapi élet szintjén, mint ko-
rábban és tudattalanul, új kifejezésmódként hódít 
teret és mivel a szavak is töredezetté, kevésbé ért-
hetővé váltak, jobban is kell figyelnünk egymásra.

A bezártságot, a korlátozást nehezen viseli 
mindenki. Azonban óriási ajándékot tartoga-
tott, az időt!

Időt mindenre, amit a rohanó hétköznapok, a 
pörgés, a szükségszerűség a minimálisra csök-
kentett. Azt mondjuk, arra van időnk, amire te-
remtünk magunknak, ha valami igazán fontos. Ez 
szép mondat, de ha nincs idő megállni egy perc-
re sem, csak az van, ami a reális. Most meg kellett 
állnunk. Elővehettünk dolgokat, amire vágytunk, 
egy könyv, jó beszélgetések, jóga és süthettünk, 
főzhettünk, barkácsolhattunk, kertészkedhettünk 
akár csak egy erkélyen is, kedvünkre.

Felfigyeltem rá, hogy egy nap legalább három-
szor kanyarodott be az utcába házhoz szállítós te-
herautó, építőanyagokkal, szerszámokkal és sok 
egyébbel, no meg élelemmel megrakodva. 

A „minden nap hétvége” érzés lebegett a leve-
gőben, az emberek élni kezdtek. 

Nem vásárlási láz volt ez mégsem, hanem az 
alkotó, teremtő kreativitás feléledése. 

Az el - és különválasztást is korlátozásnak 
éljük, de még mindig kicsit el kell veszítenünk 
valamit, hogy igazán értékelni tudjuk.
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Nagyszülőt unokától, szülőt gyerekétől, a beteg-
ségek idején a párokat is egymástól el kellett különí-
teni, a barátságok is online térbe szorultak, ez nagy 
megpróbáltatás, a másik hiányának megélése. 

Ám egyben lehetőség is annak felismerése, 
hogy mit is jelent számunkra a másik. S ha nem 
csúszunk vissza később a megszokottba, ami ko-
moly veszélyforrás lehet, értékesebbé, megbe-
csültebbé válik az együtt.

És végül, de nem utolsósorban eltöpreng-
hettünk, figyelhettünk közben kicsit befelé is, 
összegezhettünk, mert volt rá időnk.

Megváltozhatott az értékrendünk az egészség, 
a kapcsolatok terén, lehetőséget kaptunk, hogy 
felismerjük, hogy mi az, ami igazán fontos valójá-
ban, még ha nem is volt mindenki tudatos erre és 
akkor is, ha nem mindenki élt ezzel a lehetőség-
gel, de megérintette.

Miért halnak hamvukba, miért nem tudnak 
növekedésnek indulni és megvalósulni a leg-
belső vágyaink és a fogadalmaink?

Ha idáig jutottál az olvasásban, köszönöm a bi-
zalmad és kérlek, ha nem is értesz egyet minden-
ben, tarts még ki. És lehet, amit most elmondani 
készülök, talán nem is lesz annyira új a számodra.

Határtalan, hatalmas, teremtő erővel megál-
dott Szellemek vagyunk mi mindannyian, akiknek 
van egy fizikai testük, járművük a látható, kézzel-
fogható tartományban, ami a harmadik dimenzió 
jellemzője, és ami az itt tartózkodásunkat teszi le-
hetővé. 

Nem a fizikai test vagyunk, akiknek van lelke 
és szelleme, ha érted a különbséget, csak azono-
sultunk vele. A fizikai testünk is lelassultan rezgő 
energiából épül fel, mint minden, ami anyag, in-
telligens, és mint minden energia, információkat 
tartalmaz, hordoz, cserél.

A nem látható tartományban vannak az ener-
giatesteink, az auránk, amik a fizikaihoz kapcso-
lódnak, amíg itt vagyunk, de kapcsolatban állnak 
egymással és a többi dimenzióval is, ezért több-
dimenziós lények is vagyunk.

Az aura, az energiatestek fénylő burka, ami kö-
rülveszi a kicsi fizikai részünket. Ma már közismert-
té vált fogalom, eszközökkel mérhető, láthatóvá is 
tehető, megismerhető, hogy mik a funkciói. Mani-
pulálható a szó pozitív értelmében, de hogy mi is 
valójában az energiatesteink összessége, annak 
megértésében még gyerekcipőben járunk.

Én huszonöt éve, épp negyedszázada foglal-
kozom ezzel, a hivatásom része, szenvedélyesen 
kutatom, tanulom és át is adom a tapasztalataimat, 
alkalmazok és tanítok néhány módszert, amivel a 
megbillent egyensúly, a harmónia, az egészség, 
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az erőnlét helyreállítható, de a teljes megértéstől 
és a tudástól még mindig messze vagyok.

Mi köze mindennek a vágyaink szabotázsa-
ihoz? - nagyon is sok, mi több, merem mon-
dani ez az ok.

Néhány energiatestünkről szólnék röviden, 
nevezhetjük őket a teljes énünk részének, a meg-
értés kedvéért.

Az asztrális testünk többek közt a fizikai síkhoz, 
a földhöz való kapcsolódás feladatát látja el. 

Az érzelem testünk és a mentális testünk, 
amiben megfeneklettünk szó szerint a játéksza-
bályok értelmében, az érzelmek és a gondola-
tok útvesztője. 

Az érzelem test a karma körforgásában tart 
bennünket, játszatja velünk gyakran vég nélkül, 
vagy inkább a felismerésig ugyanazokat a körö-
ket az érzelmi életünkben. 

Egy életen át sokszor leszünk szerelme-
sek, majd kihűl az érzelem, egyikünkben vagy 
mindkettőnkben, továbblépünk. Választunk 
homlokegyenest mást, karakterben, személyi-
ségben, habitusban, jellemvonásokban, szo-
kásokban eltérőt a korábbitól. Szerelem, vagy 
csak mély rokonszenv, új kör indul, és megint 
megtörténik. Újra meg újra. És mi csak állunk és 
kamillázunk mélán.

„mit is keresek én itt? már megint”.
Ha nem a másik felet hibáztatod, hanem ma-

gadban keresel okokat, akkor bingó!
Van esélyed a változásra, változtatásra, de csak 

esély, mert a „hogyan” várat magára.

Az is közismert tény ma már, hogy egy nap át-
lagosan 5 %-ban vagyunk tudatosak, 95 %-ban 
pedig tudatalattink programjai működtetnek 
bennünket. Ezek a programok részben hozottak, 
karma és életfeladat szintűek, részben tanultak 
magzati korunktól fogva és részben már átdolgo-
zottak a tapasztalataink hatására, de programok.

Lehetséges, hogy a partnereid külsőre, ízre, 
másra abszolút különbözőek voltak, volt azonban 
egy pont, ahol azonosság van és ez pedig a te tu-
datalattidból származó tudattalan programod, és 
ahol az ő programjaiból ehhez kapcsolódni tud, 
onnantól minden a helyén és a játék indul. 

Ha a programod szerint egy áldozat vagy, ő a 
bántalmazód lesz, ha biztonság- vagy társfüggő 
vagy, ő az, aki menekül a felelősségtől és sosem 
vállalna fel és sorolhatnám még. Valószínűleg 
volt fordítva is, nem először játszotok együtt a 
karma körben.

Így vonzzuk be egymást, a tudatalatti prog-
ramjainkkal, kiegyenlítve karmákat és jó esetben 
már nem gyártunk újakat. Vannak, akik nem képe-
sek kilépni és elszenvednek egymással egy egész 
életet, ők a megtestesült karma-gyárak és furán 
hangzik, de a gyűlölet és a bosszúvágy a malter, 
ami a felépítményüket egyben tartja.

Hogyan lehetséges mikor minden ember 
belső vágya szerint a boldogságot keresi? 
Ezért vagyunk.

A válasz a mentális testben rejtőzik. A gondo-
latiság felelőse, aminek az a dolga, hogy fenn-
tartson. Tévesen, de azt gondolva az ő gondja az 
életben maradásunk, ezért ő a főnök, ő mene-
dzseli az életünket.

Semmit nem utál jobban, mint a változást, hi-
szen az veszélyes is lehet, esetleg nem is élnéd túl.

Az mindegy neki, hogy boldog vagy, vagy bol-
dogtalan, örülsz, vagy szenvedsz, a lényeg, hogy 
megmaradj, mindegy hogyan, akárhogyan. „Fé-
lelem a változástól” ezt mindannyian ismerjük, 
átéljük újra meg újra, nos, ez tőle jön, ő a hunyó.

Ezért gátol meg mindent is, ami a nem látható 
és kézzelfogható tartományból érkezik, azzal: az 
nem reális. 

Legyen az a szívedből jövő vágyad, és mert 
változással jár, máris falba ütközött, hiába fakadt 
a legbelső mélyedből, lázba hozva, szenvedéllyel 
töltve fel, megfényesítve a napot is, - mint a ma-
dár, aki üvegfalnak repül, mert látja benne a kék 
eget -, a mélybe hullik.

A mentális testnek, ennek a részednek, a leg-
egyszerűbb válasza nem reálisnak megítélni azt, 
amit nem lát, mert csak így tudja fenntartani az el-
szakadás illúzióját. És ez sem véletlen.
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De te már meghallottad, megérezted a szel-
lemed inspirációját és néhány pillanatra, percre, 
órára boldog is voltál ettől, igaz nem volt fenn-
tartható, csak ideig - óráig. 

És mindez a te hibád lenne? Nem, nem az. 
Ez a nagy elszakadás, különválás játékának sza-

bálya, amit mi mind elfogadtunk, hogy felejtésbe 
merülve elalszunk, hogy azután magunkra ébred-
hessünk.

Mert ez a lényeg, erre megy ki a játék.

Mi lehet a kiút?

Pandémiával, lock down-okkal, 
klímaváltozással, összeesküvés el-
méletekkel, riogatással, elnyomás-
sal van teli a Föld minden szeglete, 
de lássuk tisztán mindezek csak 
eszközök, hogy felocsúdhassunk, 
hogy beleállhassunk és tegyünk 
érte, hogy legyen végre elég.

Sokan még ott tartanak, hogy 
külső dimenziókból jövő segítség-
re várnak, hogy majd helyettünk 
elvégzik a munkát, és/vagy a hom-
lokunk érintésével varázsütésre fel-
ébresztenek.

De senki nem vált meg, változ-
tat meg, gyógyít meg senkit. S ha 
vannak ott kinn, segítő szándékkal, 
mert miért ne lehetnének?, a mun-
kát ők már elvégezték, önmagukért 
és egymásért.

Mindenki csak segítő módon tud résztvevő, tá-
mogató lenni a nagy változásban, a folyamatban, 
amiben ezekben az időkben élünk.

Tudatosság nélkül nem megy.
Nélküled, nélkülem, nélküle, nélkülünk, akik 

valójában vagyunk, nem megy.
Nincs más út és irány, csak felfelé a Szelle-

münk, a magasabb Énünkhöz kapcsolódva, iga-
zodva az inspirációihoz a szívünk teréből tudunk 
tenni, szabaddá válni, elengedni az elszakadás és 
különválás illúzióját, mert már nem kell fenntarta-
nunk tovább.

Keressük, kérjük, hívjuk a lelkünk mélyéből ezt 
a belső kapcsolatot. 

Gregg Braden Szívkoherencia gyakorlata is se-
gíthet ebben, itt megtalálod:

https://religio-spiritualis-muhely.webnode.
hu/sziv-koherencia/.

Szabaddá, kiteljesedetté, egységessé válha-
tunk, Önmagunkban egyesülve, test-lélek-szel-

lemként teljes harmóniában, a tudatosságban, és 
ez az energiatestek szintjén is megtörténik.

Nagy kihívás? Az.
De ez nemcsak a Te személyes kihívásod, hogy 

elérd, megteremtsd a valódi vágyaidat, békét te-
remts magadban és kívül a világban is. Ez a mai 
kor kihívása és mindannyiunk egyéni döntése és 
tettei határozzák meg a végkifejletet.

Ilyen még nem volt, mondják a ma élő bölcsek 
és tanítók, nincs elérhető forgatókönyv, tapaszta-

lat, sejtés arról, hogy ez a folyamat miként megy 
végbe, s hogy mikor. Minden más csak feltétele-
zés csupán, de hogy folyamatban van, azt látjuk, 
érezzük és tudjuk is, mélyen belül és a külvilág-
ban is.

Ahogyan azt is érezzük néha, minden látszat 
ellenére minden jól van, jó az irány. A többit, a ho-
gyant, pedig meglátjuk. „Ő tudja, én meg majd 
megtudom, ha ő is úgy akarja” azt gondolom.

Én bízom benne, magamban és bennetek, 
magamért, mindannyiunkért és a Földért.

„In lak ech” mondják a Mayák, akik évezredes 
bölcsességet őriznek, és ez azt jelenti „Én egy 
másik Te Vagyok” és szóltak, tanítanak a nagy 
változásról.

Namasté „Üdvözli a bennem élő, a benned élő 
Isteni részed” mondják Indiában és megírták a 
Védákban az új időket előre, több ezer éve. Hihe-
tünk benne.

https://religio-spiritualis-muhely.webnode.hu/sziv-koherencia/
https://religio-spiritualis-muhely.webnode.hu/sziv-koherencia/
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BALÁZS KRISZTINA

Újrakezdés vagy karma?

Minden év januárja egy új kezdetet is jelent sok ember számára. Mindannyian szeretnénk, ha 
az új év békésebb, boldogabb és eredményesebb lenne, mint az előző. Ezért is zárjuk az Óévet 
ilyen kívánságokkal. Előző évünk értékelésekor sokszor felmerülhet bennünk a kérdés, miért 
történik velem mindig ugyanaz? Miért nem jutok előbbre? Miért nem támogatnak az Égiek? Ho-
gyan is történhetett mindez?! -megannyi kérdés, és válasz oly kevés.

Megfogadjuk, hogy idén minden másképp 
lesz. Fogadalmakat teszünk. 

 
Azonban életünk sokszor mégsem úgy ala-

kul, ahogy terveztük. Ahogy haladnak a hetek, 
hónapok, azt vesszük észre, mintha kicsúszott 
volna az irányítás a kezünkből és olyan dolgok, 
események történnek meg velünk, amelyekre a 
legkevésbé sem vágytunk. Jogosan merül fel a 
kérdés: „Miért?”

Létezik-e a szabad akarat, én irányítom az éle-
tem, vagy egy előre megírt forgatókönyv szerep-
lője lennék?

Biztosan sokszor hallottad már a „karma” szót, 
és úgy tűnhet, ez egyfajta védekezés arra, hogy 
a miértekre választ kapjunk. Hiszen amikor nem 
értjük miért történik velünk mindaz, amit nem 
szeretnénk, azt a választ kapjuk sokfelől, „ez a kar-
mád”… De vajon mit is jelent ez valójában?

Szó szerinti jelentése: tett, cselekvés. Azonban 
ennél sokkal összetettebb dologról van szó. Leg-
egyszerűbben úgy lehetne megfogalmazni, hogy 
a karma ok és okozat összefüggése. Azaz minden 
tettünknek következménye van. Tehát a karma 
törvénye egyszerre tartalmazza a tettet, annak az 
okát, és a következményeit. 
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Minden amit teszünk, visszahat ránk.
Egyfajta dominó-elv.

 Képzeld el, hogy gulyáslevest főzöl. Ismered 
az alkotórészeit, egyre-másra teszed bele a fazék-
ba. Aztán egy hirtelen jött ötlettől vezérelve ba-
bot is teszel bele. Azt gondolod, miért ne? Mire a 
leves elkészül, babgulyás lett belőle. Nyilván nem 
csodálkozhatsz rajta, miért lett ez az eredmény…

Minden nap ezernyi döntést hozol, és ezek 
tükrében cselekszel. Nagyobb horderejű dönté-
seken talán többet rágódsz, próbálod kiszámolni 
mi is lenne a helyes döntés. De végül döntesz, és 
ezzel választasz egy utat. Ennek az útnak lesz egy 
következménye, amit előre azért nehéz kiszámí-
tani, mert a Világ alapvetően állandó változásban 
van, benne minden alkotóelemmel. Igy jön létre, 
a „nem várt mellékhatás”. 

Most képzeld el, hogy minden ember minden 
cselekedetének következménye van. Napi szinten 
is rengeteg, igaz? Rengeteg emberrel tartod a 
kapcsolatot, igaz te választod meg azt is, kivel. Az 
Ő karmájuk része lesz a Te életednek is. Ha csak 
önmagadat nézed, akkor is napi szinten több ezer 
karmikus következmény keletkezik, ami egyszer 
vissza fog hatni rád. Nincs kivétel. Mindenkép-
pen tapasztalni fogod. A legkisebb, számunkra 
jelentéktelennek tűnő mozzanatnak is következ-
ménye van. Nem árt tudni, hogy természetesen a 
szándék, ami megelőzi a tettet, nagyon fontos té-
nyező. Hiába mutatod magadról a Világnak a tet-
teiddel, hogy „jó vagy”, ha a szándékod gonosz. 
Egy másik embert könnyen megtéveszthetsz, de 
a karma törvényét nem tudod elkerülni. Egyetlen 
egy kivétel sincsen.

Amikor úgynevezett „nem várt eredménnyel” 
találkozol az életedben, és azt gondolod, „én min-
dent jól csináltam, mégis ezt kapom”, akkor érde-
mes megvizsgálnod magadat is belülről… Való-
ban ítélkezésmentes vagy? Hiszen az ítélkezés, a 

„nem elfogadás” mint szándék, ennek megfelelő 
tetteket fog szülni. Veszekszel, elégedetlenkedsz, 
torzsalkodsz… Megítélsz.

Ne ítélj, hogy ne ítéltess!

 Azonban azt is figyelembe kell venned, hogy 
amikor arról beszélünk, a „múltban elkövetett 
cselekvés”, akkor nem feltétlenül csak erre az 
életre gondolunk. Mert bár a test múlandó, a 
testet működtető energia örök. Ha hiszünk a lét 
körforgásában, akkor azt is hisszük, hogy létezik 
az „előző élet” is. Leszületésünk körülményeit az 
is meghatározza, hogy ezt az életünket megelő-
zően milyen karmikus következményeket gyűjtöt-
tünk össze. 

Mindezek fényében akkor létezik-e a szabad 
akarat?

Igen. Hiszen minden gondolatod és tetted fe-
lett Te döntesz. Ha tudatos ember vagy, akkor so-
sem hagyod figyelmen kívül ezt a tényt.

Szabad akaratomból döntök, és vállalom annak 
következményeit életeken át is.

A múltat ugyan megváltoztatni nem lehet, de 
a jövőről még gondoskodhatsz. Méghozzá MOST 
és ITT. Ebben a pillanatban. Hiszen a döntéseidet, 
ítéleteidet most hozod meg, mindig az adott má-
sodpercben. 

Most úgy érezheted, hogy a karma egyfajta 
büntetés. Nem. Inkább egy tanítás, amely önis-
meretre sarkall. A jó cselekedeteknek is megvan 
a karmikus következménye. Azonban ezek meg-
tapasztalásának idejét éppúgy nem tudhatjuk, 
mint az ártó szándékú tettek eredményeinek ide-
jét sem. Ezért tanítjuk a MOST hatalmát. Mert a 
jövőd most dől el mindig, méghozzá a Te szabad 
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akaratod szerint. Te választod azt az utat, amit 
majd be kell járnod. 

Tehát minden, ami velünk törté-
nik, egy segítő szándékú tapasztalás, 
következmény, ami a múltban gyöke-
redzik. Ami sokszor most fáj. A karma 
törvényét szívesen elfogadod, amikor 
valami jó történik veled. Eszedbe sem 
jut feltenni a kérdést „miért?” Csak 
akkor kételkedsz ebben a törvényszerűségben, 
amikor valami rossz történik veled. Próbálj meg 
következetes lenni. 

•	 Tekints	úgy	a	karmára,	és	ezáltal	a	veled	
zajló eseményekre, mint egy a hibáidtól és hiá-
nyosságaidtól való megszabadulás tanító elvére.

•	 Engedd	el,	ami	menni	akar,	és	fogadd	el,	
ami jön, mert oka van.

•	 Hozd	meg	a	döntéseidet	felelősen,	tudva,	
hogy mindennek következménye lesz, mely visz-

szahat rád.
•	 Mivel	a	 feltétel	nélküli	 sze-

retet a legmagasabb rezgésű ener-
gia, gyakorold, hogy minél több sze-
retet áradjon feléd is.

•	 Fogadd	el,	hogy	az	életed	
regényének egyszerre vagy az írója 
és a főszereplője is.

Az ázsiai kultúrákban a lótuszvirágot alkalmaz-
zák a karma szimbólumaként, mivel az iszapból 
fejlődik ki egy lenyűgözően csodálatos virág. Jel-
képe ez az embernek is, Neked is, aki képes vagy 
minden nehézség, rossz körülmény ellenére is 
felismerni a jót, és megvilágosodni.

www.balazskrisztina.hu

www.spiritual-life.hu

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


https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
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Egyszer nagyon régen azt írta nekem valaki: „Légy az 
élen járó örömpélda.” Akkoriban ezt úgy értelmeztem: éljek 
másokért, segítsek másokat, járjak élen abban, hogy minél 
több örömöt szórjak szét ott, ahol erre a legnagyobb szük-
ség mutatkozik. Törődtem másokkal, egyengettem útjukat, 
megoldottam problémáikat, és higgyétek el, boldog voltam 
- velük, és talán helyettük is. Nekik adtam mindazt, amire 
igazából én magam vágyakoztam: így lettem kívánság-tel-
jesítő karácsonyi angyal egy füzettel a zsebemben, amiben 
más titkos óhajai-sóhajai sorakoztak.  (Itt olvashatsz róla: 
klikk ide)

KOVÁCS KATALIN

BORSÓ, MEG A HÉJA

„Törődtem másokkal, 
egyengettem útjukat, 
megoldottam 
problémáikat 

„

https://issuu.com/csakpozitivanmagazin/docs/cspm_2021_12_20/s/14359691
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Hittem, hogy ez az én utam, a csillogó szemek, 
a hálás ölelések, hisz szeretni embertársainkat a 
legszentebb dolog a világon. Mégsem voltam 
teljes, sőt, úgy éreztem egyre inkább kiürese-
dem – valamiféle hiányérzet kezdett eluralkodni 
bennem, ami szépen lassan kiszorított mindent. 
Mindent, amit valaha fontosnak, és lényegesnek 
tartottam. Valami megváltozott legbelül, egyre 
csak sodródtam a kétségbeesés felé, s a kérdé-
sek, mint fekete varjak rajzottak körülöttem. Hol 
vagyok én ebben a történetben? Mi az, ami EN-
GEM tesz boldoggá? Mivel vagyok úgy, mint a 
borsó, meg a héja, egységben, magasztos öle-
lésben, létboldogságban? Ez a kérdés foglalkoz-
tatott leginkább az elmúlt egy évben.

Félretettem a nagy tenni akarást, és segítő ke-
zek után nyúltam, ám rá kellett jönnöm, hogy az 
igazi választ nem mások fogják megadni. Adhat-
nak eszméket, eszközöket, ötleteket, mutathatnak 
megannyi távlatot, de maga a felfedező út és a 
döntés arról, merre indulok, enyém kell, hogy le-

gyen. Olyan izgalmasnak ígérkezett ez a kaland, 
az utolsó cseppig ki akartam élvezni minden 
egyes pillanatát! Lassulás jött. Csend, és sok-sok 
egyedüllét. Időnkét meg-megálltam és hallgatóz-
tam. Befelé. Kifejezetten az volt az érésem, hogy 
ez most jó, ez kell. Ringattam magam. Ápoltam 
kicsit a lelkem, udvaroltam neki. Kérdezgettem 
tőle: Mi lenne, ha nem félnél? Képzeld csak el, 
milyen nagyszerű lehet, úgy élni, hogy nem korlá-
toz senki és semmi! Mit tennél, mi lennél? Mihez 
nyúlnál, mibe fognál? De talán a legfontosabb 
kérdés: miért szeretnéd mindezt, mi adja azt a 
földöntúli, lebegő érzést, és milyen lenne ezentúl 
mindig azt tapasztalni? Mi az, ami mindig itt lesz 
nekem és boldoggá tesz ma, holnap és mind-
örökké? Mélyre ástam az igazi kincsekért: a sze-
retetért, a tűzért, az alkotásért, az inspirációért, az 
energiáért – ezekben véltem felismerni magamat. 
Ennyi év után! Hogy mi tartott ilyen sokáig? Nem 
számít, csak az, hogy azóta a saját jóllétem érde-
kében cselekszem. Önző lennék? ÉN? Igen, az 
vagyok. Mert elköteleződtem saját magam iránt.
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Sokszor éreztem azt, kívülálló vagyok, egy 
rendszeridegen darab. Varázslónak hittem ma-
gam, órákat tudtam töltei egy képzelt világban, 
az éber álom állapotában a magam által kom-
ponált történetekben elmerülve. Az ott átélt él-
mények nem kevésbé voltak valóságosak, mint 
a valójában megélt események, mégis mereven 
ragaszkodtam ugyanezen dolgoknak a 3D-s át-
éléshez, belekényszerítve magam ezzel egy zárt 
tapasztalati formába. Márpedig a létezés határ-
talan! Kezdtem hinni abban, hogy nem kell vá-

lasztani közöttük, enyém lehet mindkettő, sőt, 
másoknak is átnyújthatom ezt a csodavilágot. A 
könnyedség mellett döntöttem, nyitott szívvel és 
kíváncsisággal tekintettem a jövőbe. Feladtam a 
régi énemet, azt, amelyik mindig a szenvedést 
és a nehézségeket választotta. Szenvedni nem 
kötelező, döntés kérdése az egész. Ugye milyen 
egyszerűen hangzik?! Ám pont a döntést a leg-
nehezebb meghozni, mert a szenvedés már egy 
ismerős terep, amit nehezen engedünk el az is-
meretlenért. Ki tudja, mi lesz? Ki tudja, mi nem? 
Bizonytalanság a létezés, a kétségek a korlátok, 
és bizony nem kapaszkodóként szolgálnak! Saját 
magadat beszéled le – vagy rá. Te választasz. Bár-
mire képes vagy. Bármire. És pont az ellenkező-
jére is.

Összhangba került a külső és belső, a képzelt 
és a valós világom. Élem. A mátrixban? A valódi 
világban? Mi a valós? Mi a világ? Megélés van, 
hogy itt vagy ott, nem mindegy? Innen jött az 
ötlet, hogy ha nem élhetem (még), hát írom! És 
paradigmaként pont ez hozta el a várva vált válto-
zást. Mert a szavak varázsigék. Amit leírsz, azt el-
hiszed, amit elhiszel, azzal pedig varázsolsz: úgy 
lesz, ahogy „írva vagyon”.

Az év szavának az ENTER-t választottam.

BELÉPEK – igen, éppen ideje belépnem a 
valós életbe, és esküszöm, hogy rosszban sán-

tikálok! Nem úgy akarok élni, ahogy az szokás, 
hanem ahogy nekem a legjobb. A társadalom 
értékelni fogja így vagy úgy, tükör. A lényeg én 
mit látok. Önmagamért vagyok felelős, épp ezért 
magamra fordítom a figyelmet.

(BE)ÍROK – leírok, és ezzel átírok mindent. Át-
írom a fejemből a fizikai valómba: a gondolatok 
átfolynak a kezemen, betűkké alakulnak és élet-
re kelnek a papíron. Adott egy élet-költemény – 
mondjuk az enyém, ki-ki a kedve szerint olvashat 
belőlem.

BENEVEZEK – mindenre a szó valós és átvitt 
értelmében is. Játékra, pályázatra, új élményekre. 
Ennek már eredménye is van, Bogárka című novel-
lámmal első helyezést értem el a Selyemgyár Ala-
pítvány irodalmi pályázatán. Egy nagyon értékes 
ember élete és üzenete áll a középpontban. Lesz 
még róla szó ígérem, be fogom nektek mutatni őt 
is, és a novellát is az ünnepélyes díjátadó után. El-
indult valami, vagy talán írjam úgy, beindult?

Most értettem meg valójában, miről is szól az 
a bizonyos mondat: Lelkesedj! Nemesedj! Találj 
rá önmagadra, magadban az izzó lángra. Ezt a 
fényes lobogást adom tovább, kimondatlanul is, 
csupán azzal, hogy teljességgel szívből élek. Egy-
mást tesszük jobbá a saját magunk transzformáci-
ója által, ahogy átalakul a mi életünk, úgy alakul át 
vele együtt a környezetünkben élőké is. És ebben 
az a nagyszerű, hogy maga az út egyedi, ám va-
lahogy mégiscsak közössé lesz a végén. Összeér. 

Magamért=másokért. Új a világ.
Tőlünk válik azzá. 
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https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
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SIVÁK ENIKŐ ASHA

Már a kezdetektől, hónapról hónapra itt VAGYOK a rajzaimmal és az írásaim-
mal a Csak Pozitívan magazinban, de még igazándiból be sem mutatkoztam a 
Kedves olvasóknak.

Most eljött az idő!
  
...az... vagyok... akihez beszél a hófehér papír és lelkem szárnyalni kezd a cso-

dás szavaitól… könnybe lábad a szemem és már táncol is a varázsceruzám a 
szűz térben, ragyogó nyomot hagyva maga után, mint amikor korcsolyázom a 
tükörsima, tiszta, csillámokkal teli jégen. Amikor már szárnyalok a szellő lágy 
cseresznyevirág illatban.

…akkor összeütöm GYÉMÁNT cipellőm sarkait… és …beleremeg az UNI-
VERZUM

…kinyújtom kezem az ÉG felé, és elérem a FÉNY forrásának aranyló birodal-
mát.

HAGYOM, hogy FÖLDRE SZÁLLJON AZ ISTENI.
 

SIVÁK ENIKŐ - ASHA

AZ ÉLET EREJE

>>>

VAGYOK, AKI VAGYOK
/Bemutatkozás/
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GÜRTLER SZILVIA

3 tipp az önazonos
céltervezés előtt

Tapasztalatom szerint a legtöbb embernél a 
céltervezés előtt kimaradnak az első, és legfon-
tosabb lépések. Ezek a szív vágyainak megis-
merése, elfogadása és megengedése. 3 tippet 
hozok, hogy a célok kitűzése ne csak rutin te-
vékenység, és racionális irányok felállítása le-
gyen, hanem valóban önazonos céltervezés.

Nézzük először, miben vagyunk most, és 
mire számíthatunk.

Helyzetkép

Már az elmúlt évek is elképesztő változásokat 
hoztak, és ez a változási ütem a következő idő-
szakban csak fokozódik. A mértékéről megoszla-
nak a vélemények, némelyek szerint a következő 
öt évben akkora változásra készülhetünk, mint az 
elmúlt évszázadban. Huh. Gondolj bele, mennyi 
minden változott az előző 2 évben is az életed-
ben, és most mekkora változások előtt állsz. 

Az én olvasatomban a változás egyébként ki-
fejezetten segítségünkre van. Előhívja azt a ma-
gasabb tudatosságot, ami a biztonságban, ké-
nyelemben lassabban tud kibontakozni. Ezért azt 
gondolom, a változások téged, minket segítenek, 
hogy még tudatosabban, és még erőteljesebben 
fejlődhessünk.

A változáshoz való alkalmazkodáshoz, és ah-
hoz, hogy örömmel éld meg a folyamatot, egy-
részt gondolati váltás, másrészt az emelkedés, 
belső növekedés iránti elköteleződés visz köze-
lebb. Akkor tudsz könnyedén a zűrzavar fölé ke-
rekedni, ha belülről rendben vagy, és a saját, ön-
azonos céljaid felé haladsz. 

Folyamatosan tapasztalom, hogy mennyivel 
egyszerűbb és mosolygósabb így az élet. Azt is 
látom, hogy akik ragaszkodnak, azok bizony meg-
rekednek, beleragadnak szenvedés programjaik-

ba, szeretetlen kapcsolatokba, lehúzó munkákba, 
meg nem valósított vágyakba, a zűrzavarban kia-
bálásba. 

A megoldás, mint mindig, benned, bennünk 
van. Csak mi tudunk tenni azért, hogy belső vi-
lágunk rendben legyen, és a megemelkedett 
energia szintünk által a külső körülmények is csil-
lapodjanak, rendeződjenek. 

Új irányok

Mint ahogy azt mostanra már egyértelműen 
látszik, új, még ismeretlen világ van születőben. 
Ez a világ pedig nem a külső, eddig megszokott 
irányelvek szerint fog alakulni, hanem belülről 
jövő, mélyreható változások által. 

Az új világunk úgy tud felépülni, ha minden 
külső körülménytől függetlenül haladsz, és veled 
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együtt egyre többen haladunk az önazonos cé-
lunk felé. 

Igen ám, csakhogy az új akkor tud megérkezni, 
ha a már minket nem szolgáló régit kisöpörjük. 
Gondolj bele: amikor tele a szekrényed ruhákkal, 
bajosan zsúfolsz bele újakat. Először kiszedsz pár 
régit, és utána tudod berakni az új holmikat. 

Így működik ez az életedben is. Amint elen-
geded a régihez való ragaszkodásodat, és en-
geded, hogy érkezhessen az új, máris közeledsz 
önmagadhoz. 

A régi kisöprése

Az eddigi gondolataid megváltoztatásával 
másképpen fogsz látni te is. Mert ezeket a gon-
dolatokat a régi rendszer hozta, szüleink, tanító-
ink ültették el bennünk. Nem azért, mert rosszat 
akartak nekünk, hanem azért, mert ez volt az ő hit-
rendszerük. Ők is ezt tanulták, ezt hozták, ebben 
éltek és hittek. 

Csakhogy ez az idő már lejárt. Meg lehet kér-
dőjelezni régi, igaznak hitt alapvetéseket. Épp-
hogy itt is van az ideje megkérdőjelezni ezeket. 
A régi gondolatok egyre inkább egy letűnt kor 
elképzeléseinek tűnnek, és mivel oda vezettek, 
ahol most vagyunk, ezért a kiúthoz ideje másfajta 
megközelítést alkalmaznunk.

Például kérdésekben élni – a kinyilatkoztatások 
helyett – elhozhatja a legváratlanabb és legkrea-
tívabb válaszokat és eredményeket számodra. 
Nem tényként elfogadva bizonyos alapvetéseket, 
hanem megkérdőjelezve, és arra figyelve, hogy 
számodra az mennyire befogadható. 

El tudom képzelni, hogy most céltalannak lá-
tod az életed, teljesen homályba vész a jövő, és 
nem látod az értelmét annak, amit csinálsz. Ez 
azért lehet, mert kifelé figyelsz, és még mindig 
aktívan nyomod el a belső hangodat. Azt, amelyik 
egyre hangosabban kiabál, hogy másfelé, másfe-
lé! Te ragaszkodsz a megszokotthoz, a régi kor 
maradványaihoz, mert abban látod a megoldást. 

Holott az egyetlen kivezető út innen, ha elen-
geded a kapaszkodónak hitt (ön)akadályozókat, 
felszínre engeded a lelked, és hagyod, hogy 
megérkezzen az új. A szívből érkező, valóban a 
legbensőbb vágyadból fakadó célok eléréséhez 
ugyanis egy új hitrendszert építesz fel, ezzel le-
bontva a régi, önkorlátozó gondolatokat, amikkel 
rendszeresen szabotálod magad. 

Önazonos cél, avagy mások által 
szuggerált cél

Honnan tudod, hogy egy célod önazonos-e? 
Nos, ha megtalálod az igazi miértedet, akkor 

könnyedén haladsz a célod felé. A kínkeserv min-
dig ott van, amikor nem a saját célodat gondolod 
a célnak. 

Ilyenek például, amikor mások hitetik el veled, 
hogy az ő céljaik a te céljaid, és amikor mások 
mondják meg neked, hogy mit vegyél meg, és 
mit tegyél a boldogságodért. 

Ezek legtöbbször befolyásolják a saját vágya-
idat, és hatásukra te is elkezded ezeket a maga-
dévá tenni. Annyira sulykolják beléd, hogy egy 
idő után már magad is elhiszed, csakhogy ez 
mégsem jelenti azt, hogy ezek a te céljaid. 

Ilyenkor lassabban is haladsz, és kínlódva ál-
landóan tervezned kell, és rávenni magad, hogy 
tartsd az ütemtervet, időben legyél, stb.

Amikor a célod azzal azonos, ami igazán belülről, 
belső vágyból fakad benned, akkor mindez köny-
nyedén, szinte csettintésre megy. Persze itt is tar-
tanod kell a fókuszt, és rendszeresen visszamérni, 
korrigálni, ám ez valahogy mégis ösztönösen megy. 

Legfőképpen onnan ismered fel az önazonos 
célod, hogy egyfajta megkönnyebbülés, köny-
nyedség tölt el, és mindemellett lelkesedést ér-
zel. Tudod, hiszed, hogy ezzel hozzáteszel a világ-
hoz is, és hogy ennek van értelme. 

Hogyan érkezz meg az önazonos 
célodig?

1. Álmodj! 

Lehet, furcsának hat a céltervezésnél álmokról 
beszélni, mégis azt javaslom: Bízz az álmaidban! 
(https://mannacoach.com/alomfejto-workshop/) 
Az álmok kristálytisztán mutatják a benned felhal-
mozódott frusztrációkat, és vágyakat. A frusztrá-
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ciók mutatják, hol nyomod el a valódi érzéseidet, 
a vágyak pedig vezetnek önmagad felé. Ezért 
minél tudatosabban tekintesz az álmaidra, annál 
magabiztosabban látod meg a szívbéli vágyaidat. 

Az álmaidból tudsz aztán önazonos célt kon-
vertálni. Tartsd is meg folyamatosan az álmok 
erejét, hiszen tervezni ugyan jó, és lelkes is vagy, 
amíg megalkotod a terveidet, ám a megvalósítás 
során a célra tartás alatt veszítesz a motivációd-
ból. Azt az álmok ereje adja meg neked. 

Az álmok szárnyalása végtelen képességek-
kel ruház fel, és bármire képessé tesz, amire csak 
vágysz. Ezért ne az álmaidat nyomd el, hogy raci-
onálisan élhesd a napjaid, hanem az álmaid segít-
ségével tedd szárnyalóvá a nappalaidat. 

Minél inkább megengeded magadnak az ál-
modást, annál biztosabb lehetsz benne, hogy kö-
zelítesz az önazonos célod felé. 

Legyen minden napra az a jelmondatod: „Ma 
megvalósítom az álmaimat.”

2. Fogadd be!

Ez lehet az egyik legnehezebb szakasz. Hiszen 
annyira racionalitásra vagyunk kondicionálva, 
hogy ijesztő megengedni az álmodást. Ezt még 
olyan mondások is akadályozzák, mint pl. „Álmo-
dozás az élet megrontója” és társai. 

Ezt szerintem azok találták ki, akik engedelmes 
rabszolgákat akartak maguknak, és féltek, hogy 
ha az emberek elindulnak az álmaik mentén, ak-
kor többé már nem lesznek irányíthatóak. Ez így 
is van. Éppen ezért minél előbb befogadod az 
álmaidat, annál hamarabb jutsz el önmagadhoz, 
ezáltal a szívbéli vágyadhoz. 

3. Engedd meg!

Az az álom-cél, ami megfogalmazódott benned, 
az már egy létező valóság, amit a belső szemeid-
del látsz, és bizonyos érzékszerveiddel érzékelsz. 

A feladatod az, hogy megengedd a vezetést, és 
engedd, hogy beletágulj, belenőj ebbe a célba. 

Mivel már látod magad előtt, ezért képes vagy 
rá, így hogy megvalósítsd, ahhoz „mindössze” 
fejlődnöd, változnod kell. Tágítanod a mostani 
valóságodat, hogy annak részese lehessen az új 
elképzelésed. 

Gondolj bele, amikor például az volt a célod, 
hogy kitűnő legyél az iskolában, vagy felvegye-
nek az egyetemre, vagy elnyerj egy megbízást, 

akkor ahhoz 
mindig vala-
mivel többet 
tettél, mint an-
nak előtte. 

Ugyanígy 
működik ez 
most is, csak 
éppen sok-
szor tanulás 
helyett / vagy 
inkább mel-
lett az önma-
gadra figye-
lés, önmagad 
megtanulása 
a kulcs. 

Hogyan to-
vább? 

Amint megtaláltad az önazonos célod, írd le. 
Vizsgálgasd, nézegesd meg minden oldalról, és 
amikor teljesen biztos vagy benne, akkor kötele-
ződj el felé. Ezzel már 25 %-ban garantálod is azt, 
hogy eléred. 

Ha el is mondod mindezt a környezetedben, 
megosztod társaddal, barátoddal, kollégáddal, 
mentoroddal, akkor az egy újabb lépés az elkötele-
ződésed megerősítésében és a célod elérésében. 

Az pedig már maga a csúcs, ha haladsz végig 
az úton a mentoroddal, vagy bármely számonké-
rő partnereddel és időről időre megosztod vele/
velük az eredményeidet. 

Sok sikert kívánok neked az álmaid követésé-
hez, és az önazonos céltervezéshez. (Az erről a té-
máról készült videót a YouTube csatornán itt éred 
el: Klikk IDE)

https://www.youtube.com/c/MannaCoachG%25C3%25BCrtlerSzilvia/videos
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https://mannacoach.com/duplazz/%3Futm_source%3Dcstm%26fbclid%3DIwAR2Fb1IhOGZp844nCc6embxrxQuwwfVBqX-d3QO9v01QpbLE1-4T7-2z3L0
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100   CsPM

PÁLI PATRÍCIA

December 31-e éjjele
hozz álmot, könnyűt és merengőt

Ami pont rám van szabva!

Ennyire egyszerűen meg lehet fogalmazni, 
hogy milyen az a terv, ami kellő motivációt, biz-
tonságos kötődést, optimális fejlődési ritmust 
adó tempót szolgáltatva bent tart minket a kez-
detektől egészen a beteljesülést adó célig.

“…MERT ELFELEJTJÜK FELTENNI A JÓ 
KÉRDÉSEKET.”

Tegye fel a kezét, aki egy nagy tervvel, az új év, 
új kezdet, új remények lendületével kezdte az évet!

Tegye az fel a kezét, aki csinált már ilyet és si-
került is megvalósítania és végigvinnie azt a ter-
vet, amit, mint új évi fogadalmat tett magának!

És végül tegye fel az a kezét, aki nagy fogadal-
makkal és elszánt lendülettel kezdte el az évet és 
akinél még mindig tart ez a lendület és rendület-
lenül kitart célja megvalósítása mellett és halad 
előre az előre eltervezett ritmusban!

Hol siklanak ki a nagy ívű tervek?
Hol siklanak ki a nagy ívű tervek ilyen hamar?

Képesek voltunk-e igazán a magunkénak érez-
ni ezt a tervet és be tudtuk-e integrálni valójá-
ban az életünkbe vagy csak, mint egy jól hangzó 
szlogent hajtogattuk újra és újra, ami kellően mo-
tiváló volt ahhoz, hogy megmozgasson és lelkes-
sé tegyen minket egy időre? De ahogy lendületet 
adó hatása eltűnt a nagy vízió is semmissé vált. 
Azaz, ami inspirációt adó külső lendület felemelt 
úgy az rövid időn belül újra lehozott minket a 
földre és mintha mi sem történt volna, folytattuk 
pontosan ugyanonnan az életünket, ahol voltunk 
a felemelő inspiráció előtt.

Rövid kis intermezzo, egy színes kis élmény - 
ennyi és nem több.

A legtöbb nagy ívű víziót sejtető terv valahogy 
így végzi.
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Mert igazából talán sohasem integráltuk be 
ezt a képet az életünkbe.

Nem tettük életünk részévé a tér megvalósu-
lása által elérhető életet és az odáig elvezető út 
lépéseit.

“MÁS SIKERÉNEK FÉNYÉBEN MEG-
FÜRÖDVE MI MAGUNKAT IS SIKERESNEK 
ÉS MINDENT MEGVALÓSÍTANI TUDÓ 
ERŐVEL MEGÁLDOTTNAK ÉREZZÜK.”

Ha - egy elsőre jónak tűnő - terv elbukásának, 
rövid életű regnálásának jelenségét szeretnénk 
megérteni, gondoljunk a motivációs előadókra.

Ha meghallgatunk egy motivációs beszédet, 
mi fog velünk történni?

Átragad ránk a beszélő lelkesedése és len-
dülete.

Erőt és bátorságot merítünk belőle és valami-
lyen rejtélyes oknál fogva hirtelen oroszlánnak 
kezdjük magunkat érezni.

Erősnek és tettre késznek érezzük magunkat, 
aki itt és most látja a fényes jövőjét, régóta dédel-
getett álmának beteljesülését.

Hirtelen képesnek érzi magát az ember min-
den akadályt legyőző lendülettel innen a kezde-
tektől a kiteljesedést jelentő végig eljutni és dia-
dalittasan végighaladni a rá váró úton.

És tényleg, abban az emelkedett pillanatban 
őszintén elhisszük, hogy a hallott sikertörténet a 
mi sikertörténetünk, hogy a más által bejárt út a 
sikerig a mi utunk.

És a motivációs beszéd hirtelen kiragad min-
ket az addigi inaktivitásból és a cselekvés lendü-
lete kezd aktivizálódni bennünk, ami lendületet 
a motivációs előadó lendületéből kölcsönözzük 
- de nyilván erre tudatosan nem látunk rá.

Csak jön a mindent elsöprő lendület, amit 
úgy érzünk, hogy megállíthatatlan tettek fog-
nak követni.

Aztán véget ér a motivációs beszéd és az in-
tenzív élmény helyét visszaveszi a valóság és 
kezd a szenvedély fénye halványodni. Nem telik 
el néhány nap, de akár néhány óra és máris nyo-
ma sincs a nagy ívű tervezés áradatnak.

Mert soha nem volt mienk ennek a tervnek a 
szenvedélye, csak kölcsön kaptunk a motivációs 
beszéd által, egy kis lendületet, ami pont annyira 
volt jó, hogy egy picit felpiszkálja a fantáziánkat. 
A fantáziánk tervekkel teli kis dobozában keltett 

egy kis gondolat-cunamit, benne egy szép illúzi-
óval magunkat láttatva ott a céljaink sikerittas csú-
csán csücsülve.

De ez ennyi és nem több.
Valahogy így vesznek el nagy ívű terveink.
Egy szikra belobbantja őket, de gyorsan ki is 

alszanak a meg nem cselekedett tettek passzív 
útvesztőjében.

De akkor hogyan kell jól tervet alkotni, ami 
meg is valósul?

A jó tervre tekintsünk úgy, mint egy ruhára, 
ami pont ránk van szabva, és amit hordani fogunk 
nap, mint nap - mint egy munkaruhát a minden-
napos on duty szolgálatban.

De hogyan válasszunk jó munkaruhát?
Minden a méreten fog múlni!

Jó munkaruha az, ami ránk van szabva.
Rossz munkaruha az, ami túl nagy vagy egye-

nesen szűk.

Ha túl nagy a munkaruha - azaz, ha túlságosan 
megengedő tervet választunk, azzal mi lesz a baj?

Elhitetjük magunkkal, hogy haladunk egy cél 
irányba és tervünk megvalósulás felé tart, de va-
lójában semmi olyan fejlődés nem történik, ami-
vel a határainkat feszegetve ténylegesen halad-
nánk előre.
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Használjuk a sport példáját, hogy szemlélete-
sebbé tegyük ezt a helyzetet.

Változni szeretnénk, fogyni szeretnénk és sokat.
Ha ehhez azt a tervet rakjuk össze, hogy he-

tente egyszer elkezdünk edzeni, de se a túlzott 
evésünkön, se más szokásunkon nem változta-
tunk, de még konkrét időpontokat sem tűzünk ki 
változásunkkal kapcsolatban, akkor vajon hogyan 
fogjuk célunkat elérve tervünket sikeresen ab-
szolválni?

Valószínűleg semennyire.
Csak adunk egy szépségtapaszt önmagunk 

számára, megnyugtatva és elhallgattatva lelkiis-
meretünket.

Úgy fog tűnni, mintha valami történne.
Minden héten ki fogjuk tudni pipálni az egy 

edzést, ezzel diadalittasan megünnepelni, hogy 
valamit tettünk önmagunkért.

A változást pedig egy fiktív jövőbe tudjuk 
száműzni - nyugodtan konstatálva, hogy egyszer 
majd annak is eljön az ideje.

Ez az az ördögi kör, ahol még cáfolni vagy 
megtámadni sem lehet az eltervezett projektet. 
Azaz végtelenített szalagon futhat, és bármikor 
felmerülne a kétely, vagy kívülről jönne egy meg-
kérdőjelező felvetés tervünk sikerességét illető-
en, ott tud a stabil válasz állni, hogy “Már csak idő 
kérdése és látható eredmények lesznek”.

Kényelmes a nagyvonalúan túlméretezett terv, 
hiszen abban semmi olyan nyomás nincs, ami mi-
att ki akarna menekülni belőle az ember, ami mi-
att váltani kellene egy másik projekt tervre.

Kényelmes a túlméretezett terv, hiszen lecsi-
títja a lelkiismeretet, hogy tettünk magunkért és 
dolgozunk saját jobb életünkön, tervünk valóra 
váltásán.

Elterül az ember egy ilyen nagyvonalúan meg-
engedő tervben, s talán közben észre sem veszi, 
hogy még jobban csúszik szét élete, terül szét 
egy nihil stílusú életvitelbe.
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Ha egy tervben nincs valódi kihívás, ha egy 
tervben nem kell a határainkat újra írni és újabb 
és újabb dolgokat megtanulni az nem valódi terv, 
az csak egy alibi arra, hogy elaltassuk önmagun-
kat és lelkiismeretünket.

Elkerüljünk egy olyan önvizsgálatot, amiben 
meglátva valós énünket elindulhatunk egy minő-
ségibb élet megteremtésében.

Mi elől bújtatod el önmagad?
Mi elől bújtatod el önmagad, magad és a világ 

szeme elől?

Egy nagyvonalúan nagyra szabott munkaruhá-
ban könnyű elbújni és eljátszani nagy biztonság-
ban a terv megvalósítás, fejlődés hazug játékát.

A sikeres terv megvalósítás lesz így az ember 
bukásának letéteményese. Azaz abszurd módon, 
ameddig sikeresen végrehajtja ezt a nagyvonalú-
an megengedő tervet, addig tematikusan távol 
tartja magát egy valódi fejlődést hozó cél tervvé 
való megformálásától és megvalósításától.

Ha túl szűk a munkaruha - azaz, ha túlságosan 
szigorú a terv, akkor azzal mi lesz a baj?

Egy teljesíthetetlen tervet állítunk magunk elé, 
amit vagy fel kell adni, vagy ha végig is tudjuk vin-
ni, abba garantáltan bele fogunk rokkanni.

Spártai szigor satufejei közé zárjuk magunkat, 
ami egy idő után annyira szűk és fájdalmas lesz, 
hogy így vagy úgy de menekülni fogunk onnan.

Vagy egyszerűen csak a feladás mellett döntve 
kilépünk ebből a helyzetből vagy testünk - lelkünk 
nem bírva a tapasztalt nyomást feladja a harcot, 
ezzel indirekten kikényszerítve a terv megvalósí-
tásának befejezését, megszakítását.

Mert milyen egy magunkhoz képest szűk ruha?
Úgy kell magunkra erőltetni, kényelmetlen, 

szorít, csak feszengünk benne és talán levegőt is 
alig kapunk.

Egyszóval olyan, amitől szenvedünk, és amitől 
amilyen gyorsan csak lehet meg szeretnénk sza-
badulni.

Ha már sportos példával kezdtük a szemlélte-
tést, akkor a túl szigorúan tervezett terv a teljes 
spártai életmódra való átállás, a heti hét edzés és 
kőkemény, mindent megvonok magamtól típusú 
diéta és életmód, ahol a pihenésnek, az önma-
gam igényeinek figyelembe vétele sehol nem 
szerepel.

Ahol egy könyörtelen katonás menetrend sze-
rint haladunk folyamatos ellenőrzéssel és extra 
szankciókkal, ha az esetleges célterv nem valósult 
volna pontosan meg.

Egy terv mindenek felett.
Egy terv és annak minden áron való betelje-

sítése.

Miért kell ilyen szélsőségesen sanyargatni ön-
magadat?

Miért kell ilyen szélsőséges minden lemondás-
ra kényszerítő útra terelni önmagadat?

Mert hol lesz öröm egy ilyen terv megvalósí-
tásában?

Hol lesz az a pont, ahol meri majd az ember 
újra lazábbra venni a gyeplőt? Már ha eljut céljá-
nak beteljesítéséhez!

Mert az ilyen szigorú tervek inkább elbuknak, 
mint sikeresen megvalósulnak.

Mert, ha meg is valósulnak, akkor olyan nagy 
árat kell az embernek érte fizetnie, hogy a célba 
jutás pillanatában nem az örömittas ünneplés, ha-
nem a fájdalmas összeomlás szokott következni 
mind lelkileg, mind testileg.

És itt jön a dupla csalódás és összeomlás ezen 
szűkre szabott tervek esetében.

Hiszen mindent belead az ember, mindent fel-
áldoz, hogy célt érjen és a végére nem lesz több, 
mint egy emberi roncs.

Csalódást fog okozni, ha útközben ki kell száll-
ni és fel kell adni a terv megvalósítását csak a 
bűntudat marad, csak az az érzés, hogy a belőlem 
telhető maximum is kevés ahhoz, hogy egy tervet 
valósággá tegyek és végig vigyek.

Csalódás és romeltakarítás - ennyi marad egy 
szigorúan szabott terv után.

Az élet keserű és örömtelen önsorsrontó meg-
ízlelése.

A pont rám szabott terv.
Mintha rám öntötték volna.
Miért lesz sikeres?

Mert az aktuális igényeinket követi és benne 
van az a teljesen életszerű pont, hogy a fejlődés 
nem egy előre haladó egyenes, hanem egy fen-
tekből, lentekből, előre lépésekből és vissza lé-
pésekből építkező folyamat.
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Pont úgy kell elképzelni, mint a gombbal állít-
ható derekú nadrágot, amiben ott van az a rejtett 
kis gomb és gumiba lyuggatott szalag, amivel ál-
lítani lehet a nadrág derekát ezzel mindig megta-
lálva az ideális ránk illő méretet, amiben ott van a 
rugalmasság a minden irányba mozgásra.

Mert a legnagyobb illúzió egy tervvel kapcso-
latban, hogy csak előre haladás lesz.

Nyilván a valóságban nem így lesz, hiszen lesz, 
amikor stagnálás lesz, s lesz, amikor visszalépés 
és ezt a változó fejlődési tendenciát a maga ter-
mészetességével kell megélni és már rögtön a 
terv készítésénél legalizálni.

A pont rám szabott terv, az állítható derekú nad-
rág esetén ezt a legalitást adjuk meg már az elején, 
ezzel is egyrészről felkészítve magunkat ilyen eshe-
tőségekre - azaz a valóságra -, másrészt megkímél-
ve magunkat fölösleges önbüntető, csalódást kel-
tő, önértékelést csökkentő futamoktól.

Egy saját magamra szabott terv esetén - pon-
tosan a méretre szabás miatt - nem lehet nem fi-
gyelembe venni az egyéni sajátosságokat.

Nem lehet nem figyelembe venni, hogy milyen 
aktuális állapotból indul ki az ember és a terv ho-
gyan illeszkedik életéhez, korábbi tapasztalatai-
hoz, képességeihez.

A rugalmas - aktuálisan állítható - volta miatt 
pedig ott van a lehetőség felkészülni az esetleges 
nehézségekre.

“I BELIEVE FOR A WOMAN, ADRESS IS 
A WEAPON TO GET WHAT SHE WANTS - 
DONATELLA VERSACE UTÁN SZABADON 
ÁLLÍTOM, HOGY AZ IGAZÁN RÁNK SZA-
BOTT ÉS STÍLUSBAN MEGFELELŐ TERV 
EGY IGAZI TITKOS FEGYVER, AMIVEL 
ELÉR AZ EMBER BÁRMIT, AMIT AKAR.”

Ezen tényezők összessége fogja az ilyen mó-
don felépített terv sikerét adni.

Ha…
Ha a megfelelő stílust választottuk ki.
Mert passzolhat ránk egy ruha tökéletesen, 

szabhatják ránk a legnagyobb gondossággal, ha 
a stílus nem megfelelő és kényelmetlenül érezzük 
magunkat benne. Akkor viselhetetlen lesz szá-
munkra, vagy csak feszengeni fogunk benne.

Szóval a pont ránk szabott terv sikerének leg-
főbb pontja, hogy stílusban hozzánk illeszkedő 
legyen.

Illetve, ha egy egészen új stílust szeretnénk 
kipróbálni, tudni kell pontosan magunkról, hogy 
milyen határok között vagyunk rugalmasak, meny-
nyi újdonság faktorral bír megbirkózni személyi-
ségünk.

A magunkra szabott terv nem más, mint jól 
megfogalmazott kérdésekre adott pontos vála-
szok és az ebből nyert tudásból építkező út.

December 31-e éjjel hozz álmot, könnyűt és 
merengőt! Legyen ez az évem a valóra vált ál-
mom megtestesült valósága.
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KARÁSZI ALEXANDRA

A wellnes és annak jótékony hatásai
5 tipp, hogy miért iktass be 
egy kis pihenést

A téli időszak számomra mindig a visszavonulásról, elcsendesedésről szól. Tervezés, számve-
tés és alapozás testileg és lelkileg egyaránt. Az elmúlt évben valahogy úgy érzem kicsit túl sok 
is volt rajtunk. Megoldandó feladatok tömkelege, kitolódott határidők, melyek nem tűrnek több 
halasztást és sorolhatnánk, milyen jellegű egyéb feladatok tornyosultak fölénk. Összességében 
főként magamból és a környezetemből kiindulva úgy érzem, keveset foglalkozunk azzal, hogy 
levezessük a stresszt, kikapcsolódjunk és feltöltődjünk. Pedig erre talán még soha nem volt ek-
kora szükségünk, mint az elmúlt egy két évben. Emiatt, ezekből az érzésekből táplálkozva, az 
egyensúly és a pihenés ihletett meg, hogy elmélyedjünk a kedves olvasóval a wellness, a kikap-
csolódás és a pihenés univerzumában. Hoztam több okot is arra, hogy miért olyan fontos, hogy 
néhány havonta megengedjünk magunknak pár nap kikapcsolódást.
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Sokkal jobban fogsz aludni utána
Sok esetben a zaklatottság kialvatlanságot és 

alvásbeli problémákat okoz. Annyira sok az in-
formáció, a teendő, hogy sokszor éjszaka sem 
tudunk igazán kikapcsolni és pihenni. Egy hétvé-
ge a termálvízben hamar segít helyrebillenteni az 
egyensúlyt. A forró víz bizonyítottan segít relaxál-
ni, ellazulni. A meleg hatására megnő a testhő-
mérséklet, ezáltal ellazulnak az izmok, ez pedig 
jobb alvást, majd jobb közérzetet eredményez. 
A legjobb, ha igenis megengedjük magunknak, 
hogy elutazzunk, de kezdetben egy kád forró für-
dő is segítség lehet. 

Megszabadít a méreganyagoktól
A hétköznapi tevékenységeink során több 

méreganyag is bejut a szervezetünkbe úgy, hogy 
ezt észre sem vesszük. Viszont, az egészségünk 
érdekében fontos lenne ezektől bizonyos időkö-
zönként megszabadulni. Egy kiadós szaunázás 
során már önmagában az izzadással is rengeteg 
méreganyagtól szabadulunk meg, viszont a még 
nagyobb hatás kedvéért, ha előtte májserkentő 
ételeket (karfiol, brokkoli, homoktövis) fogyasz-
tunk, akkor a hatás megsokszorozható. 

Utána jobban érzed magad a bőrödben
Engedjük meg magunknak egy ilyen well-

neshétvége alkalmával, hogy kizárjuk a külvi-
lágot, és nem reagálunk azonnal minden ema-
ilre vagy telefonra. A munkahelyen, még ha 
home officeról is van szó, valószínűleg renge-
teg stressz hatás ér, határidők, azonnali megol-

dandó feladatok és még sorolhatnám. Eljön az 
a pont, amikor igenis kell a környezetváltozás, 
kell egy hely, ahol nem csörög a telefon, ahol 
csak magunkra vagy egymásra tudunk koncent-
rálni. Képzeld el, ahogy ülsz a termálmedencé-
ben, pihensz és ellazulsz, néha, ha úgy tartja 
kedved, szaunázol egyet, vagy beiratkozol egy 
masszázsra, de arra is van lehetőség, hogy az 
edzőteremben engedd ki a fáradt gőzt...
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Még több utazási élmény és tipp:
https://in-my-backpack.com/

Segít megőrizni az egészséget
Nem mehetünk el amellett a tény mellett, 

hogy az infraszauna kiválóan segíti a sebgyógyu-
lást és javítja a bőr állapotát. Legyen szó hosszan 
elhúzódó bőrbetegségekről vagy a teljes bőrkép 
javításáról, egy wellneshétvége jótékony hatásai 
a bőrünkön is azonnal meglátszanak. Arról nem 
is beszélve, hogy a szaunázás az anyagcserét is 
gyorsítja, melynek következtében szervezetünk 
ellenállóbb lesz, így könnyebben veszi fel a har-
cot a különböző kórokozókkal szemben. Ebből 
a szempontból egy kényeztető hétvége segít az 
egészség megőrzésében. 

Nem csak a lelket, a testet is gyógyítja
Egy igazán kiadós melegvizes fürdőzés nem 

csak a lélekre van varázslatos hatással, de konkrét 
kutatások bizonyítják, hogy testünket is hatéko-
nyan támogatja. A teljesség igénye nélkül példá-
ul a meleg víz stimulálja a nyirokrendszert (ami, 
nem mellesleg segít a méreganyagoktól megsza-
badulni), ezen felül javítja a vérkeringést, ami által 
több oxigén és tápanyag jut el a sejtekhez. Ezek 
után, azt már nem is hangsúlyozom hölgyeim, 
hogy a megfelelő vérkeringés segít a narancsbőr 
elleni harcban. 

A tévhiteket pedig ne vegyük alapul, ugyanis 
egy wellness hétvége nem fogja teljesen kiüríte-
ni a pénztárcánkat. Rengeteg mód van arra, hogy 
egy ilyen út alkalmával is spóroljunk. Több oldal 
kínál akciós ajánlatokat, így akár négy vagy öt 
csillagos szállodákban is nagyon kedvező áron 
foglalhatunk szobát.

Abban az esetben viszont, ha még több ins-
pirációra vágynál, ajánlom figyelmedbe az inmy-
backpack.hu oldalamat, ahol még több tippet 
találsz kikapcsolódás, pihenés, utazás és spórolás 
témában!

https://in-my-backpack.com/
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KOVÁCS BRIGITTA EFI

Talán zeneelméletből néhányan még emlékeznek az alábbi Szent János himnuszra (lásd a mel-
lékelt ábrát). Azt viszont már biztosan kevesebben tudják, hogy minden egyes hangjegynek meg-
feleltethető egy adott frekvencia, melyek más-más gyógyhatással vannak –holisztikus szemlélettel 
nézve – az ember egészére.

Gyógyító frekvenciák
Mi köze van a klasszikus zenének
az egészség megőrzéshez?

A tiltott tudás
Arezzói Guidó, bencés szerzetes alkotta meg 

a 11. században a legelső szolmizációs rendszert, 
azzal a céllal, hogy rászoktassa növendékeit a 
biztos hangeltalálásra, és a tiszta intonációra. A 
gregoriánus egyház be is vezette ezt a hatlép-
csős hangskálát, amit később a katolikus egyház 
eltávolított az istentiszteleteiből, s így az egyszerű 
nép számára többé nem volt elérhető egészen az 
1970-es évekig. Amikor a már ismert hat gyógyító 
frekvenciát egy amerikai tudós, Dr. Horowitz há-
rom további frekvenciával egészített ki. (174 Hz, 
285 Hz, 963 Hz)

Az emberi DNS-re gyakorolt hatás
Az eddigi, EEG-vel végzett kutatások a 0 és 40 

Hz közé eső rezgések tudatállapotra gyakorolt 
hatását már sikeresen bizonyították. A Solfeggio 
frekvenciák egyelőre még kevésbé vizsgálhatóak, 
habár rengeteg feljegyzés számol be a testre és a 
lélekre kifejtett gyógyhatásukról. Közülük az 528 
Hz hatása az, ami a leginkább kutatott. Különféle 
vizsgálatok bebizonyították, hogy az 528 Hz 
rezgése épp megegyezik az emberi DNS rez-
gésének egy részével, s csaknem bizonyított 
tény, hogy képes annak befolyásolására, meg-
változtatására. A zene rezgésátvivő képességét 
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szilárd anyagon – homokon – (Ernst Chladni) és 
folyadékon (Alexander Fokes) már sikeresen ki-
mutatták. Vélhetőleg azonban évekig is eltarthat, 
amíg a tudomány eszközei megfelelővé válnak a 
gyógyhatás minden szempontból kielégítő bizo-
nyítására. Addig is kénytelenek vagyunk a szub-
jektív tapasztalatokra támaszkodni, melyek alap-
ján a magasabb frekvenciák inkább a lélekre, az 
alacsonyabb frekvenciák pedig inkább a testre 
vannak jótékony hatással.

Nézzük, mely frekvenciánál mik a tapasztalatok!

174 Hz – a fájdalom enyhítésére
A 9 Solfeggio frekvencia közül ez a legalacso-

nyabb. Erősíti az ember és a földenergia közti 
kapcsolatot, s ezáltal leginkább a testre van jóté-
kony, fájdalomcsillapító hatással. Állítólag a pá-
nikrohamok kezelésében is segít, ill. hozzájárul a 
pihentető, mély alváshoz.

285 Hz– a test megfiatalításáért, 
gyógyításáért
Ez a frekvencia elsősorban a sebgyógyulás, 

a sejt-, szövet és szerv-regenerálódás, ill. az 
immunrendszer erősítésében fejti ki jótékony 
hatását. A tapasztalatok alapján elősegíti az 
ellazulást, és hatására sokan érzékelnek jóleső 
bizsergést a testükben.

369 Hz – a bűntudat és a félelem oldására
Ez az a frekvencia, amely az idegességet, a szo-

rongást kellemes, jóleső érzéssé alakítja. Minde-
mellett képes a rejtett, gúzsba kötő érzelmeket 
előhívni, ami alapvető feltétele annak, hogy fel 
tudjuk őket oldani. A stressz leépítésének követ-
keztében – e frekvenciát rendszeresen hallgatva – 
belső erőre, stabilitásra tehetünk szert. Hatása az 
első, azaz a gyökércsakrához kapcsolódik.

417 Hz – hogy új lendületet vegyen 
az életünk!
Ezzel a frekvenciával aktiválható az elveszett-

nek hitt életöröm, teremtőerő. Tágítja a tudatot, 
elősegíti a változást, és mintegy kisöpri a ben-
nünk, körülöttünk jelen lévő negatív energiát. A 
második, azaz a szakrális csakrához kapcsolódik.

528 Hz – a DNS korrekció és 
a sejtregenerálódás frekvenciája
A tudósok által leginkább vizsgált frekvencia, 

amely javítja a megrongálódott DNS-t. Bár tudo-
mányos eszközökkel mérhető eredmények ez 
idáig még nem láttak napvilágot, mégis ez az a 

frekvencia, amit a kutatók a megroncsolódott 
DNS fonál helyreállításra használnak. A frekvencia 
használói gyakran számolnak be a hála, és meg-
könnyebbülés érzéséről. Hatása a napfonat csak-
rához kapcsolódik.

639 Hz – a harmonikus kapcsolatokért, és 
a szeretetért
Ez az a frekvencia, ami az embert érzelmi síkon 

szólítja meg. Támogatja a szociális képességün-
ket. Hozzájárul a kiegyensúlyozott hangulathoz 
és a harmonikus kapcsolatokhoz. Komolyabb be-
szélgetések, családi viták idején különösen érde-

mes ezen a frekvencián zenét hallgatni. Hatása a 
szívcsakrához kapcsolódik.

741 Hz – a kiváló intuícióért és 
a megoldásokért
Segítségével felébreszthető az intuíció, ami 

kiváló eszköz arra, hogy megoldást találjunk a 
mindennapok kihívásaira. A tapasztalatok alap-
ján a 741 Hz-es frekvencia még egy nagyon fon-
tos hatással bír: képes méregteleníteni mind a 
tudatot, mind pedig a test sejtjeit. A torokcsak-
rához kapcsolódik.
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852 Hz – a spirituális fejlődésért
Ez az a frekvencia, ami elvezethet a transzcen-

denshez, azaz átlépheti a tudat határait. A harma-
dik szem csakrára van stimuláló hatással. 

963 Hz – az isteni harmóniáért
Ezzel a frekvenciával már egészen ezoterikus 

területekre lépünk. Általa kapcsolódhatunk az is-
teni harmóniához. Összeköttetés az ember és az 
univerzum között. Kollektív teljesség, mely finom 
és megfoghatatlan. Hatása a koronacsakrához 
kapcsolódik.

Alkalmazása
Próbaképpen meghallgathatsz néhány, az 

adott frekvenciának megfelelő YouTube vide-
ót fül/fejhallgatóval, vagy anélkül. Bár ezen 
felvételek többségének minősége hagy némi 
kívánnivalót maga után – érdemes az erede-
ti hanganyagot beszerezni – hatásuk azonban 
még így is érzékelhető. A YouTube-on – mint 
bármely más témában – ebben is fellelhető szin-
te minden. Tapasztalataim azt mutatják, hogy a 
Meditative Mind videói megbízhatóak. Vannak 
azonban zenészek is, akik műveik megalkotásá-
hoz alkalmazzák a különféle frekvenciákat. Ilyen 
pl. Ludovico Einaudi vagy Oliver Riz.

Csak módjával!
Bár ezen frekvenciák hatása a tudomány eszkö-

zeivel ugyan még nem igazolt, a fokozatosság és 
a mérték elvét mégis érdemes betartani. Azt gon-
dolom, hogy a zenehallgatás közben megjelenő 
testérzetek (előfordulásuk nem szükségszerű), 
mint a bizsergés, viszketés, hideg-, melegérzet, 
enyhe szédülés, köhögés, tüsszögés, könnyezés, 
orrfolyás, torokkaparás, csiklandósság vagy alu-
székonyság teljesen normálisnak tekinthető.

Nagyon fontos, hogy gépjármű vezetés, vagy 
munkagépek használata közben ne hallgassunk 
Solfeggio frekvenciákat! 

(Volt szerencsém megtapasztalni a nem meg-
felelő, túlzásba vitt használatukat. Többek között 
ilyen a felfokozott érzelmi állapot miatti álmatlan-
ság, erős izzadás, erős szédülés, rendszertelen és/
vagy túlságosan szapora légzés. Szóval csak mér-
tékkel!)

A legbiztonságosabb, és a leghatékonyabb, 
ha egy erre specializálódott szakemberhez fordu-
lunk, aki ezen frekvenciákat alkalmazva kíméletes 
hangterápiával segít bennünket kívánt célunk el-
érésében.

Forrás: subliminal-erfahrungen.de



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

Új Év. Új élet?
Köszönöm, nem. Én szeretem a régit. 

Szóval egy biztos, ha változtatni akarsz, egyet-
len legjobb pillanat van: MOST. 

Nem délután, nem holnap, nem a jövő héten. 

És bármennyire furcsa, ezt is bizton állíthatom, 
mert van olyan élethelyzet, ami nem tűr se halo-
gatást, se halasztást.

2008. májusában leánygyermekem az 5. szüle-
tésnapja előtt 1 hónappal I-es típusú diabéteszes 
lett, azóta tudom, hogy mi az a MOST hatalma, és 
azóta „brillírozok” töretlenül a konyhában diétás 
szakácsként is. Szeretném kihangsúlyozni, hogy 
nem vagyok dietetikus! Tanácsot ezért nem tudok 
adni, csak az általunk tapasztalt összefüggések, 
és bevált alapanyagok szerepelnek a leírtakban. 

Akik érintettek a témában, azok találkozhattak 
már receptjeimmel a Szurikáta Alapítvány a di-
abéteszes gyermekekért oldalon, valamint saját 

facebook oldalamon a Diab Diéta a la Panka-n, 
ahol a 14 év alatt összegyűjtött recepteket osz-
tom meg. Ezek többnyire hagyományos ételek 
újra gondolva, amik nem csak cukorbetegeknek 
szólnak, hanem mindazoknak, akik szeretnének 
egészségesebb alapanyagokból, cukor és fehér-
liszt nélkül finomat enni.

A sokéves tapasztalat azt mutatja, hogy a cu-
kormentes édességekre van a legnagyobb igény, 
így bármilyen pozitívan nézek a jövőbe, azért 
valószínűleg nem készülök karalábéfőzelékkel 
meghódítani azoknak a szívét, akik ilyen-olyan 
oknál fogva diétára kényszerülnek.

Szeretek kísérletezni, új dolgokat kipróbálni, 
mert arra törekszem, hogy se a leánygyermek-
nek, se a családnak ne a lemondásokról szóljon 
az étkezés.

Nem mondom, hogy mindig, minden elsőre 
pont olyan lett, amilyennek terveztem, de a kísér-

Az újévi fogadalommal az a baj, hogy hamar múlik, mint a pünkösdi királyság. A nagy el-
határozást jobb esetben tett követi (még, ha ideig-óráig is), rosszabb esetben indul a haloga-
tás. Ha valaki, én már csak tudom… szeptember óta hétfőn kezdem újra az edzést. Valamelyik 
szeptember óta, majd valamelyik hétfőn... 
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leti időszakban még volt kutyánk, aki válogatás 
nélkül, mindent IS megevett. 

Hiszem, hogy a diétás konyhában nincs lehe-
tetlen (max. elsőre ehetetlen...)

Senkit nem akarok meggyőzni arról, hogy a di-
abosoknak készült ételek nem, hogy ugyanolyan 
finomak, mint cukros, lisztes társaik, hanem sok 
esetben sokkal finomabbak, de attól még ez így 
van!

Sokan, sokszor, sokfélét ettek nálunk az elmúlt 
évtizedben (természetesen a vendégeknek sem 
főzök külön, aki itt eszik, az diétás menüt kap, amit 
nem tudnak, az nem fáj alapon), de még sose volt 
semmire panasz.

Főzni, - csak úgy, mint mosni, vasalni, takarítani, 
mosogatni... - alapjában véve értelmetlen dolog.

Dolgozik vele órákig az ember, hogy aztán 
20 perc alatt az egészet felfalja a család… (és a 
mindeközben felhalmozott mosatlan edényről 
már ne is beszéljünk...) 

DE...
Beülhetnénk bárhová reggelizni, ebédelni, 

vacsorázni, kiszolgálhatnak, körbeugrálhatnak, 
és elfelejthetném a mosogatást, mégis az érzés, 
amikor nézem, hogy tűnik el a főztöm a tányér-
ról, és a gyerekeim azt mondják, hogy Anya, senki 
nem tud úgy főzni, mint Te... az az érzés MEGFI-
ZETHETETLEN! 

Ezentúl havonta találkozhattok a sok rizsa mel-
lett egy egyszerű, könnyen, gyorsan elkészíthető 
cukormentes receptemmel itt a magazinban. 

…és mi mással kezdhetném, mint egy örök klasz-
szikussal… legyen ma palacsinta. Kicsit másképp.

Bécsi palacsinta (8 fő)

Természetesen mindenkinek van egy tuti pa-
lacsinta receptje... ne változtassatok rajta, ha be-
vált! Azok kedvéért pedig, akik most kezdik a ran-
dalírozást a konyhában:

Palacsinta tészta hozzávalók
2 db tojás
2 e.k. olaj
2 dl tej
60 g Dia-Wellness -50 % CH liszt
140 g Tönköly fehérliszt
Csipet só
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Fél mokkáskanál szódabikarbóna (ez csak ak-
kor kell, ha nincs bubisvizünk!)

Bubis víz

Töltelék
1 kg túró
3 darab tojás
3 ek. tejföl
100 g negyedannyi édesítő
1 ek rumaroma
1 csipet só
10 dkg mazsola (opcionális)

Öntet
200 g Dia-Wellness vanília pudingpor (főzős)
8 dl tej vagy víz

Túrótölteléket kikeverjük. (Mindent bele!)
Palacsintát kisütjük.
A pudingport a vízzel (vagy tejjel) elkeverjünk, 

majd főzzük a kívánt állag eléréséig.

A palacsintákat megtöltjük a túróval, felteker-
jük, majd középen kettévágjuk.

Belerakjuk a kivajazott sütőedénybe úgy, hogy 
a vágott felükkel felfelé álljanak, majd kissé egy-
másra csúsztatjuk őket.

Vaníliás öntetünkkel nyakon borítjuk a pala-
csintákat és előmelegített, 180 fokos sütőben 25-
30 perc alatt aranybarnára sütjük.

Palacsinta sütése kezdők kedvéért 

Nem, nem kell bele sem édesítő, sem eritrit, 
se cukor!

Aki nem ch csökkentetten csinálja, annak egy-

szerűbb az arányokat megjegyezni, ahány tojás, 
annyi e.k. olaj, annyi dl tej, és annyiszor 10 dkg 
liszt + a járulékos anyagok.

A palacsintasütésnek továbbra is egyetlen tit-
ka van: a türelmi idő.

A fenti hozzávalókat a VÍZ KIVÉTELÉVEL kézi 
habverővel csomómentesre keverjük, és békén 
hagyjuk a pulton minimum 30 percig.

Amikor az idő letelik, állandó kevergetés mel-
lett (kézi habverővel) annyi vizet adunk hozzá, 
hogy palacsinta tészta állagú legyen. (Ha belete-
szel egy kanalat, lefolyik róla, de bevonatot képez 
rajta.)

Palacsintasütőt olajjal kiken (ezt csak az első 
darabnál kell megtenni, utána a tésztába kevert 
olaj meggátolja már, hogy odatapadjon majd), 
forrósít és mehet bele a tészta. (kb. 3/4 merőka-
nálnyi, annyi csak, hogy vékonyan elterüljön a sü-
tőben)

Amikor a tészta elkezd hólyagosodni, szépen 
elválik már a sütő oldalától is.

Lapos fakanállal óvatosan alányúlunk és meg-
fordítjuk. Még kb. 30 mp-et hagyjuk sülni és tá-
nyérra csúsztatjuk.

Aztán kezdjük elölről.
Mondom! Olajozni a továbbiakban már nem 

kell!!!

Ui.: Lehetne szebb és fotogénebb a cucc, ha 
óvatosan csak a tekercsek köré borogatjuk az ön-
tetet, de mi így szeretjük! 

Ch (1 adagban mazsola nélkül): 34,5 g
Ch (1 adagban mazsolával): 43,1 g

Ha tetszett a recept, kövessetek a Diab Diéta a 
la Panka Facebook oldalon is.

https://www.facebook.com/diab.dieta.a.la.Panka
https://www.facebook.com/diab.dieta.a.la.Panka
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KOVÁCS BRIGITTA EFI

Házi szerekkel a meghűlés ellen

Épp valami légúti gyulladásos nyavaja kínzott, 
amin mindenféle melegítő étellel – mint csípős 
paprika, torma, fokhagyma, lila- és vöröshagyma 
– próbáltam segíteni. Igyekezetem nem volt hiá-
bavaló! Mégpedig azért nem, mert kezdetben az 
egész torkom, fülem „zsibbadt”, amint elfogyasz-
tottam őket, később pedig már csak helyenként. 
Érdekes módon épp azokon a területeken, ame-
lyek a legjobban fájtak.

Lépj energikusan a februárba
gyömbér shottal!
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A gyömbér shot

Ebben az időszakban lettem figyelmes egy 
gyors bevásárlás alkalmával a polcon terpeszke-
dő sárga palackra, melynek címkéje (gyömbér 

shot) arról árulkodott, 
hogy egy igen ütős, 

a lkoholmentes 
italt rejt. Ma-

gammal vit-
tem a fél lite-
res üveget, 
mert lüktető, 
sajgó torkom 
borzasztóan 

kívánta a csí-
pős nedűt. Bár 

a fogyasztási ja-
vaslat alapján 4-5 

adagot tartalmazott a 
palack, én a hazaút alatt az egészet elszürcsöl-
tem. (Akiknek a szervezete nincs hozzászokva a 
gyömbérhez, fűszer, vagy tea formájában, azok-
nak ezt semmiképpen nem ajánlom!)

Őseink tudása megelevenedik bennünk

Közben felfrissítettem a gyömbérhez kapcso-
lódó információimat, melyet hébe-hóba már évek 
óta teaként is szívesen 
fogyasztok. Mint 
kiderült, a 
g y ö m -
b é r -
g y ö -
k é r 
i s 

egy 
a r a -
n y a t 
érő kincs 
a természet 
csodálatos pa-
tikájából, melyet ma 

már minden zöldségesnél, élelmiszerboltban 
kaphatunk, nem úgy, mint nagyanyáink idején. 
Kínában már Kr. e. több évszázaddal is rend-
szeresen fogyasztották.

Aranyat érő gumók

Szinte lehetetlen felsorolni, mennyi min-
denben támogatja szervezetünket a gyömbér, 

amennyiben úgy 
döntünk, hogy 

beépítjük a 
minden-

n a p i 
étren-
dünk-
b e . 
Tö b -
b e k 
k ö -
z ö t t 

e r ő -
síti az 

i m m u n -
rendszert, 

csökkenti a 
lázat, a köhögést, 

antibakteriális, vírusölő hatású, csökkenti az 
ízületi fájdalmat, a fejfájást, a hányingert, a 
menstruációs görcsöket, elősegíti a megfelelő 

emésztést, szíverősítő, pusztítja a ráksejte-
ket, belülről melegít, energetizál és még 

afrodiziákumként is hat!

Mindezen felbuzdulva elkezdtem 
a napomat gyömbér shottal indítani. 
Ezt az italt csak haladóknak ajánlom, 
azoknak, akik a gyömbér ízét nem a 
Ginger Ale nevű italból ismerik! A 
valódi növény gyökere igazán ka-
rakteres, csípős ízű.

Úgy 10 dkg (egy kisebb adag) 
gyömbérből egy hétre elegendő 

gyömbér shot készíthető, napi 1-1,5 dl-t 
fogyasztva. (Ezt az adagot nem érdemes 

túllépni, mert bármely jótékony hatású étel/
ital „méreggé” válhat, ha túl sokat viszünk be 

belőle a szervezetünkbe.)



A recept

Hámozd meg a gyömbért, majd vágd apró 
szeletekre/ kockákra! Tégy bele egy evőkanál 
mézet, egy teáskanál kurkumát, egy késhegy-
nyi Cayenne-borsot (vagy őrölt csípős pap-
rikát) és ízlés szerint ½-1 bio citromot ill. 
narancsot a héjával együtt, kisebb dara-
bokra vágva. (Ha nincs bio gyümölcs, 
akkor ne használd a héját!) Adj hozzá 
1-1,5 dl vizet, és botmixszerrel, vagy 
turmixgéppel aprítsd össze! (A gyöm-
bért reszelheted is, ill. a narancsot, 
citromot ki is facsarhatod.) Amikor 
a massza elkészült, ízlés szerint még 
hígíthatod vízzel.

A hűtőben egy hétig is jól érzi magát, 
és gondoskodik róla, hogy te is jól érezd 
magad a bőrödben.

Felhasznált forrás: 

hazipatika.com, 

Wikipédia
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Étlapok rövid üzenetei hatására többen
választanak növényi alapú ételt

Az éttermek étlapjaira írt egyszerű, rövid 
üzenetek hatására kétszer olyan gyakran vá-
lasztanak a vendégek hús helyett növényi ala-
pú fogást egy új kutatás szerint.

CZECZON
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A klímakutatók egyre nagyobb figyelmet szen-
telnek az élelmiszer előállításának, szállításának 
és fogyasztásának: egy tavaly szeptemberi ta-
nulmány szerint az üvegházhatású gázok évente 
a világon kibocsátott mennyiségének több mint 
harmada az élelmiszeripar számlájára írható.

A szennyezés nagy része a hús miatt termelő-
dik: a marha, a csirke és a sertés tenyésztése - ami 
miatt gyakran vágnak ki nagy erdőterületeket - 
nagyjából kétszer akkora károsanyag-kibocsátás-
sal jár, mint a növénytermesztés.

A húsfogyasztás különösen magas az Egye-
sült Államokban, 2020-ban átlagosan 111,5 
kilogramm húst evett meg egy amerikai, több 
országban pedig, köztük Kínában gyors növeke-
désnek indult a húsevés.

Sokan segítenék a környezetvédelmet azzal, 
hogy növényi fogásokat választanak: az új kuta-
tás azt találta, hogy az éttermi étlapokra írt rövid 
üzenetek nagyban befolyásolhatják a viselkedést.

A World Resources Institute (WRI) nonprofit 
szervezet kutatásában mintegy hatezren vettek 
részt az Egyesült Államokban. A kutatók tíz külön-
böző, a fenntarthatóságról szóló üzenetre adott 
reakcióikat vizsgálták, azt kérték bennük, hogy 
válasszanak két lehetőség, például babos vagy 
marhahúsos burrito között.

Az üzenetek közül több is drámai hatást kel-
tett. „Mindegyikünk tehet a bolygónk érdekében. 
Ha csak egy húsos fogást növényire cserélsz, az 
üvegházhatású gázok kibocsátásából annyit ta-
karítasz meg, amennyi a telefonod feltöltéséhez 
két év alatt elhasznált energiával egyenlő” - akik 
ezt olvasták az étlapon, 25 százalékban vegetári-
ánus fogást választottak, ami több mint kétszere-

se azon vendégeknek, akik nem olvasták az üze-
netet. Egy másik üzenet hatására 22 százalékkal 
több fogyasztó döntött növényi alapú étel mel-
lett, ami szintén sokkal nagyobb arány az üzene-
tet nem olvasókhoz képest.

Más üzenetek, amelyek az étel ízéről szóltak, 
vagy arról, hogy meg kell védeni a Földet a kö-

vetkező nemzedékek számára, szintén pozitívan 
befolyásolták a vendégek döntését, ami arra utal, 
hogy szignifikánsan alakítható a választás az étla-
pok szövegeinek megfogalmazásával.
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A bőrünk csoda… mutat mindent. Jelenleg 
rettentően vágyom rá, hogy eljussak saját kol-
léganőmhöz, hogy végre eltüntesse a megvas-
tagodott felhámom, kitisztítsa a bőröm és jól 
feltöltse, kicsit megmasszírozza. Nem emlék-
szem utoljára mikor volt ilyen állapotban, mert 
hát most extrán kapta belülről a terhelést a 
szervezetem. Így kezdődött ugyanis a karácso-
nyom és végződött az évem… Covidos lettem. 
A kedves olvasók nem biztos, hogy tudják, de 
aromaterapeuta is vagyok, ezt követően lettem 
csak kozmetikus. Tehát az idei évben szeretném 
jelezni, hogy írni fogok az ezzel kapcsolatos ta-
pasztalataimról is. A coaching jelen pillanatban 
nem aktív részem, nem gyakorlom, de végez-

tem. Hogy kerül ez ide? Szeretném mindössze-
sen jelezni, hogy amikről írni fogok idén, több 
területet is érinthetnek. Facebook oldalamon 
(katt ide a posztért) írtam egy posztot, ahol 
egy előtte-utána képet is feltöltöttem. Jelenleg 
nem is az előtte-utána képen van a hangsúly, 
hanem amit adott. A cikk végén vissza is térek 
erre a kis konklúzióra, de előbb térjünk vissza 
a Covidra, és amin átmentem. Nem utolsó sor-
ban megemlítek hatóanyagokat is, melyek se-
gítségemre voltak gyógyulásomban.

Mindenki azt kérdezte, nagyon rossz volt? 
Igen, nagyon rossz. Egyéb egészségügyi okok-
ból nem voltam oltva. Így nyilván végig ott volt 

Bőrünk egészségének
nyomában

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

MAYER PETRA

Covid után szabadon

https://www.facebook.com/mayerpetrakozmetikus/photos/pcb.3173221382966938/3173221342966942/
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bennem a kérdés – nyilván az elmúlt két év lá-
tottjai alapján, hogy túl fogom-e élni. A legrosz-
szabbra gondoltam. Kimerültem teljesen már 
decemberben a sok munkától, mind lelkileg, 
mind testileg. Szóval, szédülés, fejfájás, gyen-
geség, test fájdalom, hőemelkedés, orrdugulás, 
szaglás-, ízlelés vesztés, hányinger, étvágytalan-
ság, felborult emésztés, depresszió 13 napot 
fekve végig egyedül eltölteni nyilván nem volt 
kellemes. Amolyan kontrollvesztés érzésem 
volt. Hogy semmit nem tehetek, várnom kell. 
Türelem és pihenés. Ez a kettő dolog egyálta-
lán nem volt jellemző eddig rám. Alapvetően 
a vitaminok közül, C, D3, néha multi fogyasz-
tása volt jellemző, kurkumát szedtem mellette 
vérhígítás céljából, feketekömény olajat – ami 
egyszerűen zseniális. Ezen kívül Cistus komplex 
cseppet. Illóolaj keverékkel fokoztam a kóroko-
zók számát a szervezetemben, enyhe köpte-
tő hatással. Sós fürdő, napi 3x. Próbáltam sok 
folyadékot inni – néha nem sikerült. Volt olyan 
nap, amikor azt hittem jobb lesz, aztán jött más. 
Néha az arcom bekenni nem volt erőm… szó-
val itt akkor mindenkinek egy úton megbocsá-
tom, ha néha ilyet tesz. Viccet félre téve, nyilván 
tudom, mikor nem ez a prioritás. Nyilván, nem 
ezek jelentik a problémák okát többségében.

Szóval abban a mélységben egyedül meg-
tapasztalva magamat, nem volt egy túl derűs 
érzés. Fogalmam sem volt, mi lesz, hogyan to-
vább, mikor épülök fel… meg nekem dolgoz-
nom kell, vállalkozó vagyok. Minden napos 
félelmeink, amikor is túlságosan azonosulunk. 
Azt éreztem, nem vagyok értékes, hasznos tag-
ja a társadalomnak. A karantén feloldása után 
még egy hetet pihentem, akkor kezdett csak az 
erőm visszatérni. A szabadság, ahogy megje-
lent az életemben, máris könnyebb volt pihen-
nem még, nyilván addigra a tünetek is javultak. 
Na de depresszió… sokunkat érint. A Coach 
tanárom Lilli szerint, ezek természetes érzel-
mi reakciói az embernek az ilyen helyzetben, 
a terapeutám pedig nem mondhat semmit, ő 
csak az okos kérdéseivel segít meglátni magam 
a helyzeteimben, szóval maradtak még azok a 
barátok, akik igazán ismernek és sokat beszél-
gettek velem. 

Az egyik ilyen mély beszélgetés után, amikor 
is egy igen is valós dologra hívta fel az egyik 
barátom a figyelmem, valami „átkattant” ben-
nem. Azóta pedig folyamatosan látom meg 
a különböző okokat, összefüggéseket az éle-

temben. De ami a Covid kontroll vesztettség 
érzésének legnagyobb tanulsága, amit talán 
Edit Eger élete példáz, Pál Feri atya szavaival: 
„Hogyan sikerült Edith Eva Egernek létrehoznia 
azt a változást, ami segítette az életben mara-
dásban nemcsak őt, hanem általa a fogolytár-
sait is? Az a fiatal lány, akit bevagoníroztak, és 
elhurcoltak Auschwitzba, nem tudta volna túlél-

ni a haláltábort – de az az ifjú nő, akivé a gon-
dolkodása, majd a döntése nyomán lett, már 
nem ugyanaz az ember volt, mint aki leszállt a 
vonatról. Ő még másokat is képes volt segíteni 
a túlélésben. Az életben ugyanis vannak olyan 
helyzetek, amikor alapvetően nem megoldás-
ra van szükség, hanem átalakulásra. Arra, hogy 
fölismerjük: az a valaki, aki az adott helyzetben 
elakadt, ezt a problémát sohasem oldja meg – 
de az a valaki, akivé válhatunk, már boldogul-
hat vele. Néha okosba’ szeretnénk a változást, 
ami azt jelenti, hogy minden forduljon jóra, de 
nekünk ne kelljen változnunk. A valódi fordulat 
az, amikor én magam megváltozom, és ilyenkor 
tulajdonképpen nem megoldom a problémát, 
hanem kinövöm, és túljutok rajta.”

Így sikerült letennem egy erős szenvedés-
programot magamban, ami kezdete lett na-
gyon sok mindennek. 

A poszt pedig, amit ma este írtam, úgy ér-
zem megmutatta az utat újra a szakmámon be-
lül is. Miért érdemes csinálni… igazából bármit 
is csinálni. Hogy örüljön a lélek… másnak alig-
ha van értelme, másra aligha van idő. Nekem 
ezt a tanulságot hozta a Covid! Hálás vagyok, 
hogy maradtam.
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http://www.szeghykrisztina.hu/konyvek.html
http://www.szeghykrisztina.hu/babahivogatoprogram.html
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SZEGHY KRISZTINA

Mindig a sárga úton?!
Lelki újratervezés nehezített fogantatás esetén

„...Képzeld el, hogy indulsz egy 
futóversenyen. Nem készülsz rá túl-
ságosan, mert úgy érzed, elég jó a 
kondid, különösebb erőfeszítés nél-
kül is menni fog. A cél előtt mégis 
lelassulsz, és képtelen vagy megten-
ni az utolsó métert. Összeesel, és li-
hegve nézed, hogyan száguldanak 
el melletted az emberek, és ugrálnak 
boldogan egymás nyakába, átjutva a 
célvonalon...” 
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Az (eddig) soha el nem ért cél

Képzeld el, hogy indulsz egy futóversenyen. Nem ké-
szülsz rá túlságosan, mert úgy érzed, elég jó a kondid, 
különösebb erőfeszítés nélkül is menni fog. A cél előtt 
mégis lelassulsz, és képtelen vagy megtenni az utolsó 
métert. Összeesel, és lihegve nézed, hogyan szágul-
danak el melletted az emberek, és ugrálnak boldogan 
egymás nyakába, átjutva a célvonalon. A következő ver-
senyre már összekapod magad. Rendszeresen, hetente 
kétszer futsz, becsülettel készülsz. De a csalódás meg-
ismétlődik… ismét elhasalsz egy méterrel a cél előtt, az 
elkeseredettségtől potyognak a könnyeid, nem érted, 
hogyan lehetséges, hogy újra megtörtént. Nem adod 
fel. Jön a következő verseny. Heti hét edzés előtte, kon-
diterem, diéta… és ismét csak a melletted elrohanó lá-
bak tömege, az izzadt testedbe beleragad a por, miköz-
ben kétségbeesetten, bőgve ismételgeted a kérdést: 
miért?! Én mindent megtettem…

Ilyen egy olyan nő élete, aki nagyon szeretne kisba-
bát, de valamiért késik a gyermekáldás. Hónapról hó-
napra újabb és újabb küzdelem a cél érdekében. Újabb 
lemondások, újabb diéták, újabb beszedendő csoda-
bogyók, amelyek mások szerint majd tutira segítenek… 
és újabb kudarc. Azoknak a pároknak, akiknek meg kell 
küzdeniük azért, hogy gyermekük születhessen, 28 na-
ponként keresztül kell menniük a fenti érzelmi hullám-
vasúton. Ráadásul zömében egyedül, kevés érzelmi tá-
mogatottsággal teszik mindezt. 

Társas magányban
A barátok már általában beértek a célba: boldogan 

babáznak, amíg a meddőnek nyilvánított pár hölgy-
tagja épp egy újabb injekciót szúr a hasfalába a lom-
bikprogram előtti injekciósorozat részeként. Senki 
sem szeretné a boldog családi idillt a saját kudarcáról 
való beszélgetéssel terhelni, ráadásul a nő azt érzi, 
mivel a barátnője már anya lett, át sem érezné az ő 
fájdalmának a súlyát. 

A családtagok vagy hárítják az erről való beszélge-
tést, mert nem akarják sírni látni a gyermeküket, testvé-
rüket, vagy sokszor a pár hölgytagjának még áldozat-
hibáztatást is át kell élnie: ne görcsölj rá, akkor majd 
menni fog. Lefordítva: a te hibád, mert rástresszeltél, 
magadra vess. Kérem szépen: mégis hogyan kell „nem 
rágörcsölni”?! Hogyan lehet ezt jól csinálni, amikor a 
sokadik kudarcot éled át? Egy négy éve sikertelenül 
próbálkozó pár hölgytagjának szabad ilyen „tanácsot” 
adni? Mielőtt megtenné bárki, képzelje el, hogy ezt a 
bizonyos fenti versenyt négy éven át minden hónapban 
sikertelenül lefutotta, és ő fekszik folyton sírva a porban, 
hónapról-hónapra… 
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Segíts magadon, Isten is megsegít…
Mindemellett egy babára vágyó nő a med-

dőségi kivizsgálások, kezelések útvesztőjében 
sokszor úgy érzi magát, mint Dorothy, akit cser-
benhagyott Óz, a nagy varázsló. Hiába van egy 
meddőséggel foglalkozó választott orvosa, olyan 
ritkán, és olyan kevés időre jut be hozzá, hogy 
szinte alig jut idő a vizsgálatok eredményeinek az 
átbeszélésére. Sajnos sokszor a hangnem is nél-
külöz minden empátiát, mintha valóban maga a 
hatalmas Óz mondana ítéletet: bizonyos életkor 
felett kerek-perec közlik a nővel, hogy esélytelen 
a saját petesejttel történő gyermekvállalásra. 

A szerencsésebbek, akikkel hajlandóak az 
orvosok érdemben foglalkozni, általában azt ta-
pasztalják, hogy az első egy-két lombik előtt a 
kezelőorvosuk az internetes fórumokon olvasha-
tó vizsgálatoknak csak egy részét végezteti el. A 
pár hölgytagja ilyenkor önállóan, saját zsebből 
finanszírozva vág bele a különböző vizsgálatok-
ba, igyekszik még a beültetés előtt felderíteni 
minden lehetséges testi akadályt, hogy fokozza a 
beültetés sikerességét. Ehhez sokszor – akár Do-
rothynak – neki is sok külső segítséget kell igény-
be vennie. A meddőségi szakember mellett álta-
lában egyenes út vezet az endokrinológushoz, 
immunológushoz, dietetikushoz. 

„Újratervezés”…
Az új év, az új kezdet általában magával hozza 

a reményt, hogy ezúttal megvalósulhatnak majd 
a vágyaink, és ez a fogantatási nehézségekkel 
küzdő pároknak is ismét erőt ad. Bár racionálisan 
nézve a január elsejei nap ugyanolyan nap, mint 
a többi, mégsem szabad elengednünk az évkör 
elölről indulásának töltő jellegét. 

Bár egy babára régóta váró pár egyébként is 
minden hónapban kénytelen megnyomni az „új-
ratervezés” gombot, az új évben érdemes olyan 
szempontból is a kezünkbe ragadni az irányítást, 
hogy mindezt minél könnyebben, minél kevesebb 
rossz érzéssel tudjuk megtenni. Érdemes a hétköz-
napokban a lelki töltődésre is hangsúlyt fektetni, 
hiszen a hormonrendszer „lélekvezérelt”, amelyet 
a stressz nagy mértékben képes megbolygatni. 

Legyen újra barátod a tested
A nehezített fogantatás egyik hozadéka, hogy 

mivel a meddőségi vizsgálatok, kezelések so-
rán a nő testét folyamatosan idegen emberek 
vizsgálják, szúrják, vesznek ki belőle, és tesznek 
bele dolgokat, egy idő után ő maga is tárgyiasít-
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ja önmagát. Sajnos elkezd tárgyként, eszközként 
gondolni a saját testére. Ráadásul a legtöbb nő 
ilyenkor „selejtnek” érzi magát a többi nőhöz ké-
pest, amiért ő nem képes arra, amire az evolúció 
a testét tervezte: egy gyermek kihordására. 

Ha az elmúlt hónapokban, években Te is egyre 
inkább ellenségként tekintettél a testedre, amely 
ellened dolgozik a rossz pajzsmirigy értékekkel, 
az inzulin rezisztenciával, a kimerülő petefészek-
kel, itt az ideje, hogy elkezdj újra szeretettel gon-
dolni rá. Vedd számba, hogy a nap folyamán hány 
tevékenységedben szolgált téged felkeléstől a 
lefekvésig. Esténként gondold át, hogy mennyi 
pihenést, regenerációt engedélyeztél a számára, 
illetve mennyi jót tettél vele aznap, vagy épp mi-
vel mérgezted.

Amennyiben arra az eredményre jutsz, hogy 
túl keveset törődsz a saját testeddel, érdemes 
ezen változtatni, és egyre többször „megajándé-
kozni”. Egészséges ételekkel, sporttal, mozgással, 
és regenerációs idővel és tevékenységekkel. 

„Mindig a sárga úton…”
Természetesen új szokásokat kialakítani min-

dig hosszú idő, és az sem mindegy, hogy hogyan 
fogalmazzuk meg a céljainkat. Az elkerülési célok 
mindig a „nem” szóval indulnak: nem eszek any-

nyi édességet, nem leszek lusta. A megközelítési 
célok ellenben arról szólnak, hogy milyen új te-
vékenységekbe kezdünk, vagy mi az, amit gyak-
rabban fogunk csinálni, például több zöldséget 
és gyümölcsöt fogok enni. A kutatások szerint 
amennyiben megközelítési célokat használunk, 
nagyobb eséllyel járunk sikerrel, és tartjuk be az 
elhatározásainkat. Ha tehát az orvosod szerint 
érdemes lenne a cél érdekében lemondanod az 
édességekről, de te nagyon édesszájú vagy, ak-
kor érdemes a lemondás helyett az édes ízt kicse-
rélni egy egészséges édes alternatívára. 

Fontos, hogy a nagy célokat apró lépésekre 
bontsd. Ha célként megfogalmazod, hogy áttérsz 
a gluténmentes táplálkozásra, akkor minden nap 
határozz meg ezzel kapcsolatban egy apró lépést. 
Például: utánanézek a gluténmentes alapanya-
gok listájának. Kiderítem, hogy a környékemen 
hol vásárolhatok gluténmentes alapanyagokat. 
Újragondolom az eddigi receptjeimet. Kipróbá-
lom a receptek gluténmentes verzióját. 

Az új szokások kialakításának továbbá egy 
nagyon fontos alapja, hogy olyan környezetet 
teremtek, hogy ezeket tartani is tudjam. Ha le 
szeretnék mondani az édességről, nem tartok 
otthon „tartalék-csokit”, azaz nem térek le a me-
sebeli „sárga útról”. 



128   CsPM

Mit tehetsz még az új évben? Ha gyakran 
küszködsz időhiánnyal, rohanós az életformád, 
érdemes tudatosan lassítani. Mikor azt érzed, 
hogy épp szaladnod kell egyik helyről a másik-
ra, kapkodva eszed az ebédet, miközben pró-
bálod megválaszolni az e-maileket, tegyél kép-
zeletben magad elé egy „lassíts” feliratú táblát. 
Gondold át, hogy az az 5-10 perc, amit a siet-
séggel nyersz, érdemben már nem fog változtat-
ni a napod alakulásán, sikerességén, te viszont 
kimerült, fáradt, stresszes leszel tőle. Engedd 
meg magadnak, hogy étkezés közben az ízekre 
összpontosíts. Ne loholva menj az utcán, hanem 
normál tempóban, közben koncentrálj a környe-
zetedre: figyeld meg, milyen hangokat hallasz 
magad körül, milyen illatokat érzel. Érezd a lá-
bad alatt a talajt, ahogy lépkedsz rajta. Ezekkel 
az apró lépésekkel is sokat tudsz tenni a lelki (és 
testi) egészségedért. 

„Mondd ki háromszor: mindenütt jó,
de legjobb otthon” 
A meddőség kezelése egy komplex folyamat, 

amelynek során hozzáértő szakemberek együtt-
működésére van szükség. Fontos azonban, hogy 
ne felejtsd el, hogy miként Dorothynak végül 
önmagát kellett hazajuttatnia a varázsmondat 
kimondásával, neked is érdemes alkalmazni ma-
gadon egy kis „varázslatot”, gondoskodni a lelki 
egyensúlyodról, hogy közelebb juss a vágyott 
célodhoz. 

Platón, ókori filozófus szerint a betegségek 
kezelésében a legnagyobb tévedés, hogy külön 
orvosok foglalkoznak a test, valamint a lélek baja-
ival, holott a kettő nem választható el egymástól. 
Ezért érdemes nemcsak testi szinten készülnöd az 
anyaságra, nemcsak vitaminokkal, gyógyszerek-
kel beállítani bizonyos értékek optimális szintjét, 
hanem a lelkedben is megteremteni amennyire 
csak lehetséges a harmóniát. 

Kristin Neff szerint „nincs még egy olyan em-
ber, akivel olyan rosszul bánnánk, mint magunk-
kal”. Változtass ezen! Kezdj el jól bánni magaddal, 
tedd be a másokról való gondoskodás mellé az 
önmagadról való gondoskodást is. Figyelj a szer-
vezeted jelzéseire. Ha lazítanál, lazíts, pihenj! 
Ahhoz, hogy megvalósuljanak az álmaid, fontos, 
hogy te magad jól legyél, hogy ne csak az orvosi 
eredmények alapján tájékozódj a testedről, ha-
nem te is odafigyelj a szervezeted (tested-lelked) 
jelzéseire.
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CZECZON

A jövő már itt van:
Bionikus 
szemimplantátum 
beültetés

A Dagenhamból származó nő úgynevezett 
geográfikus atrófiában szenved. Ez az állapot az 
időskori száraz makuladegeneráció (AMD) leggya-
koribb formája, amely világszerte emberek millióit 
sújtja, és a látás elvesztésével járhat.

A szakértők szerint az új eszköz reményt adhat 
az ebben szenvedőknek látásuk visszaállítására. 

A nő vak bal szeme 
mögé beültettek egy két 
milliméteres, forradalmi 
chipet. Csúcstechnológiájú 
kamerával ellátott szemüve-
get kapott, ez rögzítette az 
előtte lévő dolgokat, majd 
az erre vonatkozó adatokat 
elküldte az implantátum-
nak, mely elektromos jele-
ket továbbított az agyába 
- így történik ez a természe-
tes látás során is. 

„Nagyon örülök, hogy én lehettem az elő, aki 
megkapta ezt az implantátumot, izgatott vagyok, 
hogy újra élvezhetem majd a hobbijaimat és re-
mélem, sokan mások is profitálhatnak majd eb-
ből” - fogalmazott a nő.

A francia Pixium Vision által kifejlesztett Prima 
System nevű eszközt a páciens egy európai szintű 
klinikai teszt során kapta meg, melyben az Egye-
sült Királyság Nemzeti Egészségügyi Kutatóinté-

zetének (NIHR) a londoni Moorfields Szemészeti 
Kórházban lévő kutatóközpontja és a University 
College London Szemészeti Intézete vett részt.

A mikrochipet a retina közepe alá ültetik be. 
A páciens a derekán egy kis számítógépet visel, 
ehhez csatlakozik a videókamera. A chip felfogja 
a szemüveg által rögzített képsort és továbbítja 

a számítógéphez, amely mesterséges intelligen-
cián alapuló algoritmus segítségével dolgozza 
fel a szemüvegből érkező adatokat és irányítja a 
szemüveg fókuszát.

Ezt a képet aztán a szemüveg infravörös fény-
ként visszasugározza a szemen keresztül a chip-
be, ez elektromos jelekké alakítja, melyek a retina 
sejtjein át eljutnak az agyba. Az agy aztán ezeket 
a jeleket úgy érzékeli, mint ha természetes látás-
ból származnának.

Elsőként kapott bionikus szemimplantá-
tumot egy 88 éves nő Nagy-Britanniában, az 
úttörő eszköz lehetővé teszi, hogy megvaku-
lása óta először észleljen vizuális jeleket. 
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Korai diagnosztika:
lefülelt daganatok 

A tájékoztatás szerint a pályázati fejlesztés fő 
célja volt a daganatok korai diagnosztikájának 
fejlesztése, ezáltal a betegek gyógyulási esélyei-
nek növelése, továbbá a rákos megbetegedések-
hez kötődő kezelési költségek csökkentése. 

A száz százalékban hazai kézben levő Enter-
prise Communications Magyarország Kft.(Enter-
prise Group) vezetésével a Szegedi Tudomány-
egyetem, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont és a 
Delta Bio 2000 Kft. valamint a Hiperon Genetics 
Kft. által alakított konzorcium a fejlesztés ered-
ményeképpen létrehozott egy olyan prototípust, 
amely a későbbiekben megkönnyíti a rosszin-
dulatú daganatos betegségek diagnózisát, és a 
minimális invazív eljárás bevezetésével segíti a 
rosszindulatú elváltozások korai stádiumban tör-
ténő azonosítását, monitorozását is.

A közleményben ismertetik, hogy a legmaga-
sabb szintű informatikai, daganatkutatási és köz-
vetlenül a betegellátásban is tevékeny tagokból 
álló konzorcium új biomarker mintázatokat azono-
sított, amelyekből preklinikai fázisban lévő diag-
nosztikai értékkel rendelkező prototípust hoztak 
létre, és feltérképezték ezen biomarkerekre alapo-
zott, egyénre szabott rákterápiák lehetőségeit is.

Öt hazai vállalat alkotta konzorcium a daganatok korai diagnosztikai rendszerét fejlesztette ki; a 
négyéves projektre a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programban nyertek 1,493 milli-
árd forint támogatást - közölte a Enterprise Communications Magyarország Kft. konzorciumvezető. 
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( („Minden tapasztalat, amelyet átélünk, hatással van egészségünkre.”
                                                                                        Sri Sathya Sai Baba
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Egy úttörő kutatás generációs kapcsolatot talált a dohányzás és a testzsír között. Azoknak a 
nőknek, akiknek nagyapja fiatalon kezdett dohányozni, általában több a testzsírjuk - derült ki a 
Kilencvenes évek gyermekei (Children of the 90s) című harmincéves projekt új tanulmányából.

Generációs kapcsolat
a dohányzás és a testzsír között

Egy korábbi kutatás már megállapította, hogy 
ha egy apa még a pubertáskor előtt kezdett el 
rendszeresen dohányozni, akkor a fiainak a várt-
nál több testzsírja volt. A lányainál azonban ezt az 
összefüggést nem tudták igazolni.

Az új kutatás szerzői azonban pontosan kimu-
tatták a magasabb testzsírt azoknál a nőknél, akik-
nek a nagyapja vagy dédapja 13 éves kora előtt 
kezdett el dohányozni. A fiú unokáknál vagy dédu-
nokáknál viszont nem találtak ilyen kapcsolatot.

A tanulmány eredményei azt sugallják, hogy a 
bizonyos káros anyagoknak való kitettség olyan 

változásokhoz vezethet, amelyek generációkon 
keresztül öröklődhetnek, bár a szerzők elismer-
ték, hogy ennek megerősítéséhez és a folyamat 
megértéséhez további kutatásokra van szükség.

A Bristoli Egyetem kutatói, a tanulmány szer-
zői a generációk közötti adatok részletessége 
és mélysége miatt tudták megtalálni a lehetsé-
ges kapcsolatot. A Kilencvenes évek gyerme-
kei kutatás 1991-ben kezdődött. Jean Golding 
professzor, a 30 évet átfogó projekt alapítója és 
a legújabb jelentés vezető szerzője elismerően 
szólt a 14 ezer állapotos nőről, akik annak ide-
jén beleegyeztek a vizsgálatban való részvétel-
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be, és megemlékezett gyermekeikről és unoká-
ikról is.

A harmincéves kutatás az eltelt idő alatt több 
áttörő felfedezést hozott. Húsz éve jöttek rá, hogy 
azoknak a nőknek, akik a terhesség alatt - akár 
csak kéthetente egyszer - olajos halat fogyaszta-
nak, a gyermekeik élesebb látásúak lesznek. Egy 
2013-as tanulmány pedig arra a következtetésre 
jutott, hogy a terhesség alatti jódhiány káros ha-
tással lehet a gyermekek szellemi fejlődésére. A 
kutatók erre úgy jöttek rá, hogy a tanulmányban 
a résztvevők terhességének korai szakaszából 
származó vizeletminták és részletes feljegyzések 
álltak rendelkezésre arról, hogy a várandós anyák 
mit ettek.

A projektnek köszönhető az a felfedezés is, 
hogy a 2-es típusú cukorbetegségre való gene-
tikai hajlam korai jelei már nyolcéves gyermekek-
nél is kimutathatók. A kutatók kapcsolatot találtak 
a mogyoróallergia és a mogyoróolajat tartalmazó 
bőrkrémek között is. A harmincéves projekt azt 
is lehetővé tette, hogy a résztvevők BCG-oltás-
hegeinek vizsgálatával megtudják, hogyan gyó-
gyulnak a sebek.

A Scientific Reports című folyóiratban publikált 
legújabb tanulmányhoz a kutatók a nagyapák és 
dédapák dohányzási szokásaira vonatkozó ada-
tokat vizsgálták. A nagymamák és dédnagyma-
mák közül olyan kevesen dohányoztak, hogy ezt 
nem lehetett felhasználni a kutatáshoz. 

Golding szerint két fontos eredményt hozott a 
kutatás: az első, hogy ha a serdülőkor előtt egy 
fiú ki van téve bizonyos anyagok hatásának (do-
hányzás), az hatással lehet a következő generáci-
ókra. A másik, hogy a gyermekek túlsúlyossága 
talán nem is annyira a jelenlegi étrendjükkel és a 
testmozgással függ össze, mint inkább az elődeik 
életmódjával vagy azzal, hogy az ezzel kapcsola-
tos tényezők fennmaradtak.

Golding emlékeztetett arra, korábbi állatkí-
sérletek igazolták, hogy a hímek bizonyos vegyi 
anyagoknak való kitettsége a szaporodás előtt 
hatással lehet az utódokra. Az azonban minded-
dig kétséges volt, hogy ez az embereknél is így 
van-e. Hozzátette: ha más adatok is megerősítik 
ezeket az összefüggéseket, akkor ez megalapoz-
hatja a generációkon átívelő kapcsolatok erede-
tének feltárását.
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Megújuló energiaforrások
Magyarország sereghajtó

https://ujegyenloseg.hu/category/podcast/zold-egyenloseg/
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Kevés a védett területek
kiterjesztése, ennél több kell

CZECZON

A természetvédelmi parkok és védett 
területek nagyságának növelése nem 
elég a természet pusztulásának megál-
lításához: a túlfogyasztás, a káros mező-
gazdasági és halászati gyakorlatok tá-
mogatása és a klímaválság elleni sürgős 
intézkedésekre van szükség a biodiver-
zitás csökkenésének megfékezéséhez.
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Mintegy ötven kutató elemezte az ENSZ Biológiai 
Sokféleség Egyezménye (Convention on Biological Di-
versity, CBD) vállalásainak tervezetét. 

A résztvevő országok várhatóan a párizsi egyez-
ményhez hasonló módon fognak kötelezettségeket 
vállalni az idén a kínai Kunmingban tartandó Cop15 
csúcstalálkozón. Céljaik között szerepel, hogy 2030-ra 
a szárazföldek és az óceánok területének legalább 30 
százaléka védelem alá kerüljön. 

Az elemzők szerint a védett területek kiterjesztésé-
nél sokkal többre van szükség a természetes világ pusz-
tulásának megállításához. 

Paul Leadley, a Paris-Saclay Egyetem ökológusa, a 
jelentés egyik szerzője azt mondta: „A vizek és földek 
30 százalékának védelem alá helyezése fontos cél, és 
nagy figyelmet kelt”. 

„De nagy esély van arra, hogy megint nem sikerül 
teljesíteni a biológiai sokszínűséggel kapcsolatos am-
biciózus nemzetközi célkitűzéseket, ha túl sok figyelmet 
fordítunk a védett területekre más, sürgős, a biodiverzi-
tást fenyegető veszélyek elleni intézkedések rovására” 
- fogalmazott Leadley.

A Kunmingban tárgyalandó 21 tervezett cél között 
szerepel a műanyagszennyezés kiküszöbölése, a nö-
vényvédő szerek használatának egyharmadára, az inva-
zív fajok arányának felére csökkentése. Az egyezmény 
célja, hogy megállítsa az egyes tudósok által hatodik 
tömeges kihalásnak nevezett, az emberi tevékenység 
okozta jelenséget, amely a civilizáció számára létszük-
ségletet jelentő ökoszisztémákat fenyegeti.

Az egyezménytervezet elemzését a BioDiscovery és 
a Group on Earth Observations Biodiversity Observa-
tion Network (Geo Bon) nevű tudományos testületek 
készítették és küldték el a kormányoknak.
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Magyarország zöld úton jár! szerint 
a válaszadók 88,6 %-a odafigyel 
a környezetére

A Magyarország zöld úton jár! környezetvédelmi fel-
mérés alapján a válaszadók 88,6 százaléka odafigyel a 
környezetére, vásárláskor igyekszik a fenntarthatósági 
szempontokat is figyelembe venni.
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Az online környezetvédelmi konzultáció kérdé-
seire több mint 70 ezren válaszoltak.

A válaszadók 8,3 százaléka vélte úgy, hogy na-
gyon környezettudatosan él, és csak fenntartható 
termékeket vásárol, 3,1 százaléka szerint nem fon-
tos jelenleg az életében a környezettudatosság.

Arra a kérdésre, hogy hogyan kell teljesíteni 
a Magyarország és az Európai Unió által megha-
tározott klímacélokat a válaszadók 81 százaléka 
mondta, hogy fontosnak tartja a klímasemlegessé-
get, de a célok elérése érdekében hozott intézke-
déseknek arányosnak kell lenniük, nem okozhat-
nak hirtelen áremelkedést, nem veszélyeztethetik 
az energiaellátás biztonságát. A válaszadók 12,6 
százaléka annyira fontosnak tartja a klímasemle-
gességet, hogy szerinte a lehető legrövidebb idő 
alatt kell azt elérni, kerül amibe kerül.

Arra a kérdésre, egyetért-e azzal, hogy a klíma-
védelemből leginkább a nagy szennyező cégek-
nek kell részt vállalniuk anyagilag, és nem a magyar 
családoknak kell jelentős hozzájárulást fizetniük, 
ahogyan azt Brüsszel javasolja, a válaszolók 85,3 
százaléka mondta, hogy a nagy környezetkárosító 
cégek viseljék ezt a terhet. 14,1 százalék szerint az 
emberek és a cégek egyenlő arányban járuljanak 
hozzá a klímavédelem költségeihez. Míg 0,6 szá-
zalékuknak mindegy, hogy ki fizeti a jelentősebb 
terheket.

A válaszadók 67,2 százaléka indokoltnak tartja 
a hulladékot illegálisan elhagyók szigorúbb bün-
tetését, úgy vélik, a magasabb bírság elrettentené 
az elkövetőket, 22,6 százalék szerint a bírság nö-
velése csak részben lehet eredményes, 10,2 szá-
zalék még a drasztikus mértékű emelést sem tar-
totta elrettentőnek, mert úgy látja, hogy aki eddig 
szemetelt, továbbra is megteszi.

Támogatná a válaszadók 78,9 százaléka, hogy 
az egyszer használatos műanyag és fém italpa-
lackokat, a fém italdobozokat, valamint az üvegpa-
lackokat vissza lehessen váltani, és ha létrejönne 
egy visszaváltási rendszer, visszavinnék az újra fel-
dolgozható italcsomagolásokat az üzletbe. A kér-
désre 20,1 százalék ugyan igennel válaszolt, de 
nem vinné vissza üzletbe, inkább a szelektív gyűj-
tőbe tenné azokat, 1 százalék pedig nem élne a 
visszaváltás lehetőségével.

A konzultációban 51,2 százalék jelezte: 
egyetért azzal, hogy az állam támogassa a nape-
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lemek telepítését, és tervez is élni a lehetőséggel, 44,5 
százalék ugyan egyetért, de a megvalósítást illetően 
több információra lenne szüksége, 4,3 százalék pedig 
nem ért ezzel egyet, mert úgy véli, más energiaforrások 
hatékonyabbak. 

Támogatta a jelentős szén-dioxid-megkötő hatással 
bíró faültetési program folytatását, az erdők kezelésével 
kapcsolatos támogatások körének bővítését a válaszadók 
55,3 százaléka, és szívesen segítene is a faültetésben, 
42,4 százalék is támogatja, de személyesen nincs módja 
segíteni, ugyanakkor szívesen megosztaná az erről szóló 
internetes tartalmakat, 2,3 százalék pedig faültetés helyett 
inkább más környezetvédelmi intézkedést támogatna. 

Arra a kérdésre, hogy véleménye szerint Magyaror-
szág klímavédelmi céljainak elérését milyen program 
támogatná a leghatékonyabban, 47,3 százalék mondta 
a megújuló energiaforrás hasznosítását és az energiaha-
tékonysági beruházást támogató pályázatokat. 27 száza-
lék az erdőtelepítést, a fával borított területek arányának 
növelését, az éghajlatváltozás káros hatásaihoz történő 
alkalmazkodási programokat jelölte meg. 12,7 százalék 
szemléletformálási programokat, 6,6 százalék energetikai 
innovációs pályázatokat, 6,4 százalék pedig a közösségi 
közlekedést emelte ki.

A válaszadók 90,3 százaléka teljes mértékben egyet-
értett azzal, hogy a környezetszennyezés csökkentése ér-
dekében további, az egyszer használatos műanyagokra 
vonatkozó intézkedéseket vezessenek be, mert a helyet-
tesítő termékek is rendelkezésre állnak. 8,9 százalék nem 
értett egyet ezzel, mert szerintük hasznosak az egyszer 
használatos műanyagok, például higiéniai szempontból, 
az élelmiszeriparban, ugyanakkor 0,8 százalék az egyszer 
használatos műanyagok okozta környezetszennyezést 
nem érezte problémának. 

Azt, hogy a közösségi közlekedés is mihamarabb átáll-
jon a környezetbarát technológiára, és a jövőben tisztán 
elektromos meghajtású autóbuszok álljanak üzembe a 
helyi közösségi közlekedésben, a válaszadók 49,4 száza-
léka fontosnak tartotta, de szerintük ez önmagában nem 
elegendő, 45,1 százalék is igent mondott, és nagyon fon-
tosnak tartja a mielőbbi átállást, 5,5 százalék szerint nem 
ettől lesz tisztább a város levegője.

A válaszadók 95,1 százaléka szerint már kisgyermek-
korban indokolt elkezdeni a klíma- és környezetvédelem-
re való nevelést, szemléletformálást, 3,7 százalék az alap-
vetéseket megpróbálja megmutatni a gyerekeknek, de 
nem fordít különösebb figyelmet a kérdésre, 1,2 százalék 
szerint gyerekkorban más, fontosabb dolgok elsajátításá-
ra kell helyezni a hangsúlyt.



https://botyanszky.hu/
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