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Magazinunkat szemlézi az Observer

Havi rendszerességgel megjelenő digitális kiad-
vány, pdf formátumban. A Csak Pozitívan Média Kft. 
fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen 
módszerrel, technikával történő másolásával és ter-
jesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó ol-
dalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar 
törvények védik. A Csak Pozitívan Média Kft.  pontos 
és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájé-
koztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget 
nem vállal. A cikkek és hirdetések tartalmáért a szer-
zők vállalják a felelősséget.

Üdvözlet az olvasónak!
Köszöntöm Kedves Olvasó! 
A modern ember könnyen be tudja fogadni a keleti tanításokat?

Vannak, akik a jóga útját követik, mások meditációs praxisokat hasz-
nálnak, sok-sok különböző keleti utat járnak több-kevesebb sikerrel. Mi 
van azokkal, aki nem vallják magukat spirituálisnak? Nem foglalkoznak 
ezotériával, tanításokkal. A tudatosságot, a tiszta tudatot nem áll mód-
jukban megvalósítani? A válasz: De igen! A nyugati modern embernek 
is van lehetőség a kezében, mégpedig a nem is oly távoli múltban ki-
dolgozott tecnika. A magazin hasábjain erről beszélgettünk egy interjú 
keretében.
Anyák napját ünnepelünk és gyermeknapot május havában. Az anyák 
vasárnapját (Mothering Sunday) a keresztények ünneplik az Egyesült 
Királyságban, Írországban és néhány más angol nyelvű országban, 
amit egyre inkább Anyák napjának hívnak, bár ez a név az amerikai és 
kanadai világi ünnephez tartozik, amely meglehetősen különbözik az 
eredeti Anyák Vasárnapjától. 
Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az 
első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsol-
va. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünne-
pélyek közé az anyák napját. Magyarországra az ünnep ötletét Petri 
Pálné, egy államtitkár felesége hozta Amerikából, és a legelső anyák 
napi ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV gépgyár foglalkoztató-
jában munkásgyerekeknek tartották. A gondolatot a Magyar Ifjúsági 
Vöröskereszt vezetői karolták fel, és megtették az előkészületeket az 
anyák napja országos bevezetésére. 
A nemzetközi gyermeknapot a világ számos országában megünnep-
lik, az év legkülönbözőbb napjain. Az ünnepet először Törökországban 
tartották meg 1920-ban, majd később a genfi Gyermekjóléti Konferen-
cián 1925-ben. Az ENSZ közgyűlése 1954-ben javasolta, hogy minden 
országban tartsák meg az egyetemes gyermeknapot. Az ünnep célja, 
hogy megemlékezzenek a világ gyermekeinek testvériségéről és egy-
más közti megértésről, valamint a gyermekek jóléte érdekében kifej-
tett küzdelemről. Javasolták a kormányoknak, hogy mindenhol olyan 
napot jelöljenek ki erre a célra, amit megfelelőnek gondolnak.

*****
Látogassák meg honlapunkat: www.cspm.hu! 
Ne feledjék, magazinunkban a tartalom, a linkek és a hirdetések 
kattinthatóak. 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 gaz-
daság-ipar-kereskedelem átalakítása, a békés egymás mellett élés, 
az elfogadás mellett. Természetesen a felsorolást még sorolhatnánk. 

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

Czeczon István
Alapító, tulajdonos, főszerkesztő

https://cspm.hu/
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A tudósok 68 ország 1500 természetvédelmi 
területét vizsgálták meg, különös figyelmet szen-
telve a vizes élőhelyeknek és vízimadaraknak. 
Megállapították, hogy a vadon élő állatok védel-
me szempontjából a siker nagyon eltérő a világ 
különböző tájain, és nagyban függ attól, hogyan 
kezelik a területet.

A Nature tudományos lapban publikált tanul-
mány szerzői szerint az élőhelyeket hatékonyan 
kell menedzselni, hogy a természet erőre kapjon.

Hannah Wauchope, a tanulmány vezető szer-
zője kiemelte: szabályozásra és helyreállításra 
van szükség. „Nem húzhatunk csak úgy egy vona-
lat a terület köré, közölve, hogy oda nem épülhet 
parkoló” - fűzte hozzá az Exeteri Egyetem ökoló-
giai és természetvédelmi központjának tudósa.

A tanulmány a vizes élőhelyek madárpopulá-
ciójának alakulását használta egy terület védelme 
sikerének a mérésére. A kutatók összehasonlítot-
ták a területek állapotát a hivatalos védetté nyil-
vánítás előtt és után, és összevetették a hasonló 
madárpopulációk alakulását a védett területeken 
és azokon kívül.

A természetvédelmi területek 
nem egyenlők a védelemmel

„A vizsgált természetvédelmi területeken a va-
don élő állatok populációi még mindig stabilak vol-
tak vagy növekedtek, de semmivel sem álltak job-
ban, mint a nem védett területeken” - foglalta össze 
az eredményeket Wauchope a BBC Newsnak.

Mint hozzátette, ez kiábrándító ugyan, de nem 
meglepő: úgy tűnik, hogy nincs kapcsolat akö-
zött, hogy az emberek mennyi védett területről 
beszélnek, és hogy ezek a területek valóban elő-
nyösebbek-e a vadvilág számára, mint a nem vé-
dett területek.

Májusban a világ vezetői Kínában tanácskoz-
nak a következő évtized globális természetvédel-
mi lépéseiről. Számos ország úgy gondolja, hogy 
2030-ig a Föld felszínének 30 százalékát védetté 
kell tenni. Ez azonban a tudósok szerint nem ga-
rantálja a fajok megőrzését. Véleményük szerint a 
védett területeknek nemcsak a mennyisége, ha-
nem a minősége is számít, ezért a siker mérése 
magában foglalhatná a populációk egyedszámá-
nak megállapítását, vagy olyan célok kitűzését, 
amelyek egy adott területen a növény- és állatfa-
jok számának növelésére irányulnak.

Az ENSZ adatai szerint jelenleg egymillió nö-
vény- és állatfaj van veszélyben.

A természetvédelmi területekről készült eddigi legnagyobb tanulmány szerint a legtöbbjük 
nem jelent védelmet a vadon élő állatok és növények számára.

CZECZON
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A Greenpeace Magyarország egyebek 
között előrelépésnek tartja, hogy lehetőség 
nyílt a szigetelésre az otthonfelújítási támo-
gatásban, kifogásolja azonban, hogy ez nincs 
energetikai célokhoz kötve. A támogatás fel-
vevői számára nem kötelező, csak lehetőség 
a szigetelés és a fűtéskorszerűsítés, amelyek 
az energiatakarékossághoz és a légszennye-
zés csökkenéséhez vezethetnének.

A szervezet előremutató lépésnek tartja 
az egyszer használatos műanyagok tilalmá-
ról szóló európai szabályozás magyaror-
szági bevezetését is. Ugyanakkor jelezték, 
a nagyon könnyen újrahasznosítható PET 
palackoknak és alumínium dobozoknak 
továbbra is csak körülbelül az egyharma-
dát hasznosítják újra, ami nagyon alacsony 
szám. 

A lakossági beruházásoknál 
a légszennyezés csökkenését 
kell előtérbe helyezni

Magyarország környezeti állapotának ja-
vítása érdekében a lakossági energiahaté-
konysági beruházásoknál az energiatakaré-
kosságot és a légszennyezés csökkentését 
eredményező fejlesztésekre kell helyezni 
a hangsúlyt, ezen felül a kormánynak a régi 
szennyező járművek behozatala ellen is fel 
kellene lépnie - hangsúlyozták a Föld napja 
alkalmából természetvédelemmel és energe-
tikával foglalkozó szervezetek.
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Ezért a Greenpace egyebek mellett azt java-
solja a kormánynak, hogy törvényileg kötelezze a 
gyártókat és forgalmazókat, hogy minden eldob-
ható italcsomagolást hasznosítsanak újra, legké-
sőbb 2024-re.

Arra is kitértek, hogy a pandémia alatt tovább 
nőtt a régi szennyező járművek behozatala, ezért 
szorgalmazzák a szennyező járművek importjá-
nak korlátozását, illetve, hogy a kormány támo-
gassa a környezetbarát közösségi közlekedést 
országos és települési szinten.

A Levegő Munkacsoport szintén szükséges-
nek tartja a lakossági energiahatékonysági beru-
házások, elsősorban a szigetelésnek a jelenlegi-
nél nagyságrenddel nagyobb támogatását, és a 
roncsautó-import elleni fellépést. 

A Magyar Természetvédők Szövetsége 
(MTVSZ) szerint az erőforrásokkal való takarékos 
bánásmód, a helyi termékek előtérbe helyezése, 
a hazai gazdaság erősítése nemcsak a környezeti 
problémákra válasz, de segítséget nyújt egy ön-
ellátóbb, a globális nehézségektől függetlenedni 
tudó ország kialakításában is.

A Humusz szövetség azt emelte ki, hogy a sze-
lektív gyűjtésen túl nagyon fontos volna az újra-
használatra és a hulladékmegelőzésre fektetni a 
hangsúlyt. Ezért például betétdíjas rendszer be-
vezetését javasolják a kormánynak. 

Az Energiaklub arra hívta fel a figyelmet, hogy 
ha a magyarországi szén-dioxid-kibocsátás nagy-
jából 40 százalékát adó lakóépületek energetikai 
felújítása nem történik meg, akkor 2050-re nem 
éri el az ország a klímasemlegességet. Emlékez-
tetnek arra, hogy a Magyar Energiahatékony-
sági Intézet tavalyi felmérése szerint az elmúlt 
években nőtt az épületenergetikai beruházások 
száma, és egyre többen tervezik az energiahaté-
konysági korszerűsítéseket. Ezek között azonban 
még mindig az egyedi, részleges felújítások do-
minálnak, jellemzően műszaki vagy energetikai 
terv nélkül, ezáltal a keletkező energiamegtaka-
rítás sem jelentős.

Ugyanakkor jelezték, hogy egy nagy volu-
menű lakossági energiahatékonysági piac is ki-
rajzolódik a következő öt évre, csaknem 3000 
milliárd forintos beruházási értékkel. Ezt a felújí-
tási igényt, olyan mederbe kellene terelni, ahol 
az energiamegtakarítási lehetőségek a lehető 
legnagyobb mértékben kiaknázhatók. Ezért az 
Energiaklub egy olyan állami támogatási rend-
szer bevezetését tartja szükségesnek, amely a fel-
újítókat a komplex beruházások megvalósítására 
ösztönzi, vagyis a támogatások energiahatékony-
sági feltételekhez legyenek kötve.
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A felmérés szerint a fiatalabbak különösen 
figyelnek a fenntarthatóságra, amit a 35 év alat-
tiak majdnem fele említett vásárlási szempont-
ként. A környezet mellett az egészség védelme 
és az etikai szempontok is befolyásolhatják a 
fogyasztási szokásokat, a megkérdezettek több 
mint ötöde például ilyen okokból hajlandó vol-
na kevesebb húst enni. A válaszadók 94 százalé-
ka nem követ olyan étrendet, amely korlátozná 

a húsfogyasztást, 88 százalék hetente legalább 
egyszer-kétszer eszik húst, miközben növényi 
alapú terméket csak 29 százalékuk. Alkalmi fo-
gyasztóként, vagyis heti rendszerességnél rit-
kábban is csak 28 százalék vesz ilyen élelmisze-
reket. A cég megbízásából készült felmérésben 
18 és 65 év közötti vásárlókat kérdeztek meg. Az 
500 fős minta korra, nemre, régióra reprezenta-
tív - olvasható a közleményben.

A fogyasztók harmada a környezeti
hatások alapján választ élelmiszert

Magyarországon a fogyasztók már nemcsak az árak alapján választanak élelmiszert, 36 százalé-
kuk a környezeti hatásokat is figyelembe veszi – tette közzé egy tejtermékeket gyártó élelmiszer-
ipari cég reprezentatív felmérés alapján.

CZECZON
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A fásítás nem csodaszer 
az éghajlatváltozásra

A fásítás hasznos, de nem csodaszer az éghajlatváltozás ellen, Magyarország jelentős ré-
sze nem is alkalmas erdőtelepítésre - olvasható az Ökológiai Kutatóközpont munkatársainak 
szerdán közzétett elemzésében.

A faültetés eredményét számos körülmény 
befolyásolja, és rosszul megvalósítva ártalmas is 
lehet. A légköri szén-dioxidot legtartósabban az 
erdők kötik meg, de a telepítésük energiát igé-
nyel, és az előkészítés szintén szén-dioxidot sza-
badít föl a talajból. Ha a fáknak öntözésre is szük-
ségük van a megmaradáshoz, még nagyobb lesz 
az energiaszükséglet, fásítani ezért arra alkalmat-
lan helyen nem érdemes. A szén-dioxid megkö-
tése nemcsak a föld feletti növénytömegtől függ, 
gyepes területek ugyancsak alkalmasak lehetnek 
erre. Elnyelőképességük viszont az erdőkéhez ha-
sonlóan akkor a legjobb, ha önfenntartásra képe-

sek. Az elemzők szerint ezért nem egyszerűen a 
fásítás, hanem az őshonos növényzet helyreállítá-
sa a legjobb megoldás. A Dunántúl nyugati-dél-
nyugati része, és az ország északi-északkeleti te-
rületeinek nagy része inkább erdők telepítésére, 
az Alföld viszont túlnyomórészt gyepek létesíté-
sére alkalmas. Idegenhonos növényfajok telepí-
tését ökológiai szempontok miatt nem javasolják. 
Körültekintően kell tehát eljárni, figyelembe véve 
a leendő vegetáció túlélési esélyeit, vízigényét, il-
leszkedését a természetes ökoszisztémákhoz, és 
nem mellékesen a társadalmi igényekhez.
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A talált madárfiókák többsége nem árva 

A talált madárfiókák többsége nem árva, 
nem szorulnak megmentésre, számukra az 
a legnagyobb segítség, ha a fiókát óvatosan 
megfogva a legközelebbi sűrű aljnövényzet-
be, bokor alá tesszük le - hívja fel a figyelmet 
a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület.

Hamarosan kezdődik a madárfiókák tömeges 
fészekelhagyási szezonja, ilyenkor találkozni le-
het magányosnak tűnő fiatal madarakkal a tele-
püléseken is.

A kis és közepes testű madárfajokra általáno-
san jellemző, hogy fiókáik a teljes röpképesség 
elérése előtt elhagyják a fészket, és a környék 
sűrű aljnövényzetében bujkálva hívják magukhoz 
etető szüleiket. Ilyenkor többnyire tollas, nem 
menekülő, magányosnak tűnő, földön ücsörgő, 
gyakran hangosan csipogó fiókákkal lehet talál-
kozni az utcán, a parkban, a kertben. A látszat el-
lenére azonban ezek a fiatalok nem árvák, a táp-
lálékot kereső szüleik valahol a közelben vannak, 
ezért szükségtelen, sőt, a madarak számára kife-
jezetten káros, ha hazavisszük őket.

Az MME közlése szerint a leszakadt fiókás fé-
szek, viharos időben kiesett fiókák esetében a 
legjobb mentési megoldás, ha a fiatal állatokat 
vesszőkosárba tesszük és ágak közé helyezzük el 
őket.

Az MME arra is felhívja a figyelmet, hogy míg 
a hazai madárfajok rossz szaglása miatt a fiókák 
érintése nem okoz problémát, addig a vadonban 
talált emlősök kölykeit éppen jó szaglású szüleik 
miatt megérinteni sem szabad.
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Pollenhelyzet - erősödhetnek
az allergiás tünetek

Az idei pollenszezon tavaszi csúcsa már te-
tőzött, de az allergiások továbbra is jelentős 
terhelésnek vannak kitéve, hiszen egyszerre 
több mint húsz allergén növény pollenje ta-
lálható meg a levegőben, és legalább a felük 
országosan tüneteket okoz. 

Jelenleg a legdominánsabb a platán, amely-
nek virágpora közepes-magas mennyiségben 
van jelen a levegőben. E növény pollenszórása a 
korábbi évek tapasztalata alapján intenzív, de na-
gyon rövid, nagyjából egy hétig tart.

Az ország számos területén megjelentek a 
pázsitfűfélék pollenjei is. Pollenszórásuk a felme-
legedés hatására gyorsan erősödhet és pollen-
koncentrációjuk hamar elérheti a tüneteket oko-
zó szintet. Allergiás tüneteket okozhatnak még a 
nyír, a tölgy, a juhar, a fűz, a ciprus- és tiszafafélék, 
valamint a kevésbé jelentős allergének közül az 
ostorfa, a dió, a gyertyán és a bükk pollenjei is. 

Alacsony koncentrációban jelen van még a kő-
ris, a nyár, az éger és a szil virágpora is. Ezeken kí-
vül megjelent a levegőben a fenyőfélék, továbbá 
a kevésbé jelentős allergénnek számító eperfafé-
lék pollenje is. 

A kültéri allergén gombák spóraszáma jelen-
leg alacsony.

Az NNK arra hívja fel a figyelmet, hogy a virág-
porra érzékenyek figyeljenek a megelőzésre és 
a tünetek enyhítésére, és időben kezdjék meg a 
szakorvos által javasolt gyógyszeres kezelést.

RÖVID HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK
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A Greendependent tavaszi tippjei 

Itt a jó idő és vele számos lehetőség arra, 
hogy energiatakarékosabbá és zöldebbé te-
gyük az életünket. Zöldüljünk együtt a termé-
szettel!

*    Végre süt a nap – használjuk ki még inkább 
a természetes fényt!

*    Tartsunk kütyümentes délutánokat és napo-
kat, töltsük ezt az időt a szabadban, ha tehetjük, 
szervezzünk csomagolásmentes pikniket vagy 
társasozzunk, olvasgassunk otthon!

*    Kiránduljunk és kiránduljunk még! Aki a ta-
vaszi természetre nem csak nappal kíváncsi, pró-
bálja ki a vadkempingezés örömeit.

*    Kellemeset a hasznossal! Vegyünk részt az 
ország legkülönbözőbb helyein, nemzeti parkok-
ban, erdőkben, völgyekben szervezett tavaszi 
szemétszedő túrákon: https://tavaszinagytakari-
tas.hu! Akik inkább a futást kedvelik, kipróbálhat-
ják a szemétszedő kocogást, azaz a ploggingot.

*    Sétáljunk minél többet a mindennapok so-
rán is.

*    Ha eddig nem tettük, váltsunk autóról ke-
rékpárra! A hideg már nem lehet kifogás.

*    Újult erővel vessük bele magunkat a ker-
tészkedésbe, ami a finom és egészséges zöldsé-
gek és gyümölcsök mellett számos pozitív életta-
ni előnnyel is jár.

További tavaszi tippjeink ITT olvashatóak.

Citrombillegetőt figyeltek meg
Szatymaz közelében 

Magyarországon csak évente egyszer-egy-
szer előforduló színpompás citrombillegetőt 
(Motacilla citreola) figyeltek meg a hétvégén 
madarászok egy Szatymaz környéki bányata-
von - közölte a Magyar Madártani Egyesület.

Az apró, a fejét és alsótestét borító élénk cit-
romsárga tollazata alapján elnevezett madár az 
elszáradt gyékényesek között, az iszapon keres-
gette táplálékát sárga billegetők (Motacilla flava) 
társaságában.

A 17 centiméteres testhosszú, 24-27 centi 
szárnyfesztávú, 18-25 grammos citrombillegető 
Közép-Ázsiában, Kínában, valamint Kelet-Európa 
északi és középső részén fészkel. Hosszútávú vo-
nuló, keleti állományai Indiában, Kína déli részén, 
a nyugatiak pedig Délnyugat-Ázsiában telelnek. Az 
1970-es évektől a faj azonban erőteljesen nyugat 
felé terjeszkedik, Ukrajnában, Fehéroroszország-
ban, a Baltikumban, sőt Németországban és Finn-
országban is költ. Így vonuló példányainak egy-egy 
egyede évente felbukkan Magyarországon is, vi-
zes élőhelyek környékén szedegető sárga billege-
tő csapatba keveredve. Magyarországon először 
1989 májusában figyelték meg a Fertő-tó partján.

Megjelenését tekintve, avatatlan szemnek nem 
sokban különbözik a Magyarországon gyakori sár-
ga billegetőtől, de a Kárpát-medencében is fészke-
lő faj háta olajzöld, a citrombillegetőé fekete színű.

A főként ízeltlábúakkal táplálkozó citrombil-
legető a fészkét sűrű növényzet közé, gyakran 
partoldalba vagy a talaj egy kisebb mélyedésébe 
építi. A fészek készítésében mindkét madár részt 
vesz, azt a hideg ellen szőrrel vagy tollal bélelik ki. 
A tojó rendszerint öt-hat tojást rak, a fiókák neve-
lésébe a hím is besegít.

RÖVID HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK

https://tavaszinagytakaritas.hu/szemetszedo-turak/
https://tavaszinagytakaritas.hu/szemetszedo-turak/
https://mailchi.mp/f6f4cf60de0c/ek2022_marc25
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Érzelmek, elfogultság – kontra
fenntarthatóság

Sikeresebben kezelheti a mesterséges intelligencia a fenntarthatóságot az embereknél, egy nem-
zetközi kutatás szerint a megkérdezettek 84 százaléka úgy véli, hogy a vállalkozások nagyobb előre-
lépést érnének el a fenntarthatósági és társadalmi célok felé a mesterséges intelligencia segítségével, 
sőt 61 százalékuk szerint a mesterséges intelligencia ott is sikeres lesz, ahol az emberek kudarcot 
vallottak.

CZECZON

Mesterséges intelligenciának (MI 

vagy AI – az angol artificial intelligen-

ce-ből) egy gép, program vagy mestersé-

gesen létrehozott tudat által megnyilvá-

nuló intelligenciát nevezzük. A fogalmat 

legtöbbször a számítógépekkel társítjuk.
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A megkérdezettek 78 százaléka szerint a cé-
gek nem tesznek elég erőfeszítést a fenntartha-
tósági és társadalmi problémák megoldása érde-
kében, miközben az üzleti vezetők 96 százaléka 
úgy véli, hogy az emberi előítéletek és érzelmek 
gátolják a megfelelő döntéseket.

Az amerikai Oracle és Pamela Rucker, a Har-
vard Professional Development intézet tanács-
adója és oktatója által készített tanulmány szerint 
az emberek világszerte gyorsabb eredményeket 
szeretnének látni a fenntarthatóság és a társadal-
mi problémák megoldásában, és azt várják a vál-
lalkozásoktól, hogy jó példával járjanak elöl. A 15 
ország több mint 11 000 fogyasztójának és üz-
leti vezetőjének részvételével készült tanulmány 
szerint az emberek megelégelték, hogy nincs je-
lentős előrelépés a környezetvédelmi és a társa-

dalmi problémák kezelésében, és úgy vélik, hogy 
a technológia segíthet a vállalkozásoknak sikerre 
vinni azt, amiben az emberek kudarcot vallottak.

Az Oracle közleményében idézi a tanácsadót, 
aki elmondta: „Az eredmények azt mutatják, hogy 
az emberek nagyobb valószínűséggel kötnek üz-
letet és dolgoznak olyan szervezetekkel, amelyek 
felelősségteljesen viselkednek a társadalommal 
és a környezettel szemben.”

Jürgen Lindner, az Oracle egyik alelnöke hoz-
zátette, az üzleti vezetők tisztában vannak a fenn-
tarthatóság fontosságával, mégis gyakran abban 
a téves feltételezésben élnek, hogy vagy a nyere-

séget vagy a fenntarthatóságot kell előtérbe he-
lyezniük. „Pedig az igazság az, hogy ez nem egy 
zéróösszegű játszma. Ma már rendelkezésre áll-
nak azok a technológiák, amelyekkel a szerveze-
tek nemcsak a közösségeket és a környezetet tá-
mogathatják, hanem jelentős bevételnövekedést, 
költségmegtakarítást is elérhetnek” - fejtette ki.

A kutatás szerint az emberek elsősorban az 
egészségesebb életmód kialakításában, a boly-
gó megmentésében és a társadalmi egyenlőt-
lenségek csökkentése területén szeretnének na-
gyobb eredményeket látni.

A megkérdezettek 39 százaléka szerint azért 
nem elég gyors a pozitív változás, mert a rövid 
távú nyereséget sokan fontosabbnak tartják, mint 
a hosszú távú előnyöket, 37 százaléka szerint pe-

dig az emberek túl lusták vagy önzők ahhoz, hogy 
segítsenek megmenteni a bolygót.

A vállalati vezetők több mint 90 százaléka véli 
úgy, hogy a környezeti és a társadalmi egyenlőség-
re irányuló programok nagyon fontosak a cég sike-
re szempontjából, a három legfontosabb előnyként 
a márka erősítését (40 százalék), a termelékenység 
növelését (39 százalék) és az új ügyfelek szerzését 
(38 százalék) jelölték meg. Ugyanakkor azt is gon-
dolják, hogy az emberi elfogultság és az érzelmek 
gyakran elvonják a figyelmet a végső céltól, és 89 
százalékuk úgy véli, hogy azok a szervezetek lesz-
nek hosszú távon sikeresek, amelyek a technológiát 
használják a fenntarthatóság megoldására.
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CZECZON

Öreg autó - drága autó

Az új autók piaca a gyártói kapacitások 
miatt csökken, az árak viszont nemcsak az 
új, hanem a használt autók körében is fo-
kozottan emelkednek, beleértve a folya-
matosan öregedő példányokat.

A Használtautó.hu elemzése szerint egy-egy 
népszerűbb modell 5 éves példányánál az emel-
kedés a tavalyi árakhoz mérten modelltől függően 
10-28 százalékos, általánosságban elmondható, 
minél népszerűbb egy modell, annál jelentősebb 
az áremelkedés a használt autóknál is.

Kimutatták, egy 2-3 éves autó akár újkori ára 
felett is eladható forintban számolva, és vannak 
olyan 5-7 éves modellek, amelyek több pénzért 
adhatók tovább, mint újkorukban. 

Kiugró példaként említik, hogy egy 5 éves 
Audi A4-esért ma kétszer annyit kell fizetni, mint 
2019-ben, az átlagár 4,38 millió forintról 8,8 mil-
lió forintra nőtt.

Elemzésük szerint egy 2007-es Opel Astráért 
nagyjából 10 százalékkal, mintegy 100 ezer forint-
tal kell többet fizetni, mint tavaly, de egy 2007-es 
Suzuki Swift esetén ez a mérték már 12 százalékos, 
ami megközelítően 150 ezer forintos plusz.

A chiphiány és az ukrajnai háború által foko-
zott ellátási nehézségek az elemzők szerint még 
évekig tartanak, így az árak emelkedése is tartós 
tendencia maradhat - írják a közleményben.

Az elemzésben felhívták a figyelmet az átla-
gosnál olcsóbb üzemű hibrid és elektromos mo-
dellek áremelkedésére is. 

A Használtautó.hu adatai szerint a Toyota Pri-
usok átlagára csupán az elmúlt 12 hónapban 27 
százalékkal emelkedett, míg a piac egyik legnép-
szerűbb használt villanyautójának számító BMW i3 
20 százalékkal drágult a korosodása ellenére is.
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https://mannacoach.com/duplazz/%3Futm_source%3Dcstm%26fbclid%3DIwAR2Fb1IhOGZp844nCc6embxrxQuwwfVBqX-d3QO9v01QpbLE1-4T7-2z3L0
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BLOGI

Kávézz 
a Könyvelőddel

Előző számunkban meséltem Önöknek egy 
terápiás hintáról, most pedig elhoztam annak 
tulajdonosát, Rónai Krisztina könyvelő ba-
rátnőmet. Ő az, akit februárban már említet-
tem, hogy segítségemre volt a Vendéglátás – 
Másképp 1.0 elindításában. Együtt írtuk meg 
az üzleti tervemet a munkaügyi központba, 
melynek köszönhetően megkaptam a fél évre 
szóló vállalkozóvá válási támogatást. Amíg 
élek, hálás leszek neki, hogy megfelelő taná-
csokkal segített át az indulás nehézségein. És 
akkor lássuk, Ő hogy kezdte annak idején.

Hogy jött az ötlet, hogy könyvelő legyél?

Nem is egy ötlet volt ez igazából, hanem egy 
jó időben jó helyen kapott lehetőség, ami elindí-
tott egy folyamatot, mely tulajdonképpen mind-
máig tart. 18 évesen egy nőkkel teli munkahelyen 
dolgozva nem találtam a helyemet. Nem volt jó a 
légkör, azt éreztem, hogy lelkileg lehúz az ottlét, 
ami igencsak megviselt. Szerencsére kaptam egy 
ajánlatot, Makovecz Imre főkönyvelője keresett 
maga mellé valakit könyvelni. Azt sem tudtam 
még akkor, hogy kiről van szó, Édesapámnak el-
mesélve viszont Ő hatalmas esélynek érezte, és 
az Ő véleménye számomra nagyon meghatározó 
volt. Így kerültem egy egészen más világba, ahol 
képesített és mérlegképes könyvelői képzés után 
főiskolára mentem. Nem tudatos választás volt te-
hát, gyakorlatilag belevitt az élet.

Meddig dolgoztál náluk?

18 évig. Időközben átvettem a távozó főköny-
velőtől az ottani Kft-ket. Ezek voltak a rendszervál-
tás utáni elsőként alakult gazdasági társaságok, 
melyek a korábbi kisszövetkezet helyett működ-
tek tovább, ahol 1988-ban kezdtem.

Miért és hogyan ért véget az itteni pályafutá-
sod?

Főleg magánéleti oka volt - belefáradtam. 
1995-től már nekem is saját könyvelő cégem volt, 
mellette gazdasági vezetőként az Ernst múzeum-
ban dolgoztam. Volt már egy kétéves kislányom 
és az Ő nevelésével párhuzamosan végeztem a 
főiskolát. Évekig bírtam ezt így, de szerettem vol-
na még egy gyereket, a rám nehezedő nyomás 

https://mannacoach.com/duplazz/%3Futm_source%3Dcstm%26fbclid%3DIwAR2Fb1IhOGZp844nCc6embxrxQuwwfVBqX-d3QO9v01QpbLE1-4T7-2z3L0
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azonban ezt lehetetlenné tette. Éreztem, hogy 
ideje valamitől búcsút vennem. Először az Ernst 
múzeumból léptem ki, és már ezt a terhet lerakva 
sikerült újra megfogannom. Aztán idővel a Ma-
kona Kft-t is otthagyva 2005-től már csak a saját 
vállalkozásomat folytattam tovább.

Mit tanultál az első vállalkozásodból, milyen 
tapasztalatokat szereztél, amik alapján később 
máshogy csináltad már?

Az első Kft-k könyvelése kapcsán egy nagy 
informatikai robbanás aktív részese lehettem, 
több könyvelő program váltotta fel a korábbi 
kézi könyvelést, amit előtte nagyjából 5 évig csi-
náltam. Több könyvelő szoftver tesztelésében is 
részt vehettem, melyeknek fejlesztését a visszajel-
zéseink alapján végezték. A tanulmányaim során 
is ennek részese lehettem. A mai napig nyitott 
vagyok minden újdonságra, a kihívások visznek 
előre, kíváncsi vagyok melyik könyvelő program 
mennyivel tud többet nyújtani. Amit megtanul-
tam az első vállalkozásból nem csak szakmai 
szempontból jelentett sokat, de az életem más 
részeire is nagy hatással volt. Megtanultam, hogy 
nem mindenkivel tudok közösen dolgozni. Elein-
te magamban kerestem a hibát, aztán rájöttem, 
hogy saját érdekemben érdemes azokat válasz-
tani, akikkel könnyebb az együttműködés. Nem 
érdemes mindenkit elvállalni, tudni kell nemet 
mondani is, amikor úgy érzem. Merthogy intuíció 
alapján hozok döntést, ami hosszú évek óta segít 
az egyre jobb választásokban. Akivel emberileg 
nem vagyunk egy hullámhosszon, ott a hosszú 
távú együttműködés nem lehet gyümölcsöző.

Kikkel tudsz jól együttműködni? Mik a szá-
modra fontos alapértékek, amiket keresel a kö-
zös munka során?

Akikkel kezdettől gördülékeny a kommuni-
káció. Ahol ez akadozik, ott nem látom esélyét 
annak, hogy a jövőben ez alapvetően változzon. 

Természetesen ezen a területen én is folyamato-
san fejlesztem magam. Valamint szintén nagyon 
fontos számomra, hogy az adott vállalkozás tulaj-
donosa törődjön a saját cégével és együttműkö-
dő legyen velem.

Van-e még olyan terület, ahol fontosnak tar-
tod a folyamatos tanulást?

Idén nálam főleg a marketingen van a hang-
súly. Azt tanulom, hogyan tudom egyre inkább 
felvállalni magam és megmutatni, hogy miben 
vagyok más. „Kávézz a könyvelőddel!” progra-
momban például új irányt mutatok. Akinek van 
egy jó ötlete, azt a 30 éves szakmai tudásommal 
támogatom abban, hogy ki tudja választani a neki 
megfelelő vállalkozási és adózási formát. A cél az, 
hogy olyat tudjon csinálni, ami igazán róla szól, 
ami az egyéniségéhez passzol, amivel el tud in-
dulni. Van, akinek ez egy KATA-s vállalkozás, van, 
akinek a Kft., ami jobban működhet. Van, akinek 
csak annyi kell, hogy a szemébe mondják: képes 
vagy rá.

Mikor kezdted érezni, hogy szeretnéd más-
képp csinálni? Hogy nem hagyományos könyve-
lői munkát szeretnél főleg végezni, inkább a ta-
nácsadás jellegű együttműködés, ami közelebb 
áll hozzád?
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Ez a folyamat nagyjából 7-8 éve kezdődött, a 
Gyöngyhalász könyvelő iroda indulásakor. Ekkor 
már éreztem, hogy megvan az a szakmai tudá-
som, hogy lássam egy főkönyvre rápillantva, hol 
van az elcsúszás. Van, ahol elég csak egy kis mar-
ketinget belerakni, máshol a meglévő készletet 
kéne másképp kezelni. Látom a főkönyvben a fo-
lyamatokat. Emlékszem a ’90-es években induló, 
kezdetben sikeres cégekre, akik 10-15 éven be-
lül bedőltek, mert nem haladtak az adózási vál-
tozásokkal és nem volt egy szakember, aki erre 
felnyissa a szemüket, hogy ami eddig működött, 
afelett már eljárt az idő. Akkor jöttem rá, hogy 
szeretném tanácsadással segíteni mindazokat, 
akik erre nyitottak. A „Kávézz a könyvelőddel!” a 
hagyományos tanácsadás egy interaktívabb for-
mája, amit kisebb csoportoknak csinálunk.

Ez a projekt egy sokkal emberközelibb alapú 
együttműködés, ha jól tudom.

Pontosan, hiszen mi könyvelők is ugyanolyan 
emberek vagyunk, mint az ügyfeleink, még ha a 
számok világában is élünk bizonyos értelemben, 
náluk sokkal otthonosabban mozogva ezen a 
területen. Fontos látniuk, hogy nem csak ’kocka’ 
módon lehet ezt csinálni, hanem akár egy kávé 
mellett jóízűt beszélgetve is. Lazább stílusban át-
adva hasznos információkat, a még mindig tabu-
nak számító pénz, az adózás, a jogi dolgok téma-
körében. És hogy ezek is lehetnek egy fiatal vagy 
hozzá nem értő számára is érthetőek.

Hogy találnak meg Téged az új ügyfelek?

Korábbi ügyfelek ajánlanak saját ismerősök-
nek és csoportokban is felhívják rám a figyelmet 
azok, akikkel már jól működő kapcsolatunk van. 
Az elégedett ügyfél a legjobb reklám. Nem kell 
amúgy sem, hogy tömegével jöjjenek - inkább 

kevesebbet csinálunk, de azt igyekszünk jó mi-
nőségben.

A „Kávézz a könyvelőddel!” konkrétan kinek 
és miben tud segíteni?

Egyrészről tanácsadásról szól most induló vál-
lalkozásoknak és a már meglévőben elbizonyta-
lanodóknak, új irányt mutatva. Van, akinek van 
saját könyvelője, de a tőlünk kapott információk-
nak köszönhetően tisztábban lát. Azt azért hang-
súlyozom, hogy nem célunk más könyvelőktől el-
halászni az ügyfeleket. Másrészről ami számomra 
egy fájó pont, az a vállalkozás képzés hiánya Ma-
gyarországon. Ezért ezzel a rendezvénysorozattal 
az is a célom, hogy a vállalkozók tudatosabban, 
felkészültebben, ezáltal felelősségteljesebben 
legyenek képesek elindítani és gazdaságilag mű-
ködtetni a cégüket. 

Mi jelent számodra a munkádban sikert, mi 
tölt, mi motivál?

Egyértelműen a pozitív visszajelzések. A leg-
egyszerűbb, legapróbb aha élmények, mikor azt 
látom, hogy felcsillan a másik szeme valamitől, 
ami neki újdonság volt. Olyankor nyugszom meg 
mikor látom 30-40 perc múlva, hogy mennyi infót 
kapott és ez mekkora segítség a számára. Mikor 
érzem valakin, hogy vállalkozásra termett és ezt 
meg tudom mutatni neki is és látom a fejlődését. 
Ezekért érdemes csinálni, mikor érzem, hogy tu-
dok értéket adni.

Említetted korábban a kommunikáció fontos-
ságát. Miben és hogyan változtál Te ezen a terü-
leten, amitől úgy érzed egyre jobban tudod vé-
gezni a munkádat?

Folyamatosan fejlődni törekszem itt is, mint a 
szakmámban. Haladok előre és figyelem magam 
miben érdemes változnom és hogyan. Korábban 
nehezen nyíltam meg, nagyon izgultam, nagy 
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feladatnak éreztem beszélni. Már kevésbé félek 
a kapott visszajelzésektől, tudom fogadni az épí-
tő jellegű kritikát is számomra hiteles szakembe-
rektől. Az önbizalmam erősödésével pedig javul 
a kommunikációm is. Még nem mindig tudom 
mennyire vagyok érthető, de a visszajelzések sok-
szor megerősítenek, hogy jól csinálom.

Ki hiteles számodra és mitől érzed annak?

A saját hivatásában való megnyilvánulás, mi-
kor azt látom, hogy amiről beszél, ír, azt is éli a 
mindennapok során. Sok múlik a nem verbális 
kommunikáción, látni mennyi időt és energiát 
tesz valaki az elért eredményeibe. Elsődleges az 
odafigyelés és szakértelem. Erre törekszem én 
magam is. Volt, aki elsőre nem tűnt szimpatikus-
nak, aztán ahogy egyre jobban ráláttam a mun-
kásságára, egészében látva az embert, alapjában 
változott meg a véleményem róla. Csak a látszat 
alapján ítélve sokszor nem tudjuk mi munka van 
abban, hogy az illető oda jutott, ahol tart. Szak-
mailag, önismereti utat bejárva és folyamatosan 

fejlődve minden területen. Mikor már nem csak 
a jéghegy csúcsát látod, hanem bepillanthatsz a 
kulisszák mögé is, hogy mekkora teljesítmény áll 
a kifelé látható kép hátterében.

Mit üzensz azoknak az Olvasóinknak, akik vál-
lalkozáson gondolkodnak vagy a meglévőt sze-
retnék működőképesebbé tenni?

Minden vállalkozni vágyót, függetlenül attól, 
hogy kicsiben vagy nagyban gondolkodik, arra 
biztatok, hogy keressen fel egy jó könyvelőt és 
beszéljen az ötletéről, tegyen fel kérdéseket és 
csak ezután hozza meg a döntést, hogy milyen 
formában szeretne elindulni. Nagyon fontos, 
hogy tájékozódjanak ismerősök körében, cso-
portokban kérjenek ajánlást a könyvelő keresés 
terén, mivel ez egy nagyon bizalmi viszony, egyál-
talán nem szabad, hogy az ár legyen a döntő egy 
könyvelő választásánál.

weboldal:
https://www.gyongyhalaszkonyveles.hu/

https://gyongyhalaszkonyveles.hu/
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A közlemény szerint az üresedési ráta az elő-
ző negyedévhez képest 0,6 százalékponttal, éves 
szinten pedig 0,8 százalékponttal nőtt és 9,8 szá-
zalékon áll.

Idén az első három hónapban a bruttó kereslet 
80 750 négyzetmétert tett ki, ami az előző év azo-
nos időszakához képest 7 százalékos növekedés. 
A teljes keresleten belül a szerződéshosszabbí-
tások képviselték a legnagyobb arányt 47 száza-
lékkal. Az új szerződések a kereslet 27 százalékát 
tették ki, míg a bővülések, illetve az előbérleti 
szerződések részaránya 15 és 10 százalék volt. 

A BIEF a legmagasabb bérlői aktivitást Dél-Bu-
dán mérte, a teljes volumen 21 százalékát itt kö-
tötték le, második helyen a Váci úti irodafolyosó 
végzett 17 százalékkal. 

A BIEF 122 bérleti szerződést regisztrált az 
első negyedévben, átlagos méretük 662 négy-
zetméter volt. 

A negyedév legnagyobb ügylete egy hosszab-
bítás volt az Infoparkban, 8410 négyzetméteren, 
míg a legnagyobb új bérlet egy 3760 négyzet-
méteres területre szólt a Dorottya Udvarban.

Az irodapiac 2022 első negyedéves ered-
ményei tükrözik a piac általános bizonytalan-
ságát, bizakodásra ad okot azonban, hogy a 
pandémia kezdete óta az idei a legerősebb 
első negyedév a bérleti tranzakciókat tekint-
ve - olvasható a BIEF közleményében. 

A Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető 
Fórumának tagja: a CBRE, a Colliers, a Cushman 
& Wakefield, az Eston International, a JLL és Ro-
bertson Hungary.

Idén az első negyedévben 78 350 négyzet-
méterrel nőtt a budapesti modern irodapiaci 
állomány, amely összesen 4 millió 53 ezer 940 
négyzetmétert tesz ki - közölte a Budapesti In-
gatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma.

CZECZON

A budapesti irodapiac több, mint 
78 ezer négyzetméterrel nőtt 
az első negyedévben
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ÚJVÁRI GYÖRGY

Hitelek és egyéb 
„majdnem” mentőövek

Ezeket a megoldásokat a hitelek, segélyek és 
ehhez kapcsolódó megoldások gyűjteményeként 
én csak pótcselekvésnek hívom és egyben a leg-
nagyobb pénzügyi csapdának is egyben. Miért?

A legszemléletesebb példa erre az egészség. 
Könyvtárnyi irodalma van a megelőzésről, élet-
módváltásról és ehhez hasonló írások tárházáról, 
amely arról szól, hogy mit tegyél annak érdeké-
ben, hogy ne legyél beteg. Ez a különböző kultú-
rákban mindig is jelen volt.

Kínában és Japánban az orvost azért tartották, 
hogy mondja meg mit kell tenni azért, hogy az 

emberek elkerüljék a betegséget. Ha a faluban 
felütötte a fejét a betegség, az orvost elzavarták!

Jelenleg az egyre tudatosabb életvitel meg-
teremtésére irányuló törekvés ellenére bárkivel 
előfordulhat, hogy lebetegszik. Vannak tünetek, 
amiket azonnal és gyorsan kell lereagálni - ilyen 
például egy nagyon magas, 40 fok körüli láz, ma-
gas vérnyomás stb. -, ami a TÜNET gyors megszű-
nését eredményezi. A betegséget, azaz a kiváltó 
okot ugyan nem szünteti meg, a káros szövődmé-
nyeket és a veszélyes (nagy kockázatú) állapotot 
viszont képes átmenetileg enyhíteni.

Eddig a megtakarításokról, befektetési lehetőségekről, tudatos pénzügyi tervezésről elmélked-
tünk.
Nem beszéltünk egy jelenleg is nagy tömegű embert, családokat érintő olyan megoldásról, ami 
sokkal jobban hasonlít egy tűzoltáshoz, mint a tűz megelőzéséről.

Öngondoskodás
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Ha a fenti gondolatsort a pénzügyi világ terü-
letére vetítjük, akkor itt is vannak olyan élethely-
zetek, amik sokszor azonnali beavatkozást igé-
nyelnek, ilyenek a különböző hitelek, kölcsönök 
és egyéb ehhez hasonló segélyek vagy segély 
szerű ellátások.

Ezekben az élethelyzetekben a „mentőöv“ való-
ban ad egy megoldást - rövid távon. A megoldás 
ugyanis egy kötelezettség vállalást jelent és rend-
szerint nem egy-két hónapra. Évekre, évtizedekre 
vállal egy olyan terhet valaki, ami sok bizonyta-
lanságot rejt magában, ráadásul a későbbiekben 
akár időzített bombaként is funkcionálhat.

Nézzünk egy példát. Tegnapi napon olvastam 
egy cikket arról, hogy az elszálló infláció miatt 
több bank emelte a hosszútávú hitelek - főleg la-
káshitelek - kamatait. Példaként említette a cikk, 
hogy egy 20 éves futamidejű, 10 éves fix kamato-
zású 10 milliós hitel 75-80 ezer forintos havi tör-
lesztés mellett a futamidő végére az eredeti hitel 
összege kétszeresére nő!!! Magyarul, a kétszere-
sét fizetjük ki az eredeti hitelösszegnek. Húsz év 
viszont borzalmasan hosszú idő ahhoz, hogy ezt 
biztonsággal átlássuk és előre tervezve megbíz-
hatóan menedzseljük. Itt nem pár ezer forintról 
beszélünk, hanem egy majdnem 100 ezer forin-
tos vagy annál magasabb havi összegről!

Ez a példa egy lakáshitel. A mostani családtá-
mogatási rendszer mellett sokak számára nem 
jelent nagy rizikót és bátran belevágnak, pedig... 
a mai ingatlanárak mellett ez egy „vállalható“ koc-
kázat, főleg, ha két kereső van a családban - gon-
dolhatnánk.

Nem minden kölcsön, hitel ilyen. Nézzük a hi-
telkártyákat, személyi kölcsönöket. Ezekben az a 
csapda, hogy egy adott hónapban például egy 
hitelkártya esetén - havi fordulónapok közötti 
időben - a bank pénzét használom és ha a hó-
nap végén visszafizetem a felhasznált hitel össze-
gét, akkor kamat mentesen használhatom a bank 
pénzét. Azért az csak halkan jegyzem meg, hogy 
ez ritka…

Ha csak egy része kerül visszafizetésre, a bank 
kamatot számít fel. Igen ám, de ennek mértéke 
jelenleg 30% körül van, azaz minél nagyobb a 
hitelkeret felhasználható összege és minél több 
pénzt használok el ebből úgy, hogy nem tudom 
a teljes összeget visszafizetni, annál nagyobb a 
havi kamat nagysága.

Egy közeli barátom hívott fel a napokban ta-
nácsot kérni a következő esettel:

A hitelkártyáján a havi fordulón kapott egyen-
legértesítő szerint a felhasználható hitelkeretét 
majdnem teljesen felhasználva 41 Ft maradt a 
felhasználható hitelkeretből. Megnyugodott, ez-
zel a következő hónapig nincs gondja, mert majd 
csak a következő hónap elején kell a kötelező 
minimum összeget határidőre befizetni. Eddig 
rendben van.

Másnap kap a banktól egy újabb sms értesí-
tést, hogy hitelkeret túllépési díjjal terhelték meg 
a számláját, ami 2820 Ft volt. A számlaegyenleget 
megnézte és valóban volt egy 250 Ft-os un. zárla-
ti díj, amivel valóban túllépte a hitelkereti limitet.

Felhívta a bankot, ahol azt a tájékoztatást ad-
ták, hogy a bank üzletszabályzata szerint, ha a 
hitelkeret túllépése a 3000 forintot meghaladja, 
akkor jön a bünti. Ebben a példában volt 41 fo-
rint plusz, amire ráterhelődött a 250 forint, vagyis 
valóban túllépte 209 forinttal a hitelkeretét, azaz 
3000 Ft-on belül van… gondolnánk józan parasz-
ti ésszel. De nem!!!

A bank azzal érvelt, hogy a túllépés miatt a 
rendszerük automatikusan generálta a túllépé-
si díj büntijét és 2820+209 forint már több mint 
3000!!! Ügyes… Az sem volt érthető, hogy az un. 
zárlati díj miért nem tartozik a banki költségekhez, 
amikor elszámolnak és akkor még pluszban van a 
számla, és miért az elszámolást követően terhelik 
még rá, ez a fajta összevonási logika - megítélé-
sem szerint - nem túl etikus és korrekt. Ha nagyon 
durván akarok fogalmazni, akkor ez a joggal való 
visszaélés és a jogalap nélküli gazdagodás ha-
tárát feszegeti!

Ha ehhez még hozzávesszük, hogy ugyanen-
nél a pénzintézetnél több megtakarítási számlája 
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van az érintettnek és bőven van rajta pénz, akkor 
végkép nem érthető ez a gyakorlat.

Értem én, hogy a banknak is élnie kell valami-
ből, azért így…?! 

A kölcsön még rosszabb. 
Ha tartósan nem tudja rész-
ben vagy egészben, illetve 
folyamatosan késésben van 
valaki, akkor felmondhat-
ják a szerződést és a teljes 
hátralévő összeg egyben, 
azonnal visszafizetendő. Ez 
teljes csőd!!!

Sajnos nagyon sok csa-
lád és egyén hitellel, sőt 
hitelekkel terhelten küzd 
hónapról hónapra és ezek 
előbb-utóbb beépülnek 
a pénzügyi rendszerükbe, 
azaz annak szerves része 
lesz. Ettől kezdve elindul 
egy hitelspirál, aminek sok-
szor az újabb hitelek, hitelt kiváltó hitelek lesz a 
következménye.

Ebben nem érdemes különbséget tenni a 
segély és a különböző pótcselekmény szerű át-
meneti megoldások között. Azon kívül, hogy na-
gyon megterhelő gyakorlat, évekre lehetetlenné 
tudja tenni a megtakarítási képességet.

Hiába a figyelmeztetések, a veszélyre fi-
gyelmeztető felhívások, nem sokat használ. 
Mit lehet(ne) tenni ennek a gyakorlatnak a 
megváltoztatása érdekében? Nem sokat. Ezek 
egyéni döntések…
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Rekord számok 
az albérlet keresésben

Jó lesz a havi kiadás tervezésnél figyelembe 
venni az albérleteket keresőknek, hogy ország-
szerte emelkedő tendencia indult el az albérlet 
árakban. A tudatos pénzügyi tervezésnél az emel-
kedő élelmiszer árak mellett most már a lakhatás 
költségei is emelkednek.

A közlemény szerint az egy évvel korábbinál 5 
százalékkal, a járvány előtti szinthez, 2019 márciu-
sához képest pedig 14 százalékkal nőtt a kereslet. 
A kiugró érdeklődéshez hozzájárult az Ukrajnában 
zajló háború elől menekülők által támasztott extra 
kereslet, és a lakáshitel-kamatok emelkedése is.

A KSH-ingatlan.com országos lakbérindexe 
újabb csúcsot ért el, a 2015-ös szinthez képest 
csaknem 53 százalékkal voltak magasabbak a 
bérleti díjak, amire eddig még nem volt példa.

Az ingatlan.com elemzése szerint áprilisban a 
kínálati piacon tovább nőttek az árak. Budapes-
ten 170 ezer forint volt az átlagos bérleti díj, ami 
rekordérték a fővárosban. A legdrágább város-
rész továbbra is az V. kerület 250 ezer forintos 
összeggel. Az I., a II. és a XII. kerület tartozik még 
a 200 ezres kategóriába. A legolcsóbban Buda-
pesten belül a XXI. kerületben lehet lakást bérel-
ni, ehhez havonta 125 ezer forintra van szükség.

A megyeszékhelyek kínálati piacán április kö-
zepén Veszprémben, Győrben, Székesfehérvá-
ron, Tatabányán 130-150 ezer forintnál tartot-
tak az átlagos bérleti díjak. Szegeden, Pécsen és 
Debrecenben 115-120 ezer forintot szeretné-
nek kapni a tulajdonosok havonta.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gaz-
dasági szakértője szerint egyelőre nem tudni, 
mennyire lesz tartós a keresletnövekedés a kiadó 

lakások iránt. Az emelkedő lakáshitel-kamatok 
miatt középtávon növekedhet azok száma, akik 
az albérletpiacon oldják meg a lakhatásukat.

A szakember szerint a mostani kilátások alap-
ján annyi biztos, hogy a felsőoktatásba tartó diá-
kok keresletéhez köthető nyári csúcsidőszakban 
a korábbi éveknél magasabb árak várhatók.

Márciusban országosan 2,3, Budapesten 
2,9 százalékkal nőttek a bérleti díjak február-
hoz képest, éves összevetésben pedig 18,2 és 
19 százalékos volt az emelkedés; a drágulás-
ban szerepet játszott, hogy márciusban még 
sosem érdeklődtek ennyien a kiadó lakások 
iránt - tájékoztatott az ingatlan.com.

CZECZON
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https://mannacoach.com/duplazz/%3Futm_source%3Dcstm%26fbclid%3DIwAR2Fb1IhOGZp844nCc6embxrxQuwwfVBqX-d3QO9v01QpbLE1-4T7-2z3L0
https://mannacoach.com/duplazz/%3Futm_source%3Dcstm%26fbclid%3DIwAR2Fb1IhOGZp844nCc6embxrxQuwwfVBqX-d3QO9v01QpbLE1-4T7-2z3L0
https://mannacoach.com/duplazz/%3Futm_source%3Dcstm%26fbclid%3DIwAR2Fb1IhOGZp844nCc6embxrxQuwwfVBqX-d3QO9v01QpbLE1-4T7-2z3L0


CsPM   29

GÜRTLER SZILVIA

Önismereti utazás Máltára: 
Fedezz fel, töltődj és inspirálódj!

Utazás és önfejlesztés

Az utazás és az önfejlesztés kapcsolata nem új-
keletű: erről szólnak a zarándokutak, a tanulmányi 
kirándulások és a különböző elvonulások. Ilyen-
kor kiszakadunk a hétköznapok rohanásából, el-
távolodunk a szokásos rutinjainktól, feladataink-
tól, és más szemszögből látunk rá az életünkre. 
Nem véletlen, hogy a legtöbben szeretünk utaz-
ni, új helyeket felfedezni, kirándulni, vagy épp él-
vezni a napsütötte tengerpartot. 
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Ezért gondoltam egy nagyot, és összekötöt-
tem két különleges dolgot. Mert az utazás és a 
coaching önmagukban is izgalmas, kalandokat 
és önfelismeréseket hozó tevékenységek, a kettő 
kombinációja pedig örök időkre ható életformáló 
erővel bíró élményt ad.

Önismereti utazás
Tovább fejlesztve a klasszikus utazós vagy co-

aching programokat, olyan inspiráló utazásokat 
kínálok, amelyek túlmutatnak az egyszerű elvonu-
lásokon. Személyes vezetésemmel, játékos gyakor-
latokkal, intenzív beszélgetésekkel a pihenésedet, 
önmagadra való rálátásod, és személyes fejlődé-
sedet egyaránt szolgáló programokat élhetsz meg. 
Segítségemmel nemcsak feltöltődhetsz, pihen-
hetsz Máltán, hanem fejlődhetsz is, hogy hazatérve 
máshol folytasd, mint ahol abbahagytad. 

Egy dologban biztos lehetsz: a napsütötte 
tengerpartról rátekintve egészen más fényben 
fogod látni az életedet. 

Megtorpantál?
Van olyan az életedben, ahol elakadást, meg-

torpanást vagy zavart érzékelsz? Szeretnél a mun-
kádban, anyagi helyzetedben vagy életed más 
területein fejlődni? Netán érzed a feszülést, csak 
bizonytalan vagy a továbblépést illetően?

Legegyszerűbben úgy tudod megváltoztat-
ni az adott helyzetet, ha te magad kimozdulsz 
belőle – akár szó szerint. Amikor távol kerülsz 
pár napra a megoldandó feladataidtól és a min-
dennapi megpróbáltatásoktól, a távolság és a 
szakértő vezetéssel történő tudatos feldolgozás 
új nézőpontokat ad ahhoz, hogy tovább lépj a 
megoldás irányába. 

Kiút a fényre
Bármilyen, válságos(nak gondolt), vagy akár 

kiégés közeli, enervált állapotba kerülve rád fér 
a máltai napsütés, és jót tesz egy életminőséget 
javító kiruccanás.

Akár az érzéseidben, akár az olyan „profá-
nabb” életterületeken vannak gondjaid, mint a 
pénz vagy a szakmád, mindenképpen jólesik és 
változást generál, ha eltávolodsz az adott élet-
helyzetedtől. 

Mozdulj ki otthonról és a komfortzónádból. 
A jutalmad egy új élet, új világlátással, megany-
nyi csodával. Szeretettel látlak az életteremben, 
a csodaszép Máltán, a szabadság szigetén, hogy 
innen, a távolból ráláthass arra, ami már elavult, 
szükségtelenné vált és hátra hagyható. Ebből a 
távlatból ugyanakkor azt is könnyebben meglá-
tod, ami valódi érték benne, és ami igazából fon-
tos számodra. 

Támogatásommal
Mindannyian úton vagyunk, utat keresünk. Sa-

ját személyes múltamban https://mannacoach.
com/rolam/ a banki, menedzseri közgazdász pá-

lyáról váltottam a coaching szakmára és Magyar-
országról Máltára. Amit kínálok, abban nemcsak 
30 éves szakmai tapasztalatom mutatkozik meg, 
hanem gyakorlatilag a teljes életem, és az emberi 
minőségem. 

Ebben az utazás programban benne vannak a 
vezetői, menedzseri tevékenységem tanulságai, 
az országváltás élményei, a karriergondokkal és 
a magánéleti válságokkal való többszöri, sikeres 
szembesülésem eredményei.

https://mannacoach.com/rolam/
https://mannacoach.com/rolam/
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Vendégül látlak az otthonomban, ahol együtt 
sírunk, együtt nevetünk, és egész nap kalando-
zunk. Hol Málta napsütötte ege alatt, hol a saját 
mélységeidben, hogy felszínre hoz-
zuk mindazt, ami fényre kívánkozik. 

Mivel gazdagodsz?
Velem felülvizsgálhatod, átgon-

dolhatod a céljaidat mind munka-
helyi problémák, mind magánéleti 
válságok idején. Rendbe teheted 
az életedben támadt kommuniká-
ciós zavarokat, amelyek az önma-
gadhoz és a számodra fontos, töb-
bi emberhez való viszonyodban 
felléptek. Mert a kapcsolati és álta-
lában a „külső” konfliktusok meg-
oldásához legtöbbször benned, a 
saját lelked mélyén van a kulcs. 

Nincsenek kompakt megoldá-
sok, és nincsenek azonos fejlődé-
sek, változások. Van viszont belső hangod, és olyan 
értékeid, amelyeket magadtól sokszor nem látsz 
tisztán. És vannak olyan vakfoltjaid is, amelyekre 
még csak rá sem látsz. Ezeket kutatjuk fel közösen, 
hogy segítségükkel vidáman lépkedj tovább. 

Ne habozz hát, a Wizzair egész évben jár. Vá-
lassz ki egy időpontot, és utazz a melegbe, a nap-
fénybe, az örömbe. 

https://mannacoach.com/utazasok/

Meglátod, ez az utazás a hazatéréseddel sem 
ér véget. Sőt, akkor kezdődik majd el igazán...

https://mannacoach.com/utazasok/


32   CsPM

KARÁSZI ALEXANDRA

Mi fér bele egy hét alatt egy 
New York-i látogatásba?
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Szerencsére azt állíthatom, hogy nagyon sokat utazom a világban, viszont ez eddig főként 
Európán belül történt. Csodálatos helyeket fedeztem fel, északon, keleten, délen és nyugaton 
is egyaránt. Viszont megérett bennem a gondolat, hogy messzebbre is szeretnék menni, kilép-
ni a komfortzónámból, és akár egy kontinenssel arrébb látogatni. Ez a gondolat nem tegnap 
fordult meg a fejemben először, ugyanis áprilisban egy közel húsz éve tervezett utazás való-
sult meg, és ezzel került egy hatalmas pipa a bakancslistámon New York mellé. 

Egy hetet töltöttünk a nagy almában, és az utazás előtt sokaktól megkaptam, hogy ennyi 
időre nem is érdemes elindulni, mert kevés lesz. Szerintem nem lett kevés, sőt, olyan helyek-
re is eljutottunk, ami eredetileg nem is volt tervbe véve. De lássuk, mi fér bele egy hét alatt 
New Yorkban? 

One World Trade Center

A 2001-es terrortámadás után a One World 
Trade Center vette át az ikertornyok helyét Man-
hattan déli csücskében. Az építkezés 2006 és 
2013 között zajlott, ma pedig 104 emelet és 
541,3 méter magas felhőkarcoló várja mindazo-
kat, akik kíváncsiak madártávlatból New Yorkra. 
Mi felkészülten érkeztünk és előre megvettük a 
jegyeinket online, amit jól tettünk, mert hatalmas 
sor várakozott a bejáratnál a bejutásra. Az épület 
tetejére lifttel mindössze 45 másodperc alatt fel-
értünk. Fentről, mikor megpillantottam a várost, 
egyszerűen elképedtem és csak az járt a fejem-
ben, hogy hihetetlen, mire képes az ember. Ver-
senyt űztünk abból, ki ismeri fel a legtöbb neve-

zetességet ilyen messziről. Egy New York-i utazás 
alkalmával ez egy kihagyhatatlan élmény. 

Természetesen, ha már itt van az ember, min-
denképp meg kell nézni a 2001. szeptember 11-i 
terrortámadás áldozatai tiszteletére állított emlék 
helyet, és leróni a kegyeletet. Az emlékhely maga 
voltaképpen két, közel egy hektáros területű me-
dencéből áll, amik az egykori északi és déli tor-
nyok helyén létesülnek. 

Liberty Island 

Utunk ezt követően a komphoz vezetett, ami-
vel elhajóztunk a Szabadság-szoborhoz. Nagyon 
vártam már a pillanatot, hogy közelről is megpil-
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lanthassam a jobbjában fáklyát, a baljában pe-
dig egy táblát tartó hölgyet. A valóság az, hogy a 
szobor maga csodálatos volt, viszont a hatalmas 
tömeg miatt, mi inkább le sem szálltunk a hajóról. 
Bár szerintem a kompról amúgy is szebb képeket 
lehetett készíteni. 

Times Square

A Times Square New Yorkban, Manhattan vá-
rosrész egyik legismertebb negyede. Ez az a hely, 
ami igazolja a mondást: New York never sleep, 
azaz New York soha nem alszik. Éjjel-nappal elké-
pesztő tömeg vonul át rajta. Nagy márkák tucat-
jai találhatóak meg itt, jobbnál jobb éttermek és 
az utcai művészek a szórakoztatásról is gondos-
kodnak. A folyamatosan villogó led felületek teli 
reklámmal, a hömpölygő tömeg és a viszonylag 
hangos alapzaj tökéletesen hozza az igazi Man-
hattan-i életérzést. Csak ültünk a subway szendvi-
csünkkel a tér közepén, figyeltük az embereket és 
átadtuk magunkat ennek az érzésnek. 

Brooklyn Bridge

A híd az Egyesült Államok egyik legrégebbi füg-
gőhídja, ami Manhattan szigetét köti össze Brook-
lynnal. Több filmben is fontos szerepet játszik, így 
egyértelmű volt, hogy látni szeretnénk. Persze illúzi-
óink nem voltak afelől, hogy itt is nagy tömeg lesz, 
viszont a látvány mindenért kárpótolt bennünket. 

Empire State Building

Az egyik legfontosabb pont volt számomra az 
utazásunk alatt, hogy lepillanthassak az Empire 
State Building tetejéről a városra. Imádom az 
épület történetét, hogy John Jacob Raskob a Wall 
Street egyik kiemelkedő pénzügyi szakembere a 
nagy gazdasági világválság idején előteremtett 

az építésre 41 millió dollárt, ami bőven elegendő 
volt arra, hogy elkezdődjenek a munkálatok. 

Az egész gyakorlatilag egy múzeum, míg 
felérünk a tetejére megismerhetjük a történetét, 
és elveszhetünk a King Kong kultuszban, amely 
övezi az épületet. 

Broadway show

Mindenkit bíztatok arra, hogy egy New York-i 
látogatás során, feltétlen váltson jegyet az egyik 
showra, mert egészen más élményben lehet része, 
mint eddig bárhol a világon, ahol eddig színdara-
bot látott. Mi az Aladdint néztük meg, aminek a 
látvány világa fantasztikus volt. Fogalmam sincs, 
hogyan oldották meg, de az a szőnyeg tényleg 
repült. Ha valamihez, akkor a szórakoztatáshoz 
tényleg nagyon értenek az amerikaiak. 

Central Park 

Mivel rengeteg filmben és sorozatban látha-
tó, így nem túlzás azt állítani, hogy a világ egyik 

leghíresebb parkja. Viszont bármennyire ter-
mészetesnek tűnik, valójában gondos tervezés 
áll mögötte: több mesterséges tó, sétány, két 
korcsolyapálya, egy vadaspark és sportolásra is 
használható füves terület található itt. A parkkal 
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kapcsolatban azt tűztem ki pontként a bakancs-
listámra, hogy szeretnék végig sétálni rajta egyik 
csücskétől a másikig, majd leülni egy füves plac-
con és elkortyolni egy kávét. Kipipáltuk ezt is! 

Egyéb nevezetességek melyeket
út közben érintettünk

Elsétáltunk a híres Wall Street bikájához, mely 
megalkotását az 1987-es tőzsdei fekete hétfő ihlet-
te. Ma már végső helyén, néhány háztömbbel ar-
rébb a Wall Streettől áll, a Bowling Green Parkban. 

A New York-i Stock Exchange, azaz a New 
York-i tőzsde épületét is meglátogattuk, melynek 
mozgására egy egész világ figyel. Az épületet 
egyébként 1978-ban történelmi jelentőségűnek 
nyilvánították. 

A Central Parkban található John Lennon tisz-
teletére a Strawberry Fields emlékmű, nem mesz-
sze attól a helytől, ahol meggyilkolták az énekest. 
Az emlékmű egy háromszög alakú földdarab, 
amely a park két oldalán esik le, fókuszpontja pe-
dig egy kör alakú, berakott kövekből álló moza-
ik, egyetlen szóval, Lennon leghíresebb dala, az 
„Imagine” címével. 

Megkóstoltuk Buddy Valastro a Tortakirály 
sütijeit is a Carlo’s Bakeryben, ami számomra 

csalódást okozott. Elképzelhető, hogy komoly 
elvárásokkal indultam neki ennek a kóstolásnak, 
de én túl édesnek és száraznak ítéltem meg a 
sütemény tésztáját. Ki tudja, lehet az amerikaiak 
pont ezt szeretik. 

Az egy hetes utazás során New Yorkban szin-
te csak három napot töltöttünk, a többi napon a 
környéket is igyekeztük felfedezni. Voltunk a Six 
Flags nevezetű vidámparkban, ami jócskán tarto-
gatott meglepetéseket a számunkra. 

Ezen felül az egyik napot teljesen rászántuk 
arra, hogy felautóztunk a Niagarához, a kanadai 
határhoz. Szükség is volt az egész napra, mivel 
csak oda az út hat és fél órát vett igénybe. Sétál-
tunk egy hatalmasat a 
környéken, megcso-
dáltuk a vízesést és 
ettünk is egy jót. Úgy 
döntöttünk, hogy 
nem megyünk át a 
kanadai oldalra, mert 
így is este tizenegy-
re sikerült visszaér-
keznünk. Nagyon jó 
döntés volt, hogy be-
vállaltuk ezt az utat, 
és mindenkit arra 
bíztatnék, hogy egy 
napot szánjon arra, 
hogy megnézze a vi-
lág egyik leghíresebb 
vízesését. 

Összeségében azt 
gondolom, hogy egy 
hét alatt a főbb neve-
zetességeket, múzeu-
mokat kényelmesen, 
nem rohanós tempó-
ban meg lehet nézni 
New Yorkban. Sőt, hogyha az ember előre tervez, 
akkor a környék bizonyos részei is bejárhatók. Hogy 
a sorban állást elkerüljük, érdemes minden belépőt 
előre megvásárolni, így spórolhatunk az idővel. 

Persze, ha valóban, még mélyebben szeret-
nénk megismerni a várost, akkor hónapokat 
kell eltölteni New Yorkban. Viszont én igenis 
azt mondom, egy hét elegendő ahhoz, hogy 
megismerjük a New York-i életérzést, és átad-
juk magunkat a hangulatnak. Így nincs más, 
mint előre, utazzunk!
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www.in-my-backpack.com

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.

https://in-my-backpack.com/
http://cspm.hu/mediaajanlat/
mailto:ertekesites%40cspm.hu?subject=


Csatlakozz a Csak POZITÍVAN közösséghez 
a Facebookon!

Köztünk biztonságban vagy!

“Csak Pozitívan - A tudatos ember magazinja” csoport

Nálunk szeretve vagy!
Itt otthon vagy!

Itt jó helyen vagy!

https://www.facebook.com/groups/273584193762189
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Az utóbbi időben számtalanszor bukkant fel előttem egy megnevezés. Olyan furcsán kevert 
dolognak éreztem és azt gondoltam, megint egy új technika, amivel ugyanazt adják el. Azután 
kicsit utána olvastam, nem is annyira új. Pszichológiai háttere van. Sok évtizedes tapasztalat van 
mögötte. És milyen a létezés? Hát kreatív. Mindig mondom. Megismertem azt a hölgyet, aki 
nagykövete kíván lenni Magyarországon a mindfulnessnek. Mert erről van szó, Tóth Réka Ibolya 
az amerikai és európai iskolák vegyítésével megalkotta a MNDFL Flow-t.

Anyugati ember meditációs technikája
Könnyen befogadható jólét és jól-lét teremtésKönnyen befogadható jólét és jól-lét teremtés

Olvastam a honlapodon, hogy milyen életese-
mények hatására kerestél megoldásokat a befelé 
figyelésre, lelki jólétre, majd találtad meg a mind-
fulnesst. De miért a mindfulness? Annyi út van. 
Hogy találtál erre? 

Nem ez volt az első pont, ami meghatározta 
az önismereti utam. Mire a mindfulnessel talál-
koztam, addigra már 8 éve intenzíven jógáztam. 
Oktattam is hobby-szerűen. Nagyon tetszett az 
a világ, mert a modern szemlélet mellé behozott 
rengeteg új fogalmat, a testtudatosságomat, a 
nőiességemmel való mély kapcsolatteremtése-
met. Viszont volt egy pont, amikor megrekedtem 
a gyakorlásban, mert csak a testi fókusz volt a 
jóga gyakorlásomban. Megszületett bennem az 
igény, hogy a mentális részét is jó lenne mélyí-
teni a tudatosságomnak. Nyilvánvalóan megje-
lenik egy út a jóga világán belül is a meditáció 
gyakorlására, ám nem volt könnyű beépítenem a 
meditációs, mantra zengetős technikákat. Elkezd-
tem kutatni, hogy ezeket a meditációkat, attól 
függetlenül, hogy éreztem az erejüket, miért nem 
tudom beintegrálni. Ekkor találkoztam a mindful-
nessel, melynek a hívó szavai is azt képviselték, 
hogy a modern ember számára mutassuk meg 
egyszerűen a meditációs gyakorlást. Úgymond 

spiritualitásmentes, tehát bárki tudja gyakorol-
ni. Az akkori életszakaszomat nagyon támogató 
dolgokat közvetített életszemléletben. Új utakat 
nyitott meg, hogy a gondolataimmal és érzelme-
immel egy mélyebb kapcsolatot tudjak megte-
remteni. 

Azt mondod, spiritualitásmentes. Tehát tekint-
sük pszichológia-meditáció kombónak?

Igen, ez abszolút egy klinikai környezetből ki-
nőtt mozgalom és rendszer. Nem azt mondom, 
hogy ne legyünk spirituálisak, csak azt, hogy szá-
momra azt jelentette, hogy ez nagyon sok em-
berhez tud szólni. Leveszi a sallangokat, a félre-
érthetőség lehetőségét, amivel találkozhatunk a 
spirituális utakon, vagy az ezotéria világában. 

Nem enged elszállni…

Így van és nagyon egyszerű technikákat ad. 
Három fontos területtel foglalkozik: a testünkkel, 
a gondolatainkkal és az érzelmi világunkkal. Ha 
ezeken a területeken van tisztánlátás és harmó-
nia, akkor az életünk jól tud működni. A bennünk 
lévő erőt tudjuk aktiválni, mozgósítani. Az önazo-
nos életet elkezdhetjük élni. Magamon tapaszta-

CZECZON

Interjú Tóth Réka Ibolyával, az MNDFL Flow
alapítójával



...nagyon
egyszerű
meditációs 
és önreflektív
technikákról
beszélünk...

„
„

lom, hogy a gyakorlás során mennyivel önazono-
sabb életet élek, ahogy egyre jobban közeledek 
önmagamhoz. Ezzel közeledtem a múltamhoz is 
és a jövőmet is irányba raktam vele. Aki képben 
van önmagáról, az tudatosabb jövőt tud építeni, 
mintha automatizmusokkal működne és robotpi-
lóta üzemmódban élné az életét.

Gondolom a célok meghatározása is önazo-
nosabb lesz, megtalálja az ember a hozzá pasz-
szoló célokat, azokat, amiért megszületett, amik 
számára valóban elérhetőek. Nem áll be kény-
szerpályákra.

Azért könnyű így, mert van egy közvetlen kap-
csolat magunkkal. Amikor az emberek önma-
gukhoz kapcsolódnak, akkor valójában valami 
nagyon természetes jóhoz kapcsolódnak. Aki ezt 
megtapasztalja, az a következő lépéseit már nem 
valószínű, hogy a másik irányba akarja megtenni. 
Minél több olyan helyzetet akar teremteni, hogy 
ez a jó megmaradjon és örömteli legyen az élete. 
Megjelennek célok, de azok már ezt a jó életet 
támogatják és növekedési utat adnak. 
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Ahány ember, annyi út, annyi sebesség a saját 
útján. Neked mennyi idő volt alakítani, transzfor-
málni magadon ezzel a technikával? Folyamatos 
a változás, de olyan sarokkövek, időintervallumok, 
amik az olvasónak támpontot adhatnak?

Azt érdemes tudatosítani, hogy nagyon egy-
szerű meditációs és önreflektív technikákról be-
szélünk. Ezeket a technikákat átlagosan 6-8 hét 
alatt meg lehet ismerni, el lehet kezdeni gyako-
rolni. A gyakorlás során a technikák elkezdenek 
beépülni az életünkbe. Ez a támogatás ott lesz az 

életünkben, ha folyamatosan gyakorlunk. Napi 
gyakorlással természetesen a hatás is gyorsab-
ban mutatkozik. A modern MNDFL flow Method 
nekem nem azt jelenti, hogy minden egyes nap 
szigorú kereteken belül teremtsünk meg x perces 
gyakorlást. Abban hiszek, hogy minden nap egy 
picit más, nagyon sok teendője van egy modern 
embernek, a 6-8 hét arra jó, hogy megtapasztalja, 
hogy neki mely technikák segítenek leginkább. 
Egy polc-rendszert adok, amiről tudja a gyakorló, 
hogy mikor mit vegyen le. 

Mennyire mentor és mentorált függő ez a prog-
ram? Hagyományos tanátadási vonalakon fontos 

a mester-tanítvány viszony. A tanítvány kérdezheti 
a mestert, az támogatja az úton járót. A technika 
mennyire igényli azt, hogy ilyen szorosabb kap-
csolatotok legyen?

Hiszek a kérdésekben és nyitott vagyok rájuk 
akár offline, akár online történik a tudás átadása. 
Ha a MNDFL flow Method programról beszélünk, 
annak pont az a lényege, hogy közvetlenül, sze-
mélyesen inspirálódhatnak, tanulhatnak és kér-
dezhetnek a résztvevők. A meditáció gyakorlás 
nem mindig igényel közvetlen kapcsolatot. A 
csoportban is van heti egy élő online meditáció, 
de a hét többi napján mindenki egyénileg gya-
korol. Tapasztalom, ritkán előfordul az, hogy más 
meditációs technikákat gyakorlók egy YouTu-
be-on talált meditációt kipróbálnak és kellemet-
lenséget éreznek magukban. Ilyenkor szükséges, 
hogy legyen valaki, akihez a kérdésével fordulhat. 
Ezekben az esetekben a szakértőnek kezelni kell 
a helyzetet, tapasztalataival segítenie kell a kér-
dezőt. Ne ijedjünk meg, ha kérdéseink jelennek 
meg, vagy a figyelmünk egy frusztrációnkra for-
dul rá, ez mindig egy jó lehetőség, hogy valamit 
megoldjunk az életünkben.

Tehát akkor nem tapasztaltál olyan pszichés 
vagy mentális változásokat a gyakorlóknál, amik ki-
bontást, megértést, megbeszélést igényelnének?

A mindfulness gyakorlatai traumaszenzitív 
gyakorlatok. Ami annyit jelent, hogy nagyon biz-
tonságos, óvó gyakorlást tesznek lehetővé. Emi-
att is lehet sikere, mert sok ember képes eljutni 
tudatosan önmagáig egyszerű és biztonságos 
módon. A MNDFL flow Method rendszeren be-
lül van a Gondolatok MNDFLnesse meditáció. 
Ez nem szól másról, mint hogy odafordítsuk a 
figyelmünket a gondolatainkra és ítélkezésmen-
tesen szemlélődjünk. Észrevenni, hogy milyen 
gondolatok vannak a fejünkben. Ezt, ha trauma-
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aa
szenzitív módon végezzük, akkor szemlélődés 
történik és ebben a szemlélődésben megtanul-
juk önmagunk és a gondolataink elfogadását. Ez 
egy biztonságos szemlélődés, nem avatkozunk 
bele gondolatainkba, nem mondjuk azt, hogy mi-
lyen gondolatnak kell ott lennie, egyszerűen csak 
megengedjük ezt a szemlélődést.

Sokan traumák után kezdhetik el az útkeresést. 
A traumák kezelését is segítheti a mindfulness? 
Enged szembenézni a 
traumákkal?

Abban hiszek, hogy 
minden területnek meg-
van a saját felelősségi 
köre, mindenképp tud se-
gíteni a traumafeldolgo-
zásban és a poszttraumás 
időszakban is a mindful-
ness gyakorlása. Trauma-
feldolgozásnál támoga-
tom, hogy a gyakorlás 
mellett legyen egy pszi-
chológus is a gyakorló 
mellett. Fel kell dolgozni 
a traumát a pszichológia 
eszköztárával és kiegé-
szíteni a gyógyulási utat 
meditációval. Az MNDFL 
flow Method rendsze-
rén belül több más gya-
korlat típus is fontos 
szerepet kap, az egyik a 
relaxáció, a másik, a lég-
zésszabályozás. Amikor 
traumafeldolgozásról 
vagy gyógyulásról van 
szó végtelen egyszerű gyakorlatok tudnak segí-
teni. Nem kell túlbonyolítani. A légzésszabályozás 
ilyen. A MNDFL Flow Method-on belül többféle 
ilyen gyakorlat is van. A légzésszabályozás na-
gyon „automatikusan” működik, mert csak arra fi-
gyelünk, hogy számoljuk a légzésünket és így az 
idegrendszerünk beáll egy nyugalmi állapotba. 
Gyógyulásnál minél többször meg kell mutatni (ta-
nítani) a testnek, hogy ez a nyugalmi állapot igenis 
elérhető és természetes. Hiszek a légzés szabályo-
zásában és a relaxációban a meditáció mellett.

Az interjú előtti beszélgetésünkben említetted, 
hogy nyitsz az üzleti világ felé. Két társadalmi réteg 
érdekelne a kérdésem kapcsán. Miért jó a vállalati 
struktúrákba, a wellbeingbe bevinni a technikát? 

A másik pedig a gyerekek kérdésköre. El lehet-e 
kezdeni gyerekekkel dolgozni, gyakorolni?

A vállalatoknál is megjelent a mindennapok-
ban az egyéni jólét fontossága és ez a járvány-
nak is köszönhető. Az emberek érzékenysége 
megnőtt arra, hogy hogyan lehetne még jobb az 
életük, hogyan lehetne egyensúlyba kerülniük, 
elengedni a szorongást, a pánikot. Ezek fontos 
témákká váltak. Aki ezeket a problémákat megé-

li, valószínűleg dolgozó 
ember, akinek teljesí-
tenie kell és az egyéni 
problémái és a világ ter-
he mellett még nagy-
mértékű elvárásnak is 
meg kell felelnie, hogy 
jól dolgozzon. A vállalati 
szektor arról szól, hogy 
eredményt érjünk el és 
a mi hozzáadott telje-
sítményünk növekedést 
hozzon a cégnek. A 
növekedés adhat erőt, 
lendületet, motivációt. 
Az egyéni jóléthez kap-
csolódó tudatossággal 
megjelentek olyan igé-
nyek az emberekben és 
a vállalati vezetőkben, 
hogy az eredmények el-
érése közben a munka-
társak hosszú távon jól 
érezzék magukat. Nem 
rövid távon akarják ki-
használni a dolgozót, 
nem kizsigerelni akar-
ják, hanem a jól lét adná 

a növekedésnek a kulcsát. Mondhatjuk mára már 
nem helyzeti előny, hogy egy vezető így gondol-
kodik, hanem egy stratégiai pont lett egy válla-
lat életében. Amivel a MNDFL flow foglalkozik, 
amilyen területeket le tud fedni, akár edukáció, 
eszköztár, akár motiváció teremtés segítségével, 
azok a pontok, amivel megteremthető az egyéni 
jól lét. Miről is beszélek: a fókusz megteremté-
se, testi tudatosság, mit-mennyit-hogyan eszünk, 
mennyit mozgunk, figyelem érzékenyítés, kap-
csolati kommunikáció, konfliktuskezelés, együtt-
érzés készségének fejlesztése.

Erre most már hazánkban is van egy nagymér-
tékű nyitottság és a HR osztályok vezetői keresik 
ezeket a lehetőségeket, hogy hogy lehet hosszú 
távon támogatni a munkatársakat.
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Vállalati kultúrák között is nagyok a különbsé-
gek. Egy külföldi tulajdonú multit nyitottabbnak 
gondolok egy wellbeing programra. Hogy látod, 
melyik szektor mennyire nyitott?

Növekvő a figyelem. Nyilvánvalóan szektora 
válogatja, hogy milyen mértékű a nyitás. A mul-
tiknál van egy olyan rendelkezésre álló belső 
struktúra és büdzsé, amely szinte kötelezővé te-
szi, hogy hasonló programokat adjanak a mun-
kavállalóiknak. Én egyébként látok nyitást kisebb 
cégeknél is, lehet, hogy más nagyságú progra-
mokat kérnek, de megvan az igényük 15-20 em-

berüknek élményeket, inspirációt adni. Ez most 
már trend és én reményteli vagyok.

Térjünk át a gyerkőcökre. Milyen kortól lehet 
velük foglalkozni és mit nyújt nekik a mindfulness?

4-5 éves kortól lehet játékos, kreatív módon 
beépíteni, a figyelmüket erre irányítva gyakorolni 
velük. Természetesen nem úgy gyakorolva, mint 
a felnőttekkel, viszont szépen be lehet hozni a 
mindfulness informális részét a mindennapokba. 
Pl. az érzékszerveken keresztüli felfedezés, meg-
tapasztalása a jelen pillanatnak. Milyen színeket, 

formákat látunk, mit hallunk, milyen illatokat, 
ízeket érzünk, mit tapintunk? Az 5 érzékszerven 
keresztül mi a valóságunk? Nagyon szépen tud 
épülni tudatosság és a figyelem, a fókusz a gyer-
mekben, ha vannak rituálé-szerűen beépített kis 
közös gyakorlások. Gyerekekkel szoktuk játsza-
ni az un. rongybaba játékot, ami tulajdonképp a 
progresszív relaxációról szól. Megtanulják ellazí-
tani a testüket annyira, hogy ne legyen bennük 
felesleges tartás és feszültség pl. lefekvéskor. A 
kreativitásunkon múlik, hogy a gyermek ne fel-
adatként, hanem játékként élje meg.

Van tapasztalatod arra, hogy hogyan hat a sze-
mélyiségfejlődésükre és az ego kialakulására?

Nem foglalkozom gyermek mindfulnessel, 
de vannak külföldi tapasztalatok. Amerikában, 
Hollandiában vannak pilot szerű iskolai progra-
mok, ahol beépítik a mindfulness életszemléle-
tét és játékosan gyakorolják az önegyüttérzést, a 
kedvességet, az ítélkezésmentességet és a lég-
zéstudatosságot. A gyakorló gyerekek másként 
viszonyulnak a testükhöz, a légzésükhöz. A vi-
szonyulásuk változik. Akár egy konfliktushoz, egy 
helyzethez vagy akár a testükhöz. Nem mindegy, 
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hogy hogyan fognak egy stresszhelyzetet kezelni. 
Minél kisebb korban megtanulja, annál könnyeb-
ben fogja később az egyre nagyobb nyomásokat 
kezelni. Családi és gyermekfejlesztési szinten is 
látok nyitottságot, hogy hazánkban is egyre több 
gyermek találkozzon az élettel mindful módon.

Át tudja-e konvertálni ez a technika a stresszt 
valami pozitívvá, motivációs erővé?

A stressznek vannak jó és rossz oldalai. Érde-
mes tudatosítani, hogy kinek mi a stressz és ez 
mit jelent a testében, gondolataiban és érzelme-
iben. Illetve, hogyan reagál stresszhelyzetben. Az 
eustressz egy abszolút motiváló stressz, optimá-
lis energialöketeket ad az embernek és segíti a 
teljesítményét. Nem is ezzel kell megküzdenünk, 
hanem a distresszel, ami, ha huzamosabb ideig 
fennáll, akkor beszélünk krónikus stresszről, ki-
égésről, fásultságról. Ezeket a stressz fajtákat kell 
tudatosítanunk, hogy felismerjük őket az életünk-
ben. A modern MNDFL flow Method technikák 
ezután könnyedén tudnak segíteni abban, hogy 
elviselhetőbb legyen egy-egy stresszes élethely-
zet és képesek legyünk újraindítani a rendszerün-
ket már egyensúlyi állapotban.

Praxisod során találkoztál-e gyógyulásokkal, 
amikor a jólét megélése beindította az öngyógyí-
tó folyamatokat?

Inkább olyan visszajelzéseket kapok, amiben 
arról számolnak be, hogy a gondolataikhoz való 
viszonyulásuk változott meg. A túlzott aggódás, 
főként női résztvevőknél, a túlagyalás enyhült. 
Sokszor az emberek nem is a testükre figyelnek, 
hanem annyira elviselhetetlen az, hogy benne 
maradnak korlátozó hiedelmekben, gondolati 
mintákban, hogy igazából az, ami feszíti őket. Ha 
az emberek megbarátkoznak a gondolataikkal, 
mintázataikkal és ezeket megpróbálják letenni, au-
tomatikusan elkezdik magukat jól érezni a testük-
ben. A test annyira bölcs, ha picit is engedjük le-
vegőhöz jutni, vagy nem terheljük túl, csökkentjük 
a figyelmi szétszóródást, csendet teremtünk, akkor 
visszaáll az egyensúlyi állapotába. Kutatások bizo-
nyítják, hogy a légzésszabályozás, a bolygóideg 
légzés beindítja az öngyógyító folyamatokat.

Uniszex a technika? Gondolok itt a női – férfi 
elmére, gondolkodásra, érzelmi világra?

Inkább azt mondanám, más igényekkel érkez-
nek. Korosztály függő is. A gyakorlás nem sze-

mélyre szabott, hanem egy eszköztár. A megélés 
személyenként más lehet, bár sok a hasonlóság 
is. De igazán nincs nagy szakadék a férfi és női 
igények között sem, mindenki lehet gondterhelt, 

bárki akarhat tudatosságot, egyensúlyt vinni az 
életébe. Nők talán - önbevallásos módon - feje-
zik ki az igényüket önbizalom építésre, vagy sze-
retnének jobban a nőiességükhöz, lágyságukhoz 
közeledni. Férfiak pl. szeretnének egyensúlyt 
megélni vagy jobban teljesíteni az életükben. A 
gyakorlás valójában uniformizált, megmutatja a 
testhez való közeledést, az érzéseket, a gondolati 
mintázatokat. Ha valaki ezeket megfigyeli, ott biz-
tosan változások fognak elindulni.

Tanítóknál, mentoroknál és saját workshopai-
mon is látom, hogy a nők nyitottabbak, hamarabb 
elmennek egy ilyen foglalkozásra. Hasonlók a ta-
pasztalataid? Vagy a férfiakat az üzleti vonalon le-
het jobban megközelíteni?

Pár éve még azt mondtam volna, hogy csak 
nők keresnek meg, de az elmúlt két évben azt ér-
zékelem, hogy egyre több férfi nyitja meg magát 
a tudatosságra. Tény, hogy vállalati programokon 
nagyobb arányban találkozom férfiakkal. 
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Akik megérkeznek erre az útra, ők ugyano-
lyan nyitottak, mint a nők, bátran osztják meg ta-
pasztalataikat, kérdeznek. Őszinte áramlás indul 
el. Egy szép tendenciát vélek felfedezni a férfiak 
kinyílásában - nyitottságában.

Több helyen tanultad a mindfulnesst, Ameri-
kában, Európában. Más kultúrák, befogadókész-
ség, közönség, hozzáállás. Mik a tapasztalataid a 
magyarországi működéshez képest?

Nagyon szeretem ezt megfigyelni. Egy ameri-
kai és egy európai eszköztárat is megtanultam. Az 
európai megközelítés és eszköztár nekem kicsit 
keretesnek tűnt és ezért mentem tovább az ame-
rikai irányba. Amit ott megtapasztaltam, az volt 
a megérkezés pillanata, mert éreztem azt, hogy 
lehetne könnyedebben, magunkat nem túl ko-
molyan véve gyakorolni és tanítani. Hogyan lehet 
a modern ember számára kreatívan megmutatni 
a tudatosságot. Én ezt vallom itthon is. Minden 
gyakorlás a MNDFL flow-n belül nem egy feladat, 
hanem egy felfedezés. Nem lehet feladat, hogy 
napi 20 percet gyakoroljak. Legyen bennem egy 
igény, hogy 20 percet szánok magamra, de nem 
azért, mert előírták nekem. Az amerikai piacon 
bátrabban mernek könnyedséget behozni a taní-
tásba.

Magyarországon is könnyen átadható ez az 
amerikai szemléletmód, hisz minden emberben 
ott van a játékosság. Ha nem elvárok tőled, ha-
nem meghívlak egy felfedezőútra, akkor az em-
bereknél meg fog jelenni egy teherlevétel, hogy 
máshogyan gyakorolhatnak. Van olyan tapaszta-
latom, hogy valaki elkezdett mindfulnesst gya-
korolni, majd eljött hozzám és azt mondta, én 
most értettem meg igazán a mindfulnesst. Mert 
elkezdte máshogyan felfedezni a saját életét a 
technikán keresztül. Hiszem azt, hogy ha ez egy 
élmény, akkor mindenki képes erre. Mindenben 
ezt a könnyedséget akarom megmutatni. A jól 
létünk sokban függ attól, hogy a felelősségeink 
mellett mennyire engedjük meg ezt a könnyed-
séget, játékosságot az életünkkel. Hisz a legna-
gyobb stressz az ellenállásból érkezik.

Amerikából indult a ’70-es években a mind-
fulness, 2014-ben beszéltek ott a mindfulness 
évéről. Mi pedig itthon most kezdjük megis-
merni ezt az utat.

https://mflow.hu/

https://mflow.hu/
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A meditáció mindenkié

Sem jóginak, sem pedig hívő buddhistának vagy szerzetesnek nem kell lenned ahhoz, 
hogy meditálni kezdj. Bárki képes elsajátítani a számára legmegfelelőbb technikát. Lehet, 
hogy számodra nem pont ez lesz az, amiről most írok, de érdemes esélyt adni neki.

KOVÁCS BRIGITTA EFI

„Ha a világon minden nyolcéves gyereket 
megtanítanánk meditálni, egy generáción 

belül eltűnne az erőszak a földről.” 
(Dalai Láma)
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Az elmúlt évtizedekben több száz tudomá-
nyos tanulmányt írtak a meditáció (nem mozduló 
tudat) jótékony hatásairól. A tanulmányok általá-
ban azt mutatták ki, hogy a meditáció 

• csökkenti a stresszt,
• javítja és növeli az energiát,
• növeli a belső nyugalmat,
• csökkenti az álmatlanságot,
• növeli a boldogságot és az önbecsülést,
• csökkenti a szorongást és a depressziót,
• javítja a kapcsolatokat,
• javítja az egészségi állapotot,
• elősegíti a biológiailag fiatalabb életkor 
 elérését.

Egyszerűség, tisztaság

Most az általam ismert legegyszerűbb, legter-
mészetesebb meditációs technikát szeretném ve-
letek megosztani, melynek egy zen meditáció ké-
pezi az alapját. Annak egy saját magamra szabott, 
leegyszerűsített változatáról lesz szó.

Nem kell hozzá semmi más, csupán az elszánt-
ságod, és legalább napi 20 perc az életedből. Ha 
nagyon elfoglalt vagy, akkor 2 * 20 perc. Hiszen 
a sokak által ismert zen közmondás is így tartja: 
meditálj minden nap 20 percet. Kivéve, ha na-
gyon elfoglalt vagy – akkor egy órát.

Kapcsolódás a földdel

Számomra a meditáció egy békés tér, ami bár-
mikor tárt karokkal fogad, ha úgy akarom. Ez a 
technika pedig a földön való létezésünket támo-
gatja. Sok más módszerrel ellentétben elősegíti 
jelenlétünket a testünkben. Ahelyett, hogy „elre-
pítene”, „leföldel”. Érzem, ahogy a 20 perc elmé-
lyülést követően lábam ismét erőteljesen a talaj-
ba süpped, és a talpam teljes felülete érintkezik a 
földdel. Légzésem lelassul, orrnyílásom kitisztul, 
éberségem erősödik. Ez a meditáció – tapasztala-
taim alapján – a környezetemben lévő emberekre 
is jótékony hatással van.

Hogyan fogj hozzá?

Keress egy csendes helyet, ahová leülhetsz! 
(Törökülésbe, lótuszülésbe, széken ülve, vagy 
amilyen ülést az egészségi állapotod megenged.) 
Állítsd be az ébresztőórádat legalább 20 percre! 
Érdemes matracon vagy párnán ülni, a stabilitás 
és az egyenletes súlyeloszlás miatt. Fontos, hogy 
a hátad egyenes maradjon. (Használhatsz egy 

falat is támasztékul. Ha azonban nem szükséges, 
akkor jobb, ha enélkül végzed.) A fejedet is tartsd 
egyenesen!

A kezünket egy védőkorláttal ellátott madárfé-
szekhez hasonló tartásba helyezzük. Amelyik láb 
fölül van a (fél)lótuszban, az a kéz legyen alul. Fe-

lülről fektessük bele a másik kezünket úgy, hogy 
középső ujjaink középső ujjpercei találkozzanak 
először. De nyugodhat a combodon is, ahogy 
számodra a legkényelmesebb.

Lehunyjuk a szemünket, és a köldök alatti (köl-
dökcsakra) területre összpontosítva elkezdünk 
puhán, nagyon finoman hasi légzést végezni. 
Kezdetben még előfordulhat, hogy a lélegzetünk 
gyors és felületes, de amint a tudatunk megnyug-
szik, a légzésünk is fokozatosan mélyül, lassul.

Az orrunkon át lélegezzünk. Érdemes a be- 
és kilégzés ütemére egy olyan kérdést felten-
ni, amely megelőzi a gondolkodást és minden 
egyéb kérdést. A legelterjedtebb ilyen kérdés 
a „Mi ez?” (Mi ez a látó/önvaló?) Minden belég-
zésnél feltehetjük a kérdést, viszont a megjelenő 
válaszoknak, gondolatoknak ne tulajdonítsunk 
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jelentőséget. Inkább figyeljük meg, hogy mi az 
(ki az bennünk), ami felfogja a külvilágból érkező 
hangokat. Ha gondolkodásunk még mindig túl 
aktív, akkor mantrát is recitálhatunk. Előfordulhat, 
hogy tudatunk egy része még így is elkalandozik. 
Ilyenkor tereljük vissza figyelmünket ismét a lég-
zésünkre, és a kérdésre/mantrára.

Elvárásmentesség, türelem

Nagyon fontos, hogy ha elköteleződtünk a 
mindennapos meditáció mellett, akkor legyünk 
rendkívül türelmesek magunkkal. Nem mindig 
sikerül egyformán koncentráltan jelen lennünk 
a gyakorlatban, de ez természetes. Kerüljük gya-
korlásunk, ill. önmagunk minősítését!

Érdemes elvárások nélkül meditálni, és csekély 
jelentőséget tulajdonítani az egésznek, függetle-
nül attól, hogy a gyakorlás „mellékhatásaként” a 
legtöbben sok pozitív változást észlelnek az éle-
tükben. Azonban mindenképpen figyeljünk ma-
gunkra, és ha úgy érezzük, hogy valamilyen okból 
sok, vagy nem jó nekünk ez a meditáció, akkor 
tartsunk néhány nap szünetet, vagy próbáljunk ki 
egy másik technikát.

Nagyon sokféle meditáció létezik, és szá-
mos tanító különféle tanfolyamokon tanítja 
ezen gyakorlatok egzakt, precíz technikájá-
nak elsajátítását. Miután megbarátkoztunk 
a nem mozduló tudat állapotával, érdemes 
ezen módszerek egyikét egy szakembertől el-
sajátítani.

Kívánom nektek, hogy a meditáció váljon 
egy olyan napi rutinná, mint a reggeli és esti 
fogmosás!
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( („Az ember mindenért felelős, ami vele történik. A bölcs ennek
tudatában van, és nem veti el többé a szenvedés magvait.”

                                                                                        Osho
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45 évvel ezelőtt, a hónap közepe táján olyasmi történt, amire addig még nem volt példa a 
történelem során.

Érkezett egy kislány a Föld nevű bolygóra, akinek Lelke különleges forgatókönyvet írt ma-
gának születése előtt. Aprólékosan megtervezte a részleteket. Osztott-szorzott, bolygóállásokat 
figyelt, míg megtalálta az érkezéshez ideális dátumot, hogy leendő élete során majd mindazon 
eseményeket megélhesse, melyekben korábban még nem volt része. Szülő jelöltek közül válo-
gatott nagy alapossággal és egyeztetett milliónyi mellékszerepet a leendő játszótársakkal.

Vendéglátás Másképp Blogi módra
4.

BLOGI

Mire azonban eljött az indulás ideje, már sej-
tette, hogy kicsit túl fantáziadúsra sikeredtek a 
felvonások, és már nem is tűnt olyan jó ötletnek 
felhasználni az ide váltott jegyet…

Visszafordulni vagy menet közben kiszállni vi-
szont már nem volt lehetőség - mitévő legyen hát?

A nagy tanakodásban végül sikerült duplán a 
nyakára tekernie a köldökzsinórt Édesanyja pocak-
jában. Így majdnem megoldódott, hogy az utolsó 
pillanatban visszatáncolva, mégse kelljen végigját-
szani a ’77 tavaszi premierre kiírt színdarabot.

Na de nem úgy van az!
Keresztülhúzni az egész stáb és a több száz sta-

tiszta gondosan kimunkált tervét? Még mit nem! 
Nem olyan anyagból alkották Őt meg az alaposan 
kiválasztott Szülők, hogy mindjárt az elején felad-
ja a lehetőséget az előtte álló sok kalandra.

Tehát, végül mégis jöttem, láttam és bár még 
nem mindig győzök és néha kifejezetten szívesen 
visszamennék, de az Útitársak közül mindig van, 
aki könnyebbé teszi számomra az itt maradást.

Ilyen többek közt Müllner Patrícia asztrológus 
barátnőm és Zarándok Társam, aki a 30. születés-
napom előtt lépett színre és immáron 15 éve se-
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gít rálátni, miről is szól az előttem álló év. Milyen 
kihívások várnak rám, hogyan érdemes néznem a 
küszöbön álló feladatokra ahhoz, hogy a lehető 
legjobb megoldásokat találjam.

Pati azt követően érkezett, hogy Édesapám 
úgy döntött: befejezi földi pályafutását és a to-
vábbiakban fentről egyengeti további haladáso-
mat. Én pedig ott álltam majd’ 30 évesen, tragikus 
hirtelenséggel elveszítve a számomra egyik leg-
fontosabb Embert. Ráadásként napról napra két-
ségbeesettebben vergődve egy évek óta egyre 
kevésbé működő, „se vele se nélküle” kapcsolat-
ban. Reményt adó jövőkép nélkül, anyagi bizony-
talanságban, önértékelési zavarokkal küzdve. Ez 
utóbbit akkor persze még nem tudtam így nevén 
nevezni, hisz arra sem volt nyitva a szemem, hogy 
mindezt egyáltalán felismerjem.

Mindössze annyit tudtam, hogy valami nagyon 
nem stimmel az életemmel kapcsolatban.

Utólag visszatekintve leginkább talán az, hogy 
fogalmam sem volt mit is akarok tulajdonképpen. 
Hiszen még azzal sem voltam tisztában: ki vagyok 
és mi végre érkeztem 3 évtizeddel korábban.

Köszönhetően annak, hogy anno egyáltalán 
nem zökkenőmentes érkezésem tájékán az előre 
megírt forgatókönyvnek minden egyes apró részle-
te, az utolsó betűig törlődött a winchesteremről…

Emiatt aztán Apukám távozásáig szinte vaksin 
botladoztam éveken át egyik gödörből kimászva 
hamarosan a következőben találva magam. Az 
életem kiszámíthatósága vetekedett egy rulett já-
tékéval. Vagy még inkább egy lottó sorsoláséval 
- azzal a jelentős különbséggel, hogy én sosem 
bíztam benne, hogy nekem is lehet ötös talála-
tom valaha is. Na de mire rájöttem, hogy még 
szelvényt is elfelejtettem venni...

Hagytam helyette, hogy az Élet azt tegyen ve-
lem, amit akar. Engedtem, hogy mint egy kósza 
falevelet sodorjon a szél, vigyen a víz, égessen a 
Nap. Minden, ami történt velem, akkoriban csak 
arra volt jó számomra, hogy egyre kilátástalanabb-
nak érzékeljem a jövőmet. De még mindig nem 
fájt eléggé ahhoz, hogy azt mondjam: eddig és 
ne tovább! Hogy elég volt és azt akarom, hogy 
változzon a világ körülöttem.

Mélységesen tanácstalan voltam, mitévő le-
gyek az életemmel. Annyit érzékeltem mindössze, 
hogy főszereplőből sikerült utolsó statisztává visz-
sza minősítenem magam a saját színdarabomban.

Aztán egy január közepi nap elhozta számom-
ra az utolsó cseppet a pohárban. Egy nem túl 

hosszútávú, de több száz kilométeres utazással 
járó munkára készülődve kaptam egy telefonhí-
vást Anyukámtól, ami mindent megváltoztatott…

Az ezt követő két hétben pedig volt időm át-
gondolni, akarom-e tovább folytatni azt az életet, 
amit addig éltem. És mivel a döntés megszüle-
tett, hogy változtatni akarok, de lövésem sem volt 
a ’hogyan tovább?’ tekintetében, úgy határoztam, 
megkérdezem a Csillagokat, mit üzennek nekem. 
Ők pedig Patit küldték számomra tolmácsként – 
hisz anno annak a bizonyos forgatókönyvnek a 
megírása során ezt is letárgyaltuk.

Ő pedig elkezdett engem tanítani emlékez-
ni az oly rég feledésbe merült tervre, s teszi ezt 
azóta is évről-évre. Minden születésnapom előtt 
felvázolva az adott évre vonatkozó előttem álló 
lehetőségeket a változ(tat)ásra. Egyre sűrűbben 
megdicsérve engem, milyen ügyesen sikerül 
végrehajtanom a ’házi feladatokat’. Ráadásul már 
nem csak olvasva, előadásokat hallgatva és tré-
ningekre járva, hanem egyre aktívabban haszno-
sítva is az elmúlt hosszú évek során tanultakat.

Sőt, 2019 óta már konkrét, fizikai síkon is előre 
haladva - rendszeres Zarándoklatok formájában 
gyönyörű hazai tájakon, csodálatos emberek tár-
saságát élvezve. Egyre több korábbi, saját ma-
gamat korlátozó hiedelmemet magam mögött 
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hagyva lépésről lépésre, minden egyes áldott 
alkalommal felismerések tömkelegével gaz-
dagodva. Ezek nagy részét pedig legnagyobb 
örömömre a mindig is velem lévő 
kincsesládámból – a Lelkem mé-
lyéről - tanultam meg kibányászni, 
melynek használatára többek közt 
szintén Pati tanított meg a rendsze-
res asztrológiai elemzések segítsé-
gével.

Na de hogy mindez hogy kap-
csolódik a Vendéglátás Másképp 
témához?

Amolyan nulladik fejezetként.

Mindannak az előzményeként, 
ahol most tartok, amit most tervezek és amiért 
teszek nap mint nap. Hol lelkesebben haladva, 
hol még mindig térden csúszva és a könnyeimet 
törölgetve. De továbbra is töretlen hittel arra vo-
natkozóan, hogy igenis lehet másképp. Vendég-
látáson innen és túl. A megfelelő Segítők terelge-
tésével haladva, alázattal fogadva a néha kevéssé 
kellemes visszajelzéseket. Mindig eggyel több-
ször felállva, mint ahányszor pofára esek.

Amennyiben a fenti sorok alapján gondolko-
dóba estek kedves Olvasóim vajon az Önök szá-
mára mit tartogathat az asztrológia, tartsanak ve-

lem következő számunkban is. Májusban ugyanis 
Müllner Patrícia barátnőm mesél Önöknek arról, 
hogyan vált a Csillagok tolmácsává és ezáltal sors-
fordító változ(tat)ások kísérőjévé. Milyen értéket 
tud Ő adni mások életéhez és mit ad Neki, amikor 
segíthet egy-egy nehéznek tűnő helyzet megol-
dására ráébredni azoknak, akik megtisztelik Őt a 
bizalmukkal. Addig is szeretettel kívánok további 
kellemes olvasást és békés mindennapokat!

https://cspm.hu/friss-lapszam/
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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.facebook.com/csakpozitivanmagazin
https://www.instagram.com/csak_pozitivan_magazin/
https://www.linkedin.com/company/csak-pozit%C3%ADvan-magazin/mycompany/
https://hu.pinterest.com/csakpozitivanmagazin/
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LINA ROEDGER

Jelenlegi asztrológiai állásokról
mire érdemes figyelni májusban

Jelenleg a Bikában állomásozó Uránuszhoz 
kapcsolódva:

Pozitív hírként szolgál:
„Több mint egy hónappal ezelőtt fontos döntést 

hoztak a világ országai. Az ENSZ környezetvédelmi 
találkozóján, Nairobiban 173 ország döntött úgy, 
hogy megkezdi az egyszerhasználatos műanyagok 
visszaszorítását.” https://www.penzcentrum.hu/va-
sarlas/20220424/sulyos-dontes-szuletett-renge-
teg-magyar-filleres-kedvence-tunhet-el-a-boltok-
bol-1124170

A hónap első felében alapvetően a Halak és a 
Bika energiái dominálnak.

Ezek pozitív szinten az emberiség számára ér-
tékes befektetésként realizálódhatnak.

Alacsony szinten kellemetlenséget hozhat, 

anyagi szinten a pénzpiacon és az árakkal kap-
csolatban.

„Hamarosan dönteni kell az árstopról: bru-
tális drágulás jöhet a magyar boltokban?

Általános költségnövekedéssel kell szembe-
nézniük az idén az élelmiszeripari vállalatoknak, 
hiszen munkabérre, energiára, fuvarozásra, alap-
anyagokra és csomagolóanyagokra egyaránt 
többet kell költeniük, az orosz-ukrán háború miatt 
pedig egyes költségtényezőknél durva áremel-
kedésekkel kell szembesülniük. Egy olyan hul-
lámvasutas szituáció van jelenleg, ami senkinek 
sem jó – hangzott el a Portfolio Agrárium 2022 
konferencián megrendezésre kerülő kerekasz-
tal-beszélgetésen, Kecskeméten.”

Forrás: https://www.agrarszektor.hu/elemiszer/
hamarosan-donteni-kell-az-arstoprol-brutalis-dra-
gulas-johet-a-magyar-boltokban.37097.html

Májusban javában még a Bika havában járunk, aztán 21-én a Nap átlép lassan az Ikrek jegyébe. 
Ilyenkor bomlanak a rügyek, nyílnak a virágok. Átjárhat bennünket a tavasz érzete, az illatok a 

levegőben, a kellemes szellő és a korai napsütés érintése a bőrünkön. A termékenység, a művésze-
tek, a tánc, a zene időszaka ez. 

Ahogy zöldell a fű, nyílnak a kertekben a virágok és méhecskék döngicsélnek, nekünk is egyre 
nagyobb kedvünk támad a természetben lenni, kertészkedni, ültetni, a földet megművelni.

A Bika uralkodó bolygója, a Vénusz a szerelem és a szépség bolygója. 
Az április kellemes bolygóállásokkal volt tarkítva és május eleje is mérsékeltnek mutatkozik, de 

nézzünk bele a hónap előrejelzésébe bővebben.

https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
https://www.penzcentrum.hu/vasarlas/20220424/sulyos-dontes-szuletett-rengeteg-magyar-filleres-kedvence-tunhet-el-a-boltokbol-1124170
https://www.penzcentrum.hu/vasarlas/20220424/sulyos-dontes-szuletett-rengeteg-magyar-filleres-kedvence-tunhet-el-a-boltokbol-1124170
https://www.penzcentrum.hu/vasarlas/20220424/sulyos-dontes-szuletett-rengeteg-magyar-filleres-kedvence-tunhet-el-a-boltokbol-1124170
https://www.penzcentrum.hu/vasarlas/20220424/sulyos-dontes-szuletett-rengeteg-magyar-filleres-kedvence-tunhet-el-a-boltokbol-1124170
https://www.agrarszektor.hu/elemiszer/hamarosan-donteni-kell-az-arstoprol-brutalis-dragulas-johet-a-magyar-boltokban.37097.html
https://www.agrarszektor.hu/elemiszer/hamarosan-donteni-kell-az-arstoprol-brutalis-dragulas-johet-a-magyar-boltokban.37097.html
https://www.agrarszektor.hu/elemiszer/hamarosan-donteni-kell-az-arstoprol-brutalis-dragulas-johet-a-magyar-boltokban.37097.html
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Ezek a hírek felkorbácsolhatják a kedélyeinket, 
de ennek ellenére, most még ha tudunk töltődjünk 
és készüljünk fel az előttünk álló eseményekre.

Lesz ugyanis egy pár olyan bolygóállás, amire 
érdemes figyelni az elkövetkezendő időszakban.

A májusi hónap legfontosabb bolygóhatásai

Április 28-án pontosul és május 4-ig tart a ha-
tása (Plútó-Merkúr trigon, Plútó-Jupiter szextil)

A Bika jegyében tébláboló Merkúr kissé lelas-
síthatja a gondolkodásunkat és a beszédünket. 
Most nem a nagy pörgés ideje van. Inkább a lel-
ki területeken zajlanak a dolgok és a földi síkon. 
A fényszög azt jelzi, hogy itt az ideje a mély be-
szélgetéseknek, főleg üzleti vagy befektetés té-
mában. Lehetnek, akiket ez az állás kissé fukarrá 
vagy körültekintőbbé tehet. Érdemes szem előtt 
tartani, hogy minek mi az értéke, akár anyagi, akár 
érzelmi síkon. Ha az elmúlt időben dolgoztál a 
mély belső dolgaidon, törekedtél, hogy megha-
ladj magadban bizonyos elakadt részeket, akkor 
most profitálhatsz ebből a törekvésből. 

A Mars-Nap szextil közben aktivizálja a kreatív 
és érző oldalunkat. Jó időszak ez a felszabadult-
ság megélésére, táncra, művészetekre.

Április 30-án egy részleges napfogyatkozás és 
egy újhold köszönt ránk a Bika jegyében, finoman 
lágy érzelmes és földi energiákkal. Az újhold egy 
új növekedési ciklust hoz el. Koncentráljunk most 
az anyagi dolgainkra, befektetéseinkre, az értéke-
inkre. A Marstól is kap egy támogató fényszöget 
a Hold, mely magas szinten egy lelki támogató 
erővel rendelkezik, alacsony szinten viszont táma-
dásként is lecsapódhat.

Közben Vénusz, a szerelem és szépség boly-
gója csatlakozik a Neptun-Jupiter együttállásá-
hoz a Halakban. Ez a stellium egy nagyon kelle-
mes időszakot adhat. A test-lélek-szellem és az 
érzelmeink is regenerálódhatnak. Nagyon termé-
keny időszak ez, ha valaki családalapításban gon-
dolkodik, megnő a fogantatás lehetősége. Ez a 
kiemelt időszak április 23-tól május 6-ig tart. 

Május 3-án, igaz még ebben az együttállásban, 
de a Vénusz átlép a Kos jegyébe és ezzel együtt 
beáll egy Nap-Uránusz együttállás a Bikában. 

Mondhatnám azt is, hogy ezzel egy időben 
vége is a viszonylag nyugis állapotoknak.

05. 11-én Jupiter a nagy kiterjedést, jósá-
got, igazságot és bölcsességet jelző bolygónk 
is belép a Kosba.

Izgalmassá válik a helyzet, érdemes figyelni 
a jelenségeket, történéseket a helyzet innentől 
kezdve csak fokozódik. 

Feltétlenül ide köthető hír, hogy egy most fel-
fedezett üstökös, május 8-án lesz látható az éjsza-
kai égbolton.

A NASA szerint az üstökös május 8-án lesz 
földközelben, amikor mintegy 90 millió kilomé-
terre lesz bolygónktól. 

A hír itt olvasható bővebben: https://24.hu/
tudomany/2022/03/31/szabad-szemmel-latha-
to-ustokos-2022-c-2021-o3-panstarrs/

Következő etapban 05. 16. a Mars kerül 
együttállásba a Neptunnal a Halak jegyében. Ez 
már lelki szinten kissé felkorbácsolhatja a kedé-
lyeket. Akinek problémája van az érzelmekkel, az 
nehezen élheti meg ezt a pár napot. Az áldozati-
ság témája és az áldozatokkal kapcsolatos hírek 
is megnövekedhetnek. Aki hajlamos rá, azoknál a 
kisebbrendűség érzése és a félelmek is fokozód-
hatnak alacsony szinten. Az erő bolygója kapcso-
lódik az érzékenység, a spiritualitás és az elfoga-
dás bolygójához.

Május 21-én a Mars újra egyesíti a Neptun-Ju-
piter együttállást, de a Jupiter immár nem a Ha-
lak, hanem a Kos jegyében tartózkodik. Innentől 
elfelejthetjük a lágy, érzelmes, könnyed dolgokat 
és erősödik a marsikus hatás. Konfliktusok me-
rülhetnek fel vagy erősödhetnek érzelmi és testi 
szinten is. Felkészülhetünk egy pörgősebb idő-
szakra. 

Ugyanezen a napon lép át a Nap is az Ikrek je-
gyébe. 05. 24-ig érezhető ez a hatás, aztán végül 
05. 25-én a Mars is átlép a Kos jegyébe.

Mars-Jupiter együttállás a Kos jegyében

A harcias Mars együttállásba kerül az óriási 
Jupiterrel, mindez a Kos jegyében történik, rá-

https://24.hu/tudomany/2022/03/31/szabad-szemmel-lathato-ustokos-2022-c-2021-o3-panstarrs/
https://24.hu/tudomany/2022/03/31/szabad-szemmel-lathato-ustokos-2022-c-2021-o3-panstarrs/
https://24.hu/tudomany/2022/03/31/szabad-szemmel-lathato-ustokos-2022-c-2021-o3-panstarrs/
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adásul a Plútó is kapcsolódik hozzájuk egy laza 
szextillel. Azt hiszem nem túlzok, ha azt mondom 
az energiáink akkorára növekedhetnek, mint egy 
atomreaktor. Hogy a kollektív térben mi fog tör-
ténni ezzel az együttállással kapcsolatban, azt 
megjósolni nagyon nehéz lenne, de ha alacsony 
szinten nyilvánulnak meg az analógiák, annak óri-
ási következményei lehetnek.

Akár természeti katasztrófa vagy a háborúval 
kapcsolatban lehetnek lesújtó hírek. 

Ha nemesebb céljaink vannak, az ambícióinkat 
tettekkel kell megtámogatni ebben az időszakban, 
de nem árt az óvatosság és a körültekintés, külön-
ben nagy pusztítást végezhetünk. Ez az állás június 
5-ig tart majd, de a mars egészen júliusig a Kos je-
gyében vándorol majd és ezt az erőt képviseli.

Ezt az analógiát szeretném nektek a Symbolon 
kártyáival is reprezentálni, hogy plasztikusabban 
érezhető legyen miről van szó.

      
És amikor ez a két erő összekapcsolódik, akkor 

beszélhetünk a „szent” háborúról.

 
A képen egy „szent harcos” látható, aki tudja, 

hogy Isten nevében és a hitetlenek ellen harcol. A 
hitetlenek mindig a másként gondolkodók, tehát 
azok, akiknek hite különbözik az övétől. Kardja és 
lova a magasba lendül, megsemmisítheti a világ 
alantas (ő legalábbis így gondolja) templomait, 
megölheti a hitetleneket, hiszen tudja, hogy tet-
teiért egyszer majd jutalmat nyer. A pajzsán lévő 
kereszt megmutatja, hogy kinek a nevében hajtja 
végre „szörnyű kötelességét”. Meg van győződve 
róla, hogy „szent háborút” folytat.

Ez az az állapot, amikor az ideológiák kapcso-
lódnak az agresszióval és még egy végletességet 
hozó Plútó is erősíti őket. 

Hogy megőrizzük a nyugalmunkat és a józan-
ságunkat most mindenféle aktív sportba fordít-
hatjuk a mélyen lakozó elnyomott energiákat. 
Lehet az egy kiadósabb tánc vagy egy harcmű-
vészeti óra, de a marsikus erőket tereljük korlátok 
közé és éljük ki amennyire lehetséges a megfele-
lő helyeken.

Az ideológiai dolgokról pedig nem érdemes 
vitázni. Többet segít az elfogadás és ha ez nem 
megy, akkor a leragadt gyermeki részeink felé 
fordítani a figyelmünket, mely ideológiákat gyárt 
és elválaszt.
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PÁLI PATRÍCIA

Mi ellene? Mi mellette?Mi ellene? Mi mellette?
Fájni fog a változás? Igen!Fájni fog a változás? Igen!  
A kérdés már csak az, hogy mennyire!A kérdés már csak az, hogy mennyire!

Egy tervet megvalósítani, haladni a kitűzött cél 
irányába és megtenni minden tőlünk telhetőt egy 
magasabb rendű jó megvalósításáért jó dolog…

Jó dolognak tűnik első pillantásra.
Jó dolognak tűnik egészen a tervezés bizton-

ságos fázisáig.
Jó dolognak és felemelően inspirálónak tűnik 

egészen addig míg el nem kezdi az ember meg-
valósítani, mert abban a pillanatban:

Elérzéketlenedés
A folyamat, melynek során betokozódunk 

saját kis jellegtelen életünk közönyös egysze-
rűségébe, lemondva minden változásra és 
haladásra inspiráló vágyunkról.

A folyamat, amikor a kontrollt nagyvonalú 
előzékenységgel kiadva a kezünkből meg-
alkuvó egyezséget kötünk az élettel, hogy 
cserébe azért, hogy nem várunk már el tőle 
semmi látványosan nagyot, elvezet minket 
csendes vizeken, elcsoroghatunk csendben 
ott a part mellett, hol se hullámok, se üdítő 
csobogások nincsenek.

A folyamat, amikor egyhangú szürkére színez-
zük az életünket és színes ceruza készletünket örök-
re letéve megállapodunk ebben az egy színben.

A folyamat, amikor a siker, a terv megvalósítá-
sának lehetőségét eluralja és felemészti a félelem.

„Minden célul kitűzött terv megvalósítása siker!”
 Fájni fog?
Igen!
 Sikerre fogod vinni?
Talán?!
 Akkor miért érdemes elindulni?
Mert a célok már csak ilyenek! Ha ott lebeg a szemed előtt nem lehet nem elindulni felé!
„Mert a születés misztériumáról pontosan egy dolgot tudunk: „Fájni fog!”

5
jel
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 És ebben a pillanatban a passzív nem tevés, 
a még kicsit önmagunkat egy hamis illúzióba rin-
gató purgatóriumba ragad be az ember, amikor 
még nyíltan, de még önmaga felé sem meri fel-
vállalni a tényt, hogy meghátrált terve megvalósí-
tásától, hanem ehelyett fenntartva még a célmeg-
valósítás illúzióját fedőtörténetekbe csomagolja 
a kialakuló látszattevékenységeket.

 

„Amikor a változás által előidézett fáj-
dalom előzetesen előrevetített szubjektív 
mértéke meghaladja az egyén által tole-
rálhatónak vélt szintet, akkor a célul kitű-
zött terv megvalósítása helyett a megfuta-
modást és feladást választja az ember.”

 
 
Mi az az 5 biztos jel, amikor már a változástól 

való félelem eluralkodott az emberen és meghát-
rált terve megvalósításától, de még húzza az időt, 
hogy nyíltan felvállalja, hogy letett céljairól?

 
1) Túl hosszúra nyúló elméleti tervezés, va-

lós tettek nélkül
Minden részletet pontosan ki kell dolgozni!
Minden eshetőségre pontosan fel kell készülni!
Nem szabad addig lépni, míg a terv pontosan 

kidolgozva nincsen!

Ott marad ugyan a remény, hogy az ember ha-
lad a célja megvalósítása felé, de tény attól tény 
marad, hogy tényleges lépés, valódi megméret-
tetés nem történik. Ami egy hamis biztonság illú-
zióját kelti. A haladás hamis illúzióját. Hiszen egy-
részről nyilván ott van a megingathatatlan tény, 
hogy az ember dolgozik a terve megvalósulásán, 
de másrészről ott a csapda helyzet, hogy konkrét 
tettek híján valójában semmi nem történik, fikció 
marad csupán minden.

És a helyzet a végtelenségig elhúzható és di-
namikája egy egyszerű matematikai képletbe 
foglalható. Minél több idő telik el az elméleti 
tervezés tétlen világában annál minimálisabb az 
esélye a tényleges megvalósulásnak!

2) A környezet megszokott rendjének fel-
borítására való hivatkozás

„Mit fognak a többiek ahhoz szólni, hogy én 
elkezdem az új tervemet, önmagamat megvaló-
sítani?”

„Talán várnom kellene még egy picit, míg el-
kezdem megvalósítani a tervemet, hogy ne borít-
sam fel annyira a környezetem megszokott élet-
ritmusát!”

„Most talán ez nem a legideálisabb pillanat, 
hogy belevágjak egy önmegvalósító akcióba…!”

„Ha majd az már biztos lesz, akkor majd merek 
már a saját tervem megvalósítására koncentrálni!”

És akkor ez csak egy rövid bevezetője annak a 
hosszú sornak, amivel a meg nem valósított terv 
okaként a környezeti faktorokra fogja az ember. 
Amiben megtalálja annak a legalitását, hogy mi-
ért kell neki „áldozatot hoznia” és lemondani sze-
mélyes céljáról egy közjó érdekében. Egy folya-
mat, amiben az ember személyes felelősségét és 
kontrollját saját élete felett feladja és teszi mindezt 
úgy, hogy a környezetére hárítja ezt a felelőssé-
get, őket jelöli meg okként. Egy folyamat, amiben 
a kicsúszott élete miatt majd az ember önmagát 
áldozatként feltüntetve a környezetére mutogatva 
tud felelősöket és bűnbakokat keresni.

Egy folyamat, amiben a környezetét, mint vé-
dőpajzsot használja fel mindazért, hogy igazolja 
meg nem lépett lépéseit.

 
3) Új, másik vonzó lehetőségek fókuszba 

hozása
Ha elköteleződök egy terv mellett cserbenha-

gyom a többi álmomat!

Mert elköteleződni valami mellett egyben 
egyet jelent lemondani minden másról!
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De honnan tudjam, hogy mit az egyenlők sorá-
ból piedesztálra emeltem, megérdemli-e az első 
helyet?

De honnan tudjam, hogy a sorban maradó 
tételek nem érdemelnének-e inkább jobban a 
megvalósításra, a fókuszba helyezésre?

Hirtelen a megvalósításra szánt terv melletti 
érvek halványodni és megkérdőjeleződni kezde-
nek és a sorban álló többi „wanna be” terv mellett 
szóló érvek elképesztő erővel és tempóval erősö-
désnek indulnak. És a tiszta képlet egyre bonyo-
lultabbá kezd válni.

Olyan ez, mint mikor a repülőjegyünket le-
cseréljük az induló járatok kijelző táblájára. Azaz, 
amikor konkrét helyre szóló és oda eljuttató re-
pülőjegyünket lecseréljük egy epedező vágyako-
zásra. Amikor beállunk a reptér közepén az indu-
ló járatokat mutató kijelző elé és azon kezdünk el 
gondolkodni, hogy ide is mennék, meg oda is, de 
az is vágyott opció lenne, nem is beszélve arra a 
másik vonzó desztinációra. És végignézzük újra 
és újra, ahogy az egyik vágyott célpontba induló 
repülőgép a másik után tűnik el a kijelzőről jelez-
ve, hogy elhagyva a földet megkezdte útját a cél-
pontba. És miközben földbe gyökerezett lábbal 
állunk ugyanott és se ide se oda, de amoda sem 
indultunk el, mert nem tudtunk dönteni. És így 
megy el egyik nap a másik után, egyik repülőgép 
a másik után… nélkülünk.

Mert sehova nem jutunk el, ha egyik repülőre 
sem szállunk fel!

Mert sehova nem jutunk el, ha egyetlen cél 
mellett sem köteleződünk el!

 
 4) Jelen helyzet újragondolása, relatív túl-

értékelése
Az aktuális különösen nem szeretett és lépésre 

sarkalló tételek hirtelen kezdenek megszelídülni 
és hosszan okfejtések bonyolult hálózatán ke-
resztül elfogadhatóvá válni.

A folyamat, melyen keresztül az ember meggyő-
zi önmagát, hogy ami van, az alapjában véve nem is 
olyan rossz, nem is olyan elviselhetetlen.

Ahhoz, hogy az ember a saját torkán ezt a 
tényt le tudja nyomni pontosan egy dolgot kell 
megtennie, saját éleslátását és helyzetek feletti 
tisztánlátást kell tartósan – s talán visszafordítha-
tatlan módon – eltorzítani. Önmagának kell el-
lentmondani és saját magát kell meggyőzni arról, 
hogy rosszul és helytelen mértékkel felcímkézve 
ítélte meg azt a helyzetet, amiben van, amiből 
tovább szeretne lépni és túlzottan pozitívan és 

túlidealizált reményeket fűzve kezdett el gondol-
kodni egy esetleges új tervben.

Ez maga az elérzéketlenítési folyamat, amiben 
az ember a változás iránti belső motivációt és szen-
vedélyt tematikusan kioltja önmagából, önszándé-
kából és önkezével életéből, érzéketlenné és tom-
pán érzővé téve önmagát, ezáltal nem érzékelve a 
változás szükségességének valódi súlyát.

És marad egy szürkére színezett világ, benne 
az egyszerű és nem nagyra vágyó igényekkel.

Végül is nem is olyan rossz a langyos víz!
Végül is egész kellemes testmeleg hője és jól 

ismert mikróflóra közege ismert számomra, on-
nan tovább állni a bizonytalan semmibe veszé-
lyes és túlon-túl vakmerő lépés lenne!

5) Túl nagy konkurencia miatti elbizonyta-
lanodás

Sharjah traffic.
Igen a híres hírhedt dubai Sharjah tarffic, ahol 

a 6 sávos és sok leágazós útból 2 sáv végelátha-
tatlan hosszan be van dugulva. Mintha az egész 
világ arra haladna. Mintha az egész világnak arra 
lenne dolga.

Végeláthatatlan sor, ahol a betonelválasztó 
tömbök szorító falai közé reked az ember a me-
nekülés lehetősége nélkül. Ahol marad a porosz-
kálás a többi versenytárssal együtt.

Ki hitte volna, hogy pont most, pont ebbe az 
irányba ennyi ember tart?

Ki hitte volna, hogy mások fejében is pont 
ugyanez a gondolat fogant meg, s kezdte meg 
megvalósítását pont akkor, pont úgy, pont ugyan-
ott, mint én?

Sokadik sorszámú lettem a sorban, ahol még 
meg sem mutathatom, hogy én különb vagyok, 
hogy terveim unikalitásánál fogva jóval előrébb 
rangsorolható vagyok!

Hogy csak azért, mert most léptem fel a futó-
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szalagra nem kell a környezet által diktált egyen-
ritmusban, egyenlépésekben haladnom, hiszen 
én unikális vagyok!

Mert ott a többi sáv, ahol szabadon lehet ha-
ladni, ami nem Sharjah traffic!

Ahol elvétve száguld csak autó és haladhat 
mindenki a saját ritmusában, nem zavarva, nem 
feltartva a többi versenytársat, akik egy darabon 
útitársak, majd térnek le saját útjukra.

Dinamikus pulzálással összetalálkozva majd 
különválva.

Ez a kép volt a fejemben, mikor a tervem meg-
valósításába kezdtem!

Egy út, ahol haladok a magam tempójában 
előre és egymást nem zavarva, egymás útját nem 
keresztezve vagyok én s versenytársaim jelen.

Ahol csak részlegesen futok párhuzamos utat 

a versenytársakkal, néha összecsatlakozunk egy 
pár ponton, de a teljes út csak az enyém, ettől kü-
lönleges és karakteresen egyedi.

Nem Sharjah trafficra számítottam!
Nem egy mások által nekem kiosztott sor-

számmal poroszkáló, betontömbök merev falai 
közé szorított, külső ritmus által diktált menetre 
terveztem!

A saját tervemet nem egy mások által diktált 
ritmus és kontroll által meghatározott idegen kéz-
nek terveztem!

 
És, ha ennyi félelem övezi egy terv megvaló-

sítását, akkor mégis mi szól amellett, hogy mégis 
belevágjon az ember?

Egy egyszerű mondat!
 
Életet kell adni annak, ami élni akar!

https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
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Dare to be the best! Dare to be the best! 
Építsd tudatosan önmagadat!Építsd tudatosan önmagadat!
Építsd tudatosan pályafutásodat! Építsd tudatosan pályafutásodat! 
– – A mennyből tényleg csak a pokolba vezetA mennyből tényleg csak a pokolba vezet
   közvetlen út   közvetlen út

PÁLI PATRÍCIA

„A mennyország szilánkjai a gyémántok” – ez a mondat, ami a James Bond: Halj meg máskor 
című filmben hangzik el azt hiszem nekem íródott, hiszen ennél gyönyörűbb kép nem is léte-
zik arra, hogy megértsük és elmeséljem, hogy miért is jutnak a pokolra, az addikciók legmé-
lyebb és legsötétebb bugyraiba a tehetségek.

Hogy miként válik hirtelen értelmezhetetlen hellyé a tehetség számára a világ abban a pilla-
natban, mikor tehetségének tárgya megszűnik létezni az életében?
Hogy miként válik semmivé az én tehetsége elhalványodása után és indul meg ezzel párhu-
zamosan rögtön a fejveszett hiánypótlás? 

„A tehetség a test autoimmun be-
tegsége, ami önmagát felemésztve 
taszítja a mennyből a szenvedés leg-

mélyebb poklaiba a tehetséget”
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Nos erre – az amúgy az addikciókba és tragé-
diába torkolló – helyzetre és jelenségre van egy 
kedves példám, ami rögtön eszembe jut, amikor 
arról kezdek el mesélni, hogy válik semmivé a 
tehetség mikor tehetségének tárgya megszűnik 
létezni.

Szóval a történet így hangzik:
Mark Owen a Take That fiú csapat oszlopos 

tagja egy interjúban a Take That feloszlása utáni 
időszakról és az akkor induló szólókarrierjéről 
vallott.

„Nem értettem, hogy miért nem viszi senki a 
táskámat” – hangzott el az egyik mondata.

A Take That alatti korszakban az irántuk való 
rajongás legmagasabb fokait élhette át, amikor 
minden egyes kis mozdulatára tucatnyi ember 
figyelt és ugrott. Mindenki a kegyeit kereste és 
az egész világ körülötte forgott. Ez volt a minden-
napjainak természetes része, ez lett a létének va-
lósága. Ő lett a sztár.

És mi történt, mikor szóló karrierbe kezdett? 
Erről mesélte, hogy nem is értette, hogy magá-
nak kellett vinnie a táskáját. Nem is értette, hogy 
nem ugrik tucatnyi ember, hogy megragadja és 
helyette vigye a táskáját.

Mi történt a világgal?
Én = a sztár
Én én maradtam, azaz megmaradtam sztárnak 

lenni. Akkor miért nem így viszonyul a világ hoz-
zám? Miért foszt meg énemtől, mikor nem sztár-
ként kezel engem már tovább?

És ha nem sztárként kezel – én = a sztár alap-
képletből kiindulva – akkor ki vagyok én?

Lépjünk vissza és építsük fel hogyan is szól ez 
a mennyből a pokolba menő történet, hogy az én 

= a tehetség képlet felborulása esetén a tehet-
ség, azaz végső soron az én, az identitás elveszté-
se után a keletkezett űrt miért egy addikció fogja 
feltölteni.

Mert, hogy mit szoktam mondani én?
A Dare to be the best! Építsd tudatosan önma-

gadat! Építsd tudatosan pályafutásodat!  tehetsé-
gekre fókuszáló konzultációs munkámat kedves 
kis bájjal a gyémántcsiszoló leányvállalatomnak 
hívom – a Solumination brandemen belül.

Mert, hogy azt mindig el szoktam mondani, 
hogy a tehetségekkel való munka pont olyan, 
mint a gyémántcsiszolás. Egy nagyon nagy érték 
van az ember keze között, ahol precíziós mozdu-
latokkal kell lefejteni a tökéletesség útjában álló 
részleteket. Egy nagy érték van az ember keze 
között, ahol egy rossz mozdulattal örökre tönkre 
lehet tenni és értékétől meg lehet fosztani.

Mert a tehetségek kapcsán mindig el szoktam 
mondani, hogy a mennyből csak a pokolba ve-
zet közvetlen út, a földön nincs kiszállás. Hiszen 
a tehetség maga arra predesztinálja az embert, 
hogy valami nagyon különleges – földi halandó 
számára elérhetetlen – dolgot hozzon létre, ami 
a mennybe repíti a tehetséget. De ha a tehetség 
nem tud kiteljesedni vagy ha kiteljesedése után 
eltűnik a tehetséges ember életéből, akkor a 
pokol mélye vár a tehetségre, Hiszen a gyémánt 
kemény és élesre csiszolt széle mély sebeket ejt 
kidolgozójának önnön testén. Így fordul a tehet-
ség, a saját tehetsége önmaga ellen.

„Szélsőséges, impulzív, nem evilági és pici bu-
borékba zár – a menny és a pokol is pont ugyan 
ilyen.”

Mert a pokol a menny antipodeja.
Linville énkép összetettség elméletével szok-

tam levezetni a tehetség önző dinamikáját, hogy 
miként sajátítja ki az összes életterületet és szűkíti 
le az én-t a tehetség szűk keresztmetszetére.



64   CsPM

Az én-t, az énképet felépítő énkép részeket négy 
nagy csoportba, összetevőre tudnám osztani.

én = személyes összetevő + társas összetevő 
+ szakmai összetevő + szabadidős összetevő

A tehetség ezeket az én összetevőket kebe-
lezi be szépen sorban és hozza fókuszba a kivá-
lóság, a többre hivatottság tényét és egyedural-
kodó erejét.

Először a személyes összetevő kerül a tehet-
ség uralma alá.

…mert én nem középszerű embernek szület-
tem

Hogy a tehetséges ember a tehetségével 
kezdje el önmagát azonosítani abban a környe-
zetének nagyon nagy szerepe van, hiszen ők 
lesznek az első olyan közeg, akik a tehetségnek 
kiemelt fókuszt kezdenek adni a többi szemé-
lyiségvonással szemben. A környezet lesz, aki 
először észreveszi a tehetség csíráját és teszi az 
egyszerű embert át a tehetségeknek szánt szűk 
elit csoportba és kezdi ezáltal másképp kezelni a 
tehetségesnek kikiáltott embert.

A tehetség, mint személyiségvonás mindenek 
felett álló lesz, hozzá képest minden másodren-
dű, a tehetség alá rendelt lesz.

Így kapja meg az első területet a tehetség és 
lesz az énről szóló képlet így átírt

én = a tehetség + társas összetevő + szakmai 
összetevő + szabadidős összetevő

Második lépésben a szabadidős összetevőt 
veszi hatalma alá a tehetség

…mert én nem középszerű időtöltéssel töltöm 
el rendelkezésemre álló szabadidőmet

A tehetség kibontakoztatásának egyetlen 
módja a szorgalmas és alázatos munka és a még 
több munka. Ehhez pedig időre van szükség és 
egy nagyon fókuszált tervezésre, amiben a spon-
tán örömet okozó dolgok nem igazán férnek 
bele. Ezért a tehetséges embernek elég hamar le 
kell mondania minden a tehetségétől különböző 
és annak fejlesztéséhez szorosan nem kapcsoló-
dó szabadidős tevékenységről azon szellemiség 
által vezérelve, hogy: „Mindent meg kell adni a 
tehetség kibontakozásának érdekében!”

A tehetség és annak gyakorlása, fejlesztése 
egy minden érdeken felülálló tényező lesz.

Így kapja meg a második területet a tehetség 
és lesz az énről szóló képlet így átírt

én = a tehetség + társas összetevő + szakmai 
összetevő + a tehetség

Harmadik célpont a társas összetevő lesz
…mert én nem középszerű emberként élek az 

emberek fejében
A tehetséges ember alien-ként él az átlagem-

ber fejében a kortársaitól eltérő életvitelének kö-
szönhetően. És ezen életvitelnek köszönhetően 
egyben perem helyzetbe is kerül az átlagembe-
rek világában a tehetséges ember.

Talán ezen a ponton a legmarkánsabb a tehet-
séges ember zárt kis világba való szorulása.

Itt húzódik az a nagyon markáns lélektani ha-
tár, amikor a tehetséges ember tehetsége tárgyá-
nak végleges „rabja lesz”, amikor már a legtöbb 
szál elvágódik egy „átlagos élet” lehetőségétől. 
A társas közeg ilyen arányú leszűkülése és ilyen 
mértékű inkompatibilitása az átlagember életé-
hez képest már a „földi élettel” való összeegyez-
tethetetlen állapot végleges beállását idézi elő.

Lesz az átlagember és a tehetséges emberek 
világa. A tehetség ilyenkorra már elkezd szépen 
letisztulni és egyre jobban megcsillan a gyémánt 
tiszta ragyogása, de egyben elkezdenek a tűhe-
gyes élek is kirajzolódni.

Így kapja meg a harmadik területet a tehetség 
és lesz az énről szóló képlet így átírt

én = a tehetség + a tehetség + szakmai össze-
tevő + a tehetség

És a negyedik én összetevő már olyan magától 
értetődő módon adja oda magát a tehetségnek

…mert én nem középszerű hivatás gyakorlásá-
ra születtem

Az, hogy a tehetség teljes embert követel az 
nem kérdés, így az már nem is kérdés, hogy a 
szakmai összetevő kinek, minek lesz dedikálva.

A tehetség egy kiemelkedően magas szinten 
áll a tehetséges ember képesség repertoárjában.

Így, hogy egy a tehetségtől eltérő hivatást vá-
lasszon a tehetséges ember az elképzelhetetlen. 
Hiszen olyan markáns kontraszt van a tehetség és 
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a többi képesség között, olyan hatalmas űr tátong 
aközött, hogy a tehetség által mit lehet elérni és 
a többi képességre építő utak által, hogy nem is 
kérdés, hogy mi az egyetlen és kizárólagos út.

Vagy talán fogalmazhatunk úgy is, hogy a te-
hetséges ember élete eleve a tehetség, mint 
szakma kibontakoztatásának van dedikálva attól 
a pillanattól kezdve, hogy először megtapasztalja 
és megéli tehetsége erejét.

Így kapja meg a negyedik területet a tehetség 
és lesz az énről szóló képlet így átírt

én = a tehetség + a tehetség + a tehetség + a 
tehetség, ami röviden annyit tesz, hogy

én = a tehetség

Ezzel a lépéssel érinti meg a mennyország va-
rázsa a tehetséget és szakad el úgy a földi léttől, 
hogy oda már többé kötődése nincsen. Épülő 
kötődési szálai a mennyország felé lesznek, ahol, 
ha ki tudja ezeket a kötődéseket stabilan alakítani, 
akkor a tehetség önmagát a mennyország részé-
vé, lakosává tudja tenni. Mely kötődési pontok, ha 
megszűnnek létezni, vagy ki sem tudnak alakulni, 
akkor – a kialakított földi életből való számkivetett-
ség okán – a mennyország antipodejában tudnak 
majd csak legközelebb köteléket találni, ami nem 
más, mint a pokol, azaz az addikciók világa.

…mert akinek helye a földön nincsen, annak 
mélyebbre kell süllyednie, hogy a feledés kegye 
által túl tudja élni a mennyországból való szám-
űzetését!

És ez lesz végül az addikciók önpusztító világa, 
ami éppen olyan kis buborékba zárja a tehetsé-
get, mint tette azelőtt a tehetsége tárgya.

Mert a mennynek a pokol az antipodeja…

https://ujegyenloseg.hu/category/podcast/zold-egyenloseg/
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A mai rohanó világban egyre többen visszavágyunk a 
természetbe, a gyökereinkhez, ahol megpihenhetünk 
és feltöltődhetünk. Ennek apropóján Kovács Dórával, 
a Coconutoil Cosmetics megálmodójával beszélget-
tem, aki bepillantást engedett az organikus kozmeti-
kumok univerzumába, elmesélte a történetét, és szó 
esett a termékekről is, amelyek olyan magas minő-
ségűek, hogy akár belső fogyasztásra is száz száza-
lékban alkalmasak lehetnek.

Ha jól tudom gyermekkorod óta rajongsz a természetért 
és a növényekért. Hogyan inspirált ez a gyerekkori sze-
relem téged arra, hogy saját termékcsaládot fejlessz?

Szerencsés helyzetben voltam gyerekként, mert szinte 
nagymamám gyógynövény kertjében nőhettem fel. Ez 
adott elég inspirációt ahhoz, hogy gyógynövény ter-
mesztő és aroma terapeuta lettem. A természet iránt 
érzett szeretet és tisztelet az utazásaim során még in-
kább felerősödött bennem. Számomra az érintetlen 
természettel való kapcsolat egy spirituális út is. Mikor 
Ázsiába kijutottam, megismerkedtem az Ayurvéda 
gyógyászattal és azon belül is a kókusz olajjal és annak 
jótékony hatásával. Összességében ezek a folyamatok 
vezettek oda, hogy megalkossam a saját termékcsalá-
dom. Küldetésemmé vált, hogy minél több ember ta-
pasztalja meg saját bőrén az érin-
tetlen természet gyógyító hatását.

Milyen problémákra ajánlanád a 
termékeid? 

Kizárólag a hidegen sajtolt, or-
ganikus kókuszolajnak van több 
mint 43%-os laurinsav tartalma. 
Ennek a különleges összetételnek 
köszönhető a vírus, gomba- és 
baktériumölő tulajdonsága. Ösz-
szehasonlításképp, ez a molekula 
természetes úton csak az anyatej-
ben található meg 6-10%-ban. 
Mivel ilyen magas százalékban 
megtalálható a kókuszolajban, 
ezáltal nagyon hamar, a bőrün-
kön keresztül felszívódva pedig 
még gyorsabban kifejti jótékony 
hatását. Számos jótékony hatása 
mellett ajánlott bőr problémákra, 
pikkelysömörre, ekcémára vagy 
rózsa hámlásra is. 

Az Ayurvéda szerint csak azt kenjük a bőrünkre, amit 
meg is ennénk - olvastam a weboldalon. Kérlek mesélj 
még bővebben erről a hitvallásról!

Az Ayurvéda egy több, mint ötezer éves indiai nép-
gyógyászat, amivel én először Srí Lankán találkoztam, 
ahol a mai napig életvitelszerűen használják. Érdekes-
ség, hogy ott az orvos a betegeitől azért kapja a 
fizetését, hogy az emberek egészségesek 
maradjanak. Ha valaki megbetegszik, akkor 
az orvos nem végezte jól a munkáját, ezért 
fizetség sem jár. 
Ott a test és a lélek kapcsolata össz-
hangban van és mindent felhasznál-
nak, amit a kertben, a dzsungelben 
megtalálnak, annak érdekében, 
hogy egészségben éljenek. A 
„csak azt kenjük a bőrünkre, amit 
meg is ennénk” elv lényege, hogy 
a hatóanyagok nem csak belső-
leg, hanem külsőleg, a bőrünkön 
keresztül is felszívódnak és kifejtik 
jótékony hatásukat a szervezetünkre. 

Hogyan segítenek a Coconutoil kozmetikumok, mi a 
titok?

A titok az alapanyag minősé-
ge: saját receptjeimhez a kó-
kuszolajat egy személyesen 
kiválasztott családi, organikus 
gazdálkodásból, az egyéb ösz-
szetevőket lehetőleg hazai, bio 
gazdálkodásokból szerezzük 
be. Nem használunk semmilyen 
kemikáliát vagy tartósítószert 
és a termékeink vízmentesek! 
A Coconutoil Cosmetics külön-
legessége abban rejlik, hogy 
a legjobb minőségű hidegen 
sajtolt olajokat használjuk alap-
anyagként kozmetikumainkba és 
emellett minden csomagolásunk 
környezetbarát, mert nem csak 
bőrünket, hanem környezetün-
ket is védenünk kell.

www.coconutoilcosmetics.hu

(x)

Csak azt kend a bőrödre, 
amit meg is ennél!

>>>

https://coconutoilcosmetics.hu/tortenetunk/
https://coconutoilcosmetics.hu/tortenetunk/
https://coconutoilcosmetics.hu/tortenetunk/
https://coconutoilcosmetics.hu/
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CZECZON

Akár néhány éven belül háttérbe szoríthatja 
a szóját a borsó a növényi fehérjék piacán – kö-
zölte a Roland Berger. 

Háttérbe szoríthatja a szóját 
a borsó

A tanácsadó cég a növényi fehérjék iránti ke-
reslet bővülésére számít a fenntarthatóság, az ál-
latvédelem és az egészség felértékelődése miatt. 
A növényi fehérjék előállítása ugyanakkor egye-
lőre nem tart ezzel lépést, sőt a génmódosítás és 
a termesztéshez szükséges erdőirtás miatt a szója 
is vesztett a népszerűségéből.

2022. május 31-ig a összes termékére 20% 
kedvezmény jár a Csak POZITÍVAN Magazin olvasóinak az alábbi 
kuponkóddal:
  Kuponkód: COCOCSPM20
  webáruház: https://coconutoilcosmetics.hu/

A fogyaszthatóság, a költséghatékonyság, az 
elérhetőség, a minőség, valamint a fenntartha-
tóság döntheti majd el, melyik növényi fehérje 
léphet be nagyobb mértékben a húst és a tej-
termékeket kiváltó növények piacára. Bár kissé 
drágább a szójánál, a borsó mégis megelőzheti, 
mert gluténmentes, és fenntartható módon ter-
meszthető. 

A Roland Berger ma még hiányolja az össz-
hangot a fogyasztói igények és a gazdák kíná-
lata között, de arra számítanak, hogy az évtized 
közepére stabilizálódhat a helyzet. A termelők-
nek érdemes készülniük az átalakuló keresletre, 
hiszen jobb pozíciót foglalhat el a növényi fehér-
jék piacán, aki a többieket megelőzve változtat a 
kínálatán.

https://coconutoilcosmetics.hu/
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GÓDOR ANITA

Köszönöm, Anya!

Az életet. A szeretetet. A biztonságot. A féltést. A 
tiltást. A megengedést. Az elengedést. 

Köszönöm, hogy mindig mellettem álltál. Akkor 
is, amikor nem akartam.

Köszönöm, hogy megmutattad, hogy az embert 
a hibáival együtt kell elfogadni… és szeretni. Akkor 
is, ha nem tökéletes. 

Így lettem én. Olyan, amilyen. Állandó változó. 
Tökéletesen tökéletlen.

De szerethető.
…és amióta Anya vagyok, már pontosan tudom, 

hogy milyen nehéz lehetett velem. 
Szeretni… akkor is, amikor nem volt bennem 

semmi szeretetre méltó.

A tökéletest könnyű szeretni. 
De nincs olyan, hogy tökéletes! 
Se gyerek, se élet, se kapcsolat!

Anyává válni misztikum, de az anyaság -valljuk 
be- sokszor nem egy hálás, mesebeli szerep.

Nem tudsz minden pillanatban „jól” szeretni. 
Meg kell találni az „arany középutat”, hogy ne 

legyél se túl sok, se túl kevés. 

Te mindig csak jót akarsz neki, de Ő, azt -abban 
a pillanatban- nem úgy gondolja… és szemtelen 
lesz, és visszadumál, és mindent IS jobban fog tud-
ni nálad. 

Igen, lehet utálni is fog! …mert csalódott, mert 
haragszik rád, mert gondolkodás nélkül kimondja 
mindazt, amit érez, amit gondol rólad. 

Türelmesnek kell lenni. Idővel majd újra minden 
a helyére kerül. 

Nem az eredeti helyére, de a helyére. 
…és mindeközben te ugyanúgy szereted, mert 

az anyai szeretet feltétel nélküli.
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De a gyerekvállalás nem jelentheti azt, hogy at-
tól a pillanattól mindenkit és mindent a gyermek 
alá rendelünk. (magunkkal az élen) 

Anya vagy…de NŐ, feleség, legjobb barátnő is. 

Anyává válni nem önfeladás és nem
önfeláldozás! Mindig legyen idő önmagadra!

A „me time”-ra szükség van, hogy kiszakadj a 
mókuskerékből. Bármit csinálhatsz, egyetlen sza-
bály van, nem szolgálhatja mások javát, kizárólag a 
saját örömödre fordíthatod. 

Az „énidő” nem luxus! Használd ki! 

A gyerek korona legyen a kapcsolatban,
ne bilincs!

Kedves Férfiak! 
Ugye ismeritek a mondást: „Ha egy nőnek rossz 

napja van, akkor neked is az lesz.”
Hagyjátok Anyát kicsit semmit tenni. Látszó-

lag Ő egész nap otthon van, amíg Te dolgozol, 
de a gyerekekkel való törődés rengeteg energiát 
emészt fel. 

Igen, lehet, hogy ma Neked kell megfürdetni 
a gyerkőcöt, vagy elolvasni az esti mesét, de hidd 
el, hosszútávon kifizetődik a befektetés. A közösen 
eltöltött Apás estékre örökké fog emlékezni a gyer-
meked. 

És a párod is!
Hatványozottan igaz ez azokra az Édesanyákra, 

akik különleges bánásmódot igénylő gyermeket 
nevelnek. Ha valami váratlan dolog miatt felborul 
a jól megszokott világunk, akkor sem kell kétségbe 
esnünk. Persze az elején igen, és nem szépítem: 
nehéz lesz. 

Brutál nehéz! …és sokszor akarsz majd sikítani, 
feladni, világgá menni.

Lehet, hogy a legnehezebb időszakokban az 
én-idő csak pillanatokban lesz mérhető, de sose 
felejtsd el, a túléléshez néha egy nagy levegővétel 
is elég!

Májusi receptemet az Édesanyáknak ajánlom.
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Epres Galette
(szénhidrátcsökkentett, cukormentes)

Mindenki nyugodjon meg, csak a neve ilyen 
ijesztő, az egyik legkönnyebben elkészíthető desz-
szert, amit valaha is sütiztem! Ellenben nagyon tet-
szetős.

Hozzávalók 
(tészta):
300 g dia-well-
ness -50% liszt
240 g vaj
120 g görög 
joghurt
1 citrom leve
8 e.k. HIDEG 
víz
1 csipet só

1 db tojás + 1 
e.k víz(kenés-
hez)
1 e.k. eritrit 
(szóráshoz)

Epres töltelék:
10 dkg szele-
telt mandula
80 dkg eper
2 e.k. dia-well-
ness -50% liszt
10 dkg eritrit

Tészta elkészí-
tése:

Lisztet, a sót 
összekeverjük, 
a felkockázott 
hideg vajjal el-
morzsoljuk. Be-
letesszük a gö-
rög joghurtot, 
citromlevet és a vizet, majd gyors mozdulatokkal 
tésztává gyúrjuk. (Ha ragacsos, még egy pici lisz-
tet adunk hozzá.)

Amíg folpackba csomagolva, minimum 30 per-
cig a hűtőben bújtatjuk, elkészítjük a tölteléket.

Epret megmossuk, félbe vagy negyedbe vág-
juk. Mandulát, lisztet, eritritet összekeverjük.

A fél óra elteltével a tésztát a hűtőből kivesz-
szük, kettéosztjuk, majd ugyanazzal a lendülettel az 
egyik felét a hűtőbe visszatesszük. Vagy a másikat.

Tésztából gombócot formázunk, sütőpapír kö-
zepén elhelyezzük, kerekre kinyújtjuk (kb 0.5 cm 
vastagra). Közepére (szélétől 2,5-3 cm-re már nem 
kerül töltelék!) fele mandulás keveréket rászórjuk, 
majd az eprünk felét is ráhalmozzuk. Szélét körben 
visszahajtjuk, a tészta peremét a vízzel elkevert to-
jással lekenjük, és kevés eritrittel megszórjuk. 

Előmelegített, 180 fokos sütőben, 30-35 perc 
alatt készre sütjük.

Amíg az első sül, addig várakozó álláspontra he-
lyezzük a másodikat is.

Hűtés idejére konyhapult mellé zsoldoshadse-
reget állítunk, és nem engedünk a közelébe senkit!

Ch teljes mennyiségben: 215 g
Ch 1 szeletben (2x8 nagy szeletre vágva): 13,5 g 

Ch/szelet

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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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://kaveszunet-az-elmenek.webnode.hu/kapcsolat/
https://cspm.hu/
https://www.facebook.com/csakpozitivanmagazin
https://www.instagram.com/csak_pozitivan_magazin/
https://www.linkedin.com/company/csak-pozit%C3%ADvan-magazin/
https://hu.pinterest.com/csakpozitivanmagazin
https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/referenciak/


Csatlakozz 
közösségünkhöz!

Itt olyan lehetőségeid lesznek,
amelyeket máshol nem kapsz meg!

“Csak Pozitívan - A tudatos ember magazinja” csoport

Biztonságban 
a komfortzónán túl is!

https://www.facebook.com/groups/273584193762189
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PETŐ CSILLAPETŐ CSILLA

A tudatos egészség útja!
– Hogyan rombol a stressz, a félelem?

Ráadásul minél több hasonló információ ér 
bennünket, azok szépen lassan beépülnek a tu-
datalattinkba. Ha valamit több helyen többször 
ismételnek az elménk elhiszi, olyan, mint egy 
program.

Ahogy pozitívan is programozhatjuk magun-
kat, úgy ez negatív irányban is megvalósul.

Sőt, ha jobban ránézünk az életünkre, elménk-
re, sokkal több a negatív érzés és gondolat, mint 
a pozitív.

Ébernek lenni kötelező, de ami beépül mégis, 
az olyan alattomosan teszi mindezt, hogy észre 
sem vesszük.

Mi is pontosan a félelem?
„A félelem a jövőbe vetített negatív kép, ami 

sosincs a jelenben” (Pető Csilla)
Talán elcsépelt szavak, hogy légy mindig a 

jelenben, de a jelen-lét, az mindig az adott pilla-
nat, és ha jól belegondol bárki, ha jelen vagy, ott 
nincs félelem!

Mitől szoktunk félni?
- félünk, hogy betegek leszünk
- félünk, hogy majd történik valami rossz 
 velünk
- félünk, hogy elveszítjük a munkánkat
- félünk, hogy elveszítjük 
 a családtagjainkat
- félünk attól, hogy meghalunk
Ugye, ismerős gondolatok?

Hogyan rombol a félelem, a stressz?
Az agyunk nem tesz különbséget, vélt vagy va-

lós veszély között, ami azt jelenti, hogy szemben 
állunk egy oroszlánnal, vagy csak attól félünk, 
hogy valami veszély leselkedik ránk, mindegyik-
re pontosan ugyanúgy reagál. Megemelkedik a 
stresszhormonszintünk, azaz a kortizol szint.

Ha sok a stressz és a félelem az életünkben, és 
tartósan fennáll a magas kortizol szint, az mellék-
vese kifáradáshoz vezethet.

Romlik a koncentrációs képességünk, nem tu-
dunk jól aludni.

Az éjszakai minőségi alvás fontos része az él-
tünknek, hiszen meghatározza a következő na-
punk dinamikáját is.

Az állandó nyomás kedvezőtlen folyamatokat 
indít el az agyban és a testtartásunkban is, és mi-
nél hosszabb ideig áll fenn ez az állapot, annál 
nehezebb orvosolni. 

Az állandó stressztől romlik a memória, a kró-
nikus stressztől az agy leépülhet.

Ha javítani szeretnénk a stressztűrő képessé-
günket, csökkenteni kell a kortizol agyunkra gya-
korolt hatását!

Naponta megjelenik az életünkben valami, 
ami félelmet generál bennünk. Hallgatjuk a híre-
ket, tv-t nézünk, és az interneten is lépten nyo-
mon belebotlunk negatív információkba.

Ez a folyamatos információ cunami túlterheli 
az idegrendszerünket.

Az idegrendszer túlterheltsége, a szervezet 
számára egy állandó készültségi állapotot ered-
ményez.
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Mi történik, ha veszélyt észlelünk? Ez ugye, le-
het vélt vagy valós veszély!

Két módon reagálhatunk erre:
- fuss
- vagy üss
A félelem, vagy veszélyérzet hatására az agy 

kiadja a parancsot és stresszhormonokat termel, 
hétköznapi nyelven megnő az adrenalin szint, 
ami azt eredményezi, hogy magasabb lesz a pul-
zusunk, nő a vérnyomásunk, hiszen ez kell ahhoz, 
hogy cselekedni tudjunk. Futni, vagy ütni.

Ha vélt veszély van, ez a folyamat akkor is 
megtörténik, de mivel nem kell futni, vagy ütni, 
és ezek a tünetek megjelennek, akkor beszélünk 
pánikbetegségről, ami az emberek elmondása 
szerint a semmiből jelenik meg. Egészen biztos, 
hogy volt egy gondolat vagy érzés, ami ezt elő-
hozta. Ha nincs valós veszély és ezek a tünetek 
megjelennek, legjobb elmenni mozogni egyet, 
hogy a megemelkedett stresszhormonszint le-
csökkenjen.

Mégis mit tehetsz, ha megjelenik a félelem?
A félelem legtöbbször alaptalan!!!! Vizsgáld 

meg, miért jelent meg, mit akar üzenni!

Pár példa:
- félek attól, hogy beteg leszek – tegyél min-

dennap azért, hogy megtartsd az egészséged
- félek attól, hogy nem tudok meggyógyul-

ni – keresd meg a megfelelő szakembereket, akik 
tudnak segíteni és tegyél meg te is mindent a po-
zitív eredmény elérése érdekében (testi, lelki és 
szellemi szinten is)

- félek attól, hogy elveszítem a munkám 
– tégy meg mindent azért, hogy ez ne következ-
zen be, ha mégis megtörténik, légy biztos abban, 
hogy hamar találsz másikat

- félek attól, hogy meghalok – ez egy olyan 
dolog, ami mindenképpen be fog következni, per-
sze nem mindegy mikor (A születés pillanatában 
rálépünk a halálunkhoz vezető útra), fogadd el

- félek attól, hogy elveszítjük a családtagja-
inkat – a félelem az aggódás, csak rád van negatív 
hatással, az ő életükre nincs hatással ez

Mit tehetünk azért, hogy ezeket a hatásokat 
csökkentsük vagy teljesen kiiktassuk az életünkből?

- néha tarts médiaböjtöt 
- ha valamitől félsz, tedd fel a kérdést, 
 tudsz-e tenni azért, hogy ne következzen be
- meditálj, emeld a rezgésszinted
- ha valami bánt, ne tartsd magadban, 
 beszélj róla a hozzád a legközelebb állóknak
- tanulj minél többet a tested működéséről
- a mozgás képes csökkenteni a 
 stresszhormont a szervezetedbe – mozogj 
 rendszeresen
- a mozgásnál fontos, hogy kardió mozgást 
 végezz – legjobb, ha naponta gyalogolsz
- hallgass olyan zenét, ami emel téged
- táncolj, ha szeretsz táncolni
- minden olyan dolog, ami számodra öröm
 forrás, tölts vele minél több időt
- ha sok a negatív gondolatod és érzésed,
  írd ki magadból és a papírt égesd el (nézd 
 végig, ahogy elég a papír, mert amit a 
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 szem lát, hogy megsemmisül, azt elhiszi az 
 agy)
- amikor lefekszel aludni, adj hálát azokért a 
 dolgokért, amik az életed részei
- mindig nyugodt környezetben térj 
 nyugovóra
- ne tarts haragot, bocsáss meg

Végül, de nem utolsó sorban, hívd meg a pozi-
tív érzelmeket, a pozitív gondolatokat az életedbe!

Egy kis történet a félelemről:

Dermesztő félelem!

Összehúzta magát, a sarokba kucorodott, a 
gerincén verítékcseppek gurultak végig, keze 
és lába jéghideg volt, fejét a térdeire hajtva ret-
tegett, ledermedve, tehetetlenül.

Félt a jövőtől, nem tudta pontosan megfogal-
mazni, hogy mitől, de félt! 

Nap mint nap és még jobban összekuporod-
va remegő ajkakkal várta, hogy majd jön valaki 
és megmenti. Nem jött!

Gondolkozni már nem tudott, mert minden 
sejtjében ott volt a rettegés.

Olyan érzése volt, mintha minden pillanat-

ban ott lebegne a nyaktiló a feje felett, ami bár-
mikor lecsaphat rá.

Beszélni nem mert róla senkivel.
Gondolkozni már nem tudott, mert mindene 

be volt szűkülve!
Az elméje, a lelke, az élete!
Egy saroknyi félelem maradt neki, fogyott az 

ereje és napról napra kilátástalanabbnak látta a 
helyzetét. Nem mozdult, mert minden nappal 
egy újabb hírt olvasott, amitől bizonytalannak 
érezte jövőjét.

Rettegett, hogy legalább túlélje! Elbújt!
Az elméje ledermedve, a lelke hiába küldte a 

jeleket, hogy a félelmei kergetik a halálba!
A veszélyt kívülről várta, de ott volt benne.
Az ujjai már elfehéredve, ahogy markolta a 

térdét és a szemeit is becsukta, hogy még látha-
tatlanabbá váljon! De így a világot sem láthatta, 
a semmit látta, és minden rejtve maradt a szá-
mára.

Fogy a tér, fogyott az ereje, nem mozdult, bár 
néha egy-egy pillanatra még úgy érezte, jó len-
ne megmenekülni, de aztán feladta. Elfogyott a 
tér. Megszűnt a lüktetés. Vége lett.

A lelke szabaddá vált újra.
Így a veszély, amitől annyira rettegett sosem 

érte el.

https://csillagbowen.com/


https://italwax-szalon-budapest.business.site/
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Kedves Olvasóim!
Amikor a szlogent választottam, a kozmetikus, 

aki magát gyógyította, teljes mértékben helytál-
ló volt.

Az egész szakmaiságom arra épült, hogy hi-
ányokra tanultam meg reagálni. Azért tanultam 
érintést masszázs formájában és azért foglalkoz-
tam évekig ezzel, mert ez volt a legkönnyebb 
formája, hogy nyugalmat éljek meg abban a mi-
liőben, amit az illóolajok és a relaxáló masszázs 
világa alkotott. 

Kozmetikusként akkor kezdtem dolgozni ko-
molyabban, amikor egy nagyon problémás bőrt 

helyretettem 3 hónap kezeléssel (ami bár orvo-
si kompetencia volt – én mégis úgy döntöttem, 
megpróbálom és sikerült). 

Évekig nehézséget okozott nekem, ki vagyok 
én. Kozmetikus, aromaterapeuta? Life coachin-
got tanultam, önfejlesztettem, de ki vagyok én? 
Rengeteg dolog érdekel a mai napig. Ma például 
azt néztem, hogy pedagógus szakra menjek vagy 
pszichológiára, mert amúgy a nagy álmom a tánc-
terápia volt mindig is. Na de vissza a realitybe.

A hónapban jutott eszembe, amikor is a zárt 
csoportomba elkezdtem meghívni különböző 
szakembereket, akik az önismeret kérdésében 

Bőrünk egészségénekBőrünk egészségének
nyomábannyomában

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

MAYER PETRA

Komplex tudás - komplex diagnózis

https://italwax-szalon-budapest.business.site/
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szakmai hiteleségükkel segítenek a hozzájuk 
fordulóknak, hogy mi is volt az én huszonéves 
álmom. Huszonéves koromban volt egy vízióm, 
azt láttam, hogy van egy csodás épület, ahol min-
den teremben egy-egy jó szakember foglalkozik 
egy adott személlyel és az ő életminőségének 
jobbításán dolgoznak. Álmom volt egy terápiás 
központ. Akkor még így hívtam, azóta tudom, a 
kuruzsló-törvény nyilván ezt nem preferálná ab-
ban a kontextusban, ahogyan én elképzeltem. A 
digitalizációnak abban az időben még nem volt 
ekkora tere. És nem volt covid. Szóval alkalmaz-
kodni kell, és én úgy döntöttem, létrehozom a 
weboldalam (hamarosan) és a zárt csoportomba 
is vendégeket hívok meg. A magazinba is azért 
írok, mert ez a „hely” is ezt a teret hivatott létre-
hozni. Így kezdem el az álmom. No de szükségem 
volt egy névre. Ami szimbolizál. 

Egy angol kifejezés jutott eszembe, amikor 
azon gondolkodtam, milyen kifejezéssel illetném 
azt, amit képviselek. Így lett a nevem: Mayer Pet-
ra Beauty and Health. A szépség számomra min-
dennek az alapja. Ez indul belülről és teremtődik 
meg külvilágban. Így tud az ember egészségesen 
élni. Természetesen vannak olyan eshetőségek, 

amikor kívülről jön a támogatás és az adja meg 
majd a szépséget. De szokták mondani, ami bent 
az kint és ami kint az bent (a mondat második ré-
sze félre érthető, de értelmezze mindenki a szép-
ség szempontjából most ezt).

Szóval elkezdett érdekelni, mivel tudom a bő-
séget teremteni saját magam és mások életében 
és ebbe az irányba indulok a jövőben. A tudás 
hatalom, annak hiánya pedig okoz komoly prob-
lémákat az életünkben. Ezért is fontos az informá-
ció átadása és az, hogy tudjuk és higgyünk ab-
ban, hogy tudunk tenni magunkért, az életünkért, 
azért, hogy változás jöjjön létre, mely megelége-
dettségünket szolgálhatja.

Bárhova nézek, természetesen a bőrök állapo-
tából is azonnal látható, milyen felgyorsult életet 
élünk. Annyi hatás ér bennünket, annyi feladat 
van, hogy az ember mellékveséje győzze feldol-
gozni ezt a sok ingert és ne legyen végül minden 
egyéb problémája annak kimerültségéből.

De ez a hónap is csak azt mutatta, hogy bizony 
bármilyen kóros folyamatot látok az arcon, szinte 
sejthető, hogy valamilyen emésztőszervrendsze-
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ri probléma van a hátterében. Saját egészségem 
nyomán rengeteget kutatok a megoldás érde-
kében, nyilván itt is a legfontosabb, a gyökér-
ok megtalálása. Hogy melyik volt előbb, a tyúk 
vagy a tojás, ez szerintem az, amit szinte alig 
tudunk megfelelőlen diagnosztizálni, én sem, 
az orvosok sem (tisztelet a kivételnek). Ugyanis 
egy problémát kezelni lehet, de ha a gyökérokot 
nem találjuk meg, úgy bizony nehéz lesz. De 
nézzünk is két példát.

A hónapban egy nagyon ked-
ves vendégem keresett meg, 
akinek lángolt az arca, ki-
ütései lettek (hisztamin 
és allergia), még mielőtt 
jött hozzám, hála az ég-
nek már bejelentkezett 
gasztroenterológushoz. 
Nyilván sejtettem, hogy 
SIBO (kontaminált vé-
konybél szindróma, bő-
vebben: http://www.
vastagbel.hu/index.php/
tudastar/emesztoszervi-be-
tegsegek/kontaminalt-ve-
konybel-szindroma) lesz a 
diagnózis. Az én orvosom sze-
rint a lakosság 60 %-át érinti ez a 
probléma. Érdemes elolvasni a lin-
ken található cikket. Tájékoztatás szem-
pontjából szuper. Azonban, ha biztosra akar 
az ember menni, javaslom a Mediver egyik 
mikrobiom tesztjét elvégezni, és szakember-
rel konzultálni. Egyébként ez olyan vizsgálat 
amire én azt mondom, kb. minden 
évben meg fogom csináltat-
ni, hogy lássam, hogy áll az 
emésztésem. Így, két és fél 
év szenvedése után, amit 
egy penicillin hozott fel-
színre (nyilván tisztában 
vagyok vele, hogy mi-
lyen szerencsés vagyok, 
hogy 36 éves koromig 
nem is találkoztam ezzel 
a problémával, de azért 
szerencsés vagyok, mert 
kijött) és már tudom, hogy 
ez a probléma mi fán terem, 
és tudok tenni az egészsége-
mért. Szóval a megfelelő orvosi 
ellátás mellett, az én kezelésem és ál-
talam ajánlott készítmények a jó érzéséhez és 

bőrének regenerációjához járulnak hozzá. Ezek 
legalább olyan fontosak, mint a benső kezelés.

A másik kis, fiatal, kamasz vendégem a kb. 1 
éve kezdődő pattanás szerű dolgaival keresett 
meg. A konzultációnk nagyrészt arról szólt, hogy 
összefüggéseket magyaráztam el neki. Azt mond-

ta ez volt élete legérdekesebb 
biológia órája. Ugyanis a 

gyulladások és he-
gek visszavezet-

hetőek voltak 
esetleges in-

zulin prob-
lémára… 
és köz-
ben ki is 
d e r ü l t 
elmon-
d á s a 
során, 
h o g y 
renge-

teg cuk-
rot fo-

gyaszt, és 
a visszame-

nő generáci-
ójának bizony 

a cukorbetegség 
szövődményeivel kel-

lett szembenéznie.

Mit is tehetek én. Nyilván a bőrének ápolásán 
kívül megbeszélem vele a táplálkozását, alterna-

tívákat kell adnom neki. És természete-
sen majd a kezelések alatt, ahogy 

beszélgetünk, talán pár életve-
zetési tanácsot is tudok neki 

adni, amivel közelebb kerül 
önmagához és a folyama-
tait, káros szokásait felül 
tudja írni. 

A holisztikus szemlé-
letben hiszek! És ezt imá-
dom. Így élek én is és azt 

kell mondjam, ahogyan ha-
ladok előre és nézek szembe 

saját magam vélt és valós dol-
gaival, annál jobban érzem ma-

gam a bőrömben.
Merjünk a dolgok mögé nézni! 

Köszönöm a figyelmet!

http://www.vastagbel.hu/index.php/tudastar/emesztoszervi-betegsegek/kontaminalt-vekonybel-szindroma
http://www.vastagbel.hu/index.php/tudastar/emesztoszervi-betegsegek/kontaminalt-vekonybel-szindroma
http://www.vastagbel.hu/index.php/tudastar/emesztoszervi-betegsegek/kontaminalt-vekonybel-szindroma
http://www.vastagbel.hu/index.php/tudastar/emesztoszervi-betegsegek/kontaminalt-vekonybel-szindroma
http://www.vastagbel.hu/index.php/tudastar/emesztoszervi-betegsegek/kontaminalt-vekonybel-szindroma
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Mindenki egy jobb Világot szeretne, ennek ellenére úgy érezzük a legtöbben, hogy ettől nagyon 
messze állunk. A legtöbben arról álmodozunk és az motivál minket, hogy minden a legnagyobb rend-
ben legyen. Különböző emberek vagyunk, különböző történettel és célokkal, azonban van néhány 
dolog, mely összeköt minket. Ezen kívül a legtöbb dolog relatív, viszont van néhány, mely nem az. Az 
előző két mondatom egy-egy kisebb halmazt írt körül, melynek van egy nagyon szűk metszete, még-
pedig azok a dolgok, melyek szinte mindenkire igazak, illetve nem relatívak, hanem megfoghatóak. 
Ebbe a metszetbe tartozik az egészség, a diéta és az edzés, összefoglalva a fitnesz.

VENDÉG SZERZŐ

Mi szól a kitartó edzés mellett?

Miért fontos ez? Az élet folyamatosan változik, 
ezáltal különböző szituációkhoz szükséges alkal-
mazkodnunk és ezek egy része tudatosan vagy 
tudat alatt feszültséget generál. Ez természetes, 
viszont ami a gyakorlatban döntő jelentőségű az 
az, hogy ezzel a feszültséggel mit kezdünk? Mi 
az a dolog, mely levezeti a feszültséget, viszont 
hosszú távon pozitív hatással van ránk? Szintén az 
edzés az egyik alternatíva erre.

Személy szerint több ezer edzésen vagyok 
túl, hiszen amellett, hogy a Testnevelési Egyete-
men is végeztem testnevelő-edző szakon, amel-
lett aktívan sportolok gyerekkorom óta. Egyetlen 

egy edzést SEM bántam meg - itt most kiveszem 
azt az 1-2 alkalmat, mikor sérülést szenvedtem, 
az extrém eset. Itt most felmerülhet egy olyan 
kritika felém, hogy rendben én világéletemben 
sportoltam, nem tudom, hogy milyen túlsúlyos-
nak vagy nem-sportolónak lenni. Ez jogos kriti-
ka lenne, de 2018-ban, amikor minden sportot 
egyszerre hagytam abba, akkor fél év alatt 20 kg 
zsírt szedtem fel és az a szomorú valóság, hogy 
ezt mostanra, 2022-re sikerült teljesen kiküszö-
bölnöm és most vagyok újra olyan állapotban, 
mint előtte. Pontosan tudom, hogy milyen mind-
két életforma és egyértelműen a sportos életfor-
mát választom.
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Nagyon sok érvet tudnék felsorakoztatni amel-
lé, hogy miért érdemes hetente többször edze-
nünk és egészségesen étkeznünk, élnünk, de 
inkább szemléltetni szeretnék két példát. Mind-
kettőben ugyanaz az ember lesz, ugyanazon a 
napon, a különbség az lesz, hogy az 1. esetben 
otthon marad és nem megy el edzeni, a 2. eset-
ben el megy edzeni az emberünk. Mindkét eset-
ben munka után vagyunk, délután 6 óra van és 
az emberünk otthon ül és nyomkodja a telefonját.

1. eset: Eszembe jutott, hogy este 7-re el tud-
nék menni egy csoportos órára. De minek men-
jek el, hiszen örülök, hogy vége a napnak, otthon 
biztonságban vagyok, fáradt is vagyok. Nézek he-
lyette inkább egy filmet. Na de ahhoz kell egy kis 
nasi, kis üdítő is. Megnéztem a fimet jó volt, be-
punnyadtam, alszom. Másnap reg-
gel van, én pedig arra gondolok, 
hogy éljem túl ezt a napot is 
mert olyan monoton minden, 
ma is ugyanezt fogom csinálni. 
Tudom, hogy így hízok, de majd 
formába jövök egyszer...

2. eset: Eszembe jutott, 
hogy este 7-re el tudnék men-

ni egy csoportos órára. Bár fáradt vagyok, ez jó 
ötlet, kicsit kimozdulok a szürke hétköznapokból. 
Nehezemre esik összepakolni, elutazni az edző-
terembe és hát az edzés is nehéz volt... Viszont 
így, hogy túl vagyok rajta és érzek némi fáradt-
ságot, azt veszem észre, hogy kitisztult a fejem, 
jó kedvem lett és lelkileg is jól vagyok, hiszen tu-
dom, hogy jól döntöttem. Mikor másnap felkelek, 
arra gondolok, hogy milyen jó lenne megismétel-
ni ezt az érzést.

Rövid távon is pozitív érzetet 
generál testileg és lelkileg is, 
hosszú távon pedig főleg. Én úgy 
gondolom, hogy ahhoz, hogy az 
ember tudatos legyen, nem elég 
csupán spirituálisnak lennie. Ve-
gyük észre, hogy az a tény, hogy 
a fizikai testünkkel nem vagyunk 
megelégedve az mennyi nega-
tív gondolatot okoz közvetlenül 
és közvetve is. Sokkal kiegyen-
súlyozottabbak, nyugodtabbak, 
aktívabbak vagyunk, ha rendsze-
resen mozgunk szemben azzal, 
hogy ha nem.

Sosem késő, sosincs olyan, 
hogy „ezt a testet már nem le-
het megmenteni”. A legkövé-
rebb embert is kitartó és alá-
zatos edzéssel maximum 2 év 
alatt sportossá lehet tenni, ami a 
felnőtt aktív életünknek csupán 
egy szelete. Magam részéről 
ez fél évembe telt most, hogy 
egy kissé túlsúlyos, de sportos 

emberből egy atletikus, önbizalommal teli fia-
talemberré változzak. Ezek eredményeit, illetve 
a témában további ismereteket - például a fitt 
élet hosszabb távú előnyeit - YouTube csatorná-
mon lehet megtekinteni. Az alábbi link az én fél 

éves átalakulásomat mutatja 
meg, remélem mind a leírtak, 
mind a videó arra ösztökéli a 

Kedves Olvasót, hogy el-
menjen mozogni. Nem 

holnap, hanem ma. De 
legkésőbb holnap.

Youtube videó (Klikk!)

Novák Richárd

https://youtu.be/MNNSYSodnDk
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https://www.michaeljackson.hu/jegyvasarlas/
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www.balazskrisztina.hu

www.spiritual-life.hu

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

Cammarota több mint 30 éve megszállott tú-
rázó, korábban gyalogosan bebarangolta Tibetet, 
Palesztinát, Izraelt, Patagóniát és Madagaszkárt is. 
Legutóbb Olaszország déli régióinak középkori 
városait járta végig. Indulása előtt elmondta, hogy 
tisztában van útja nehézségeivel, a változó terep-

viszonyokkal és időjárási körülményekkel, ame-
lyekkel Európában, Közel-Keleten és Ázsiában kell 
számolnia. Hátizsákján kívül GoPro kamerát is visz 
magával, hogy felvegye utazását, továbbá egy 
olyan telefont, amelynek applikációjával orvosa 
a távolból is tudja ellenőrizni egészségi állapotát. 

Végig járja Marco Polo útját Velencétől Pekingig egy 72 éves olasz nő, aki zarándoklatát a 
békéért tett túrának nevezi.

Az ősi Selyemutat követve a túra 22 ezer kilométerét gyalog teszi meg Marco Polo szülőhe-
lyétől, Velencétől 15 országon átvágva egészen Pekingig. Vienna Cammarota kedden kelt útra 
a lagúnák városából, és 2025 decemberére tervezi a Pekingbe érkezését.

ÚJÚJ El Camino születik?
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Cammarota tervezett útvonala Észak-Olaszor-
szágból Szlovénián keresztül Horvátország, Szer-
bia, Bulgária, Törökország, Grúzia, Irán, Türkme-
nisztán, Azerbajdzsán, Üzbegisztán, Kirgizisztán, 
Kazahsztán és Mongólia érintésével vezet Kínába. 
Mire megérkezik úticéljához, betölti 75. évét. Az 
asszony elmondta: szeretné, ha útja során a hely-
beliek látnák vendégül, nem azért, hogy spórol-

jon, hanem azért, hogy közvetlen kapcsolatba ke-
rülhessen az emberekkel, és ők meséljenek neki 
azokról az országokról, ahol éppen jár. Hozzátet-
te: családja néha csatlakozik majd hozzá, ha egy 
helyen több napot is eltölt.

Cammarotát, aki a kulturális örökség meg-
őrzésére alakult Archeoclub Italia nagykövete, 
elmondása szerint Johann Wolfgang von Goe-
the 1786-88-as olaszországi utazása és Marco 
Polo útja inspirálta. Polo 1271-ben indult el 17 
évesen Velencéből, és több mint két évtizedet 
töltött Ázsiában, bejárva a később Selyemút-
ként elhíresült útvonalat. Utazásáról könyvet írt, 

amely a világ 
egyik legnép-
szerűbb olvas-
mánya lett.

„Goethe után 
Marco Polo is 
l e n y ű g ö z ö t t . 
Szeretem a tör-
ténelmet, a kul-
túrát és a régé-
szetet, és azért 
kelek útra, hogy 
lássak és mesél-
jek, de főként 
azért, hogy hall-
gassak” - mond-
ta. Cammarota 
olasz és ukrán 

zászlót is visz magával, és útját a békéért aján-
lotta fel, kiemelve: arra törekszik, hogy „egyesít-
se az embereket”.
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Szuperhősök 
a valóságban

Rödger Katalin: Jó észben 
tartani, hogy nem vagy azonos 
a történeteddel (2.)
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KOVÁCS BRIGITTA EFI

Út az integrál pszichológiához

A kilencvenes években, egy tévémű-
sorban Darnel Christian önismereti, 
személyiségfejlesztő tréningjére lettem 
figyelmes. Akkoriban már nagyon ér-
dekelt az asztrológia, a személyiség, és 
hogy miért olyanok az emberek, ami-
lyenek, mi mozgatja őket, ill., hogy én 
ki vagyok. Nyolc évesen került először 
a kezembe egy asztrológia könyv, majd 
onnantól kezdve beszippantott ez a vi-
lág. Különféle programokon vettem 
részt, melyek segítségével egyre inkább 
kezdett előjönni az a valaki, aki valójában 
vagyok.

Egy későbbi, konfliktusokkal terhelt 
kapcsolatomat azért szakítottam meg 
egy nárcisztikus fiúval, mert úgy érez-
tem, hogy kizárólag én fektetek mun-
kát és energiát abba, hogy jobb legyen 
a kapcsolatunk. Számomra ez mindig 
téma volt, mert azt tanultam meg, hogy 
mindig nekem kell odatenni magam, én 
vagyok a felelős érte. Nagy lépés volt, 
amikor rájöttem, hogy ez nem így van.

Ettől kezdve egyre többet kezdtem 
személyiségfejlesztéssel, pszichológiá-
val foglalkozni. Ez ’98 körül volt, az integ-
rál pszichológia pedig majd csak 2008-
ban került Magyarországra. Többek 
között Szepes Máriát, Oshót és más 

Folytatódik a beszélgetés mun-
katársammal, Rödger Katalinnal, aki 
az interjú előző részében az integrál 
pszichológiai szakember szemszögé-
ből osztotta meg velünk gyermekkori 
bántalmazásának, majd az ezzel szo-
rosan összefüggő, felnőttként átélt 
abúzusainak történetét. Most pedig 
megtudhatjuk, hogyan sikerült feldol-
goznia a traumát.
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hasonló műveket olvastam. Azt hiszem, már 
akkor is integrál pszichológusnak készültem, 
amikor még nem is létezett ez a szakág. Ekkor 
vált a korábbi ösztönös önmunka tudatos feldol-
gozássá. Azt viszont még mindig nem tudtam, 
hogy gyerekkoromban min mentem keresztül, 
ill., hogy ez milyen mélyen összefügg a felnőttko-
ri bántalmazásokkal. Arra is csak később jöttem 
rá, hogy az extrém sportok is épp ezért von-
zottak. Mindig szükségem volt valami nehéz-
re, valami kihívásra, mert úgy éreztem, hogy 
minél nehezebb dolgot viszek véghez, annál 
jobb, annál szerethetőbb vagyok. Azt hiszem 
egész életemben az apukámnak szerettem 
volna bizonyítani, aki engem attól fogva, hogy 
abbahagytam az úszást, soha többé nem fo-
gadott el.

Mivel így nőttem fel, azt gondolom, hogy a 
kompetitív beállítottságom soha nem fog változ-
ni, ami a párkapcsolataimat igen megnehezítette, 
hiszen ott pont nem az a lényeg, hogy harcolj, és 
legyőzd a másikat, hanem hogy megtaláljátok a 
harmóniát.

Ebből fakadt a maximalizmusom és a hiperak-
tivitásom is. Azt tudtam, hogy nekem nagyon ne-
héz a figyelmemet lekötni, egy adott dologra kon-
centrálni, ezért már tizenkilenc évesen elkezdtem 
a buddhizmussal foglalkozni. Tíz éven keresztül 
nagyon intenzíven, naponta meditáltam. Ezen 
időszak alatt vettem észre, hogy pl. nem nyu-
godtan sétálok, amikor valahová megyek, hanem 
rohanok, sietek az utcán. (Szerintem ez sokakra 
jellemző, de nem veszik észre, csak akkor, amikor 
van mellettük valaki, aki nyugodtan jár.) Évekbe 
telt, amíg eljutottam a jelenlegi harmonikus álla-
potomig.

29 éves koromig erőteljes lelki nyomásban 
éltem a szüleimmel közös házban, az ő minden-
napos veszekedéseiket végigélve. Akkor azt lát-
tam megoldásnak, hogy svájci frank alapú hitelt 
veszek fel, és elköltözöm. A gazdasági válság 
idején elvesztettem a munkámat, nem tudtam, 
hogy fogom kifizetni a 30 évre szóló hitelemet és 
mindemellett még szakításban is voltam az akkori 
párommal.

Mély depresszióba estem, éjszaka interne-
teztem, reggel aludtam. Az internetes böngé-
széseim során találtam egy humanisztikus 
asztrológiai iskolát, ami pszichológiával volt 
összekötve, és nagyon felkeltette az érdek-
lődésem. Az utolsó pénzemből beiratkoztam, 
mert úgy éreztem, hogy ez még az életemnél 
is fontosabb. Közben azt is megértettem, hogy 

az asztrológia önmagában nem értelmezhető 
pszichológiai tudás nélkül. Ebben az iskolá-
ban viszont a kettőt ötvözve tanultuk.

Ekkor kezdtem el ismerkedni a saját horosz-
kópommal, amikor is megláttam leírva mindazt, 

amit korábban átéltem. Ennek az értelmezéséhez 
az igazgatótól kértem segítséget, hiszen nemcsak 
a versenyúszás, a gyerekkorom és a szerelmeim 

„Annak ellenére, 
hogy megerőszakoltak, 
megvertek stb., valahogy 
mégsem veszítettem el a 
bizalmam a férfiakban.”
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által (nemi erőszakot is átéltem) keletkeztek trau-
máim, de az egyik kapcsolatom úgy ért véget, 
hogy a párom öngyilkos lett. Magyarázatot akar-
tam. Ez vitt az integrál pszichológia irányába. 
Mindig is azt gondoltam, hogy ha képes va-
gyok mindezt megérteni, akkor képessé válok 
irányítani az életemet és elkerülni a jövőben 
az ehhez hasonló élményeket. Az igazgató azt 
válaszolta, hogy eddig egyvalakivel találkozott, 
akinek az enyémhez hasonló volt a horoszkópja, 
és neki azt mondta, hogy menjen el az El Caminó-
ra. Innentől kezdve mindenhol az El Camino jött 
velem szembe. (nevet)

Egy spirituális elvonulást követően rájöttem, 
hogy ha eladom a lakásom, akkor ki tudom fizet-
ni a részleteket, és így mégis hatással lehetek a 
jövőmre, van kiút ebből a „börtönből”. Minde-
nemet eladtam és visszaköltöztem a szüleimhez. 
Közben találtam egy újabb állást, amit hama-
rosan ismét elveszítettem. Ekkor megálltam, és 
azt gondoltam, hogy vagy megőrülök, vagy pe-
dig tényleg elmegyek az El Caminóra. Kértem a 
Jóistent, hogy adjon végre magyarázatot, miért 
történik velem mindez, tegyen velem, amit akar, 
hiszen nem én kértem az életemet, nem tudom 
mi a szándéka velem.

Az autómért kapott utolsó pénzemből elindul-
tam az útra.

Az út során arra jöttem rá, hogy az élet 
csodálatos. A Caminón nincs ott a családod, 
a téged körülvevő emberek, az ország, a tör-
vények, a helyzetek. OTT CSAK AZ VAN, AMI 
AZ ÉLET. Kikerülsz életed dobozából, amiből 
nem látsz ki, és rácsodálkozol, hogy „Te jó is-
ten! Ez az élet?”. Amikor arra gondolok, hogy 
mi történt velem a Caminón, akkor sírni tudnék, 
mert elmondhatatlanul fantasztikus. Aki egyszer 

megjárta ezt az utat, az be van „oltva”, nem tud 
teljesen „visszajönni”. Ha egyszer kiálltál a sor-
ból, onnantól kezdve nem tudsz többé visszaáll-
ni. Mindamellett úgy érzem, hogy a Camino által 
közelebb kerültem az isteni énemhez, azaz „fényt 
kaptam”.

A bántalmazás semmilyen formája nincs 
rendjén

Egyszer elmentem egy holisztikus, Yumeiho 
maszázsra – aminek van egy pszichológiai, be-
szélgetős része is – mivel nagyon fájt a derekam. 
(Már a húszas éveimben kiderült, hogy a koráb-
bi túlerőltetéstől meszesedik a gerincem, és tele 
van izomcsomókkal.)

Előtte soha senkinek nem beszéltem arról, 
ami velem történt. A beszélgetés végén azt 
mondta a masszőr, hogy neki úgy tűnik, hogy 
mindaz, amit gyerekkoromban átéltem, meg-
feleltethető egy koncentrációs tábori élmény-
nek – a testem is teljesen ezt mutatja. Ekkor 
gondolkodtam el először azon, hogy talán 
valóban nem tekinthető normálisnak mindaz, 
ami velem történt.

Az, hogy jogi lépéseket tegyek ezzel kapcso-
latban, soha, egyszer sem merült föl bennem. 
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Talán azért sem, mert mindez teljesen elfogadott 
volt, egy egész társadalom hunyt szemet fölötte. 
A teljes családom értetlenül állt a történtek előtt, 
elbagatellizálták mindazt, amin keresztülmen-
tem és a mai napig azt hiszik, hogy az egészet 
kitaláltam.

A bántalmazók, esetemben az edzők, min-
dig azt a mintát adják tovább, ami számukra 
elfogadott, amit egykor ők is elszenvedtek. 
Később ez válik számukra normálissá. Amikor 
a bántalmazókról beszélünk, minden esetben 
traumatizált emberekről van szó. Ennek az ör-
dögi körnek csak akkor vethetünk véget, ha 
többé nem tekintjük normálisnak mindezt, ki-
mondjuk, hogy a bántalmazás semmilyen for-
mája nincs rendjén, és mindenki feldolgozza 
a saját sérüléseit, ahogy ezt én is megtettem. 

Azt gondolom, hogy a felsőoktatásban legalább 
az edző-, a pedagógus- és a pszichológusszako-
kon önismerettel kellene indítani a képzést. Ez 
egy alap kellene legyen.

Az emberekbe vetett bizalom

Annak ellenére, hogy megerőszakoltak, meg-
vertek stb., valahogy mégsem veszítettem el a bi-
zalmam a férfiakban. Soha nem éreztem emiatt 
azt, hogy minden férfi, ill. minden ember bán-
tani akar. Soha nem tudtam a szívemet ennyire 
bezárni. Ez a fajta életbe vetett hit számomra 
egy végtelen kegyelem, egy ajándék.

2015 óta végzek terápiát integrál pszicholó-

giai szakemberként, és egyből olyan kliensek 
találtak meg, akiket gyermekkorukban szintén 
bántalmaztak. Ez úgy működik, hogy amin túl van 

az ember, olyan esetek találják meg. Alig tudom 
szavakba önteni, mennyire felemelő élmény, 
hogy tudok nekik segíteni! Mindezt azért teszem 
– ezzel az interjúval is ez a célom – hogy végül ér-
telmet nyerjen mindaz, ami velem történt!

Üzenet a szülőknek

Szeretném a szülők figyelmét felhívni arra, 
hogy ne tegyenek ilyet a gyerekükkel, ill. ta-
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nítsák meg nekik, hogy a saját testük a határ. Minden gyerek-
nek tudnia kell, hogy ha bárki hozzáér, vagy bántja, az nem 
normális!

Fontos, hogy minden szülő feldolgozza gyermekkorának sérülé-
seit, mielőtt a gyerekét bármire is kényszeríteni akarná. Ezzel kap-
csolatban Kahlil Gibran idézete jut eszembe:

„Gyermekeitek nem a ti gyermekeitek.
Ők az élet önmaga iránti vágyakozásának
fiai és leányai.
Általatok érkeznek, de nem belőletek.
És bár veletek vannak, nem birtokaitok.

Adhattok nékik szeretetet, de gondolataitokat 
nem adhatjátok.
Mert nekik saját gondolataik vannak.
Testüknek adhattok otthont, de lelküknek nem.
Mert az ő lelkük a holnap házában lakik,
ahová ti nem látogathattok el, még 
álmaitokban sem.
Próbálhattok olyanná lenni, mint ők, de ne
próbáljátok őket olyanná tenni, mint ti vagytok.
Mert az élet sem visszafelé nem halad, sem
meg nem reked a tegnapban.”

Szerintem mindenki, akinek gyermeke született, legyen hálás, 
hogy van egy lélek, akit rábíztak, és felfedezheti az ő különlegessé-
gét, fantasztikusságát! Ez persze nem azt jelenti, hogy ne nevelje, 
hogy ne legyenek határok! Azt sem szabad engedni, hogy a gyerek 
parentizálódjon, hiszen ekkor óriási felelősség, teher nehezedik a 
vállára. Mint mindenben, itt is a legfontosabb a középút, hogy a 
gyerek kellő biztonságot és szigort kapjon, amiben szabadon 
kibontakozhat.

Rödger Katalin, integrál pszichológiai szakember honlapja

https://loftandvintage.hu/collections/kerti-butorok?utm_source=csakpozitivanmagazin&utm_medium=banner&utm_term=&utm_content=2022_03&utm_campaign=magazin_hirdetes
https://www.rodgerkatalin.hu/?fbclid=IwAR0s-6UEMmr_vIAoA25TqA_BE3YNfYu7QPyvH0T-vnyAe5dlp12BIsj28oQ
https://szattvajoga.hu/
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PÁLI PATRÍCIA

A bárányok hallgatnak! Pedig tudnotok kéne, 

hogy nem a ti hibátok!

A bántalmazás lélektanának nyomában
6 ok a hallgatás hátterében
II. rész – Amikor a bántalmazott már kimenekült a bántalmazotti helyzetből

„Ha tényleg annyira súlyos és durva dolgokon 
ment volna keresztül – a bántalmazott –, akkor, ha 
önmagát nem is tudta volna megvédeni, akkor a 
környezetében biztos lett volna egy olyan ember, 
aki a segítségére sietett volna!

Ha tényleg ilyen borzalmakat élt volna át – a 
bántalmazott –, akkor annak lettek volna követ-
kezményei a bántalmazóra nézve, hiszen egy 
ilyen szintű tett, tett sorozat nem maradhat el-
számoltatás nélkül. Nem lehet évekig – ahogy 
most az áldozat állítja – ilyen embertelen tette-
ket úgy végrehajtani, hogy annak semmi szank-
ciója nincsen!”

És a következő adag így hangzik

„Na és akkor miért pont most?
Ha eddig, ennyi éven keresztül nem beszélt – 

az áldozat – erről, akkor miért pont most hozako-
dik elő ilyen vádakkal?

Ennyi év távlatából már mi értelme van fog-
lalkozni ezzel az egésszel, már ha feltételezzük, 
hogy ez így volt! Mert ugyebár ilyen sok idő el-
teltével már ki tudja megmondani, hogy mi volt 
pontosan! Hogyan nagyítja és torzítja az állítóla-
gos eseményeket a magát áldozatnak valló.
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És különben is hogyan állíthat ilyen borzalma-
kat – az áldozat – egy ilyen fedhetetlen és köztisz-
teletben álló emberről? Személyes bosszú állhat 
csak a háttérben – az áldozat részéről –, ami miatt 
így be akar sározni és meg akar hurcolni ilyen vá-
dak alapján egy ártatlan embert!”

Mert, hogy a környezet reakciója egy áldozat 
színre lépése esetén a maximális támadás és az ál-
dozat alaptalan vádakkal való rágalmazása, a bán-
talmazással vádolt fél felmentése és támogatása!

Mert a bántalmazás esetén – és ezt újra és újra 
el fogom mondani, mert én így gondolom – az 
igazságos világba vetett hit – azaz, hogy „Azt 
kapta, amit megérdemelt” – mint védelmi pajzs 
mindig ott lesz az emberek előtt. Mert ott kell len-
nie előttük, ezáltal megvédve önmagukat attól a 
félelemtől, hogy velük is simán megtörténhetett 
volna az, ami az áldozattal történt.

Hogy ők, akik most külső szemlélői ennek a 
tragikus és borzalmas történetnek bármikor áldo-
zatul eshetnek egy ugyanilyen rémségnek.

Mert biztonságban kell érezni magunkat eb-
ben a világban és a rosszat csak úgy tudjuk tá-
vol tartani, ha szentül és megrendíthetetlenül 
hiszünk abban, hogy mi kontrolláljuk az esemé-
nyeket. Hogy a mi kezünkben van a sorsunk, hogy 
ha nem teszünk rosszat, akkor rossz velünk nem 
történhet.

És ezen a folyamaton keresztül jut el – puszta 
önvédelemből – a borzalmakkal szembesülő em-
bertömeg, hogy: „Biztosan a magát áldozatul be-
állító ember tett valójában valami olyat, ami miatt 
megérdemli sorsát!”

Ezzel a hittel, az áldozat hibáztatásával helyezi 
magát biztonságba a szemlélődő tömeg és egy-
ben taszítja a pokolba a bántalmazást elszenve-
dett áldozatot a közvélemény elítéléstől és meg-
vetéstől teli komment áradata.

És miközben a külvilág rágalmakkal vádolja 
az áldozatot, közben ott zajlik egy valódi dráma, 

ami a bántalmazott drámája, ami drámában ma-
gányosságba zárt világára a világ színe elé lépé-
sével még több lakat zárul. Erre az elszigetelt vi-
lágra még több lakat, amit a közvélemény zár rá 
az áldozatra.

A bántalmazásban töltött idő alatt az áldozat 
megtanulja, hogy mennyire egyedül van ebben a 
bántalmazotti helyzetben, és hogy a környezettől 
vajmi kevés segítségre számíthat. A túlélési stra-
tégia legfontosabb része a “láthatatlanná válás” 
lesz, mely stratégia éltető ereje a “ha nem látnak 
nem tudnak bántani” elképzelés lesz.

Ezen dinamikából adódóan ott lesz a nagy 
kérdés, hogy ha valami csoda folytán - mert eh-
hez tényleg az kell - megmenekül a bántalmazó a 
bántalmazójától, akkor kell-e ezt a múltat valaha 
is majd megbolygatni és “igazságot követelni” az 
elszenvedett fájdalmak miatt.

A tanult tehetetlenség a hallgatás mellett szól, 
az igazságérzet pedig a felszólalás mellett.

A lejátszódó belső monológok között 3 fő ok 
szokott lenni, 3 fő kérdés köré csoportosul a hall-
gatás melletti érvelések sora.

1) Képes lennék-e újra átélni?

Újra végig kell menni ugyanazon az úton!
Újra végig kell menni ugyanazon az úton, mint 

tehetetlen megfigyelő!
Újra végig kell menni ugyanazon az úton, már 

mint látó, aki tudja, látja az útközben kínálkozó 
menekülési utakat!

Újra végig kell menni ugyanazon az úton és 
újra meg kell sebződni!

Újra végig kell menni ugyanazon az úton és 
tehetetlenül végig kell nézni, ahogy az időt nem 
visszaforgatni tudó esendőséggel nem tudom 
megmenteni magamat!

Újra végig kell menni ugyanazon az úton és a 
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tudás birtokában, ezzel a későn megszerzett tu-
dással kell újra cserbenhagyni magamat!

Újra ott vagyok!
Újra ott vagyok és újra bénult vagyok!
Újra ott vagyok és ugyanaz vagyok!

A múltam az áldozat szerepre predesztinál és 
mindig is az maradok, csak mint függő, ki függő-
ségét maga mögött hagyva tiszta lesz, de soha-
sem szabad!

Mentes “X” napja függőségének tárgyától, de 
örökre megbillogozott szenvedésének manifesz-
tálódott tényétől.

Nem vagyok más, csak néhány napja szabad, 
ki kimenőt kapott börtönéből, de rabszáma örök-
re ott marad, mivel egy része időtlen időkig fo-
goly marad!

A test nyomora ha meg is szűnik a lélek tovább 
szenved, benne a maradandó sérülések nyoma 
nem csillapodik!

S mily szabadság lehet, mi egy traumán nyug-
szik?

 S ezt kell a bántalmazottnak átgondolni, hogy 
akar-e újra ott lenni, ahonnan csoda, hogy ép 
testtel és lélekkel meg tudott menekülni!

 
 
2) Elég stabil vagyok-e?

Mert attól, hogy maga az aktív bántalmazás 
megszűnik, nem hogy nem lesz stabilabb a bán-
talmazást átélő ember, hanem - csak úgy, mint 
egy poszttraumás - stressz esetén a neheze még 
csak akkor kezdődik el az áldozat számára.

Akkor veszi kezdetét egy hosszú és talán soha 
véget nem érő, soha megváltást nem hozó gyó-
gyulási szakasz, ami éppen annyira fájdalmas és 
kínzó, mint amilyen maga az aktív bántalmazási 
szakaszban elszenvedett fájdalom volt.

Fájdalmas és kínzó a gyógyulási szakasz, hi-
szen a múlthoz köti vissza a bántalmazottat.

Fájdalmas és kínzó a gyógyulási szakasz, mert 
egy valódi ördögi kör, hiszen a bántalmazott 
maga mögött hagyva bántalmazásban és fájda-
lomban töltött időszakát új életet szeretne kezde-
ni, de ehhez fel kell dolgoznia és be kell gyógyíta-
nia sebeit, ez pedig a múlthoz húzza vissza.

Új jövőt nem lehet sérült múltra építeni. Új jö-
vőt nem lehet egy ilyen helyzetben nem a szen-
vedésen és fájdalmon átvezető jelenen keresztül 
felépíteni.

De egy bántalmazott pont egy dolgot szeret-
ne: “Nem fájni!”

Hosszú idő után mindenre vágyik csak nem a 
fájdalmas múlt felidézésére és újra élésére.

Mindenre vágyik egy bántalmazott csak nem 
önmagát bántani azzal, amivel eddig a bántalma-
zója bántotta!

Ezért van ott a nagy kérdés, hogy túl a bán-
talmazásban töltött időszak után hogyan dönt a 
bántalmazott.

Hogyan dönt, milyen jövőbe lép át?
A feldolgozás fájdalmát választja egy szebb 

jövő érdekében, egy önként vállalt szenvedést 
egy - testben, lélekben - egészségesebb jövő ér-
dekében vagy a felejtés nyugalmába menekül. A 
felejtés nyugalmába, ami nem más, mint valami 
függőség, ami nem más, mint egy bódulatba zárt 
csendes bántalmazás, ahol önként adja át a pusz-
títást a felületként kiválasztott szernek!

3) Meg fogok tudni birkózni a környezet re-
akciójával?

Az embereket alapvetően az igazságos világ-
ba vetett hit mozgatja, ezzel megteremtve egy 
kvázi biztonságos közeget. Ezzel teremtik meg 
azt a hitet, hogy baj őket nem érheti, hiszen sem-
mi olyat nem tesznek, ami miatt kivívják a sors ha-
ragját.

A legmarkánsabb megjelenése ennek a hitnek 
az áldozat hibáztatás jelensége.

“Persze, hogy megerőszakolták! Kellett neki 
olyan kihívóan öltöznie! Kellett neki olyan maga-
mutogatóan viselkednie!

Ha ártatlan lenne, biztos nem történt volna vele 
ilyen! Olyat tett, ami miatt ezt megérdemelte!”

Jönnek ezek a borzalmakra magyarázatot adó 
mondatok, majd megnyugtató lezárás, hogy: 
”Mivel én ilyeneket nem teszek, velem ilyen soha 
nem történhet!”
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Mert ha a bántalmazottra, mint ártatlan áldo-
zatra gondolna az ember - amivel nem tudná 
magától eltávolítani ezt a helyzetet - ott lenne a 
veszélyes és az egyén kontrollja alól kicsúszó fel-
ismerés, hogy: ”Ez akár lehettem volna én!”

De az emberek mindent szeretnének, csak fél-
ni nem, csak azzal nem szembesülni, hogy velük 
is bármi rossz megtörténhet!

Ezt a környezeti elítélést az áldozat pontosan 
érzékeli és tudja, ha elő is állna bántalmazotti tör-
ténetével nagyon sok környezeti elítélésben len-
ne - első körben - része, a közvélemény markáns 
elítéléssel lenne felé.

Egy konkrét lejárató és hazugsággal megvá-
doló helyzetbe kerül a bántalmazást átélt em-
ber, amiből látni lehet előre, hogy egy hosszú és 
- akkor már a közvélemény rosszindulattól fűtött 
- nyilvános csatába kell kezdenie, amiben nagyon 
hosszú út vezet el a “győzelemhez”. A győzelem-
hez és a bántalmazó valódi tetteinek nyilvános-
ságra kerüléséhez és ezen tettek miatti elszámol-
tatásához

Ha eddig egy ember bántalmazta a bántalma-
zottat, a nyilvánosság elé lépéssel az egyből egy-
szerre egy - arctalan - tömeg lesz, akik egyesített 

erővel fogják a víz alá nyomni az áldozatot és hi-
báztatni őt alaptalan rágalmaiért.

 Mert az áldozatok pontosan egy dolgot tud-
nak mielőtt színre lépnek, hogy mindenki őket 
fogja hibáztatni.

Hogy mindenki, aki szót fog emelni, az ellene 
fog szót emelni.

Hogy mindenki, aki hallatni fogja a hangját az 
rágalmazó és a bántalmazott szavait megkérdője-
lező gondolatokat fog megfogalmazni. A szitkok, 
átkok és fenyegetések sora fog a bántalmazottra 
záporozni.

 
Erre kell az áldozatnak felkészülni, ha legmé-

lyebb fájdalmával a világ elé fog lépni.
Ezért választják inkább – önvédelemből, ma-

gukat még több fájdalomtól megkímélendő – a 
hallgatást a bántalmazást átélt emberek.

 
Ezért hallgatnak a bárányok, mert talán már 

tudják, hogy nem az ő hibájuk az elszenvedett 
szenvedés, amit bántalmazójuk zúdított rájuk, de 
azt biztosan tudják, hogy ha hallatni kezdik hang-
jukat a népharag vár rájuk.

 
A bárányok hallgatnak, mert megtanulták, 

hogy ez a sorsuk…

https://www.solumination.com/


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

Szebbé tesszük a világot Szebbé tesszük a világot 
Művészbabák, mackók Győrben a babákMűvészbabák, mackók Győrben a babák

fővárosában 1998-tól napjainkigfővárosában 1998-tól napjainkig

Valami, ami különleges, szép, és szeretetet sugárzó, megmentésre vár Győrben és az országban. Ez pedig egy, sokak számára isme-
retlen tevékenység, a baba és mackókészítés, és mindaz, ami ezekkel kapcsolódik a fantázia világában. Amelyet lelkes alkotók, művészek, 
háziasszonyok, férfiak űznek hosszú-hosszú évek óta, a szépség átadásáért, az alkotás öröméért, azért, hogy a világ még csodásabb hely 
lehessen. Nagy szükségünk van erre. Az elmúlt két év tükrében még inkább, mint bármikor.
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Győr városa mindig sokat jelentett számom-
ra. Nem tudom, mi az, ami odavonz, de minden 
egyes alkalommal, amikor ott jártam, azt érez-
tem, hazaértem. Családunk első és utolsó autóját 
egy Lada 1500-ast, Győrig vezető bejárató úton 
avattuk fel. Voltam ott osztálykiránduláson, jár-
tam táncolni Pestről-Győrbe, és 2006-tól pedig 
éveken át odautaztam a Nemzetközi Babakiállí-
tás, és Országos Babakészítési Versenyre. Vittem 
alkotásaimat büszkén, együtt az ország minden 
csücskéből érkező alkotókkal, a Zichy-palotába, 
ahol ez az egész Győrt megmozgató esemény 
évente megrendezésre került. A látogatók egy-
két héten át csodálhatták a különböző porcelán, 
textil, népviseletes és egyéb anyagokból készült 
babákat, láthatnak babaházakat, babakellékeket 
és mackókat is.

Mindez 25 éve kezdődött, mint ahogy meg-
tudtam Keglovich Ferencné Zitától, a Magyar 
Bababarátok Országos Egyesületének elnökétől, 
aki lankadatlanul minden tehetségét és munka-
bírását latba vetve ügyködik azért 25 éve immár, 
úgy, hogy volt olyan négy év, amikor a babák ta-
lálkozóját Budapestre helyezték át, mert a ked-
velt győri helyen változások történtek. 

Öt éve is van annak, amikor utoljára neveztem. 
Lelkemben megbántva éreztem magam, önma-
gam és társaim helyett is, mert az utolsó pesti 
kiállítás helyszíne – a Mezőgazdasági Múzeum 
– váratlanul, a beígért két hét helyett jóval rövi-
debb idő után kitessékelt bennünket.

Már a bevezetőmből is látható, hogy sosem 
volt könnyű dolga Zitának, akit meghívtam erre 
a beszélgetésre, hogy mesélje el, hogyan kezdő-
dött, mi vitte rá, hogy a babák, a babakiállítások 
szívügyévé váljanak, és hogyan képzeli a 2022-
es évben megvalósuló 25. évfordulót.

Köszönöm Kati a megkeresést. 25 évvel ez-
előtt a Zichy-palotában működő Családi Intézet 

igazgatója voltam. Abban az időben költöztünk a 
gyönyörűen felújított Zichy-palotába. A város kul-
turális vezetőjétől azt a feladatot kaptam, hogy ezt 
az épületet nemcsak házasságkötésekre, hanem 
másfajta rendezvényekre, vagyis, egyéb kulturá-
lis célokra is hasznosítsuk. Elég sokat töpreng-
tem, hogyan lehetne, hiszen nincs kiállítóterme, 
nincs olyan infrastruktúrája, amellyel nagyobb 
kiállításokat oda lehet vinni, hiszen ahhoz kicsi a 
hely. 25 éve a város akkori kulturális vezetői na-
gyon fontosnak tartották, hogy azokat a polgári 
értékeket hozzuk vissza, helyezzük a fókuszba, 
amelyek Győr fényét emelik, és odavonzzák más 
városokból és még a külföldről érkező látogató-
kat is. Így hát csapatommal kamarakoncerteket, 
neves emberekkel beszélgetéseket szerveztünk, 
de azt éreztem, hogy mindez valahogy kevés. 
Kerestem valami mást, olyat, ami különleges, 
egyedi, és mindezeket a célokat megvalósítja, és 
persze a saját lelkemet is boldogsággal tölti el, 
hogy olyat adhatok az embereknek, ami valami 
egészen más szépséggel bír. Egészen addig nem 
jutott semmi eszembe, mígnem el nem mentem 
Svájcba, ahol a vendéglátómnak volt egy olyan 

elképesztő babagyűjteménye, amilyet még éle-
temben nem láttam. Bázelben azt tapasztaltam, 
hogy szinte mindenhol – még a pékségekben is 
– antik csipkeruhás babák vannak a kirakatokban. 
Arra gondoltam tehát, hogy milyen jó lenne ezt 
Magyarországon is megmutatni. Hiszen mindez 
tükrözte a szépséget, az eleganciát, amelyet én 
mindig fontosnak tartottam. Arra is gondoltam, 
hogy milyen jó lenne a porcelán babakészítést 
megismertetni a hazai alkotókkal, s ez milyen jó 
szabadidős elfoglaltságot jelenthet majd sokak 
számára. Ebben sajnos csalatkoznom kellett, mert 
a porcelán babakészítés nemcsak időigényes, de 
nagyon sok anyagi befektetést kívánó tevékeny-
ség. Ellenben egy olyan irány indult el, amellyel 
a hazai babakészítési kultúrát tudtuk inspirálni. A 
porcelánbaba készítés a háború alatt és után nem 
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terjedt el nálunk, ellenben a textilbaba készítés 
Magyarországnak minden szegletében megtalál-
ható volt. Ebbe a közegbe került be az első ver-
senyfelhívás 1998-ban arról, hogy Győrben egy 
babakészítési versenyt rendezünk babakészítők 
számára.

Hogy tudtátok eljuttatni a felhívást széles tö-
megekhez, hiszen akkor még nem volt internet, 
és hogyan valósítottátok meg a versenyt és a ki-
állítást?

Nem tudtam, hogy fogjak hozzá. Hiszen sem-
miféle tapasztalatom nem volt, és akkor megint 
egy „véletlen sietett segítségemre” – ami per-
sze, bizonyára nem volt véletlen. Azt gondolom, 
hogyha figyelünk, akkor a jelek támogatnak min-

ket utunkon. Győrben Wiedra Berzsenyi Móniká-
nak – magyar származású Németországban élő 
babakészítő, gyűjtőnek– talán 1988-ban volt egy 
babakiállítása, amelyet akkor megtekintettem, és 
ott egy képeslapot vásároltam. Aztán költöztünk 
és fotókkal együtt ez a képeslap felkerült a pad-
lásra. 1998-ban valamit kerestem a padláson és – 
most, hogy mesélem, még a hideg is kiráz – elém 
pottyant ez a képeslap, amelyen Mónikának még 
a telefonszáma is rajta volt! A képeslap felidézte 
bennem a tíz éve látott kiállítást. Azon melegé-
ben felhívtam Mónikát az adott telefonszámon. 
Ez még nem minden! Kiderült, hogy éppen Sop-
ronban van kiállítása, s mivel anyósom soproni, 
azonnal elutaztam Sopronba, így „haza” is men-
tem. Mónikának elmeséltem, hogy mit szeretnék. 
Tudtam, hogy egy jól felépített program a belső 
vágyam, amely nemcsak egy kiállításból állna, 
hanem egyéb rendezvények is kapcsolódhatná-
nak ehhez az eseményhez. Mónika megemlítette, 
hogy volt pár találkája, többek közt Simon Nórával 
– aki később a budapesti Babaklub vezetője lett –, 

Dr. Györgyi Erzsébettel, a Kis Áron Játéktársaság 
vezetőjével, Moskovszky Éva kultúrtörténésszel, 
babagyűjtővel, Kovácsné Marikával, szentendrei 
babakészítővel. Ezekkel a hölgyekkel magam is 
hamarosan felvettem a kapcsolatot. Marikának 
ebben az időben volt Szentendrén babaklubja, 
Budapesten pedig Bálint Szilvia tartott klubfog-
lalkozásokat, oda is eljutottam. (Ezek a klubok saj-

nos mára már mind megszűntek). Mindezek elle-
nére nem láttam kialakulni azt a programot, amit 
elképzeltem, kellett hozzá egy újabb „véletlen”.

A Casino Wienben – győri kaszinóban – kártya-
kiállítást rendeztek, és mivel érdekeltek a kiállított 
tárgyak, elmentem, hogy megnézzem. A kiállítást 
a Szórakaténusz Játékmúzeum akkori igazgatója, 
Kriston-Vízi József nyitotta meg, s őt kérdeztem 
meg, tudna-e segíteni nekem. Azt mondta, hogy 
átgondolja, és ha eszébe jut valami, jelez és ta-
lálkozzunk Budapesten. A találkozó pár hónapon 
belül Tészabó Júliával és Kriston-Vízi Józseffel a 
Ruswurm cukrászdában megvalósult. Gyakorlati-
lag az ő szakmai segítségükkel épült fel ez a 25 
éve működő esemény.

Miért nevezed eseménynek?

Kezdetben ez egy komplett rendezvénysor 
volt. Volt a kiállítás, a verseny, volt egy háromna-
pos babakonferencia, voltak szakemberek által 
irányított helyben alkotó szakmai foglalkozások, 
ezt a felépítést is Kriston-Vízi József ajánlotta ne-
kem. A többször megrendezett Közép-európai 

Dr. Györgyi Erzsébettel

Moskovszky Éva
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babakonferenciát pedig arra terveztük, hogy a 
környező országokból is érkezzenek hozzánk 
babakészítők, és meséljenek arról, milyen náluk 
ennek a mesterségnek, hobbinak a kedveltsége, 
elfogadottsága.

Hány kiállítótok volt az első alkalommal?

Olyan 35-36 kiállító jelent meg az első alka-
lommal ezen az eseményen. Természetesen, 
ahogy egy kezdő vállalkozásnál, új eseménynél 
gyakori, itt sem minden kiállító jelent meg olyan 
míves munkákkal, mint amilyenekkel manapság, 
de valahol el kellett kezdeni. Bátran állíthatom, 
hogy a mai alkotók már elérték az európai szintet 
munkáikkal. Erre eklatáns példa, hogy a Global 
Doll Society, azaz GDS – a Nemzetközi Babaszö-
vetség – 2016-ban Budapesten rendezte meg 
három napos programját és versenyét, ahol a 
magyar alkotók közül sokan nagyon magas he-
lyezéseket értek el. Ezt a csodálatos lehetőséget 
az egyesületünk tagjaival együtt én szerveztem. 
A verseny rendezői nemcsak a magyar alkotóktól 
voltak elvarázsolva, hanem csodálatos fővárosun-
kat is szívükbe zárták mindörökre. 

Az első években megrendezett konferenciá-
kon a baba, mint művelődéstörténeti tárgy és a 
pedagógia eszköze volt a konferenciák témája. 
Erről tartottak ismert művészetterapeuták, művé-
szek, alkotók, és nem elhanyagolhatóan óvónők 
előadást. 

Azt gondolom, ezeket az előadásokat mai nap 
is megtarthatnák bármely óvodában arról, hogy 
a babázás fontossága a gyermeki fejlődés szem-
pontjából mennyire fontos a gyermekek számára. 
A pszichológusok sok esetben babákkal játszat-
ták el a gyerekekkel mindazokat a sérüléseket, 
amelyek őket érték a családban, vagy a szülők 
válásakor, így a tudatalattiba lenyomott sérelmek 
játékos foglalkozás által kerülhetnek a felszínre. 
Mindig volt baba, vagy játéktörténeti téma az 

előadásokon. Akkoriban még nem volt internet, 
csak könyvekre, a megszerzett emberi tudásra, és 
az írott anyagokra támaszkodhattunk. Azért vol-
tak fontosak ezek a helyszíni gyakorlati foglalko-
zások is, mert megtapasztalhatták az érdeklődők 
mindazt, hogy milyen volt régen a babakészítés. 
Ez a tendencia egészen 2015-ig tartott. Ennek a 
rendezvénynek ez az időszak volt a nagy korsza-
ka. 2015-ban én már nyugdíjas voltam, de tovább 
dolgoztam, viszont egy új igazgatónő került a Zi-
chy-palota élére, aki azt mondta, hogy őt ez nem 
érdekli és nem támogat tovább. 

Akkor került Budapestre a babakiállítás?

Igen, de volt segítség, hiszen Helmeczy Éva 
egyesületi tagunk közbenjárására 2016-ban a 
Kiscelli Múzeum befogadta a kiállítást. A rákövet-
kező évben a Hegyvidék Galéria, majd az azt kö-
vető évben a Vajdahunyad várában találták meg 
a babakedvelők a kiállításunkat. Mindemellett, 
díjazott alkotóink segítségével kiállítottunk Bécs-

ben, Szlovákiában, nagy kiállítást rendeztünk a 
Vigadóban, tehát Budapesten többször megmu-
tattuk, milyen csodás alkotóink vannak. 2019-ben 
visszakerült Győrbe a kiállítás, 2020-ban a pandé-
mia miatt elmaradt, de 2021-ben is egy gyönyö-
rűséges kiállítást sikerült megrendezni. 

Miről szól a verseny? Milyen kategóriák van-
nak?

Most már lecsökkentettük, de eredetileg 11 
kategória volt, amellyel nevezni lehetett, sőt volt, 
hogy alkategóriák is születtek. Például a viseletek 
kategórián belül szét kellett választanunk a törté-
nelmi viseleteket és a népviseleteket, hiszen eze-
ket nem lehetett összemosni. A kiállítás anyagát 
benevezett babák és mackók jelentik évek óta, 
de 2013-ig Győr testvérvárosaiból is meghívtunk 
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babakészítőket a kiállításra, jöttek babák a fran-
ciaországi Colmarból – ahol egy nagyon szép 
játékmúzeum van komoly Barbie gyűjteménnyel 
– és a Finnországi Kuopioból is érkeztek alkotá-
sok, hogy még érdekesebb és vonzóbb legyen a 
látvány a látogatók számára. 

Hogyan fogadták mindezeket a győriek?

Sokan azt gondolták, hogy minden évben 
ugyanazokat az alkotásokat állítjuk ki, holott ezek 
az alkotások művészbabák, tehát egyediek, és 
természetesen minden évben más alkotásokat 
állítunk ki, sőt, minden évben van egy alap téma, 
emellett a népviseletes babák versenyéhez pe-
dig egy földrajzi település, amely a versenyt va-

lamennyire meghatározza. Természetesen nem-
csak ezekben a témákban lehet nevezni.

Emlékszem, 2006-ban, amikor először nevez-
tem a versenyre, Mozart volt a téma, születésé-
nek 215. évfordulójára. Akkor neveztem először 
a versenyre, bár eredetileg egy majd 30 darabos 
előző évben készített Korzó jelenetet terveztem, 
de mivel természetes volt, hogy könyvekből utá-
nanézek a kiírt témának ezért kutatómunkába 
kezdtem. Vajon milyen új információt, mit tudha-
tok meg Mozartról, ami nem merül ki az addig is-
mert minimális ismereteimből, és nem egyenlő az 
egyébként rendkívül finom Mozartkugelen lévő 
arcképpel. Kutatásaim során akkor döbbentem 
meg, amikor kiderült, hogy egy napon van a szü-
letésnapunk! Ez az információ egy olyan plusz le-
hetőséget, kreatív belső zsizsegést, új lendületet 
adott nekem, amelyre magam se számítottam. Az 
életképben elsősorban önmagamat formáztam 
meg, amint Mozart figuráját készíti egy munka-
padnál, a háttérben, pedig magát Mozartot, akit 
egy eladdig ismeretlen festmény alapján találtam 
egy Mozartról szóló, amúgy a polcomon évek óta 
„alvó” kis könyvben. Ezen a festményen Mozart 
egy rózsalugasban áll egy padnak támaszkodva, 

kezében kotta, háta mögött Wartburg vára látha-
tó. Ezzel a munkámmal robbantam be közétek, és 
rögtön II. helyezést értem el.

Minden évben az adott témához kapcsolódó 
gondolatok, inspirációk jelennek meg az alko-
tásokban. Akkor 2006-ban mindenki másképp 
fogta meg a Mozart témát. Volt, aki az Éj királynő-
jét alkotta meg, láttunk Mozartot éneklő figurát, 
Mozartot a zongoránál ülve, volt egy Varázsfuvo-
la adaptáció is, és sorolhatnám az emlékezetes, 
szebbnél szebb alkotásokat. Éveken át – ahogy te 
is – nagyjából ugyanazok az emberek pályáztak, 
de ugyanakkor mellettetek, és inspirálódva belő-
letek, felnőtt egy újabb nemzedék, akik teljesen 
más irányzattal kápráztattak el minket. 

Hogy bírtad ezt mind megoldani? Volt segít-
séged, milyenek voltak a kollégáid ebben a ha-
talmas munkában?

Az elmúlt 25 évben természetesen ezt a ha-
talmas munkát nem egyedül vállaltam, legfőbb 
támaszom Koczor Ágnes volt. Ágival 20 évig dol-
goztunk együtt, Ági lánya így szocializálódott, s 
előbb az ifjú tehetségek, majd később a rendsze-
resen díjazottak közé is került magasan kiemel-
kedő munkáival. Hisz évről évre édesanyja által 
is inspirálódott. Ági hatalmas segítség volt szá-
momra – sajnos megvált az intézettől. Ágin kívül 
sokan dolgoztak a háttérben, hisz ahhoz, hogy 
egy ilyen rendezvény megvalósulhasson, renge-
teg segítőre volt és van szükség. Akár az ablakok, 
vitrinek megtisztítása, akár a drapériák előkészí-
tése, minden kézre szükség van, hogy a lehető 
legjobb látványt nyújtsa a kiállítás a megnyitás 
napján, és a kiállítás nyitvatartási ideje alatt is.

Hogyan tudtatok, tudtok annyi embert moz-
gósítani évről-évre, hogy mindig „friss” új anyag-
gal tudjátok meglepni a kiállításra látogatókat? 
Nem beszélve a műfaji széles spektrumról, mert 
nemcsak anyagában, stílusában, de ezerféle mó-
don mutatkoznak meg az alkotók. Olyanok ezek 
a kiállítások, mint egy mesedoboz, amelyet akár-
hányszor kinyitunk, mindig más mese ugrik elő 
belőle. De térjünk vissza a budapesti „kiruccaná-
sok” utáni időszakra!

Új igazgatója lett az intézményünknek, aki visz-
szahívta ezt az eseményt, így lehetőségünk nyílt 
2017-től már újra Győrben tartani a kiállításokat. 
Újra indulhatott a munka úgy, ahogy az azelőtti 
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időkben. Tudod, nekem ez a 25 év elképesztő 
szeretetet sugárzó történetekkel teli. Bármikor, 
ha újraolvasom a vendégkönyvek bejegyzéseit, 
vagy visszagondolok a babakészítőkből áradó 
feltételnélküli szeretetre, a szívem hálával teli ér-
zésektől majd szétfeszül. Hiszen a babakészítők 
szívük-lelkük egy piciny darabját minden esetben 
beleteszik az alkotásaikba, és ezért is boldogok, 
hogy van lehetőség arra, hogy megmutatkozhas-
sanak. 

Annakidején, amikor nálatok sorra nyertem a 
díjakat, és folyamatosan alkottam, kiállításokon 
jelenítettem meg a babáimmal az elmúlt koro-
kat – ez 2005- 2016 közötti időszak számomra 
egy fantasztikus alkotó időszak volt, amelyben 
mindig tapasztaltam ezt a végtelen szeretetet, 
mind az alkotók és alkotások irányából, mind a 
látogató közönség soraiból érkezve. Mindig tud-
tam, hogy a figuráimmal, babáimmal mást is át-
adok, s amikor egy látogató azt mondta nekem 
Győrben, hogy élnek a babáim, a szemükben 
benne van az egész világ, ezzel elképesztő bol-
doggá tett. A Kiscelli Múzeumban pedig, amikor 
ott álltam az alkotásaim mellet az egyik napon 
– talán a megnyitó napján – emlékszem egy csa-
lád sokáig szemezett velem, majd az anyuka azt 
mondta. „De hiszen az alkotásaid hasonlítanak 
rád, fel lehet benne ismerni téged! „ És igen, 
minden alkotásban benne vagyunk, mi alkotók. 
Minden alkotásunkban önmagunkból adunk egy 
kicsiny darabot a világnak a szépségével, a krea-
tív megvalósításával, az anyagokkal, amelyekkel 
dolgozunk, és mindazzal, amellyel megjelenni 
vágyunk.

Sajnos ez a tevékenység valahogy perifériára 
került. Azt érzem, hogy lekezelik, mostanában 
még jobban kezdi elveszíteni a jelentőségét, 
egyszerű játékeszköznek tekintik. Amivel egyik 
oldalról nincs baj, hisz a baba játékeszköz, nem 

is akármilyen, nagyon fontos játékeszköz, de a mi 
kiállításainkon még a játékbabák is művészba-
ba szintjén mozognak. Nem beszélve azokról a 
porcelán, vagy egyéb anyagokból készült alkotá-
sokról, vagy a csodálatosabbnál-csodálatosabb 
autentikus népviseleti babákról, melyek tényle-
gesen állandó kiállítási megmutattatást igényel-
nének. Van pár babamúzeum Magyarországon, 
de nagyon kevés. A babásoknak egy-egy kiállítá-
sért kilincselniük kell, és a fantasztikus alkotása-
ikat otthon őrzik, esetleg egy babamúzeumnak 
ajándékozzák, (lásd Zorkóczy Éva elképesztő élet-
művének egy szegmense Szentendrén a Skanzen 
raktárában „pihennek”), vagy ha szerencsések, 
akkor el tudják adni más országokba külföldi ba-
bagyűjtőknek.

Igen, ez így van, és ez valahol nagyon szomo-
rú. Rengeteg munka, lelkesedés és csodás alko-
tás, amelynek nincs helye. Az általam készített, 
jelenleg megmaradt, több, mint száz figurám, 
babám, az el nem ajándékozott, vagy minimális 
pénzért el nem adott alkotásom dobozokba zár-
va várja a lehetőséget, hogy megmutathassa ma-
gát, vagy megvásárolják az arra hivatottak. 

Ami fontos, ez egy országos mozgalom. Egye-
sületünk és a Kiss Áron Játéktársaság is össze-
fogja az ország legkisebb csücskében élő baba 
és mackókészítőket. Szinte baráti viszony alakult 
ki tagjainkkal és kiállítóinkkal. Bárhova vet a sor-
som, mindig van ott, abban a városban, telepü-
lésen legalább egy babakészítő, akivel szívesen 
találkozom, beszélgetek egy kávé mellett. Ez a te-
vékenység, amit mi a babakiállításokkal immár 25 
éve végzünk, egyfajta közösségépítés is, amelyre 
a mai világban akkora szükség van, mint a min-
dennapi vizünkre, az étkünkre, és a mindennapos 
mosolyainkra. Dr. Györgyi Erzsébet, a Kiss Áron 
Játéktársaság vezetője rengeteg segítséget nyúj-
tott, nyújt nekem. Erzsike éltes kora ellenére elké-
pesztő aktivitással értesít engem mindenről, ami 
a fővárosból lehetőségként felmerül. Mindazok-
ról, amelyekről lehet, hogy itt Győrben, a „perifé-
rián” nem értesülök. Messze vagyok sajnos azok-
tól az esetleges segítő kapcsolatoktól, amelyek a 
rendezvényt segíthetnék. Erzsikére mindig szá-
míthattam az elmúlt 25 év alatt mindenben, akár 
abban, hogy kit kérjek fel előadónak, de bármi 
egyébben is. Ő kicsit terelgetett, őt egyfajta men-
toromnak tekinthetem. Ő fogalmazta meg azt, 
hogy „Győr a babák fővárosa”, hiszen itt gyűltek 
össze évek alatt mindazok, akik a témához bármi-
lyen vonzalmat éreztek, akár látogatók, előadók, 
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akár alkotók. A marketing nem a területem, én 
inkább a rendezvényszervezéshez értek, sajnos a 
marketingre már elfogy az energiám. Szeretném, 
ha többen lennénk, táplálva és továbbfejlesztve 
mindazt a szeretetet és lehetőséget, ami a babák-
ban, mackókban rejtőzik. 

Mi van benned most? Hogyan várod a ne-
gyedszázados évfordulót?

A 25 éves évfordulóra visszatérve sajnos nin-
csenek jó érzéseim, nem mondhatom, hogy a 
szívem tele van örömmel, bizodalommal, hogy 
igazán hatalmasat fogunk létrehozni. Bár a Feszti-
válközpont fiatal új igazgatója maximálisan támo-
gatja a babakiállítást, sajnos jobbkezem, segítőm 

Koczor Ágnes elment, és szinte senki sem dolgo-
zik már az intézményben, akikkel a babakiállítást 
ennyi ideig együtt rendeztem. Az utolsó utáni pil-
lanatban derült ki, hogy Ági elmegy. A palotának 
változatlanul a fő profilja esküvők és egyéb csalá-
di rendezvények szervezése és lebonyolítása, így 
a palotában minden hétvégén esküvők vannak. 
Ha egy ilyen programot szeretnénk, amely két 
hétig, de legalább tíz napig nyitva tart, akkor az 
alatt az idő alatt nem tudják az esküvőket megtar-
tani. Ahhoz, hogy legyen hely a kiállításnak, előző 
év októberében már le kell foglalni az időpontot. 
Az idei évre november 7-től 21-ig van lefoglalva 
a Zichy-palota. Tavaly az alpolgármester asszony 
nyitotta meg a kiállítást, ő egy nagyon szimpati-

kus nő, de semmiféle hatalom nincs a kezében, 
amellyel anyagi, vagy erkölcsi segítséget nyújt-
hatna Nem tudtam pályázni a Magyar Művészeti 
Akadémiához, mert kellett volna, hogy támogas-
son a városvezetés. Abban viszont biztos vagyok, 
akárhogy is, megrendezzük, a kérdés ebben az 
esetben, hogy milyen anyagi lehetőségünk lesz. 
Az a pénz, amit a kiállítóktól kértünk kiállítási egy-
ségenként, nevezési díjként – fejenként 5000 fo-
rint –, az egy olyan csekély összeg, amelyből nem 
lehet megrendezni a kiállítást. 

Igen, ugyanakkor az alkotók munkát, pénzt, 
anyagot, szeretetet tesznek a kiállításra szánt 
munkáikba, utaztatják, odautaznak a megnyitó-
ra, azt érzem, hogy más módon lenne szükséges 
anyagi segítséget szerezni nektek. Talán ez a cikk 
elindítja a pénzforrások megteremtését e nemes 
cél érdekében. Értem én, hogy külföldön a neve-
zési összeg 50-60000 forint, de ugyanakkor egé-
szen mások külföldön a létezés feltételei, mások 
a viszonyok, más a megbecsülés szintje. 

Igyekszem a támogatást megszerezni, hiszen 
az elmúlt években a helyszín, a vitrinek, a személy-
zet, a szórólapok, a hirdetések, néhány újságban 
való megjelenés, majd fél millió forintos tétel 
volt. Egy biztos, hogy amíg én erővel és szellemi-
leg bírom, addig minden fórumon megpróbálom 
népszerűsíteni és megvalósítani ezt az eseményt, 
illetve a lehetőségét megteremteni annak, hogy 
Győr továbbra is a babák fővárosa lehessen.

Legyen úgy! Kívánok mindehhez nagyon sok 
erőt, egészséget, lelkesedést, szeretetet, és sok-
sok pénzt! Reményeim szerint, mivel ezt a ma-
gazint több százezer ember olvassa, a segítség 
megérkezik anyagi formában, hogy ez a különle-
ges színfoltja mai világunknak megmaradhasson, 
és tovább élhessen, nemcsak a 25 éves évfordu-
ló kapcsán, hanem még sokáig. Ameddig bírod, 
ameddig a lelkesedés, az alkotás, és a szeretet 
összetartja az alkotókat, és a látogatókat ország-
szerte. Így legyen. Áldás.

Koczor Ágnes
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https://ronaikatalin.hu/
https://youtu.be/ENmHwfmeonM
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GÓDOR ANITA

A mese csodája

A XXI. századra a globalizáció megállíthatat-
lanul hatalmába kerítette az egész világot, nap-
jainkban elsősorban az életmódra és a mentális 
egészségre hat, ezért különösen a gyerekekre 
veszélyes. Leginkább a javak megszerzése körül 
mozog, ami azt eredményezi, hogy a családok 
alig töltenek együtt minőségi időt, hiszen meg 
kell keresni a pénzt a megélhetésre, így a biz-
tonságos és szeretetteljes együttlétek helyett, a 
családi élet kimerül az etetés, itatás, öltöztetés, 
játékok és igény szerinti technikai kütyük megvá-
sárlásában. Fentiek szükségesek az életben mara-
dáshoz, de a fizikai jólét megteremtése csak egy, 

a szülői kötelességek közül. Ugyanennyire fontos 
gyermekeink szellemi táplálása is, különben el-
magányosodnak, és idejük nagy részét telefon 
nyomkodással, vagy a számítógép előtt töltik, és 
a virtuális valóság uralja életüket.

Téves elképzelés tehát, hogy gyermekeink 
egészséges fejlődéséhez elegendő biztosítani a 
stabil anyagi hátteret, ahogy az is, hogy a nevelés 
az oktatási intézmények feladata.

Mi nyújthat ebben a felfokozott világban cse-
peredő apróságoknak biztonságot és kapaszko-
dót az életben?

A mese a legősibb műfajok egyike. Fiktív időben és térben játszódik, valószerűtlen elemekkel 
átszőtt, csodás történetet mesél el, ami általában szerencsésen végződik. 

A mese a gyerekek birodalma -gondolhatnánk- pedig, a modern mesekutatás már hosszú ideje 
bebizonyította, hogy eredendően nem gyerekeknek szólt, régen felnőttek mesélték felnőtteknek.
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A mese.

A mesékben minden jóra fordul, a jó mindig 
győz, a rossz pedig megkapja a méltó bünte-
tését…

Mesebeszéd, lárifári, az élet nem ilyen – mond-
hatnánk joggal.

…és mielőtt még tovább mennénk, fussuk át a 
Grimm testvérektől a Piroska és a farkast.

Agresszív farkas megeszi a nagymamát, majd 
a kislányt is, de jön a vadász, aki felvágja a hasát 
telerakja kővel és még össze is varrja, hogy miu-
tán az felébred kilehelje a lelkét. Ezután a vadász 
még meg is nyúzza… 

…mit gondolsz felnőttfejjel erről a meséről?
Hasfelmetszés, állatkínzás, beszélő farkas, 

megevett nagymama és kislány, akiket egyálta-
lán, hogy nyelt le egészben, és hogy fértek bele 
a hasába… 

…és mit gondoltál gyermekként, amikor 
ugyanezt a mesét olvasták Neked?

A gyerekek a mese hallgatása közben maguk 
teremtik meg azt a képzeletbeli világot, melyben 
a történet játszódik. A jó mese felkelti a gyerme-
kek érdeklődését, szórakoztat, elvarázsol, távoli 
helyekre repít, ugyanakkor fejleszti a személyi-
ségüket is. Gazdagodik fantáziájuk, szókincsük. 
Mindeközben lehetőséget kapnak, hogy megis-
merjék a hétköznapi emberi tulajdonságokat, a 
kedvességet, a jószívűséget, a szorgalmat, az al-
kalmazkodó képességet, a kitartást, a megbocsá-
tást, a ravaszságot, az önzőséget, a kivagyiságot.

Mert a mesékben - ahogy az életben - történ-
nek jó, és rossz dolgok is. 

A történetek útravalóként szolgálnak nekik az 
életben, megmutatják, hogyan éljék meg a jó dol-
gokat, de segítséget kapnak a konfliktushelyzetek 
megoldásához. A mesében tapasztalt érzelmek 
megjelenése, a jóság és gonoszság, a rossz érzé-
sek leküzdése segít a gyermekeknek megérteni a 
valóságot, és a mesén keresztül történő megélés 
az érzelmi intelligenciájuk fejlődését segíti.

A mese időtlenül, ismeretlen utakon vándorol 
az üveghegyen túlról. Túl az Óperencián, hogy 
rátaláljon a lélekre, mert az embert -legyen az 
gyerek, vagy felnőtt- bárhol legyen is a világban, 
ugyanaz a vágy hajtja, élni akar, és vágyik egy 
jobb, egy igazságosabb létre. Így a mesében 
vándorló legkisebb királyfi küzdelmeiben a saját 

csatáit éli át, és a királyfi győzelme kicsit az övé is, 
mert erőt ad a hétköznapok „harcaihoz”. 

A gyereklét nem csak játék és mese, nap mint 
nap konfliktusok hadával kell szembenéznie, 

meg kell értenie, és tanulnia, hogy hol van a he-
lye, ebben a bonyolult világban. Ez időnként két-
ségbe ejti, és félelmet kelt benne. A mese segít 
párhuzamot vonni a saját életével, de nem vele 
történnek meg a dolgok, így nincs mitől félnie, 
mint a valóságban, mégis eligazítja érzelmeiben, 
és megoldásokat kínál a problémáira. 

Mindig a jó győz? Happy End? 
Ugyan már… a valóság nem ilyen…

Hercegnőnek lenni anya magassarkú cipellő-
jében, vagy szuperhősnek, egy lepedővel a vállu-
kon az nem játék. Az az Ő valóságuk.

Mert mindannyian hősök vagyunk a saját tör-
ténetünkben!

A gyermeki lélek érzékeny, megerősítésre van 
szüksége. Lehet, hogy az élet nem mindig igazsá-
gos, vagy nem úgy igazságos, ahogy szerintünk 
lennie kellene, de nem szabad a gyerekeket meg-
fosztani az illúzióktól. A mesében alakot öltő jó és 
a rossz jelen van a mindennapi életünkben is. 

Rossznak lenni is jó lehet, a gonoszságnak is 
van vonzereje, a mesében csellel, ármánnyal a jó 
fölé kerekedhet a rossz, de a végén általában el-
nyeri méltó büntetését. 

A gyerekeket nem a büntetéstől való félelem 
riasztja el a gonoszságtól, hanem az a meggyő-
ződés, hogy előbb vagy utóbb mindig a rossz az, 
aki pórul jár. 

„A mesék nem arról szólnak, hogy minden 
rendben van, hanem arról, hogy mindent 
rendbe lehet hozni.” (Boldizsár Ildikó)



Miért jobb a színház, mint egy rajzfilm a té-
vében?

Talán a fenti bevezető után nem is kérdés, hogy 
gyermekeknek szóló darabokat ajánlok ebben a 
hónapban. Ha gyermekkel készülünk színházba az 
első és legfontosabb, hogy tájékozódjunk, hogy 
milyen korosztálynak szól a darab. Meglepő, vagy 
sem, ma már vannak csecsemő, gyermek és ifjúsági 
előadások is. A gyermekszínház akkor jó, ha adott 
életkori szintnek megfelelően „gyermeknyelven” 

ötvözi a mesét, a játékot, miközben szórakoztat, hat 
az érzelmekre, és megmozgatja a fantáziát. Felfe-
dezheti a történetben a saját életét, a problémáit és 
útmutatót talál benne a megoldásokra is. A gyere-
kek igénylik a figyelmet, és fontos számukra, hogy 
elmondhassák a véleményüket, így az interaktívvá 
tett előadások még jobban lekötik a figyelmüket, 
azáltal, hogy részeseivé válnak a történetnek. 

A színház szabadságot ad nekik: annyit fogad-
nak be a látottakból, amennyit ők szeretnének.

A képzelet, a fantázia világa a gyermek fejlődé-
sének fontos része. A színházban ez a mesevilág 
képi megjelenítést kap, látja, érzi, tapasztalja, ezzel 
kézzelfoghatóvá válik számára. 

A nézőtéren gyerekek veszik körül, lehet beszél-
getni, barátkozni, együtt izgulni és örülni, ezáltal fej-
lődik a szociális érzékük is. 

A színházi élmény maradandó. 
Lehet, hogy évek múlva nem fog pontosan em-

lékezni, hogy mit látott, de hogy milyen érzéseket 
váltott ki belőle, arra egészen biztosan!

“Akkor lesz igazi a gyerekirodalom, ha azt te-
hetséges emberek írják. Az, hogy különböző stílu-
sok léteznek, technikai újdonságokkal megtűzdelt 
szövegek, az érdekesnek érdekes, de a lényegen 
nem változtat. A lényeg mindig az, hogy jól kell 
írni. Ehhez most rögtön hozzá kell tennem, hogy 
úgy kell írni, mint a felnőtteknek, csak egy kicsit 
jobban. Mégpedig azért, mert a gyerekek érzé-
kenyebb közönség, az irodalom szinte szó szerint 
épül be a fejükbe, a lelkükbe, az életükbe.” 

Csukás István
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Ajánló

KOLIBRI Színház

Gimesi Dóra - Emma csöndje

A hétéves Emma épp két hete, három napja és tíz 
perce jár iskolába. Más, mint az osztálytársai: különö-
sen érzékeny a zajokra, és retteg, ha meg kell szólal-
nia mások előtt. Az emberekkel nehezen kommunikál, 
ám a tengeri állatokat megérti. Szülei munkahelyén, a 
tengerbiológiai kutatóközpont állatkórházában barátja 
lesz a sebesült cápa, a narvál, a lamantin, a rája, a polip. 
Emma úgy képzeli, hogy a világ egy nagy akvárium, ő 
pedig egy pici tengeri uborka az akvárium fenekén. A 
tengeri uborkák ugyanis nem zavarnak senkit. A tengeri 
uborkák láthatatlanok. Egy nap végletesen legyengült, 
kicsi kardszárnyú delfin érkezik a kórházba. Egyedül 
Emma képes megérteni őt, de ahhoz, hogy segíthes-
sen, muszáj másokkal is megértetnie, mi a baj. Ehhez 
pedig le kell győznie önmagát. Nem lehet többé kicsi, 
láthatatlan tengeri uborka az akvárium fenekén.

Az előadás – amellett, hogy érinti a környezetvéde-
lem és a klímaváltozás égetően aktuális kérdéseit – egy 
különös kislány történetén keresztül mesél az egyén fe-
lelősségéről, a barátságról és a bátorságról a kisiskolás 
korosztálynak.

Az előadás időtartama 75 perc egy szünettel.

További gyermek előadások 4 éves kortól, má-
jusban a Kolibri Színházban:  

A színház oldalán előadásonként jelzik a korhatár 
besorolást!

2022.05.03. Játsszunk Háry Jánost!
2022.05.04., 08., 10. Mágikus állatok iskolája
2022.05.05., 07 Macska voltam Londonban
2022.05.11., 14. Locspocs és a sárkánylány
2022.05.20., 21. Bors néni
2022.05.22., 23. Emma csöndje
2022.05.26. János vitéz

Kolibri Fészek
2022.05.03., 18. A bagoly, aki félt a sötétben
2022.05.06., 07. Bogyó és Babóca
2022.05.09., 10. Esznek-e a halottak epertortát?
2022.05.15., 16., 17. Egy kupac kufli
2022.05.19., 22. A medve, akit Vasárnapnak hívtak
2022.05.23., 24. Csücsök, avagy a nagy 
pudinghajsza
2022.05.27., 28. Kippkopp gyerekei
2022.05.30., 31. Spárga-tengeralattjáró
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( („Ott mélyen belül a tudatosságot táplálni magunkban,
a körültekintő és belátó gondolkodást fejleszteni többet ér,

mint bármilyen meditáció vagy ima.”
                                                                                        Tendzin Gjaco
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Paulik Tamással a Magyar Társasjátékos Egye-
sület elnökével újabb, immár az utolsó előtti feje-
zethez érkeztünk beszélgetésünknek.

Mindössze talán egy hónap van hátra, hogy 
fellebbenjen a fátyol, és megtudják kedves olva-
sóink, és az érdekelt kiadók, melyik az a társasjá-
ték, melyet a négytagú zsűri a legjobbnak ítélt és 
a Magyar Társasjáték Díjjal jutalmazza.

Ez volt a harmadik alkalom, hogy Paulik Ta-
mással, a Magyar Társasjátékos Egyesület fiatal 
elnökével beszélgettünk, és bár sosem gondol-
tam volna, mégis így történt, beszélgetés folya-
munk eme állomásán még mindig találtam olyan 
témákat, amelyek a társasjátékok hatásaival kap-
csolatban érdekeltek. Ezekről beszélgettünk.

RÓNAI KATALIN

Mitől jó egy társasjáték?
Catan telepesei, és a többiek

Kedves Tamás, ma az egyik áruházlánc üzleté-
ben járva szemtanúja voltam, hogy az egyik vá-
sárló egy „Catan telepesei” társasjátékot tett a ko-
sarába. Emlékeimben felvillant, hogy ez egyike a 
sikeres és rendkívül kedvelt társasjátékoknak Ott 
rögtön fejembe is véstem azt, hogy jusson eszem-
be megkérdezni Öntől, melyek azok a tényezők, 
amelyek által egy társasjáték ennyire kedveltté 
válik? Vannak-e ehhez „spéci adalékok”?

 
A Magyar Társasjáték Díjjal is az ilyen típusú 

játékokat keressük. Nagyon sokan felteszik ne-
künk ezt a kérdést, hogy milyen adalékoktól lesz 
népszerű, populáris egy játék, mitől szeretik az 
emberek. Azt gondolom, erre valójában nem le-
het választ adni, inkább arra lehet választ adni, 
hogy mitől rossz egy játék. Van egy csomó olyan 
dolog, amelyre a tervezőnek egy játék tervezé-
se közben oda kell figyelnie, ezek olyan hibák, 
amelyek már bizonyítottan kimutathatók voltak 

esetleg előző játékokban. Ha ránézünk a „Catan 
telepesei” játékra, akkor ezek a hibák mai szem-
mel, kisebb-nagyobb mértékben benne vannak, 
de nem zavaróan súlyosak. Az, ami ezt a játé-
kot kifejezetten népszerűvé tette, s teszi a töb-
bi hasonló játékot, az az, hogy egy üde átmenet 
a klasszikus – pl. „Monopoly”, „Rizikó” –, a kicsit 
gépies játékok és a modern társasjátékok között. 
Hogy rávilágítsak: megfelelő mennyiségű sze-
rencsefaktor, de ugyanakkor olyan mechanikák 
vannak benne, amelyek a szerencse ellensúlyo-
zására szolgálnak. Azok a játékok az igazán jók, 
amelyekben van egy kis szerencsefaktor is, mert 
azok egy kevés izgalmat, bizonytalanságot, vál-
tozatosságot hoznak a játékba, ezért nem lesz 
annyira gépies maga a játék. Ugyanakkor, ha túl 
sok a szerencsefaktor a játékban, mint például a 
„Monopolyban”, akkor teljesen kiszámíthatatlan-
ná, kontrollálhatatlanná, és valószínűleg ezáltal 
egy idő után unalmassá válik.
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A „Catan telepesei” játékban számít ugyan a 
szerencse – két dobókockával játsszák –, de sta-
tisztikailag sokkal kisebb az esélye annak, hogy 
egyszerre két egyest, vagy két hatost dobjunk, 
viszont hetes összegű dobást nagyobb valószínű-
séggel, szinte haranggörbe szerint érkezhet. Ezt 
a véletlenszerűséget nagyon okosan használja 
ki a „Catan”, hiszen különböző területek vannak, 
és minden körben a dobás értékének megfele-
lően választhatjuk ki, hogy mely területek adnak 
nekünk megfelelő nyersanyagot. A játékosokat 
ez a szerencsefaktor motiválja, hogy a különbö-
ző területeket máshogy értékeljék, ugyanakkor a 
játékosok közti interakció is fontosságot kap, de 
nem olyan támadás jellegű, mint például egy Ri-
zikóban. A terjeszkedésben van egy nagyon kel-
lemes családi mechanika, ami nem közvetlenül a 
kitolásról szól, lehetőségem van egy-két jó lehe-
tőséget elcsípni a másik elől, s akkor mondhatom 
azt, hogy nem direkt okoztam kárt, hanem azt ke-
restem, ami nekem a legjobb. Ugyanakkor van 
benne közvetlen felhasználói interakció, mert a 
játékosok kereskednek. Például: “adok neked két 
fát egy birkáért”, ez egy szociális elem a játékban, 
nincs megkötve a játékosok keze, hogy hogyan 
kereskedjenek. Sokféle elem jelenik meg a „Ca-
tanban”, mind letisztult, egyszerű, nem bonyolítja 
túl, mindenből ad egy kicsit, ettől változatos, egy 
kis stratégia, egy kis szociális elem, ez teszi nagyon 
jóvá, különös tekintettel arra az időszakra, amikor 
megjelent. Manapság már jobb alternatívák is 
vannak, de még mindig egy nagyon-nagyon jó 
játék. Nem véletlen, hogy a mai napig számtalan 
kiegészítővel, variánssal hódít.

Fiatalasszony koromban az akkori társasjáté-
kokkal az volt a bajom, hogy nem okozott örömet, 
konkrétan leblokkolt, hogy gyorsan vége lett, és 
általában nem nyertem. A „Ki nevet a végén?”, 
„Gazdálkodj okosan!”, Sakk, és Go játékokban 
nem találtam örömet, monotonitása kedvetlen-
né, és motiválatlanná tett, egészen nagymama-
ságomig, amikor is lányaim, vejeim és unokáim 
játék közbeni vidámsága meg nem győzött, hogy 
ez lehet másképp. Ekkor jött meg a kedvem az 
újabb, sok szempontú, sokszor vicces, furfangos, 
és rendkívüli logikai készségeket igénylő társas-
játékokkal játszani. Mégis az elején az az érzés, 
hogy utálom a társasjátékokat, akadályokat gör-
dített elém minden alkalommal, amikor családi 
összejöveteleken társasozni hívtak. Most, hogy 
ezt mondom, érdekesnek találom, hogy már több 
hónapja beszélgetek Önnel erről a témáról. So-
kan spirituális szemléletű emberek – mint amilyen 

én is vagyok – arra szoktak rámutatni, hogy amit 
nem szeretünk, azzal dolgunk van. 

Alapvetően a „dobj és lépj” típusú társasjáté-
kokban a tehetetlenség és kontrollhiány belei-
vódott. Mi azt mondjuk, attól a pillanattól, hogy 
elengedtük a kockát, már nem történik semmi. 
Nyilván, amikor valakit bevezetnek a modern 
társasjátékok világába – aki ilyen blokkal érke-
zik – függően attól, hogy valaki milyen közegből 
érkezik, akkor egészen más a játékok megszere-

tésének lehetősége, és ennek a folyamatnak az 
íve. Először természetesen a gátlásokat kell felol-
dani. Ha valakiben ilyen blokkok vannak a társas-
játékokkal szemben, akkor természetesen egy 
„Catan” típusú bonyolultabb játék még nagyobb 
blokkot kelthet benne, főleg a játékszabályokat 
végigolvasva. Viszont, szóban ismertetett játék-
szabállyal – amely kb. öt percben elmondható 
– a kedvét meg lehet teremteni a közös játékra. 
Ha valakiben nagyon mély a blokk, amely azt 
tükrözi, hogy a társasjátékozás csak a kockado-
básról, a lépésről, és a vágyott végéről szól, és 
arról, hogy végre felállhassunk az asztal mellől és 
mehessünk mást csinálni, azokhoz másképp kell 
közelíteni. A társasjáték egyfajta döntéshelyzet 
megtanulását is jelenheti, olyan döntések meg-
hozataláról van szó, amelyeknek”következmé-
nyei” vannak. Például a „Catanra” visszatérve, az, 
hogy hova építek egy házat, annak nagyon hosz-
szú távú következményei vannak. Vannak a játék 
végéig tartó következmények, és annak, aki nem 
ezzel a hozzáállással érkezik a játékosok közé, ez 
a kontroll, és az, hogy ilyen szintű tervezésre van 
szükség, elsőre ijesztően hathat, hisz nem ehhez 
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van hozzászokva, tehát a blokk még mélyebbé 
válhat. Azt gondolom, hogy a régebbi társasjá-
tékoknak épp ez volt a legnagyobb baja, egyes 
játékokban túl domináns volt a szerencse és a 
pillanatszerűség, míg másokban, például a sakk-
ban, minden információ minden pillanatban ren-
delkezésre áll, egyenlőek az esélyek, nincs vélet-
len, csak “száraz” tervezés. Hiányzott az átmenet 
a két véglet között.

Fehér-fekete mezőkön lépegetünk a sakkfi-
gurákkal, amelyeknek van egy nevük, és megkí-
vánt mozgatásuk, a Malom, vagy a Dáma játék-
ban tologatjuk a korongokat és úgy történnek 
a dolgok. Ezeknek a játékoknak logikája és sza-
bályrendszere van, ezért nagyon agyalóssá, el-
mélyültté válhatnak a két játékos számára, akik 
mindig ugyanazt a táblát, ugyanazokat a bábu-
kat, figurákat, korongokat látják, és van úgy, hogy 
hosszú perceken át csak meredten nézik a táblát, 
számolgatják az esélyeiket, hogy ha erre lépnek, 
akkor mi lesz, vagy ha arra lépnek, akkor mi vár-
ható. Van, aki ezt élvezi, de egy család számára 
ez sok. Sok az, hogy ennyire el kell mélyülni a 
játékban, ennyire előre kell tervezni. Másik vég-
let a kockadobálás, a „Ki nevet a végén?”, vagy a 
„Piroska és a farkas” játékokkal, ahol aztán sem-
mit nem kell csinálni, csak dobálom a kockát, és 
azt várom, hogy egyszer csak vége lesz, ezért jók 
a modern társasjátékok, pl. az említett „Catan” 
amelyek a két típus közötti mezőt foglalják el. A 
modern társasjátékok lehetőséget adnak arra, 
hogy a hangulatoknak megfelelő társasjátékot 
válasszuk ki a családi játékhoz. Milyen kikap-
csolódásra vágyom? Ez a meghatározó a játék 
választásnál. Akár az is lehet, hogy „sakkszerű” 
élményre vágyom, csak egy picit színesebben. 
Manapság a nagyon széles skálán mozgó játé-
kok közt sokféle lehetőségből lehet választani. 
Persze, szoktunk találkozni olyannal, hogy vala-
kinek sok az az információ, ami a játékban van, 
de ez általában arról szól, hogy nem a megfelelő 
játékot választotta.

Sokat beszéltünk eddig a családi játékokról. 
Van-e valamilyen felmérésük, vagy mintavételük 
arról, hogy milyen hatással van a családok ösz-
szetartó erejére az, ha rendszeresen együtt ját-
szanak?

Bevallom, ilyen mélységig nem foglalkoztunk 
vele, megelégszünk azzal, hogy a társasjátékok-
ra úgy tekintünk, ami valamilyen mértékben a 
családi közösséget összébb tudja kovácsolni, de 

egyéb vizsgálatot nem végeztünk. Nem is he-
gyezhetjük ki erre. A lényeg az, hogy legyen vala-
milyen közös elfoglaltság, ami lehet a kirándulás, 
a mozizás, lényeg a minőségi együtt töltött idő, 
s azt gondolom, a társasjáték abszolút alkalmas 
erre. Az ismert tény, hogy azok a családok sokkal 
stabilabban összetartanak, ahol minőségi együtt 
töltött időből sok van.

Előző beszélgetésünkben a történelmi tár-
sasjátékokról kérdeztem a véleményét, most 
kérném, hogy beszélgessünk kicsit a spirituális, 
terápiás, mese és az egyéb különlegesebb, ke-
verék társasjátékokról!

A terápiás társasjátékok inkább eszközök a 
gyógyítási folyamatban, amely által a terápiára já-
rót motiválttá lehet tenni, ezeket én mindig külön 
kategóriaként kezelem, más szemszögből nézem. 
Ezekkel a játékokkal igazából nem játszunk, a játék 
másképp ad nekünk valami többletet, a terápiás já-
tékoknál pont azokra van szükség, amit pluszban, 
mélységeiben a játék adhat. Ez egy eszköz, amely-
lyel az alanyt „rá lehet venni”, hogy ezt a többletet 

befogadja, nagyon nagy hangsúlyt kap a mentális, 
vagy lelki összhang a játék során a játékosok kö-
zött. Az elmúlt időszakban egyre több ilyen típusú 
játék jelent meg nagy örömünkre. Vannak asszo-
ciatív játékok. A „Dixit” például kristálytiszta asz-
szociáció, ezáltal lett nagyon népszerű, rengeteg 
kártya jelent meg utólag hozzá az elmúlt években 
különböző témákban. De nem kihagyható a Myste-
rium „társasjáték, amely egy furcsa aszimmetrikus 
kooperációra épül, ahol a nyomozók és a szellem 
kommunikálnak egymással. A szellem egyedül 
van, az a feladata, hogy színes képeken keresz-
tül próbálja meg átadni a saját történetét a nyo-
mozóknak, a nyomozóknak pedig az a feladatuk, 
hogy megfejtsék, hogy mi történt a szellemmel. 
Akkor nyernek a nyomozók, ha sikerül felgöngyö-
líteni a szellem történetét, hogy mi is történhetett 
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vele. Továbbmenve, beszélhetünk szójátékokról, 
itt pl. mindenki csak egy szót írhat be segítségül a 
társa számára. A játékos sok-sok szót lát, amelyből 
ki kell találnia a fogalmat, ezekben a szójátékok és 
az asszociációs játékok kicsit keverednek. Például a 
„Fedőnevek” sorozat, ahol az asztalra kitett kártyák 
közül kell megtalálni a megfelelőket az asszociáci-
ókon keresztül. Hála az égnek, az elmúlt években 
abszolút kinyílt a játékok világa! És lassan már tábla 
játék sincs, néha csak elme játszik az elmével, ilyen 
játékokban általában a kártyák segítségével adják 
át egymásnak a játékosok a gondolataikat. Amit 
még kiemelnék az a „The Mind” nevű játék, ahol a 
játékosoknak egy szó nélkül, kártyák segítségével 
közösen kell egy növekvő számsort összerakniuk. 
Valaki lerakja az ötöst, majd valaki a nyolcast, és a 
csapat máris vesztett, ha valakinél ott van a hatos, 
mert azt már nem fogja tudni lerakni. A feladat az a 
közös szinkronizálás, amely arról szól, hogy minden 
kártya lekerüljön az asztalra, és egy kártya se ma-
radjon ki, ez egy nagyon érdekes kihívás. Rengeteg 
ilyen játék van.

A mesejátékokat hogyan értékeli?

A mesejátékoknak az a nagy hátránya, hogy 
elsősorban a meséről, a mese köré kialakult 
brandről szólnak. Nem akarok általánosítani, de 
sok esetben ezek a játékok mese köntösben egy 
klasszikus „Ki nevet a végén” játék megfelelői, 
bármilyen mesés tematikában létezik a ki nevet 
a végén. Természetesen vannak jók, amelyek 
mesére épülnek, de legtöbbször arról szól, hogy 
a gyerek szereti a mesét, és ehhez a szülő meg-
veszi a társasjátékot is, játékként ezek nem min-
dig izgalmasak, néha vannak üdítő kivételek, de 
nagy átlagban, sajnos ezek nem mérvadóak.

Hogy áll a verseny?

Még egy hónap van a döntésig. Május első felé-
ben megszületik a döntés. A zsűri minden játékkal 
már legalább egyszer játszott. Kezdünk ráfordulni a 
második körre, még lesz egy harmadik is. Minden 
játékkal kapcsolatban van egy élményünk, most 
már egyre kritikusabban nézzük a játékokat, ko-
moly beszélgetéseink, latolgatásaink vannak, mert 
most már egymáshoz is tudjuk mérni őket. Kinek 
melyik tetszik, melyik tetszik mindenkinek? Eddig 
a zsűri játszott, most már kiválasztásra megyünk. A 
hónapban minden héten összeülünk és játszunk. 
Mindenkinek megvan már a személyes kedvence 
a tizennégyből, de túl sok szempont van ahhoz, 
hogy az számítson, hogy kinek melyik a személyes 

kedvence. Esélylatolgatás következik, a saját szub-
jektivitásunk nem kavarhat be. A zsűri szemszögé-
ből fontos, amit a zsűri tagjai nem élveznek, az biz-
tos, hogy nem alkalmas. Az a játék, amelyet nem 
tudunk elképzelni, hogy otthon az asztalra kerüljön 
a családban, az biztos, hogy nem érdemes a díjra. 
Ilyen értelemben a szubjektumunk befolyásolja 
a választást. A másik, ha egy játékot nagyon élve-
zünk, az sem jelent semmit, mert ilyenkor a zsűri-

nek önkontrollt kell gyakorolnia. Volt olyan játé-
kunk, melyet mindannyian nagyon élveztünk, majd 
megegyeztünk abban, hogy játszunk vele még, 
de ugyanakkor nem éreztük családi játéknak, volt 
olyan, hogy nagyon élveztük a játékot, de felvető-
dött a kérdés, vajon az ötödik, vagy tízedik partit is 
élvezni fogjuk? A mi társasjátékos magánéletünk-
ben ritka az a játék, ami sokszor kerül asztalra, így 
nagyon kevés olyan játék van, amelyet annyiszor 
játszunk, hogy megunjuk. Mégis, amikor a zsűri vá-
laszt, akkor olyan játékot szükséges kiválasztanunk, 
amely sokszor, és talán ugyanolyan intenzitással 
játszható a családok számára. Olyan játékot kell 
választani nyertesnek vagy ajánlhatónak, amelyik 
még a tizenöt-huszadik játék után is izgalmakat 
tud varázsolni a játékosoknak, hiszen ők, velünk el-
lentétben, nem fognak akár hetente új játékokkal 
találkozni. Ők az általunk ajánlott játékok közül fog-
nak megvenni egyet és azzal játszanak, akár több 
száz alkalommal. Sajnos vannak olyan játékok, ahol 
kb. tizenöt játék után rájövünk, hogy mi a forsza, és 
az elveszti a varázsát. Meg kell látnunk azt, hogy ab-
ban a játékban még öt parti, vagy ötven van egy 
család számára. Ezek nem függhetnek a mi szub-
jektumunktól.
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Ez egy nagyon fontos szempont, főleg a jelenlegi 
árak figyelembevételével. Az, hogy egy társasjáték 
megnyeri a versenyt, változtat-e azon, hogy mennyi-
be fog kerülni?

A verseny nem változtat az áron. A játékok fogyá-
sán változtat a versenyben való helyezés elérése, mert 
azok a játékok általában jobban fogynak, lehet, hogy 
megérnek egy következő kiadást is. Sajnos, ahogy az 
előző beszélgetésekben említettem, a papírhiány, és 
egyéb tényezők miatt a társasjáték árak rohamosan 
mennek felfelé. Pár évvel ezelőtt kiadott legdrágább 
játékok egyikét még kihozta a magyar kiadó 40000-
50000 forintért. Ez egy hatalmas doboz volt, sok-sok 
élménnyel. Ha visszaosztjuk ezt az árat egy-egy órára, 
akkor nem is olyan drága, mégis ez egy nagyon ko-
moly tétel. Kedvelt játék, használt példányokat 60000 
forintért adják el, de a kiadó bejelentette, hogy a je-
lenlegi körülmények között nem szándékozik megje-
lentetni a magyar nyelvű folytatást, mert annak az ára 
átlépné a 100000 forintos határt.

Amely játékok ára nem változott mostanában, az 
azért történhetett, mert még van belőle, ezek előbb 
utóbb elfogynak, az újak már drágábbak lesznek pár 
ezer forinttal.

Úgy tudom, a versennyel kapcsolatosan lesz vala-
milyen játéklehetőség!

A versennyel összekapcsolva, egyesületünk Face-
book oldalán elérhető egy nyereményjáték, ahol egy 
feladványt kell megoldani a játékokkal kapcsolatban 
és a sikeres megfejtők között társasjátékokat fogunk 
kisorsolni. Mivel a díj a négy legjobb játék lesz, ezért 
nem tudjuk, mely játékok lesznek azok, amelyeket 
kisorsolunk. A nyerteseket, nagy valószínűséggel a 
díjátadó előtti napon sorsoljuk ki, tehát előtte zárjuk 
le a verseny nevezést.

https://www.facebook.com/tarsasjatekos

A díjátadó zártkörű rendezvény?

Alapvetően a díjátadó nyílt. Nyilvánosan nem 
szoktuk meghirdetni, de meghívjuk a kiadókat és a 
sajtót. Legtöbbször az ő képviselőik vannak jelen. 
Már sok éve hagyományszerűen, a belvárosban az 
Ibis Styles Budapest Center hotelben van a díjátadó. 
E hotel aulája és tematikája maga a játék, így szá-
munkra ideális helyszín. Színes, vidám az egész hely, 
hatalmas Scrabble táblával a falon.

Köszönöm szépen kedves Tamás, újra beszélge-
tünk a verseny lezárása után.

https://www.facebook.com/tarsasjatekos
https://www.facebook.com/kalandorkiralyno


CsPM   115

AZ ELTÉPHETETLEN 
SZÁL
Filmek az anyaságról  

“Lawrenceville, Georgia, 1982. Adott egy középkorú édesanya, aki csak a szokásos házimun-
kát végzi péntek délután. Tony, a kisiskolás fia, kint a felhajtón bütyköl a 64-es Chevy Impala alatt 
fekve. Minden rendben megy, amíg az anya meg nem hall egy ijesztő csattanást odakintről. Ki-
rohan, hogy megnézze, mi volt az, és látja, hogy a gyermeke eszméletlenül fekszik az autó alatt, 
ami éppen rázuhant.

Anyaként mit tennél egy hasonló helyzetben?

Nos, ha Te lennél Angela Cavallo, akkor össze-
gyűjtenéd tíz ember erejét, és felemelnéd azt az 
autót 10 centiméterre a földtől, ami elég ahhoz, 
hogy biztonságba vonszold a fiadat. Kivéve, hogy 
mivel nem tudtad felrázni az eszméletlen állapo-
tából, ezért egy szomszédot, egy 11 éves fiút kül-
desz el, hogy segítséget kérjen másoktól. Ezalatt 
fél kézzel kihúzod a fiadat a kocsi alól, és vissza-
helyezed az emelőt, amely megcsúszott és kiesett 
a helyéről, ezzel magát a balesetet előidézve.

A fiadat kórházba szállítják, ahol csodával ha-
táros módon az orvosok nem találnak agysérü-
lést, és visszaengedik a szerető, bár nyilvánvalóan 
pokoli módon fájó karjaid közé. Mert erről ugyan 
nem szólt a fáma, de majdnem biztos, hogy az 
eset után az édesanya is hosszabb kórházi ellá-
tásra szorult a fentiek ismeretében. 

Angela viszont megmentette gyermeke életét 
azzal, hogy puszta kézzel felemelt egy autót.

SZÁSZ DÁVIDFILMSAROK

https://www.facebook.com/kalandorkiralyno
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Ha a fentiek netán merő fikciónak hangozná-
nak, akkor kapaszkodj meg: a sztori igaz. Angela 
Cavallo átélt egy ritka, de lenyűgöző jelenséget, 
az úgynevezett „hisztérikus erőt”. - írják egy visz-
szaemlékezésben. 

Majd a hisztérikus erő kvázi-tudományos leí-
rása következik részletesen taglalva, hogy mifé-
le agyi jelenségek mennek végbe melyek ezt a 
rendkívüli erőt az efféle extrém helyzetekben fel-
szabadítják. 

A cikk egyetlen fontos dologgal nem foglalko-
zik, vagy legalábbis nem erre helyezi a fókuszt: 
azzal, hogy a fenti történet egy Anyával esett 
meg. Hogy a különféle agyi és kémiai folyamatok, 
melyek nagy valószínűséggel nem mentek volna 
végbe abban az esetben, ha Angela egy vadide-
gent látott volna az autó alatt, vajon mégis minek 
a hatására kapcsoltak be?

Giuseppe Tornatore 2006-os La Sconosciuta 
(Az ismeretlen) című filmjében egy ukrán beván-
dorló nő, Irena történetét ismerhetjük meg, aki-
ről, ahogy azt a film címe is sugallja, legalábbis 
eleinte vajmi keveset tudunk. 

A helyszín Olaszország, ahová Irena egy vas-
kos pénzköteggel érkezik meg, és egyvalami már 
a film legelején világos: a fanatizmus szintjéig de-
terminált, egyértelműen konkrét céllal érkezett 

ide. Különleges oka van annak is, hogy az Ada-
cher családnál szeretne dolgozni, és kétségkívül 
van valami nagyon furcsa a kislányukkal, Theával 
szembeni viselkedésében.

Irena a szóban forgó bérház lépcsőházának ta-
karításával kezdi. A célja az, hogy az Adacher csa-
lád alkalmazza, de ennek oka eleinte nem derül 
ki. Összebarátkozik Ginával (Piera Degli Esposti), 
a család gyermekének, Theának (Clara Dossena) 
dadájával, aki a családdal lakik. 

Egy balesetben azonban - melyhez ahogy 
a film sugallja akár Irenának is lehetett köze - a 
dada megrokkan, és Irenát alkalmazzák helyette. 

Szép lassan aztán fény derül Irena múltjára, 
ahogy arra is, mi az oka különös viselkedésének, 
és a szinte megszállott ragaszkodásának a kis-
lányhoz. Irena úgy véli ugyanis, hogy a kis Thea 
az ő lánya. 

Irena, mint kiderül, prostituált volt, akit hosz-
szú éveken keresztül súlyosan bántalmaztak, és 
arra is kényszerítettek többek között, hogy gyer-
mekeket szüljön, majd azokat elvették tőle, hogy 
örökbefogadó családoknak jó pénzért illegálisan 
eladják őket. 

Gyilkosság árán szabadul csak meg végül a raj-
ta élősködő és őt elnyomó férfitól, majd elindul, 
hogy megkeresse legalább az utolsó gyermekét, 
akiről azt hiszi, Thea. Később rátalál az örökbefo-
gadási dokumentumokra is, melyek alapján már 
egyértelműnek tűnik számára, hogy Thea való-
ban az ő lánya. 

Thea és Irena kapcsolata a film előrehaladtával 
egyre közelibb és intimebb, és nem szűkölködik 
a kívülálló számára esetenként bizarrnak ható, 
és felkavaró momentumoktól sem. Például, ki-
derül, hogy a kislány egy rejtélyes betegségben 
szenved, melynek a lényege az, hogy képtelen a 
védekezésre. Ez többek között abban nyilvánul 
meg, hogy képtelen úgy elesni, hogy a védekező 
reflex bekapcsoljon nála, ezért minden ilyen al-
kalommal komolyan meg is sérül. Irena brutális, 
kérlelhetetlen, és a kívülálló számára bántalma-
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zásnak tűnő eszközökkel, de nyilvánvalóan egy 
anyatigris szeretetével tanítja meg a kislánynak, 
hogy a külvilággal szemben, melynek árnyoldalát 
olyan jól ismeri, nem lehetünk védekezésre alkal-
matlanok. 

Az örökbefogadó anya gyanakodni kezd Ire-
na iránt, és elbocsátja, annak ellenére, hogy Ire-
na és a gyermek között szeretetteljes kapcsolat 
alakult ki. Irenát közben a múltja árnyai is kísértik, 
és utolérik, a film hátralévő részében a múlt dé-
monai és a jelen tragikus eseményei komoly, és 
megoldhatatlannak látszó megpróbáltatások elé 
állítják hőseinket. A köztük lévő kötelék azonban 
mindennél erősebbnek bizonyul. 

Az Ennio Morricone zenéjével fémjelzett és 
a több, méltán ünnepelt filmklasszikust jegyző 
(Óceánjáró zongorista Legendája, Maléna, Puszta 
formalitás, Cinema Paradiso) zseniális Giuseppe 
Tornatore rendezésében készült művel ismét egy 
szívhez szóló, mélyre hatoló és mélyen emberi 
filmmel lettünk gazdagabbak. 

Egy traumatikus anya-lánya kapcsolatot jár kö-
rül Maggie Gyllenhaal 2021-es The Lost Daugh-
ter (Az elveszett lány) című drámája a The Crown 
(A korona) című sorozatból ismert Olivia Colman 
főszereplésével. 

Amíg az első bemutatott film egy determi-
nált, tűzön-vízen át gyermekét kereső anyatigris-
ről szól, itt az elhanyagolt anyaszerepből fakadó 
bűntudat a fő téma. 

Görögországi nyaralása során a középko-
rú főiskolai tanár és neves fordító, Leda Caruso 
találkozik Ninával (Dakota Johnson), egy fiatal 
anyával, miután Nina hároméves lánya, Elena 

eltűnik a tengerparton. Leda megtalálja Elenát, 
és visszaadja Ninának, a két nő összebarátkozik, 
és Nina megosztja Ledával a gondjait, miszerint 
fiatal anyaként úgy érzi, sorozatosan kudarcot 
vall: csak a fáradtság és az ingerültség maradt az 
anyai örömökből. 

A kislány szomorú, miután elveszíti kedvenc 
babáját, amelyet Leda titokban elvett. A vissza-
emlékezésekből kiderül, hogy Leda - Ninához ha-
sonlóan - maga is hasonló gondokkal küzdött fi-
atal anyaként: két lánya, Bianca és Martha mellett 
nem tudott helyt állni, mert gyakran elvesztette 
türelmét és végül ez odáig vezetett, hogy mene-
külőre fogta, és teljesen elzárkózott a családjá-
tól. Amikor Nina a lányairól kérdezi Ledát, Leda 
elérzékenyül; elárulja, hogy három éven keresztül 
feléjük sem nézett, és a volt férjénél hagyta őket, 
mialatt viszonya volt egy professzortársával. Be-
vallja, hogy a lányaitól távol lenni „csodálatos” ér-
zés volt, és csak akkor tért vissza hozzájuk, amikor 
őszintén hiányoztak neki.

Bűntudat mardossa, fiatal énjére gondolva 
úgy érzi, teljesen megbukott anyaként, és elvesz-
tette a kapcsolatot a lányaival, melyet már nem 
tud helyrehozni. 

Egyik este Leda Lyle-lal (Ed Harris) a nyaraló 
gondnokával vacsorázik, aki észreveszi, hogy nála 
van az elveszett baba, de nem tesz róla megjegy-
zést, és Ninának sem mondja el. Leda később rá-
jön, hogy Ninának viszonya van Will-lel, aki a ten-
gerparti bárban dolgozik, és Nina elmagyarázza, 
hogy férjével, Tonyval elnyomó, bántalmazó kap-
csolatban él. Nina továbbra is kutat Elena babája 
után, még szórólapokat is kihelyezett, amelyeken 
jutalmat kínál a megtalálónak. Leda több ízben 
majdnem eljut odáig, hogy visszaadja a babát, 
de végül valami különös oknál fogva nem tudja 
megtenni az utolsó lépést. 

A piacon Leda vesz Ninának egy kalaptűt, hogy 
segítsen a helyén tartani a szalmakalapját. Nina 
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megtudja, hogy Leda tud róla és Willről, és Will 
később megkérdezi Ledát, hogy kölcsönadná-e a 
lakását egy titkos légyotthoz Ninának és neki.

Másnap, amikor Nina megérkezik Ledához, 
hogy átvegye a lakáskulcsokat, Leda beismeri, 
hogy önző és „természetellenes” anya, és figyel-
mezteti Ninát, hogy a depressziója soha nem fog 
elmúlni. Leda végre visszaadja Elena babáját is, 
bevallva, hogy ő vette el, és „csak játékból”. Nina 
dühösen reagál, és indulás előtt a kalaptűvel has-
ba szúrja Ledát. Aznap este Leda összepakolja a 
csomagjait, és elhagyja az üdülőhelyet, de a sebe 
okozta fájdalom miatt elveszti a kontrollt a kocsija 
felett, és lesodródik az útról. Kiszáll a kocsiból, és 
összeesik a parton.

Másnap reggel Leda felébred a parton, és 
azonnal felhívja lányát Biancát, aki történetesen 
másik lánya, Martha mellett van. Megkönnyebbü-
lésüket fejezik ki, amikor édesanyjukról hallanak, 
aki napok óta nem adott életjelet magáról.  A film 
a megbocsátás és az újrakezdés reményének ér-
zetével zárul, a régi traumákon való átlépés ígé-
retét hordozva. 

Szívbemarkoló és egyben grandiózus módon 
elmesélt történet Garth Davis rendező 2016-os 
Lion (Oroszlán) című filmje, mely megtörtént ese-
ményeken alapul. 

1986-ban Saroo, egy ötéves kisfiú, bátyjával, 
Gudduval, édesanyjával és húgával él az indiai 

Khandwában. Guddu és Saroo szenet lopnak a 
tehervonatokról, hogy azért cserébe tejet és élel-
miszert szerezzenek. 

Egy este Saroo megkéri testvérét, aki éjszakai 
műszakban dolgozik, hogy vigye magával őt is. 
Guddu először visszautasítja, de végül beleegye-
zik. Mire azonban megérkeznek a közeli vasútál-
lomásra, Saroo túl fáradt ahhoz, hogy ébren ma-
radjon. Guddu leteszi kistestvérét egy padra, és 
arra kéri, hogy várja meg amíg visszatér. Saroo 
azonnal elalszik, és amikor felébred, Guddu nincs 
sehol. Saroo először az állomáson keresi báty-
ját, majd felszáll egy üres vonatra, hogy ott ke-
resse. Azonban ismét elalszik az egyik fülkében, 
és pár órával később felébredve észleli, hogy a 
vonat mozgásban van, és minden ajtó zárva. Né-
hány nap viszontagságos utat követően, ami alatt 
Saroo étlen szomjan zötykölődik a szerelvényen, 
a vonat végül megérkezik a távoli Kalkuttába, ahol 
az 5 éves Saroo nem érti a helyi bengáli nyelvet. 

A kisfiú az állomáson tölti az éjszakát néhány 
utcagyerekkel, de végül futni kényszerülnek, ami-
kor egy csapat férfi megpróbálja elrabolni őket.

Saroo tovább vándorol a városban, és hama-
rosan találkozik Noorral, egy látszólag barátsá-
gos nővel, aki hazaviszi őt a lakásába. Azt mondja 
Saroo-nak, hogy egy Rama nevű férfi nemsokára 
segít neki hazatalálni. Saroo megszökik, mert érzi, 
hogy Noornak és Ramának hátsó szándékai van-
nak. Miután két hónapig a Howrah-híd közelében 
élt, Saroo-t egy fiatal férfi beviszi a rendőrségre. 
Mivel nem tudják felkutatni a családját, árvaház-
ba helyezik. Három hónappal később Saroo-t be-
mutatják Mrs. Soodnak, aki elmondja neki, hogy 
hirdetést adott fel róla több helyi újságban, de 
mindeddig senki nem válaszolt. Aztán elmondja 
neki, hogy egy ausztrál házaspár szeretné örök-
be fogadni. Saroo alapszintű angolt kezd tanul-
ni, majd 1987-ben a tasmániai Hobartba költözik 
Sue és John Brierley (Nicole Kidman és David 
Wenham) gyámsága alatt, ahol lassan kezdi elfo-
gadni és adaptálni új életét. 
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Húsz évvel később Saroo már fiatal férfi, aki 
Melbourne-be költözött, hogy szállodamenedzs-
mentet tanuljon. Romantikus kapcsolatban van 
Lucyval, egy amerikai diáklánnyal. Egy ebéd köz-
ben néhány indiai baráttal otthonukban rábukkan 
a jalebire, egy finomságra, amelyre gyermekko-
rából emlékszik. Saroo elárulja barátainak, hogy 
nem kalkuttai származású, és több mint húsz éve 
elveszett, mire barátai azt javasolják neki, hogy 
a Google Earth segítségével keresse meg indi-
ai szülővárosát. Saroo megkezdi a keresést, de 
idővel elszakad Lucytól és az örökbefogadó csa-
ládjától, ugyanis teljesen a hatása alá keríti az a 
nyomasztó gondolat, mit élhetett át a családja, 
amikor eltűnt.

Saroo hosszú időn keresztül teljesen ered-
ménytelenül keresi szülővárosát. Egyik este 
azonban a Google Earth-ön való keresés közben 
végre felismeri azokat a sziklaképződményeket, 
ahol édesanyja dolgozott, majd megtalálja azt a 
területet is, ahol élt: a Ganesh Talai negyedet a 
Khandwa kerületben. Végül örökbefogadó anyját 
is beavatja a tervébe, aki teljes mértékben támo-
gatja erőfeszítéseit.

Saroo végre visszatér szülővárosába, és egy 
helyi tolmács segítségével megrázó és egyben 
felemelő találkozást él át biológiai anyjával és 
nővérével. Megtudja bátyja, Guddu sorsát is, akit 
elválásuk éjszakáján elütött és megölt egy köze-
ledő vonat. Saroo azt is megtudja, hogy az elmúlt 
évek alatt végig rosszul ejtette ki a saját nevét, 
ami valójában Sheru volt, azaz „oroszlán”.

Sheru édesanyja, akit egyszerre ért a trauma 
mindkét fia elvesztése felett, soha nem adta fel a 
reményt, és nem költözött el a faluból, mert hosz-
szú évtizedekig szentül hitte, hogy egy napon el-
tűnt fia hazatér. 

Mindannyian, és ez még azokra is vonatkozik, 
akiknek tragikus módon nem jutott ki a szülői sze-
retetből - mert sajnos akadnak “rossz” anyák és 
apák is a világon - egy-egy anya gyermekei va-
gyunk, és maradunk. 

Írhatnak hisztérikus erőről, adhatnak tudomá-
nyos magyarázatot bárminemű jelenségre, talán 
ezt a legmélyebben érezni és megélni csak ők, 
anyáink tudják, hiszen bennük, az ő szívük alatt 
kezdtünk növekedni, és lett belőlünk élő, lélegző 
emberi lény.

Ezért talán a leghitelesebben ők tudnának me-
sélni arról a láthatatlan, de eltéphetetlen szálról 
is, mely annak ellenére is jelen van, hogy születé-
sünk után elvágták a minket velük összekötő köl-
dökzsinórt. Ez a kapcsolat édesanya és gyermek 
között - minden viszontagság, egyedi eset, és 
szomorú történet ellenére is valahol örökérvényű 
és megmásíthatatlan. 

Boldog Anyák napját kívánunk
minden Édesanyának! 



https://religio-spiritualis-muhely.webnode.hu/sq/
https://epitoguruk.hu/
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Család napja, ments ki innen! 

VENDÉG SZERZŐ



CsPM   123

Azt a megtisztelő feladatot kaptam, hogy 3500 
karakterben írhatok a Családról. Egyetlen pillanat 
alatt gondoltam, ez a világ legkönnyebb témája. 
Mert a család, az család. És itt meg is álltam. 

Mert mi is a Család? 

Erre rengetegen rávágnánk, hogy „apa, anya 
gyerekek, csupa szív szeretet” én ennél azonban 
biztosan többet szeretnék. Így gyorsan felkutat-
tam a netet és kiderült, hogy védőszentje Szent 
József, a férfi, aki felnevelte Jézust. A férfi, aki tu-
lajdonképpen más gyermekét nevelte, még ak-
kor is, ha jelen esetben Isten volt ez a „másik”. 

És azt gondolom ebben a pillanatban igazsá-
got is nyert az, amiben én hiszek. A család nem 
más, mint vérségtől függetlenül egymás szerete-
tének és akaratának közössége. 

És ahogy leírtam a fenti mondatot, megnyugszik 
a szívem. Mert igen. Ma, amikor mindenhonnan 
propagandák jönnek mennek, amikor pro és kont-
ra gyűrűzik; a család az apából és anyából áll, kont-
ra szivárványcsaládok és csonkacsaládok egyetlen 
dolgot elfelejtünk: magát a szeretet közösségét. 

Mert számomra ezt jelenti a család. A közössé-
get, ahol az ember tiszteli, szereti és elfogadja a 
másikat. 

És igen, látok átlagos családokat, akik nem szí-
nesek, akik nem csonkák, akik egymás kezét fog-
va harcolnak a világ ellen, de egymással sosem. 
Mert tudják, hogy a család, amit alkottak szent és 
a szeretet köti össze. 

És látom a némán küzdőt, aki megértést sosem 
talál, helyette megalkuvásokkal telve éli az életét, 
megad mindent és azon túl is, de néha felnéz az 
égre, elmond egy imát, mert hiszi, hogy a család 
szent és van, amikor csak a hitel köti össze.  

És látom a szivárványcsaládot is, ahol minden 
este a küszöbön hagyják a fájdalmakat, ahol egy-
más kezét fogva álmokat szőnek és pénzt kupor-
gatnak, hogy egy másik országban egy másik vi-
lágban kezdjenek majd új életet, ahol talán lesz 
esélyük egy gyermekre, akit óvhatnak, félthetnek, 
nevelhetnek és szerethetnek. Mert tudják, hogy a 
család, amit alkottak szent és a szeretet köti össze. 

És persze látom a csonka családot, ahol hiába 
a két vagy három gyerek, a strand előtt nem kap-

nak majd egy szülővel családi belépőjegyet, mert 
az nekik nem jár. Ahol nevetéstől, sírástól, akarat-
tól és sokszor kudarctól és győzelemtől hangos 
a ház, mert tudják, hogy a család, amit alkottak 
szent és a szeretet köti össze. 

És hallom nem egyszer az égbekiáltó zokogást, 
amikor hangosan és üvöltve zengik oly sokan: Ez 
nem család! Majd letörölve a könnyeket, ismét 
megpróbálják, ismét nekifeszülnek ezerszer és 
eggyel mindig többször, mert tudják, hogy a csa-
lád, amit alkottak szent és abban hisznek, túlélik, 
ha nem a szeretet köti össze. 

És persze a magányos, a törött és sebzett szí-
vek is mind arról álmodnak, hogy alkothassanak 
egyet ebből a szentségből, ahol a kerek általában 
szögletes, ahol semmi nem sima, ahol ezerszer 
hangzik el a nem bírom tovább némasága, de 
mindannyian tudják, hogy a család, amit alkot-
tunk szent és a szeretet köti össze. Ha igaz.

A család, ami szent, ami tele van reménnyel, 
tele van halk, soha ki nem mondott fohásszal, tele 
van szakadással, töréssel, de egy valami mindig 
közös benne, hogy az lehetsz benne, akivé len-
ned kell. Ahol önmagad lehetsz, szárnyalhatsz, 
szerethetsz, ahol rád nevetnek és soha nem ki. 
Ahol felnéznek rád azért, aki vagy, és nem azért, 
amit nyújtani tudsz. Mert hiszem, hogy a család 
több, mint a mikroközösség, több, mint alko-
tott, vágyott és megszenvedett egység. A család 
maga a biztonság. Amikor azt érzed: Hazaértél. 
Végre. Végleg.

Todorovits Rea
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Május a családoké. Orgonaillatot árasztva libben be közénk, 
anyák tárják ölelésre karjaikat, s gyermeki kacajjal zárul – önfe-
ledt nevetést hord a tavaszi szél. Anyák és lányaik, apák és fiaik 
láthatatlan kötelékei fonják át e világot. A család összetartozás 
és megtartó erő, oltalmazó burok. Így kellene, hogy legyen – de 
az élet néha más utat szán nekünk. Nem feltétlenül rosszabbat, 
de mindenképpen küzdelmesebbet.

Bárki kerülhet nehéz helyzetbe. Igen, így van, summázunk, 
aztán egyszerűen elsétálunk mellette: a kezét nyújtó ember és 
a téma mellett egyaránt. Tesszük ezt egészen addig, míg a tehe-
tetlenség, az elkeseredettség, a kilátástalanság a mi húsunkba 
nem vájja éles karmait. Addig hisszük csupán, hogy a rossz dol-
gok mindig másokkal történnek.

KOVÁCS KATALIN

KAPASZKODÓ

„„Bárki Bárki 
kerülhet kerülhet 
nehéz nehéz 
helyzetbe.helyzetbe.

„„
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Május 15. a Családok Nemzetközi Napja. De 
mi is a család? Egy bázis, innen indul minden, in-
nen indul mindenki. Táptalaj, minta, szövetség. A 
gyermek pedig kincs, a szülőé, a nemzeté egy-
aránt. Védenünk elsődleges, szívből jövő elhívá-
sunk kell, hogy legyen. Halld a hívó szót, muta-
tom, hogyan segíthetsz.

Közvetlen segítség kézből kézbe – közvetítők 
nélkül. Erről szól a „SEGÍTEK EGY CSALÁDOT” 
programja. Ez Magyarország első és egyetlen 
olyan platformja, ahol a segítségre szoruló és a 
segíteni kívánó egyén, család vagy közösség köz-
vetlenül megtalálhatja egymást. A támogató nem 
alapítványt, egyesületet, hanem konkrét családot 
választhat, személyessé téve ezzel az adok-kapok 
folyamatát. A cél az, hogy a támogatótól a rászo-
ruló családig köztes lépcső nélkül jusson el az 
adomány. Az önkéntesekből álló csapatot a Nők 
2000 Nyitott Kapu Alapítvány fogja össze, ami-
nek vezetője maga az ötletadó, Spitzer Gyöngyi, 
Soma, aki belső indíttatásból, égi iránymutatást 
követve hívta életre a szervezetet 2020 tavaszán. 
A kezdő team pillanatok alatt összeállt, a létszám 
a feladatok sokszorozódásával arányosan bővül, 
s mára több, mint harminc fő viszi hírét töretlen 
lelkesedéssel a bajba jutottaknak. 

A csapat egyik önkéntese, Krassó Barbara ava-
tott be a mélyebb részletekbe, s adott praktikus 

tanácsokat arra nézve, miként lehetünk mások se-
gítségére a „SEGÍTEK EGY CSALÁDOT” program 
keretein belül.

Hogyan kerülhet be hozzátok egy nehéz sorsú 
család?

Minden család ellenőrzött forrásból jön, több-
nyire a helyi családsegítő központ jóváhagyá-
sával. Fontos kitétel, hogy legalább egy kiskorú 
vagy egy teljes ellátásra szoruló/fogyatékkal élő 
személy legyen az ajánlott családban. Elvárás 
továbbá, hogy a család is törekedjen arra, tevé-
kenyen tegyen azért, hogy jobbá tegye a saját 
életét. Az adatok védelmére külön hangsúlyt fek-
tetünk, mindenki kitalált névvel és jeligével sze-
repel. Nagy gondot fordítunk a segítségre várók 
valós, tényleges szükségleteinek felderítésére, 
így személyre szabottan, célzottan történhet meg 
az adományozás.

Hogyan működik az összekapcsolás a gyakor-
latban?

A támogató kiválasztja a honlapunkról azt a 
családot, akinek segíteni szeretne, majd az adat-
védelmi tájékoztatót/szabályzat elfogadását kö-
vetően felveszi velünk a kapcsolatot e-mailben. 
Ezek után az az önkéntes fogja őt megkeresni, aki 
az általa kiválasztott családot kikérdezte, ezáltal 
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a helyzetüket a legjobban 
ismeri. Miután a kapcso-
lattartó önkéntes úgy ítél-
te meg a támogató jelölt-
tel való beszélgetés után, 
hogy megadhatja a család 
telefonszámát, ezt szóban 
meg is teszi. A tőlünk meg-
kapott adatok alapján a 
támogató választhat, sze-
retné-e megismeri az adott 
családot, vagy névtelen kí-
ván maradni. Adományoz-
ni többféleképpen lehet: 
a támogató dönthet úgy, 
hogy pénzt utal, online be-
vásárol a családnak, vagy 
csomagot küld. Van, aki 
igényli a kapcsolatot, és személyesen viszi el a csa-
lád számára szükséges dolgokat. Mindenki annyit 
adjon, amennyit jelenlegi helyzetében adni tud. 
Nem kell a kiválasztott család összes gondját-ba-
ját megoldani. Ha egy táska ruhád van, azt is el-
juttathatod, itt tényleg a lehetőségeidhez mérten 
tudsz segíteni. A kicsinek is nagyon tudnak örülni, 
hálásak ezer forintért is. De előfordult már olyan 
is, hogy valaki örökbe fogadta a családot, és egy 
egész éven keresztül segítette őket. 

Te hogyan látod, mire van most a legnagyobb 
szükség?

Azok a családok, akik mélyszegénységben 
élnek, most még nehezebb helyzetben vannak. 
Ez egy alapból nehezített pálya, itt egyszerre kell 
szembenézni több olyan megugorhatatlannak 
tűnő akadállyal, mint a beázó tető, a felhalmo-
zott közüzemi tartozások, a mindennapi betevő 
előteremtése. Spirálisan húzza lefelé az embert, 
külső segítség nélkül szinte lehetetlen kitör-
ni, még akkor is, ha legalább az egyik szülőnek 
tartós, viszonylag jól fizető munkája van. Ennél 
a rétegnél a gondok, a nehézségek hasonlóak, 
de a preferencia mindenkinél más és más. Ahol 
betegség nehezíti a megélhetést, előnyt élvez a 
gyógyszerek kiváltása, télen elsődleges a tüzelő, 
de volt most egy olyan család, ahol egy mosógép 
biztosításával tudtuk a legnagyobb segítséget 
nyújtani. Ezek mellett mindig érkezik különleges 
felajánlás is, egyik támogatónk jóvoltából most 
például 10 család ebédelhetett étteremben.

Engem nagyon megfogtak azok a gyönyörű 
festmények és ékszerek, amik a honlapotokon 

láthatók. Hogyan kapcso-
lódnak ezek a küldetése-
tekhez?

A Művészeti Piac, azaz 
„Művészettel a rászoru-
ló családokért” kezde-
ményezés karácsonyi 
kampányként indult, de 
olyannyira bevált, hogy 
megtartottuk. Az eredeti 
terv egy olyan online piac-
tér életre hívása volt, ahol 
képző- és iparművészek 
által felajánlott alkotások 
megvásárlásával lehet a 
kiválasztott családot tá-
mogatni. Az összeg tehát 

nem a művészhez kerül, hanem közvetlenül a se-
gítségre szoruló famíliához. Él és virul a piac, mi 
pedig továbbra is várjuk olyan alkotók jelentke-
zését, akik elköteleződtek a segítségnyújtás eme 
formája mellett. Azt vettem észre, hogy szíveseb-
ben adnak így az emberek, mondhatni adva kap-
nak, s a folyamat végén gazdagabbak leszek egy 
művészeti alkotással. 

Te hogyan éled meg mindezt? Mit jelent szá-
modra az önkéntesség?

A háború kirobbanása elvonta a figyelmet 
ezekről az emberekről, az összefogás, a segítség-
nyújtás nem maradt el, csak egy időre másfelé 
irányult. Most úgy érzem, még inkább szükség 
van a munkánkra. Legelőször én magam is támo-
gató voltam, ilyen az alaptermészetem, szeretem, 
ha hasznára vagyok másoknak. A szüleimtől is ezt 
tanultam, és most a párommal is hasonló vélemé-
nyen vagyunk: adni jó. És igazából azok kapnak, 
akik adnak. Én még akkora örömet nem láttam, 
mint amikor a telepakolt autónkkal befutottunk 
abba a határmenti kis faluba, ahol az általunk ki-
választott család lakott. A hálás tekintetük most is 
előttem van. Inspirál, és jó érzéssel tölt el, hogy 
mások segítségére lehetek, mélyen belül hiszem, 
hogy ismeretlenül is összetartozunk.

Jelenleg több, mint 80 család vár támoga-
tásra. Valamelyik téged szólít. Tárd ki a szíved. 
Nyújtsd ki kezed.

www.segitekegycsaladot.hu

Fotók: www.segitekegycsaladot.hu

https://segitekegycsaladot.hu/
http://
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SZEGHY KRISZTINA

Az anyává válás rögösebb útjai
„Nem vagyok vallásos, de egyben biztos vagyok:

ahol erre a Földre élet fogan, ott jelen van az Isten.”

Előbb-utóbb minden nőben megszüle-
tik a vágy a saját gyermekre. Léteznek ki-
vételek, de általában eljön az az időszak, 
amikor az anyaság iránti vágy egy nő min-
den porcikáját áthatja. Sajnos azonban nem 
minden esetben elég az erre irányuló vágy 
és az elhatározás. Egyre több párnak kell 
megbirkóznia azzal a fájdalmas ténnyel, 
hogy le kell mondania a saját gyermek vál-
lalásáról, vagy legalábbis külső segítséget 
kell ehhez igénybe vennie. 
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Napjainkban a családalapítás vágyához még a ha-
gyományos elképzelések társulnak, de manapság már 
az orvostudomány fejlettségének köszönhetően sokkal 
többféle módon válhatunk anyává, mint ahogyan arra a 
régi világ keretei között lehetőségünk nyílt. Ugyanakkor 
ezek az utak csöppet sem egyszerűek, és rengeteg ki-
tartást, küzdelmet igényelnek.

Anyák napjához közeledve néhány olyan anyát sze-
rettem volna megszólaltatni, akik számára rögös, sokszor 
testi és lelki fájdalmakkal teli, nehéz út vezetett a gyer-
mekük érkezéséig. A családtagok, barátok sokszor nem is 
sejtik, mennyi mindenen megy keresztül ilyenkor egy pár. 
Rengeteg lemondás, csalódás, kavargó érzések tömkele-
ge, számtalan orvosi vizsgálat, vagy akár műtét és kezelés, 
stressz, és néha még a mindezekből adódó párkapcsolati 
problémák is megterhelik a párok hétköznapjait. 

Május első vasárnapján gondoljunk szeretettel és elis-
meréssel minden anyára, és forduljunk empátiával, meg-
értéssel azok felé a leendő anyák felé, akik lélekben már 
régen készen állnak a gyermekáldásra, akik esetleg már 
(csak mi nem tudunk róla) hormonkezelések, sikertelen 
lombikos beültetések során estek át, akár át kellett élniük 
egy pocakban növekvő baba elvesztésének a fájdalmát, 
és akik bármit megtennének azért, hogy ők is mielőbb 
magukhoz ölelhessék a gyermeküket. Egyszer az anyák 
napja róluk is szól majd. Róluk, akik megküzdenek-meg-
küzdöttek azért, hogy valakit anyaként szerethessenek. 

Dóriék története 

Dóriék kisfia inszeminációval fogant. Az inszeminá-
ciós eljárás során folyamatosan ellenőrzik a peteérést, 
és a megfelelő időben egy katéter segítségével a méh 
üregébe helyezik a spermiumokat, mintegy lerövidít-
ve ezzel az útjukat. A peteérés elősegítése érdekében 
a leendő édesanyának bizonyos esetekben peteérést 
serkentő gyógyszereket kell szednie, és tüszőrepedést 
előidéző injekció beadására van szükség. Dórit arról 
kérdeztem, hogyan viselte ő ezt a folyamatot. 

Hogy emlékszel vissza: nehéz volt annak idején az 
inszemináció mellett dönteni? Miért kellett ezt az utat 
választanotok? 

Egyáltalán nem volt nehéz döntés. Az inzulin rezisz-
tenciám és a Hashimoto-m (autoimmun pajzsimirigy 
betegség) miatt fel voltunk készülve arra, hogy esetleg 
segítségre lesz szükségünk. Próbálkoztunk, de nem jött 
a baba. A férjem is kivizsgáltatta magát, és csökkent ter-
mékenyítő képesség diagnózist kapott. Ott már egyér-
telmű lett, hogy orvosi segítség kell. Hamar bejelentkez-
tünk az orvoshoz. 
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Mennyire volt lelkileg megterhelő ez a folya-
mat Dóri? 

Számomra ijesztő és megterhelő volt. Elolvas-
tam minden statisztikát, ismertem rengeteg em-
bert a szakmámból, akiknél a sokadik lombik sem 
sikerült, nemhogy az inszemináció. Féltem, hogy 
mi is odáig jutunk. Féltem, hogy egyáltalán nem 
sikerül, és nem lesz saját gyerekünk. Kevésnek 
és kudarcosnak éreztem magam nőként. Selej-
tesnek. A legrosszabb az volt, hogy úgy éreztem, 
engem kihagytak. Engem senki nem kérdezett. 
Hogy nincs és nem is lehet döntésem és kontrol-
lom az életemben egy olyan dolog fölött, ami ak-
kor a legfontosabb volt. 

Mit éreztél, amikor megtudtad, hogy sikerült, 
és anya leszel?

Az első inszemináció nem sikerült, de a HCG 
érték alapján látszott, hogy valami megindult. 
Éreztem a testemen a tüneteket, és azt is, hogy 
mikor maradt abba. Ez akkor egy kis reményt 
adott, bár szomorú is voltam. 

A második próbálkozás viszont sikeres lett. 
Végig szorongtam a várakozás két hetét, nem is 
bírtam ki. Elmentem a 13. napon egy magánla-
borba. Pont tornacsoportot tartottam, amikor 
megjött az eredmény. Nem bírtam kivárni a cso-
port végét, és megnéztem az e-mailt. 98 volt a 
HCG, ami egyértelműen egy erős terhesség. El 
sem hittem. Ott megdőlt minden elvem, és a cso-
portból, a gyerekek mellől hívtam fel a férjemet, 
hogy sikerült. Onnantól még két csoportot meg 
kellett tartanom, de nem tudtam másra figyelni, 
csak hogy terhes vagyok! Gyorsan vettem teszte-
ket, és mind pozitív lett. Annyira boldog voltam! 
Közben pedig szorongtam, nehogy elvetéljek. 
De földöntúli boldogság volt. 

Így utólag visszanézve az első meddőségi 
orvosi vizittől számítva 3 hónap múlva már vá-
randós voltam, ez most semminek tűnik. Azóta 
a második babával próbálkozunk, és volt már 3 
sikertelen lombikunk. Az utolsónál volt hat szép 

embrió, majd az ötödik napon mentem volna a 
beültetésre, és egy sem maradt meg, így elma-
radt a beültetés. 

Az inszemináció a lombik előtti lépcsőfok. Sok 
pár még erre is nehezen szánja rá magát. 

Én mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy 
kérjen segítséget. A mostani állami meddőségi 
helyzetben sok-sok hónap telik el, és megy az 
idő. Az pedig kulcsfontosságú. Kevés olyan em-
berrel találkoztam, akinek előbb vagy utóbb ne 
sikerült volna. Igaz, mind 30-as korosztály volt. Le-
het, hogy 10. alkalomra, de sikerült. 

Sokszor nagyon negatív megítélés alá kerül 
társadalmilag ez az egész téma. „Minek erőltetni, 
ha nem megy?” vagy: „a természet megerősza-
kolása”, és hogy „miért nem fogadják el, hogy a 
sors akarja így”. Én mindig azt mondom, hogy a 
vakbelét is kiveteti az ember, ha baj van vele, ott 
sem kell elfogadónak lenni a sorssal szemben. Ér 
segítséget kérni! Készüljenek fel egy nehéz útra, 
ami attól a legnehezebb, hogy a siker kérdéses. 

Bár nem vagyok vallásos, de van hitem Isten-
ben. A vallásos embereknek is azt mondanám, 
hogy senki sem láthatja Isten útjait. Senki nem 
tudhatja, hogy kinek milyen sorsot szán, kinek mit 
kell átélnie ahhoz, hogy szülő lehessen. Egyben 
viszont biztos vagyok: ahol erre a Földre élet fo-
gan, és élet születik, ott jelen van az Isten. 

Brigiék története

Amikor családdá szerettek volna válni, Brigiék 
még nem számítottak arra, hogy hármasikrek ér-
kezésével lesz teljes az életük. A babák mestersé-
ges megtermékenyítéssel (lombik programmal) 
fogantak. Ennek során a leendő anyának egy sti-
mulációs folyamaton kell keresztülmennie, amely-
nek keretében meghatározott menetrend szerint 
injekciók sorát kell a hasfalba beadnia magának. 
Az eljárás célja, hogy több petesejt érjen meg, 
amelyeket aztán a megfelelő időpontban leszív-
nak, megtermékenyítenek, és végül az embriót 
(vagy embriókat) visszaültetik az anya méhébe. 
Az eljárás nagy kitartást követel az anyától, hiszen 
folyamatos orvosi kontroll mellett zajlik, rendsze-
resen kell járni közben ultrahangra a tüszőérés 
nyomon követése érdekében, és önmaga injek-
ciózásával is meg kell birkóznia. 

Brigi nektek milyen nehézségekkel kellett 
megküzdenetek, amíg megfogant a három cso-
dababa? 
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A legnagyobb nehézség számomra az idő volt. 
Minél hamarabb szerettem volna kisbabát. Így az, 
hogy a sötétben tapogatóztunk, nagyon nehéz 
volt. Folyamatos orvosi vizsgálatok, mindegyik 

eredmény nélkül, soha nem derült ki, miért nem 
sikerült természetesen úton teherbe esni. Nehéz 
volt elfogadni, hogy semmi probléma nincs, va-
lamiért mégsem jön a baba. 3 év alatt egyetlen 
egyszer volt pozitív a terhességi teszt. Ezen kívül 
egyszer sem indult el terhesség. Ezért biztos vol-
tam benne, hogy van valami probléma, csak még 
nem jöttünk rá, hogy mi. A hónapok pedig csak 
pörögtek. Sokszor azt kívántam, hogy derüljön ki 
bármilyen probléma, az sem érdekelt volna, hogy 
ha donort kell „használni”, de akkor legalább tud-
tam volna, hogy mi a baj és jöhetett volna a kö-
vetkező lépés.

És persze nehéz volt látni, hogy a környeze-
temben a barátaim sorban várandósak lesznek. 
De ezen mindig túl tudtam jutni és szívből tudtam 
nekik örülni. 

Valahogy mindig éreztem, hogy lesz gyere-
kem. A kérdés csak az volt, hogy mikor. 

Természetesen a párkapcsolatban is okozhat 
problémát a meddőség. Szerencsés vagyok, mert 
a férjem végig megértő volt. Soha egy rossz szót, 
utalást nem hallottam tőle a 3 év alatt. Nem okol-
tuk egymást semmiért. Egy harc volt, amit együtt 
kellett megnyernünk. Minden vizsgálaton orvosi 
konzultáión együtt voltunk.

Aztán egyszer csak pozitív lett a teszt… mit 
éreztél? 

Nagyon örültem neki. Szinte hihetetlen volt. 
Úgy éreztem, hogy a mennyben járok. Emellett 
pedig végtelen nyugalom lett úrrá rajtam, ami 
furcsa volt. Biztos voltam benne, hogy nincs és 
nem is lesz semmi gond. Nem izgultam, hogy 
esetleg elvetélhetek, hogy még korai öröm.

Ez a nyugalom az egész terhességemet végig 
kísérte. Függetlenül a hármas iker terhességtől, 
valahogy végig biztos voltam benne, hogy min-
den rendben lesz. Biztos voltam benne, hogy 34. 
hétig (ahogy az orvos kérte) bent maradnak a 
babák, és koraszülöttség ellenére egészségesek 
lesznek.

Mit gondolsz, másképp élik meg az anyasá-
got azok az anyák, akiknek lombikkal fogant a 
gyermekük? 

Mindenki, akinek lombikkal fogant a babája, óri-
ási küzdelmen megy keresztül. De úgy gondolom, 
hogy a baba születésével anya is születik. És ezt 
nem befolyásolja, hogy a baba hogyan fogant. Úgy 
érzem nem féltem őket jobban. Úgy érzem, hogy 
ha természetesen fogantak volna akkor is ugyan 
ilyen szülők lennénk amilyenek most vagyunk.

Egész életemben emlékezni fogok rá, hogy 
min mentünk keresztül, hogy gyerekünk legyen. 
De, amikor rájuk nézek csak azt érzem, hogy 
ezért megérte.

Mit tanácsolnál azoknak, akiknek döntést kell 
hozniuk, hogy belevágjanak-e a lombikprogram-
ba?

Legyenek erősek, kitartóak. És fel a fejjel. A 
lombikot csak kellő lazasággal és humorral lehet 
végig csinálni. A célra kell összpontosítani és nem 
az eszközre, az útra. 

Ami pedig a legfontosabb, hogy ne szégyell-
jék magukat azért, mert segítségre van szüksé-
gük, hogy kisbabájuk legyen. A betegek sem szé-
gyellik magukat, hogy gyógyszerrel tudnak csak 
meggyógyulni. A lombik program az orvostudo-
mány csodája, amit ki kell használnunk.

Helénáék története

A cikk megírásakor Heléna kislánya, aki pete-
sejt donációval fogant, még az anyukája pocakjá-
ban üldögél, hamarosan megszületik. A petesejt 
donáció tulajdonképpen egy speciális lombik 
eljárás, amikor az anyuka petesejtjei valamilyen 
okból nem alkalmasak a megtermékenyítésre, és 
egy donor által felajánlott petesejt kerül megter-
mékenyítésre és beültetésre az anya méhébe. 

Elmondanád Heléna kérlek, hogy min mente-
tek keresztül, amíg meghoztátok a döntést, hogy 
végül petesejt donációval vállaltok gyermeket? 
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A mi kisbabánk fogantatását 4 év küzdelem 
előzte meg. A donáció eljutásáig ez nem tűnhet 
soknak, de nekünk végtelennek tűnt! Fél év siker-
telen próbálkozás után kezdtük el a kivizsgáláso-
kat. Nőgyógyász, endokrinológus, majd jártunk 
orvosról orvosra. Ez tette ki a mindennapokat. 
Visszagondolva atyaég, mekkora káoszban vol-
tam, és milyen elveszettnek éreztem magam a fel-
gyülemlő orvosi papírok között! Egyik vérvételről 
a másikra, egyre több információ a meddőség-

ről, és egyre nagyobb lelki teher. Semmi sem úgy 
működött nálam, ahogy kellett volna, mindenhol 
eltérés, és egyik eredményem sem volt jó. A férfi 
oldal viszont tökéletes – hangzott el. Ezek szerint 
én vagyok a „hibás”. Nem vagyok elég jó, nem va-
gyok nő! Elindult egy gondolat-lavina, amit nehéz 
leállítani. Ezért fontosnak tartom, hogy a helyzet 
lelki részével is foglalkozni kell, ezt helyre kell ten-
nünk magunkban. Nem elég az okokat kutatni. 

Visszagondolva ez még annyira nagyon az ele-
je volt az egésznek, milyen jó, hogy nem tudtuk, 
mi vár még ránk. Csodálkozom, hogy volt erőnk 
végig csinálni. 

A próbálkozás sikertelen inszeminációkkal 
folytatódott. Ennek utólag nem sok értelmét lát-
tam, főleg, hogy nem is hittem benne, de men-
tem, mert azt mondták, ezzel kell kezdeni. Ebből 
jó sok volt, szám szerint hat. 

Közben már úgy beleástam magam a témába, 
hogy egyre kevesebb esélyt láttam az én ese-
temben a babára. Következő lépés a lombik. 1,5 
év telt el az inszeminációk után, mire el tudták 
kezdeni a lombikot. Semmilyen kezelésre nem 
reagáltam. Csak telt az idő, és mi egyhelyben to-
pogtunk. Petesejtet alig tudtak produkálni. Aztán 
nagy nehezen 3 lombikot kipréseltek belőlem. 
Igazán egyiknél sem éreztem, hogy na majd ez 
talán meghozza a sikert. Csak mentem a proto-
koll szerint, ahogy előírták. Az orvosom biztatott, 
hogy folytassuk, de nekem elég volt. Elfáradtam 
testileg, lelkileg. Ekkor már tudtam az összes le-
hetőségről, hogy lehetünk egy család, és a pete-
sejt donációt választottuk. 

Mennyire volt nehéz elfogadni a donáció 
tényét? 

Ma már ez a világ legtermészetesebb dolga, 
de ehhez végig kellett járnunk ezt az utat, hogy 
azzá váljon. Hálát érzek, hogy van ez a lehetőség, 
és szülők lehetünk. 

Milyen érzés volt megtudni, hogy végre sikerült?

Szerencsések vagyunk, hogy az első alkalom 
sikerült. Leírhatatlan érzés volt, amikor megláttam 
a két csíkot a teszten, alig tudtam elhinni, hogy 
képes vagyok rá. Jó sok időbe telt. Most, nagy 
pocakkal is rácsodálkozom, hogy megtörtént a 
csoda. 

Nagyon nehéz időszak van mögöttünk, de 
megérte kitartani. Sok jót is hozott az életünkbe. 
Rengeteget tanultunk magunkról, egymásról és a 
kapcsolatunkról. Végtelenül hálás vagyok a férje-
mért, akivel a legnagyobb szeretetben és össze-
tartásban ezt végigcsináltuk, és egy olyan értékes 
barátnőre is bukkantam az út során, akire más-
képp nem bukkanok. 

Annáék története

Egy kisfiú örökbe fogadásával vált teljessé 
Annáék élete. Ahogy szoktuk mondani ilyenkor: 
Anna kisfia a szívében nőtt, és nem a pocakjában. 
Azzal, hogy megérkezett hozzájuk, hosszas vára-
kozást követően most már ő is átélheti az anyaság 
minden szépségét és örömét. 

Anna, milyen nehézségekkel teli út vezetett a 
számotokra az örökbefogadásig? 

Nőgyógyászati betegségekkel, lombikokkal, 
műtétekkel, vetélésekkel telt 5 évem, mire ki tud-
tam mondani, hogy anya szeretnék lenni, de az 
örökbefogadás útján. A család ebben támoga-
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tott, hiszen látták, hogy már minden létezőt meg-
próbáltam, és nyilvánvaló volt, hogy csak a vér 
szerinti gyermek utáni vágy elengedésével élhe-
tek egészséges életet. 

Mennyire volt nehéz vagy épp könnyű meg-
hozni ezt a döntést? 

A döntés hosszú idő alatt érlelődött bennem, 
minden orvosi beavatkozással egyre közelebb 
jutottam ehhez a döntéshez. A pszichológusom 
még az elején megkérdezte, mi a fontos, hogy 
anya legyek, vagy terhes és szüljek? Én anya 
akartam lenni, és örülök, hogy ehhez nem kellett 
újabb traumákat begyűjtenem az egészségügy-
ben. Felszabadító döntés volt, különösen, hogy a 
férjem is mellém állt ebben. 

Voltak-e félelmeid ennek kapcsán? 

A felkészítő tanfolyamon nekünk a legrosszabb 
szcenáriókat sorolták, de végül kitartottunk az el-
határozásunk mellett, és egy egészséges, gyönyö-
rű, pár hetes kisfiút vihettünk haza a várakozás vé-
gén. A várakozás alatt pedig arra jöttem rá, hogy 
a tanfolyamon lefestett szituációk/problémák jó 
része vér szerinti gyerekkel is ugyanúgy megesik. 

Minden anya másképp éli meg a saját anya-
ságát, más és más dolgok miatt érezzük egy cso-
dának. Mi a legszebb, legörömtelibb dolog szá-
modra a saját anyaságodban? 

Közel 10 éven keresztül hiányzott valaki az éle-
temből, fenntartottam neki a helyet. Mindent úgy 
szerveztem, hogy jó legyen neki, ha megérkezik. 
Hát most itt van, és az űrt feltöltötte az iránta ér-
zett szeretet. Szinte felfoghatatlan, milyen szeren-
csések vagyunk: egészséges, édes kisfiunk van, 
aki bónuszként még hasonlít is ránk. 

Lenne esetleg valami tanácsodnak azoknak a pá-
roknak, akik gondolkoznak az örökbefogadáson? 

Jelentkezzenek minél hamarabb, mert hosszú 
lehet a várakozás a gyermek érkezéséig, és ve-
gyenek részt minél több örökbefogadóknak szó-
ló rendezvényen, amelyek rengeteget segítenek 
az esetleges félelmek eloszlatásában. 

Katáék története

Katáék gyönyörű kislánya a napokban szüle-
tett meg. Sperma donációval fogant. Ebben az 

esetben a petesejt donációhoz hasonlóan a pár 
külső segítséget kap: egy másik férfi által ado-
mányozott ivarsejtek segítségével történik meg a 
családdá válás. 

Kata én ismerem a történeteteket, de elmon-
danád az olvasóknak is néhány mondatban, 
hogy mi vezetett oda, hogy sperma donáció se-
gítségével vállaljatok gyermeket?

A kezdetektől tudtuk, hogy ha gyereket szeret-
nénk, valószínűleg alternatív megoldást kell talál-
nunk, mert a férjemnek hererákja volt, amikor is 
az egyik heréjét el is távolították, a másik viszont, 
pont amelyik megmaradt, sokáig fel volt szállva a 
hasüregébe gyerekkorában, így abban nem volt 
életképes spermium. 

Mégis hittem a csodában és sok év kellett, 
hogy lépésről lépésre lelkileg eljussak odáig, 
hogy békesség legyen bennem a mesterséges 
megtermékenyítéssel és a spermadonációval 
kapcsolatban.

Mindketten könnyen el tudtátok fogadni en-
nek a lehetőségét?

A férjem részéről nem volt kérdés az első pil-
lanattól kezdve, hogy elfogadja. Neki akkor már 
volt egy lánya az előző házasságából még a be-
tegsége előtti időből, akit mindennél jobban sze-
retett, így számára egyértelmű volt, hogy ha a ha-
gyományos módon nem tudja megadni nekem 
az anyává válás csodáját, akkor támogatnia kell 
ezen az úton. Ő amúgy is egy nagyon gyakorla-
tias ember. Ez a kiinduló helyzet, ez a cél, nézzük 
meg milyen lehetőségek vannak a cél eléréséhez 
és csináljuk… 

Nekem kellett több idő a kislánykori álmaim 
elengedéséhez. Vágytam arra, hogy a szerel-
memből és belőlem legyen a gyerekünk, mint a 
szerelmünk gyümölcse. Hogy a kettőnk vonásait 
lássam viszont benne. Már a tini szerelmeimmel is 
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sokszor volt ez téma, hogy ha egyszer gyerekünk 
lesz, kitől mit fog örökölni. Valahogy ez nagyon 
mélyen bennem volt és idő kellett, mire megér-
tettem, hogy ez egyáltalán nem fontos. A gyere-
künk egy önálló kis ember lesz és nem azért fog-
juk szeretni, mert akárkinek is a fülét vagy a haját 
örökölte, hanem éppen az egyediségéért, azért, 
mert pont olyan, amilyen, egy egyedi kis csoda. 

Voltak-e félelmeid abból adódóan, hogy do-
nációval fogan a kisbabátok?

Voltak, persze. Azt gondolom, hogy minden, ami 
ismeretlen számunkra, az félelemmel tölt el. A mes-
terséges megtermékenyítés és a spermadonáció 
egy olyan útja a gyermekvállalásnak, a családdá vá-
lásnak, amiről még mindig nem beszélünk eleget.  
Nincs elég információ, tabuként kezeljük, emiatt, aki 
ezt az utat járja, egyedül érzi magát a félelmeivel, a 
kétségeivel, a kérdéseivel. 

De a legfőbb félelmem az volt, hogy nem le-
hetek anya. És talán nem is attól féltem, hogy 
nem lesz gyerekem, mert ez a fajta alázat meg-
volt már bennem a sors felé, hogyha nem ez van 
megírva, el tudom fogadni. Amitől a legjobban 
féltem az az, hogy én nem teszek meg mindent 
azért, hogy ez a kis lélek - akit a szívemben már 
éreztem, hogy létezik - megszülethessen. Ez volt 
az én felelősségem, hogy mindent és még annál 
is többet megtegyek a gyerekemért, aki lehet, 
hogy még csak a szívemben létezett, de létezett. 
Ahogy minden anyának ez a feladata és felelős-
sége és az anyaság természetes velejárója, hogy 
mindent megteszünk a gyerekünkért. 

Attól féltem, hogy ha nem teszek meg mindent, 
akkor egyszer csak azon kapom magam, hogy kifu-
tottam az időből és ezt soha nem fogom tudni meg-
bocsátani magamnak. Ezért tudtam, hogy addig, 
amíg termékeny éveim vannak, talán rögeszmésen 
is, de ez a legfőbb feladatom, hogy a mindennél is 
többet megtegyek azért, hogy életet adjak a gyer-
mekemnek. És ha így se jött volna össze, akkor bé-
kességben tudtam volna élni önmagammal. 

Ezen kívül persze voltak apróbb félelmek is. Min-
den, ami szerintem egy ilyen helyzetben felmerül 
az emberben. De ezek amellett a félelem mellett, 
hogy nem lehetek anya, inkább csak megoldásra 
váró feladatokká törpültek. 

Igen, féltem, hogy a férjem fogja-e tudni saját-
jaként szeretni, így, hogy nem az ő vére, igen, fél-
tem, hogy én mit fogok érezni, hogy egy idegen 
férfi sejtjéből fogan a gyerekünk, féltem a mes-
terséges megtermékenyítéstől, féltem a donor 
anonimitásától, hogy mit szól a család, a környe-

zet és hogy a gyerekünknek ezt hogyan mondjuk 
el. De ezekre nem is a félelem a jó szó. Inkább 
csak felmerült bennem kérdésként, kíváncsi vol-
tam, milyen érzéseket fog kiváltani belőlünk ez a 
helyzet. És ezt csak akkor tudjuk meg és tudjuk 
lekezelni is, ha belemegyünk, bátran döntünk, 
cselekszünk. Nekem ez vált be. Fejest ugrani a fé-
lelmeimbe. Bátran dönteni, cselekedni. 

Most született meg a kislányod. Mit tanácsol-
nál azoknak, akiknek el kell dönteniük, hogy vál-
lalják-e a sperma donációval történő gyermek-
vállalást? 

Ahogy mondtam én annak a híve vagyok, hogy 
ugorjunk fejest a félelmeinkbe. Nyilván az ember 
mérlegelje a lehetőségeit, tudatosítsa a félelmeit, 
beszélgessenek sokat egymással az ezzel kapcso-
latos érzéseikről. Ez mind nagyon fontos. De azt is 
fontos tudni, hogy hol van az a pont, amikor elég 
a beszélgetésből és ideje dönteni és cselekedni. 
Mert az óra ketyeg. A termékenységünknek van 
egy vége és amúgy is: minek rágjuk a témát éve-
ken keresztül, amikor ezt az időt már rég a gyere-
künkkel tölthetnénk? 

Nagy segítség ezen az úton egy támogató sors-
közösség is. Olyan emberekkel beszélgetni, akinek 
már megszületett a donorbabájuk. Ezzel évekkel 
le lehet rövidíteni az önmunkát. Megspórolni ter-
mészetesen nem lehet, ezen mindenkinek végig 
kell mennie, de nem mindegy mennyi idő alatt. 

Egy biztos. A férjem az első pillanattól kezdve 
szerelmes a kislányunkba. Ahogy a karjába vette 
és egymásra néztek megtörtént a csoda. Szerelem 
volt első látásra, ami azóta napról napra erősebb. 
Ez a kislány az ő lánya, a mi kislányunk, minket vá-
lasztott szüleinek, engem anyukájának, a férjemet 
apukájának. És persze hálásak vagyunk a sejtadó 
donornak, amiért ezt a csodát megélhetjük a se-
gítségével. 

Fontosnak tartom azt is, hogy a gyerekkel őszin-
ték legyünk és ne legyen tabu a fogantatásának 
a története. Ehhez az kell, hogy a szülőkben is 
rendben legyen ez. Szeretem a lányunk történe-
tét. Különleges erő van benne. Csodálatos, hogy 
ennyiféleképpen lehet családdá válni, ennyire 
különbözőek vagyunk, különböző történetekkel. 
Hiszem, hogy ettől a lányunk is nyitottabb, elfoga-
dóbb lesz a világra, a különbözőségekre. 

A tanácsom tehát az a spermadonáció előtt 
állóknak, hogy beszélgessenek sokat egymással, 
sorstársakkal és bátran cselekedjenek, hogy annak 
a kis léleknek, aki őket választotta szüleinek, lehe-
tősége legyen megérkezni hozzájuk. 
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http://www.szeghykrisztina.hu/konyvek.html
http://www.szeghykrisztina.hu/babahivogatoprogram.html
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Ha jön ez az érzés 
belülről, 
akkor azt 
csinálnom kell...

„
„
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Belső hanggal vagy anélkülBelső hanggal vagy anélkül
Beszélgetés Bakos Csengével, Atlantában élő négy gyermekes édesanyával, Beszélgetés Bakos Csengével, Atlantában élő négy gyermekes édesanyával, 
döntéseiről, választásairól, szerelemről, szabadságról, anyaságról, döntéseiről, választásairól, szerelemről, szabadságról, anyaságról, 
otthonszülésről, a lovak és a természet szeretetéről, és sok egyébrőlotthonszülésről, a lovak és a természet szeretetéről, és sok egyébről

A szinkronicitás életünk része, bár nem 
mindig vesszük észre.

Néha rácsodálkozunk, hogy milyen kicsi 
ez a világ, néha a közvetlen szomszédunkkal 
sem találkozunk hónapokig. 

Ezek a paradoxonok, vagy talán a figye-
lem és a jelenben való lét teremti meg a 
szinkronicitást. Így született ez a cikk is, a vé-
letlenek sorozata segített, meg a lelkesedés, 
mely bennem és Csengében igencsak meg-
található.

A kezdet: Vitális Viki Kanadában élő új-
ságírónő tavaly egy velem készült beszél-
getéssel indította el Csodacseppek c. online 
interjú sorozatát. Viki olyan magyar szárma-
zású nőket keres meg, és mutat meg táborá-
nak, akik szerte a világon csodákat teremtet-
tek önmaguknak, és ezáltal családjuknak. A 
velem készült interjú óta több fantasztikus 
interjút láthattam, hallhattam e sorozat égi-
sze alatt.

Egy éve lehetett, amikor egy Arizonában 
élő fiatal anyukával, Bakos Csengével készí-
tett adást az utcán közlekedve hallgattam, 
ezért, annyira nem maradt meg bennem a 
négy gyermekes, harmincon még alig túllé-
vő édesanya története, aki távol Magyaror-
szágtól otthon szülte meg gyermekeit.

Pár héttel ezelőtt Vitális Viki újra megke-
reste Bakos Csengét. A beszélgetés alatt első 
perctől kezdve rázott a hideg. Csenge gyö-
nyörűen beszélt magyarul, oly nagy tisztelet-
tel az élet, a természet, gyermekei, férje, az 
állatok, és legkedvesebb társai a lovak felé, 
hogy elhatároztam, írok neki. 

Megkerestem hát a közösségi oldalon, 
és ekkor történt meg, amire egyáltalán nem 
számíthattam! 

Az oldalán több volt tanítványom, mint 
„közös ismerős”, és kolléganőm, az osztály-
főnökük nézett vissza rám a fotókról! Telje-
sen elképedtem, hiszen, bár technikatanár-
ként csak fél osztályokat tanítottam 22 évig, 
de azért az osztályok másik felét általában 
ismertem, de Csenge számomra teljesen is-
meretlennek tűnt. 

Ezért aztán végképp írnom kellett neki, s 
bár nem láttam, hogy sokat jelen lenne a kö-
zösségi portálon, mégis lesz, ami lesz alapon 
megírtam neki ezt a szinkronicitást, és arra 
kértem, beszélgessünk.

Azt éreztem, hogy őrülten kíváncsi vagyok 
az életének arra a szegmensére, amelyről a 
két interjúban nem hallottam, ami a kiköltö-
zés, a házasságkötés, és a gyerekek születése 
előtt történt, valamint arra, hogy hogyan élte 
meg mindezt, mi volt, ami töltötte, ami ener-
giát adott, s mi az, ami ezt a mélységes életörö-
möt és lelki békét újra és újratölti benne.

Csenge „postafordultával” jelentkezett 
és beszélgetésünk, – nekem kedd este, neki 
kedd reggel, gyermekeivel sétálva, őket 
néha felkapva, etetgetve, számomra nagyon 
izgalmasan – tökéletesen megvalósulhatott, 
nagy örömömre és határtalan felemelő él-
ményt adva mindkettőnknek. 

A beszélgetésünket szinte végig borzong-
tam, reményeim szerint olvasóim is ezt érzik 
majd.

RÓNAI KATALIN
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Kedves Csenge! Magazinunk április végén fog 
megjelenni, nagy valószínűséggel egy nappal 
anyák napja előtt. Ennél jobban nem is időzíthette 
volna a tér összekapcsolódásunkat! Szeretnélek 
megkérni, beszélj nekünk arról, hogyan és miért 
indultál el Amerikába, hogyan találkoztál a fér-
jeddel? Minden érdekel, nekem a te történeted 
olyan, mint egy modern mese.

Hol is kezdjem? Annyi sok minden múlt a vé-
letleneken – amik persze nincsenek –, olyan sze-
rencsés együttállások voltak, amelyek odáig ve-
zettek, hogy kiházasodtam Amerikába. A párom 
állatorvos és lóspecialista. Nekem pedig volt há-
rom lovam. 

2015. őszén tartott egy kurzust Magyaror-
szágon, Csákváron, akkor még nem ismertem. 
Kétnapos hétvégi kurzus volt, és én elég sokat 
gondolkodtam azon, hogy elmenjek-e. 2015. ta-
vaszán fejeztem be az egyetemet, gyógytornász-
ként, akkor kezdtem el dolgozni. Az akkori fize-
tésem felét oda kellett szánnom erre a kurzusra. 
Végül eldöntöttem, mert nagyon kíváncsi voltam, 
mit is tud nekem mondani ez az amerikai férfi. A 
kurzusról egy lovasversenyen – ahova meghívtak 
– szereztem tudomást. A versenyre el se akartam 
menni, mert nem találtam lószállítót, de a baráta-
im invitáltak, hogy gyere-gyere, legfeljebb buli-
zunk egy jót. A verseny előtti estén az egyik férfi 
kicsit többet ivott, és felajánlotta, hogy az ő lová-
val versenyezhetek. Versenyeztem hát a lován, és 
harmadik lettem, míg ő hetedik. 

A verseny második napján jött egy „természe-
tes körmölő”, egy férfi. Tartott egy kétórás előa-
dást is arról, hogy hogyan kellene a lovak lábát 
gondozni, ugyanakkor megjegyezte, hogy a kö-
vetkező hétvégén érkezik egy amerikai állator-
vos, aki nagyon ért a lovakhoz. Így hát egy héttel 
a kurzusa előtt tudtam meg, hogy lesz egy ilyen 
kétnapos work shop. 

A csákvári előadások tudásanyaga elképesztő 
volt! Megláttam azt az elhivatottságot, ahogy a 
mostani párom, egy elképesztően-csodálatos lel-
kivilággal, és holisztikus szemlélettel kommunikál 
a lovakkal. Ez elég ritka egy nyugati orvoslást ta-
nult állatorvostól. Szombat este a vacsorához ki-
csit késve érkeztünk barátainkkal. Thomas mellett 
egy üres szék volt, amikor beléptünk, rám nézett, 
szemünk összetalálkozott – bár előtte egy szót se 
váltottunk –, majd hirtelen felállt, kihúzta a széket, 
és azt mondta, „ez a hely rád várt”. 

Barátaim is toltak felé, szinte odalöktek a 
székre. Kicsit megszeppenve ültem le mellé, és 
mint egy jól nevelt kislány, kihúzott háttal egy 
darabig csöndesen figyeltem. Sorban megren-
deltük az ételeket, viszont, ahogy múlt az idő, 
azt észleltem, hogy senki sem beszélget vele 
angolul, a többiek, még a tolmács is, magyarul 
csevegtek egymással. Annyira kínos volt nekem 
ez a szituáció, hogy hirtelen felé fordultam: „My 

name Csenge”, és ettől kezdve kinyitottam vilá-
gom ajtaját, szélesre tártam lelkem ablakát, csak 
csacsogtam és mutogattam a fotókat a lovaim-
ról, és kérdezgettem, mit gondol róluk. Végig-
beszélgettük a vacsorát. Egyszer csak kicsúszott 
a számon a kérdés: vállalsz tanítványokat? Ha ki-
megyek Amerikába hozzád, mehetek-e hozzád 
tanulni? Azt válaszolta, hogy ezen még gondol-
kodik. A kétnapos work shop után a közösségi 
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oldalon keresztül tartottuk a kapcsolatot. Másfél 
hónap múlva írt, hogy átgondolta, jöhetek ta-
vasszal, ha szeretnék. Megadta a dátumot, hogy 
mikor. Öt hétre hívott. Erre a májusi időpontra 
már volt egy nagy munkára felkérése fent Utah-
ban, írta, ott tudok a segédje lenni. Teljesen 
odáig voltam! Két órán belül megvettem a rep-
jegyet, és azonnal meg is írtam neki, hogy me-
gyek. 2016. május 5-én kirepültem ide.

Kirepülés! Ah de jó szó, minden benne van! Azt 
érzem, hogy mindez elrendeltetett. Ahogy me-
sélsz, egyfolytában ráz a hideg, és drukkolok ne-
ked, holott látom, és tudom, hogy mivé alakult ez 
az első találkozás. Kérlek, meséld tovább az utato-
kat egymás felé!

Azért jöttem, hogy tanuljak tőle. Nagyon hosz-
szú volt a repülőút. Végig azon izgultam, hogy 
fog megtalálni. Nem volt telefonom, az internet 
sem működött, nem tudtam milyen a repülőtér. 
Ferihegyen, bent vársz, itt autókkal mennek kör-
be-körbe egy négysávos úton, addig, míg meg 
nem látják, akire várnak. Álltam ott, milliónyi autó 
a négysávos úton, de azt gondoltam, hogy nem 
mozdulok. Már elég későre járt, kezdett sötéted-
ni, 9-kor szállt le a gépem. Öt perc nem telt el, 
hallom, hogy kiáltják a nevemet. Mondtam ma-
gamnak, ez biztos én vagyok, a Csenge kiabálás 
másnak nem szólhat, csak nekem. Thomas a négy 
sávos út közepén állt és onnan kiabálta a nevem. 
Két órát autóztunk a repülőtérről ide, sötét volt, a 
fények csak haladtak mellettünk és alattunk, va-
lahogy nem mertem megszólalni. Akkor voltam 
25 éves. Eljöttem ide egyedül, egy totál más kon-
tinensre, egy vadidegenhez, akivel eddig csak 
egyszer beszéltem személyesen, igaz, öt hét múl-
va van vissza egy jegyem, hát már mást nem te-
hetek, meglátom mi lesz. Miután megérkeztünk, 
elmentem aludni. 

Thomas másnap reggel felnyergelt lóval várt, 
és megmutatta a helyet. Még mindig emlékszem, 
elképesztő élmény volt! Nagyon sok érzés kavar-
gott bennem, ez itt egy teljesen új világ, nyitott 
kanyon, sivatag, egész más, mint Magyarország. 
Két hetet dolgoztunk itt, majd két hétre felmen-
tünk Utah-ba, ott is dolgoztunk, aztán még egy 
hét volt itt, és hazarepültem. Nagyon érdekes ér-
zéseink voltak, miután elváltunk, mintha mi min-
dig a legjobb barátok lettünk volna! Mintha már 
nagyon rég ismernénk egymást.

Hogyan alakult ezután a kapcsolatotok?

2016. őszén újra jött kurzust tartani Magyaror-
szágra. E kurzus után visszajöttem vele ide, akkor 
már három hónapra, s a többi már történelem. 
Most lesz az ötödik házassági évfordulók, és négy 
csodálatos gyermekünk van. 

Szeretném, ha visszakanyarodnánk arra, hogy 
hogyan is kezdődött neked ez a lovakhoz kapcso-
lódó rendkívül erős kötődés.

Tudnod kell, hogy nem születtem lovas család-
ba. Tőzsgyökeres budapestiek vagyunk, még a 
nagyszüleim is, de a szüleim mindig nagyon kap-
csolódtak a természethez. 

Anyukám azt mesélte, hogy ötéves korom-
ban odaálltam elé, és azt mondtam, hogy lo-
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vagolni szeretnék. Nem tudom, honnan jött ez 
a késztetés, de anyukám azt mondta, rendben 
van, keresünk egy lovardát, igaz ugyan, hogy 
arra gondoltak, hogyha meglátom milyen nagy 
a ló – lévén kutyától, cicától féltem –, akkor lete-
szek arról, hogy lovagoljak. Hát nem így történt. 
Mi a XVIII. kerületben laktunk és Gyálon volt egy 
„Almáskert” nevű pici családi lovarda, ez autóval 
20 perc volt tőlünk. Ettől kezdve odajártunk. Az-
tán jöttek lovas táborok. Talán 10 éves lehettem, 
amikor Pilisszentkereszten vettünk egy hétvégi 
házat. A településen is volt egy kisebb családi 

lovarda, ahova lejártunk hétvégente. Erre az idő-
szakra már emlékszem is, hisz ott tanultam meg 
igazán lovagolni. 2001-től 2010-ig itt lovagoltam. 
Volt ennek a családnak egy kis boltja, minden 
nyáron elmentem oda nyári munkára, majd lelo-
vagoltam a fizetésemet. Aztán lovas táborokban, 
ahogy egyre ügyesedtem, már bíztak rám egyéb 
feladatokat, futószáraztattam. Így mentem egyre 
feljebb a ranglétrán. Aztán 2015-ben megvettem 
az első lovamat, ez a ló nem sokáig volt az enyém, 
de egy évvel később megvehettem az oktatóm-
tól kedvenc lovamat, Madonnát. Mivel kisbabát 
várt, és túl sok volt a ló, el szerette volna adni, de 
először engem kérdezett meg.

Mi van a lovaiddal, megvannak még? Hisz 
több, mint öt éve itt élsz?

Madonna már „öregasszony”, de még meg-
van, a szüleim gondozzák. Nálunk az volt a szo-
kás, hogy bármit megkaphattunk, de minden-
nek a felét nekünk kellett fizetni. Felesbe vettük 
meg édesapámmal a lovat, ez volt a karácsonyi 
ajándékom! Édesapám és az oktatóm intézte a 
meglepetést. Furcsa is volt, hogy mindannyian 
jönnek velem a lovardába, és ott azt láttam, hogy 
egy nagy masni van Madonna nyakába kötve, 

és a tábláján tulajdonosként az én nevem! Úr-
isten, mekkora meglepetés volt! Ő az én csoda 
csatakancám! 2010-ben leköltöztünk Zalaszent-
lászlóra, egy tanyára, egy régi TSZ majorba. Az-
óta a szüleim kialakítottak ott egy csodahelyet, a 
„Gyógynövények völgyét”, ott vannak a lovaim. 
https://www.gyogynovenyekvolgye.hu/

A szüleid hogyan élték meg, hogy kiköltöztél 
ide? Gondolom, nem mindegy, hogy hány ezer 
kilométerre van a lányuk, és a ti családi összhan-
gotok, ahogy érzékelem, eléggé erős kötelék.

Eleinte nagyon nehezen fogadták, mert hát 
azért ez a hely nagyon messze van. Anno szeret-
tem volna Zalaszentlászlón, a tanyán, egy lovar-
dát nyitni, ott mindenféle lovakkal kapcsolatos 
dolgot oktatni. Hát igen, nagy terveim voltak! 
Ami viszont helyette lett, az minden elképzelé-
semet felülmúlta. Végtelenül boldog, és szabad 

vagyok itt. A tempó miatt se volt könnyű nekik, hi-
szen nagyon gyorsan történt minden, de nagyon 
jó kapcsolatban vagyunk, elfogadóak, szeretik a 
páromat, a 2020-as évet kivéve, minden nyáron 
pár hónapot otthon töltöttünk, remélem idén is 
megyünk, már nagyon várom és előre örülök.

Ahogy számoltam, viszonylag hamar jöttek a 
babák, hiszen a fiad négy és fél éves, a kislányod, 
aki az ikrek előtt született, majdnem három.

2017. áprilisában házasodtunk, és augusztus-
ban már érkezett a fiunk, akkor már babát vártam, 
amikor kiköltöztem. Itt ugye van a Zöldkártya. A 
kérelmem kb. két év alatt intéződött el, viszont 
most már amerikai állampolgár is vagyok.

Te egyébként mindig ilyen spontán és gyors 
vagy, és biztos abban, hogy biztos jó lesz, amit 

https://www.gyogynovenyekvolgye.hu/
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lépsz? Ilyenkor kapsz valamilyen megerősítést, 
kapcsolódsz talán a felsőbb énedhez, vagy a bel-
ső hangod súg neked? Életed egyéb eseményei-
ben is ezzel a tempóval döntesz?

Csak így, és ezekhez kapcsolódom. Általában 
ilyen spontán és gyors vagyok, ha jön egy jó gon-
dolat, akkor azt azonnal megvalósítom, de ezeket 
mindig egy belső hang erősíti meg bennem. Ha 
jön ez az érzés belülről, akkor azt csinálnom kell, 
még ha az agyam azt is súgja, hogy gondolkoz-
zam tovább ezen, mert talán nem lesz jó. 

Valóban, gyorsan történtek a dolgok. A fiunk 
született 2017. augusztusában, rá 22 hónapra szü-
letett a lányunk, májusban, és 21 hónapra szület-
tek az ikrek, 2021. január végén. Róluk nem tudtuk, 
hogy ikrek! Csak akkor derült ki, amikor megszül-
tem az elsőt, hogy még dobog bent egy szívecske.

Igen, hallottam ezt a fantasztikus történetet ta-
valy is, viszont azt szeretném kérdezni tőled, ha 
Magyarországon élnél, akkor is evidens lett volna, 
hogy mind a négy gyermeked otthon szülöd meg? 
Mikor vált ez a gondolat evidenssé számodra?

Igen, Magyarországon is otthon szültem volna, 
de miután utánaolvastam a szabályzatok alapján 
azt éreztem, hogy szinte lehetetlen úgy otthon 
szülni, hogy az nyugodt és békés legyen. Ott-
hon nem olyan meghitt az otthonszülés, mint itt 
Amerikában. Itt a puszta közepén senki sincs, és 
ebben a csodálatos energiában megszülethetett 
mind a négy gyermekünk! 

Volt azért segítséged? Vagy a férjed volt mellet-
ted végig, mint segítőd? Én teljesen tájékozatlan 
vagyok ebben a témában, de van pár ismerősöm, 
olyan anyukák, akik otthon szültek, és vannak dúla 
ismerőseim is. 

Belemenjek a részletekbe? Az egyetemen – 
Pécsi Tudomány Egyetem Egészségtudományi 
Kar Zalaegerszegi képzési központ, gyógytor-
na szak – volt szülészet-nőgyógyászat tárgyunk, 
minden, amiről tanultunk, mind ellentétes volt 
az én szemléletemmel. A különböző ott ismerte-
tett, szülés közben fellépő komplikációból eredő 
tragédia említése okán, mindenféle negatív kép 
rögzült bennem és jelzett a fejemben.

Az első babát várva a második trimeszterben 
elő is jöttek ezek a sötét gondolatok, amelyekkel 
minket frusztráltak az egyetemen. Állandó rémü-
letben voltam, és elindultam a sötétség felé lel-
kileg. Jó mélyre érve volt annyi lélekjelenlétem, 
hogy azt mondjam magamnak: elég! Nem olva-
sok semmit, nem nézek utána semminek, csak 
ülök, figyelek magamra és lélegzem. Így sikerült 
visszatornáznom magam, persze néha be-bekö-
szönt egy-egy negatív gondolat, de volt annyi lé-
lekjelenlétem, hogy azokat a helyén kezeljem. Az 
utolsó másfél hónapban kb. nagyon durva bőrki-
ütéseim lettek, annyira, hogy az utolsó egy hóna-
pot ágyban kellett töltenem fekve, mert ha álltam, 
iszonyú fájdalmaim voltak. 

Nagyon nehéz volt, de akkor már volt egy dúlám, 
aki mindig jött, a vége felé már hetente. Amúgy min-
den rendben volt, vérvétel se mutatott ki semmit, 

jártam akupunktúrára is, az szinten tartotta, de nem 
segített. Szerencsére a legjobb barátnőm kiutazott 
ide hozzánk, három hétre jött, szülés előttre és után-
ra, ő nagyon nagy segítség volt nekem. 

2017. augusztus 21-én telihold is volt és napfo-
gyatkozás, és elkezdtem vajúdni. Elfojt a magzat-
vizem, de a fájdalmak nem jöttek, és a szabályok 
szerint, hogyha elfolyt a magzatvíz, akkor 24 órán 
belül a babának meg kell születnie, de ő nem szü-
letett meg. Én teljesen jól éreztem magam! Míg 
vajúdtam, az összes kiütésem elmúlt, teljesen ki-
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tisztult a bőröm! Mintha csettintettek volna – bár 
szülés után visszajött.

21-én elkezdtem vajúdni, a dúlám azt mondta 
22-én, hogy ő ezt nem vállalhatja, mert meg van 
kötve a keze. Mondogatta, menjek be a kórházba. 
Mondtam, hogy jól vagyok, tudom, hogy rendben 
van minden, nem megyek kórházba. Beszéltünk a 
párommal, hogy támogat-e abban, hogy itthon ma-
radjunk, és ő maximálisan támogatott. Elküldtük a 

dúlát, mert nem volt a helyzethez megfelelő lélekje-
lenléte. Három napig vajúdtam, és 23-án megszüle-
tett a fiunk, minden rendben volt, és a férjem végig 
segített. Igazából „csak” elkapta a babát. 

A lányunknál egy másik dúlát választottunk. 
Jöttek a fájások, itt nem folyt el a magzatvíz. 
Mondta a párom, szaladjunk be a városba még a 
szülés előtt és vásároljunk be. Úgyhogy vajúdva 
vásárolgattam a városban. Meglátogattuk a dúlát 
a rendelőjében, aki megvizsgált, és azt mondta, 
még eltart egy kis ideig. Hazamentünk, csináltuk 
a napunkat, a fiamat lefektettem, és mivel már 
7-8 percesek voltak a fájások, írtam a dúlámnak, 
hogy mi a helyzet. Azt írta vissza, hogyha fél óráig 
ez marad, akkor jön. Írtunk neki, hogy még min-
dig 7-8 percesek, erre ő, hogy akkor jön, de neki 
másfél óra az út ide, és mire ideért, nemcsak a 
lányomat, de a placentát is megszültem. A kislá-
nyom születésénél csak a párom volt segítség, de 
minden rendben ment. 

Az ikreknél is úgy kezdődött, hogy elfolyt a 
magzatvizem este 11-kor, és akkor se voltak fájása-
im. Kicsit bekapcsolt, hogy az lesz, mint a fiamnál, 
de aztán minden rendben ment, egy óra múlva 
megjöttek a fájások, és másnap délelőtt 11-kor 
megszülettek az ikerlányaink. Nagyon érdekes 
volt, mert szóltunk a dúlánknak, ő pedig azonnal 
indult, mondván, hogy ezt nem akarja lekésni, és 
hozta a két tanítványát is, így igazából, három dúla 
volt jelen. Jó is volt, hogy hárman voltak, mert ez 

az ikerszülés egy csoda volt. A 
dúla azt mondta, hogy ikreket 
nem vállalhatta volna otthon-
szülésre, az ikerszülés az kór-
házban történik, és általában 
a 36. héten császárral. Ezzel 
szemben én otthon szültem, 
41. hetet betöltve, egészséges 
lányokat. 

Szépen kikerekedett ez a be-
szélgetés. Nagyon köszönöm 
a bizalmat, és ezeket a csodá-
latos történeteket. Befejezésül 
mit üzennél az olvasóknak, az 
anyukáknak, vagy azoknak, akik 
nem tudnak ilyen gyorsan és 
jól dönteni? Bármit, ami eszed-
be jut, amivel ezt a fantasztikus 
történetet le lehet kerekíteni.

A legfontosabb irányelvem 
– ehhez gyereket nem kell vál-

lalni, sőt családban se kell élni –, hogy mindig 
hallgassak önmagamra, hallgassam meg, hogy 
mit mond az a kis belső hang, az az érzés bennem 
mire rezgek, mikor érzem a feltétel nélküliséget, 
a békét és az erőt. Belső hangja mindenkinek 
van, csak vannak olyan emberek, akik még nem 
hangolódtak rá. Számomra úgy a legkönnyebb 
ráhangolódni, hogy kimegyek a természetbe, le-
ülök egy fa alá, vagy sétálok egyet. Valakinek ezt 
a tenger adja meg, valakinek az erdő, a hegyek, 
vagy az állatok szeretete. Megtalálni azt a helyet, 
azt a módot, amivel lecsendesíted az agyat a leg-
fontosabb, és aztán ami érkezik, azt beintegrálni 
önmagunkba.

Nagyon szépen köszönöm ezt a csodálatos be-
szélgetést. További csodákat kívánok magam és 
olvasóim nevében is. Aki pedig kíváncsi Csenge 
többi történetére, azok megnézhetik a You Tu-
be-on a Csodacseppek oldalon. Ajánlom a be-
szélgetés kiegészítéseképpen.
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Jó anya vagyok?

Régebben megkísértett néhányszor a legősibb kérdés: vajon jó anya vagyok? Nagy bizonyta-
lanságomban igyekeztem megfelelni a társadalomnak, a családomnak, a barátaimnak, és saját „jó 
anyaságról” alkotott képemnek egyaránt. 

Valahogy mégsem éreztem magam komfortosan ebben a helyzetben. Sosem sikerült teljes mér-
tékben olyannak lennem, amire mások elismerően bólintottak: ez igen, jó anya vagy. A gyerekeim 
mégis egészséges, mosolygós kamaszokká, majd felnőttekké váltak. 

Számos sérülést hordoztam gyerekként és szü-
lőként is magamban, és azt is látom, hogy gyerme-
keim is sérüléseket kapva nőttek fel. Még akkor is, 
ha egészen más családi környezetet tudtam szá-
mukra teremteni, mint ahonnan én érkeztem, és 
tudatosan, szeretettel feléjük fordulva adtam meg 
számukra a teret önmaguk felismeréséhez. 

Mégis: különböző érzésvilággal, eltérő kívánsá-
gokkal vagyunk jelen a világban, ezért az igénye-
inkre adott válaszok nem feltétlenül adják meg azt 
a biztonságot, amelyre adott pillanatban szüksé-
günk van. Lehet, hogy számomra az együtt töltött 
minőségi idő volt a legfontosabb, míg gyermeke-
im számára a kedves, elismerő szavak hiányoztak. 

Azt tudtam adni, ami bennem volt, és az már 
önmagában határaimat feszegető, új minőségre 
ébresztő volt.  

Az eltelt évekre visszatekintve, és a mostani 
élethelyzetünket tekintve sem tudom megítélni, 
hogy jó anya vagyok-e. Egyetlen dolgot tudok 
biztosan: hogy anya vagyok, aki minden tőlem 
telhetőt megtettem, és a mai napig megteszek a 
gyermekeimért. 

Azon viszont elgondolkodtam, hogy miért is 
van ez az őrületes nyomás, a szinte teljesíthetetlen 
elvárás dömping rajtunk, nőkön. Csonka családok, 
frusztrált nők, sérült gyerekek pettyezik az utat, 
amelyet ránk erőltetnek, és amely csakis egyen-
súlytalansághoz vezethet. 

Sokféleképpen lehetünk anyák. Van, aki úgy 
anya, hogy életet ad a testéből. Van, aki úgy, hogy 
felnevel. Van, aki örökbe ad, és van, aki örökbe fo-
gad. Van, aki anyjuk helyett anyja a gyermekeknek 
az iskolában, óvodában. Van, aki belső gyermeke-

GÜRTLER SZILVIA
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ink anyja, mint segítő szakember. Akad olyan is, aki 
a barátnőjének, párjának az anyja. Olyan is van, aki 
a Föld gyermekeként válik annak anyjává, és olyan 
is, aki saját cégének anyja. 

Ezerféle módon válhatunk anyává, és mutatkoz-
hatunk meg a világnak anya szerepünkben. Habár 
nem mindenki a klasszikus anya archetípusaként 
születik, mégis megtapasztalhatja valamilyen for-
mában az anyaságot, és a maga módján élheti ki 
anyai ösztöneit. 

Kevesebbet érne az a nő, aki ölelő karjaival vé-
delmezőn óvja a rábízott kisdedeket, habár neki 
sohasem adatott meg a saját méhéből fakadt élet? 
Rosszabb lenne az, aki segítő szakmában mások 
gyermekeinek megmentésén munkálkodik? 

Vagy mi van azokkal a nőkkel, akik nem tudnak 
saját gyermekeikkel kapcsolatot teremteni? Akik 
saját frusztrációjukat gyermekeiken élik ki, akik ez-
által válnak erősebbé, öntudatosabbá? 

Nem tisztem ítélkezni, vagy megrögzült gon-
dolkodással páriaként tekinteni azokra, akik úgy 

döntenek, nem vállalják a hagyományos anyasá-
got, vagy az elvárásoktól eltérő módon nevelik a 
rájuk bízott életeket. 

Hiszem, és vallom, hogy mindannyiunknak 
megvan a maga szerepe ebben a világban. Nő-
ként, anyaként, emberként. A legfontosabbnak azt 
tartom, hogy önazonosan, a saját sztenderdjeink 
mentén, önmagunk számára jóleső érzésekkel él-
jük meg az életünket. 

Ahol a magunk útját járjuk végig, és akkor is 
fontos szerepet töltünk be itt, ha ezt a gyermeke-
ink anyjaként tesszük, és akkor is, ha a szivárvány 
ezer más színében, és lehetőségében éljük meg 
az anyaság misztériumát, a magunk módján, saját 
vágyainknak, érzéseinknek megfelelően. 

Ezért ne minősítsd azt, hogy milyen anya vagy. 
Évekkel ezelőtt én is abbahagytam ezzel bántani 
magam. Olyan anya vagyok, amilyennek megélé-
sére képes vagyok, és arra biztatlak, hogy Te is ak-
ként, és azt az anyát éld meg magadban, aki vagy. 
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BLOGI

Drága Mama!

Jó pár évvel ezelőtt, ha valaki azt mondja, eljön az idő, mikor 
százezres olvasótábor lesz a tanúja annak, hogy köszönetet mon-
dok Neked Anyák Napja alkalmából, biztos csípőből rávágtam vol-
na: képtelenség!

Ahogy mondtam volna ezt annak idején még jó pár dologra...
Főleg olyasmikre, amik a Te fejedből pattantak ki, engem segítő 

ötletek gyanánt.
Hisz bár már tudom, hogy Téged mindig is a legjobb szándék ve-

zérelt, mikor javasoltál bármit, én magam még nem álltam készen 
mindezek fogadására. Főleg, mert az elképzeléseid alapvetően 
meglehetősen kis százalékban találkoztak az én terveimmel.

Nincs ebben semmi meglepő, hisz oly sok alapvető dologban kü-
lönböztünk mindig is, amennyi csak lehetséges.



146   CsPM

Mégis egymást választottuk erre a mostani 
’földi etapra’, ahol immáron 15 éve vagyunk kény-
telenek kettesben BOLDOGulni, mióta Papa úgy 
döntött, eljött az ideje, hogy Ő már csak odafent-
ről „igazgassa” tovább a dolgainkat. 

Nem gondoltam volna, hogy pontosan tudta, 
mit csinál.

De az idő végül Őt igazolta.
Na meg minket is.
Téged és engem.
Egy nem klasszikus Mintaanyát és az Ő nehe-

zen érkezett egy szem lánygyermekét.
Egy Nőt, aki sokszor a kínok kínját kiállva élte 

meg az anyaságot.
Aki évekig gonosznak érezte és mondta ma-

gát, és mindezért folyamatosan büntetett gyakor-
latilag mindkettőnket...

Akiről én magam is csak pár évvel ezelőtt tud-
tam meg, hogy a lehető legjobb Anya. A legjobb, 
akit csak választhattam magamnak erre a mosta-
ni életre. Akivel már ki tudja mikor „leboltoltuk”, 
hogy itt találkozunk és közösen teremtünk ezt-azt, 
amire aztán a Lelkünk mélyén büszkék lehetünk.

De előbb még bevállalunk egy rakat fájdalmat, 
szenvedést és lemondást azért, hogy én mostan-
ra az lehessek, aki vagyok. 

Ott tarthassak, ahol tartok.
Azzal élhessek, aki igazán megbecsül és sze-

ret, aki mellett biztonságban érzem magam. Aki 
elfogad olyannak, amilyen vagyok, aki nem akar 
megváltoztatni, akinek nincsenek teljesíthetetlen 
elvárásai irányomban.

Akivel megélhetem azt, amit Ti annak idején 
Papával.

Aki mellett már nem érdekel, hogy én magam 
jó eséllyel sosem lehetek Anya.

Mert Ő megad nekem minden egyebet egy 
számomra tökéletes élethez.

Szeretetet, elfogadást, közös örömöket, inspi-
rációt, támogatást és fejlődési lehetőséget.

És aki az eddig az életemben megfordulók kö-
zül az első, aki Téged is igazán tisztel és becsül.

Mert pontosan tudja, hogy Neked köszönheti, 
hogy az alapvető értékrendem passzol az Övéhez. 
Hogy van bennem elegendő türelem, elfogadás 
és megértés mindahhoz, amiben különbözünk. 
Hiszen melletted megtanultam, hogy ennél a há-
rom dolognál kevés fontosabb van ahhoz, hogy az 
ember képes legyen olyan kapcsolatot fenntarta-
ni, mely mindkét fél számára értéket ad.

45. közös Anyák napjánk alkalmából köszönöm 
tehát Neked azt az életet, amit segítettél meg-
teremteni, s aminek az alakításában mind a mai 
napig részt veszel legjobb tudásod szerint. Kö-
szönöm, hogy amíg élek vigyázod a lépteimet és 
a magad módján egyengeted az utamat, ahogy 
Papa is odafentről. Én pedig cserébe igyekszem 
úgy élni, hogy mindketten büszkék lehessetek rám 
- Te itt, Ő ott. A jó hír pedig az, hogy egyre több 
biztató részeredményem van. Melyeket már egyre 
ritkábban szül a megfelelési kényszer és a maxi-
malizmus. És egyre többször az a belső vágy, hogy 
mindketten megélhessük azt, amiért itt vagyunk.

Isten éltessen jó egészségben drága Mama, 
szeretettel köszönök Neked mindent! A Te kicsi 
Bogid
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A felhő szélén ülve, téged
választottalak! 
– minden édesanyának sok szeretettel!

Ott ültem a felhő szélén és már néztelek egy ideje...kedves voltál a lelkem-
nek, már akkor szerettelek!

Éreztem, hogy Te is várod a találkozást, hogy újra együtt legyünk ebben a 
létidőben.

Akkor ott, abban a pillanatban döntöttem, indulok Hozzád.
Tudtam, hogy lesznek nehézségek, fájdalmak, de nekem Te kellettél.
A Te nehézségeid, a Te tanításaid, minden, ami Te vagy, minden, ami Hoz-

zád kapcsol.
Néztem az arcod, a hajad, a szemeid, és szívem minden szeretetével arra 

vágytam, hogy Neked mondhassam ki azt a szót, mely a leghatalmasabb öle-
lés, a legönzetlenebb szeretet a világon: Édesanyám!

Hú, micsoda jó érzés volt, amikor megtudtad, hogy már pocaklakó vagyok.
Éreztem, hogy hevesebben ver a szíved és örömkönnyektől csillognak a 

szemeid.
Várakozással, izgalommal teltek az órák, napok, hetek, hónapok.
Amikor már óriási pocakkal közlekedtél, akkor úgy éreztem, már szűk na-

gyon nekem az a hely ott benn, ezért kopogtam, jelezve Neked, hogy indulok, 
hozzád.

Emlékszel? az első közös élményünk az volt, amikor küzdöttünk órákon át, 
hogy megérezzük a fizikai valóságban is egymást.

Az élet fogadásomra készen állt, nyitott karokkal, hatalmas térrel, és Te is 
készen álltál, hogy megölelj.

Te zokogtál az örömtől, én meg ijedt voltam, hiszen hideg volt, és hirtelen 
hú de nagy lett a Fény. Amikor megéreztem a tested melegét, ahogy feküd-
tem a mezítelen testeden és hallottam újra a szíved dobogását, amit már is-
mertem, megnyugodtam.

Olyan volt rajtad pihenni, mint egy hatalmas meleg dunyhán, ami óv, véd, 
betakar, biztonságot ad.

Ismerkedtünk, megtanítottál mindenre, vigyáztál rám, szerettél, még akkor 
is, amikor néha kicsit rosszalkodtam.

PETŐ CSILLA
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Figyelted az első lépésem, az első szavaim és szerettél, szerettél, feltételek 
nélkül.

Körbenéztem és éreztem, hogy az egész világ az enyém, bármit megtehe-
tek, bármire képes vagyok, pont olyan volt, ahogy azt a felhőn ülve elképzel-
tem...

Láttam, hogy néha sok neked az én szabadságom, és szabályokat hoztál. 
A Te szabályaidat. Olyannak szerettél volna látni, amilyennek Te elképzeltél, 
pedig én Téged elfogadtalak, olyannak, amilyen vagy.

Tudtam vannak gyengeségeid, meg azt is, hogy a világon mindennél fonto-
sabb, önzetlenebb, erősebb és kedvesebb nekem a Te szereteted, mint bármi 
más.

Te viszont szerettél volna néha másnak látni. Meg akartad mondani, mit 
és hogyan tegyek, és nem hagytad, hogy elkövessem a magam hibáit, nem 
hagytad, hogy a magam útját járjam.

Ezt nem mindig értettem...
Láttam a szemeidben, hogy néha dühös vagy, mert nem érted, miért sírok, 

nem érted nekem mi fáj.
Anyu, néha megfeledkeztél arról, hogy feltételek nélkül szeress! Ilyenkor 

nem értettelek.
Láttam már a felhő szélén is, hogy lesz ilyen, de gondoltam, talán ez még-

sem történik meg.
Sokat adtál mindig, és megértettem, hogy ha nem is mindig úgy szeretsz, 

ahogy azt várom, Te akkor is, ott is mindig szíved minden szeretetével óvsz 
engem.

Amikor mérgesnek láttalak, fájt nekem, amikor kiabáltál velem, fájt nekem, 
amikor másnak szerettél volna látni, fájt nekem.

Mindig, még akkor is azt éreztem, hogy szeretlek, bár néha dacos voltam, 
hogy azt lásd, én erős vagyok!!!

Felnőttem, már értem a félelmeid, már értem, hogy voltak pillanatok, ami-
kor a Te gyermeki éned játszott csupán csatát velem.

Gyermek vagyok és anya, már másképp látom a dolgokat. Egy valami nem 
változott, nekem te kellettél! Ott a felhő szélén ülve téged választottalak.

Ne haragudj rám, ha néha nem értjük egymást, ne haragudj, hogy néha 
más vagyok, mint amilyennek szeretnél látni.

Fogadj el akkor is, ha néha nyáron is csizmában járok, ha megszegek min-
den szabályt!

Engedj el, engedd, hogy azt az utat járjam, amit én választottam, és en-
gedd, hogy elkövessem a saját hibáimat, hogy tanulhassak általuk!

...és sose feledd! A felhő szélén téged választottalak!, mert akkor és ott, és 
most és itt, még élek, te vagy nekem a legjobb anya a világon!
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RÓNAI KATALIN

Fotók a fiókbólFotók a fiókból

Áll az üres lakás egyetlen szobájának
ajtajában, kapaszkodik az ajtófélfába. 
Csak néz befelé.

Figyeli a csendet.

A szíve zakatol, ujjai végébe nem jut elég vér. Már fehéredik a középső ujja.
Lába, mintha földbe gyökerezne.
Ez hát a vég. Ez a teljes elmúlás, ami a halál után a lakás kiürítésével jár!

Emberek vagyunk, akik egy életen át tárgyakat gyűjtünk, hol vásárolunk, hol tárgyakat 
alkotunk, átalakítunk, formálunk, ki-ki a saját élete rendszere szerint, de mindig egyre 
több - és több a körülöttünk lévő dolog. Mintha abba kapaszkodnánk kapcsolataink 
hiánya miatt. Ha fáj valami, vásárolunk, ha örömünk van, vásárolunk. 

Ruhák, cipők, könyvek, műszaki és konyhafelszerelési tárgyak, bútor, csillár, ékszer, tás-
ka, bőrönd, kozmetikumok, nippek…

Aztán elmegyünk, lelkünk felszáll, porhüvelyünk porladni kezd, és marad a sok tárgy, az 
emlékek fétisei az utódokra testálódva.

Beljebb lép.
Csak halkan, mintha bárkit is felébreszthetne.
Valahol fúrnak.
Szíve egyfolytában zakatolja: hogy csi-nál-jam, hogy lesz jó, most én ho-va le-gyek?

Nincs sok holmi, mégis rengeteg. 
A szíve hangosan zakatol. 

Szeme sarkából lassan megindul, és csak úgy bugyog ki a könny; a csalódás, a fájdalom, 
a vágy, a hitetlenség, a remény, a hiány, az egyedüllét, a most már sosem lesz anyám, a 
riadtság, a félelem könnycseppjei lassan, hang nélkül potyognak alá, mégis olyan érzé-
se van, hogy egyesével hangosan koppannak a padlón.

A tévé alatti szekrényhez tart.
Ennyi ereje van most.

A fiók előtt áll, most erre van szüksége. Ebben a fiókban szülei régi emlékei vannak, bár 
nagyon kevés. Kihúzza a fiókot, fölé görnyed, lassan egyesével szedi ki őket.
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Apja polgáris bizonyítványa, katonakönyve egy vaskazettában, anyja közgyógyászati 
igazolványa, régi személyi igazolványok, születési és anyakönyvi kivonatok. Papírok. 
Lélekbevájó, de csak papír. Rakosgatja, szedegeti, kiemeli a fotóalbumot. Lassan lapoz-
gatja, az ismert képek borzongatják, aztán ott egy doboz, tele képekkel…

Ez így eltarthat egy darabig.
De az idő áll.
Már mindegy.

Anyja már nem kattog a háttérben, se a kerekes járókerettel, se bottal, se szavakkal.

Ő már nincs.

Most már csak a képek vannak, és a csend. A hatalmas ordító csend.

Nézi a képeket. Egyenként, mint a hímes tojást veszi elő a már elfeledett fotókat, né-
hány széle törött, zsíros, sarkok levágva.

Az anyja keze munkája. Kevés érzéke volt a dolgok megmentéséhez. Drasztikusan gyűj-
tögetett, drasztikusan dobta ki, amire azt gondolta nincs már szükség. Egy képeslap, 
rajta a nagyapám írása és katonafotója, félbevágva, - így fért bele az albumba…

Ez, persze most már tudja ez is az anyjához tartozik. Amikor el tudod fogadni azt az 
embert, a férfit, aki az apád, és azt az embert, nőt, aki az anyád, akkor jössz rá, hogy egy-
formák vagytok, és hogy más nem számít, csak az, hogy nekik köszönheted az életedet, 
hiszen nélkülük nem lennél itt.

Anyja ugyanúgy, ahogy ő, mindig akart valamit, ami más, mint a megszokott. Ebben az 
egyben nem különböztek, csak mind a ketten máshogy akarták a mást. Mennyi össze-
feszülésük volt emiatt!

Képek, fotók, iratok, kivonatok, mind-mind egy-egy történet. 

Egy doboztetőre gyűjtögeti. 
Mit kezdjen velük?
Nézi a kupacot. A fotók ott tornyosulnak a doboztetőn.

Egy óvatos mozdulattal reklámszatyorba csúsztatja őket, a doboztetővel együtt. 

Anyja nagy dobozgyűjtő volt.
Még visszanéz az üresen tátongó, be nem tolt sublót fiókra.

Sietve kimegy az ajtón. 

Azzal a szorongató tudattal, hogy a lakás teljes kiürítése is az ő feladata.

A kaput hagyja nagy csattanással becsapódni, ezt utálják a szomszédok, de jól esik neki.

Viszi a védett szatyrot, benne az ereklyéket, mentve őket a megsemmisülés, megsem-
misítés elől.

Szorítja a reklámszatyor fülét.
Léptei egyre gyorsabbak.
A végén már fut a villamos felé.

A reklámszatyor, benne egy élet relikviái, fotói, repül utána az őszi szélben.
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