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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! 

Vegyünk szemügyre egy mindenki életét érintő és döntéseit befolyá-
soló érzést, állapotot: a félelmet.

A félelem egy lehangoló érzés, amit egy általunk észlelt fenyegetés 
kelt bennünk. Egy alapvető mechanizmus, válasz egy bizonyos inger-
re, mint például a fájdalom vagy veszély. Egyes pszichológusok, mint 
például John B. Watson, Robert Plutchik és Paul Ekman úgy vélik, hogy a 
félelem alap - vagy öröklött érzelmek közé tartozik. Ez a csoport magá-
ban foglal olyan érzelmeket, mint az öröm, a szomorúság és a harag. 
A félelmet meg kell különböztetni a hozzá kapcsolódó érzelmi szoron-
gás állapotától, ami általában bármilyen külső fenyegetés nélkül lép 
fel. Továbbá a félelem kapcsolatban van a menekülési és az elkerü-
lési viselkedéssel, míg a szorongás a veszélyek eredménye, melyeket 
kontrollálhatatlannak és elkerülhetetlennek érzékelünk. Érdemes meg-
jegyezni, hogy a félelem szinte mindig jövőbeli eseményekhez kapcso-
lódik, mint például egy folyamatosan romló helyzet vagy egy szituáció 
folytatása, ami elfogadhatatlan. A félelem lehet egy azonnali reakció 
is arra, hogy valami jelenleg történik.

Mit tehetünk, hogy ezt a mélyen gyökerező, transzgenerációs, sokszor 
indokolatlanul gátló és akár depresszióba is taszító érzelemcsomagot 
egy életre letegyük, elfelejtsük? A halálfélelem minden félelem alapja 
Kedves Olvasó. Ezt kell megismerni és a megismerés által felismeré-
sekre jutni. Aki fél, azt irányítani lehet, aki már nem fél, szabad. Hogy 
hogyan? Cikkeinkben kitérünk sok aspektusára a témának. 

Kiemelt témánk e hónapban a környezettudatos háztartás és életvitel. 
A hulladékcsökkentés, minimál gondolkodás és városaink-közterülete-
ink szemetes állapota. Megmutatjuk milyen a világ a természetszerető 
emberek szemén keresztül.

*****
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 wellingtoni Viktória Egyetem kutatói egy 
áprilisi expedíció alkalmával a Déli-sziget déli 
partjának több mint tucatnyi pontján találtak ki-
fehéredett tengeri szivacsokat, amelyek normális 
esetben csokoládébarnák.

Helyenként a tengeri szivacsok 95 százaléka 
fehéredett ki - közölte ez egyetem tengerbioló-
gusa, James Bell.

A kutatók az első adatok alapján úgy vélik, 
hogy tengeri szivacsok százezrei fakulhattak ki. 

A szigetország körüli vizek mélyét tengeriszi-
vacstelepek népesítik be, amelyek élőhelyet nyúj-
tanak a halaknak és olyan karbont bocsátanak ki, 
amelyet más fajok táplálékként hasznosítanak. 

Egy ideje már érkeznek hírek szórványos szi-
vacsfehéredésről, nemrég például az Ausztráli-
ához tartozó Tasmánia partja mentén észlelték 
a jelenséget, de a tengeri szivacsok jellemzően 
könnyebben elviselik az óceán változásait, mint 
más fajok, például a korallok. A mostani egy me-
rőben szokatlan jelenség - mondta James Bell. 

Fehérednek a tengeriszivacsok 
Új-Zélandon is

A tudós szerint a szivacsfehéredés „rávilágít 
a klímaválságra, amellyel az emberiség szembe-
néz”. „Rengeteg faj él Új-Zéland körül, és fogal-
munk sincs, milyen a hőtűrőképességük”.

A világtengerek hőmérséklete tavaly rekordot 
döntött, és ez alól nem volt kivétel Új-Zéland kör-
nyéke sem, ahol a parti vizek az átlagosnál 2,6 
fokkal voltak melegebbek idén áprilisban.

A szivacsfehéredés által leginkább sújtott tér-
ségek közül az átlagosnál is jobban felmelegedett 
a tenger Fiordland partjainál, ahol a szokásosnál 
5 fokkal magasabb hőmérsékletet mértek, ez az 
utóbbi negyven év legerősebb tengeri hőhulláma.

James Bell szerint további kutatások szüksé-
gesek annak végleges kimondásához, hogy a fe-
héredést az óceán felmelegedése okozza. A kuta-
tók egyelőre csak „egy nagyon erős korrelációt” 
figyeltek meg a fehéredés és a meredek hőmér-
sékletemelkedés között. 

A tudós szerint egyes kifehéredett szivacsok 
életre kelhetnek, de hogy ez megtörténik-e, arra 
csak további megfigyelések során derülhet fény.

Első ízben találtak Új-Zéland partjainál olyan tengeri szivacsokat, amelyek - a korallfehéredés-
hez hasonlóan - elveszítették színüket, vélhetően az óceán szokatlanul magas hőmérséklete 
miatt. A világtengerek hőmérséklete tavaly rekordokat döntött. itt 2,6 fokkal volt magasabb.

CZECZON
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Anna-Caren Sätherberg vidékügyi miniszter 
szerint a farkaspopuláció évről évre nő, és a far-
kasállomány egy részének kilövésével csak a 
parlament által kitűzött célokat valósítanák meg.

A miniszter hangsúlyozta: felkérték a környezet-
védelmi hatóságot, hogy határozza meg ponto-
san, mekkora populációt bír el az ország. Ugyanis 
egyre több az emberek és farkasok közötti konflik-
tus, és csökken a ragadozó elfogadottsága.

A környezetvédelmi hatóság korábban úgy be-
csülte: ahhoz, hogy életképes maradjon a popu-
láció, és ne gyengítse a beltenyészet, nem eshet 
300 egyed alá a farkasok száma, amelyet folyama-
tosan gyarapítanak az országon kívülről érkező új 
példányok.

A svéd parlament többsége azonban legfel-
jebb 170 példányt tartana megfelelőnek, ami az 
Európai Unióban meghatározott 170-270 pél-
dányból álló populáció alsó értéke.

Feleznék a farkasok számát 
Svédországban

A svéd kormány a felére csökkentené az országban élő farkasok számát, ám ez szembe menne 
az Európai Unió biodiverzitási szabályozásával.
Jelenleg a becslések szerint mintegy 480 farkas él vadon 40 falkában. A kormány idén szeret-
né felére csökkenteni a populációt.
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A farkasok száma Svédország-
ban egy 1789-es törvény miatt csök-
kent le, amely engedélyezte a köz-
emberek számára a vadászatot, ami 
megtizedelte a szarvas- és jávor-
szarvas-állományt, és a farkasokat rá-
kényszerítette, hogy inkább a haszon-
állatokra vadásszanak. Az 1800-as 
évek közepére eltűntek az ország déli 
részéről, és egy évszázaddal később 
már kihaltnak hitték őket.

Az 1980-as években azonban az 
orosz-finn populációból három far-
kas érkezett Svédország déli részére, 
és ezzel egy új svéd-norvég populá-
ció alakult ki, amelynek jelenleg már 
mintegy 480 példánya élhet 40 fal-
kában, túlnyomórészt Svédország kö-
zépső részén.

A természetvédelmi csoportok 
szerint 300 farkas lenne a minimum, 
és úgy vélik, hogy az ország könnyen 
eltarthatna ezer farkast is. Szerintük a 
kormány beadta a derekát az ország 
erős vadászlobbijának, akik azzal ér-
velnek, hogy a farkasok jávorszarva-
sokat ejtenek el, és veszélyt jelente-
nek a vadászok kutyáira.

A Természetvédelmi Világalap 
(WWF) ragadozószakértője, Benny 
Gäfwert elmondta, hogy a szervezet 
ellenzi a farkasok nagy mértékű irtá-
sát, és a svéd parlament által meg-
határozott 170 példányt „semmilyen 
tudományos tény nem erősíti meg”. A 
vadonban váratlan dolgok történhet-
nek, és egy 170 példányos populáció 
nagyon kevés. „A gond akkor jelent-
kezik, ha a genetikát vizsgáljuk: minél 
kisebb a farkaspopuláció, annál na-
gyobb a genetikai változások hatása” 
- figyelmeztetett.

Maria Gardfjell, a svéd zöldpárt 
képviselője szerint törvénytelen lenne 
170 egyedre csökkenteni a populáci-
ót. „Megsértené a fajok sokszínűsé-
gére vonatkozó uniós jogszabályokat, 
és Svédországot akár bíróság elé is 
állíthatná az EU” - mondta Gardfjell a 
svéd rádióban.
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A gleccserek és jégfolyamok alatt található víz 
általában a gleccserek mozgásának „megolajozá-
sára” szolgál. A víz be- és kiáramlása képes lehet 
akár lassítani, akár gyorsítani a jég áramlását. A 
kutatók szerint a felfedezés azért is fontos, mert a 
jövőbeli éghajlati hatásokat szimuláló modellek-
nek mostantól ezt a tényezőt is figyelembe kell 
venniük.

A vizet a San Diegó-i Scripps Oceanográfiai 
Intézet kutatócsoportja észlelte az Antarktisz tér-
ségében. A csoportot vezető Chloe Gustafson 
magyarázata szerint a mély üledék ősi óceáni 
iszapból és homokból áll, amely több ezer évvel 
ezelőtt telítődött sós tengervízzel, amikor a nyu-
gat-antarktiszi jégtakaró még sokkal kisebb kiter-
jedésű volt, mint ma.

Az Antarktisz jege alatt 
vízkészlet rejtezik

Az Antarktisz nyugati részén a jégtakaró alatti üledékekben hatalmas mennyiségű vizet mutattak 
ki a kutatók. A vizet, amelynek mennyisége egy több száz méter mély víztározó vízkészletével 
ér fel, a Whillans-jégfolyam alatt észlelték, de valószínűleg máshol is lehet még víz a fehér kon-
tinens alatt.

CZECZON
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Gustafson szerint ez az üledék olyan, mint egy 
óriási szivacs. „Ha az összes vizet kipréselnénk és 
a felszínen összegyűjtenénk, a víz mélysége 220 
métertől egészen 820 méterig terjedne”.

A kutatók a magnetotellurikának nevezett 
technikát alkalmazták, amely a Föld természetes 
elektromágneses mezejének változásait rögzíti, 
és amelynek segítségével meg lehet határozni a 
mélyen fekvő anyagok tulajdonságait, legyen szó 
kőzetről, üledékről, jégről vagy vízről.

Helen Fricker, a Scripps glaciológiaprofesszo-
ra a 2000-es években műholdas megfigyelések 
segítségével írta le a Whillans alatti dinamikus 
hidrológiai rendszert. A jég felszínének emelke-
déséből és süllyedéséből megállapította, hogy 
közben olvadékfolyók töltötték fel és vezették le 
a vizet a tavakból, amelyek közvetlenül a jég alatt, 
az üledékkel való találkozásánál helyezkedtek el.

Tábor az antarktiszi
Thwaites-gleccseren

A most felfedezett talajvíz lejjebb található, a 
jégfolyam és az alapkőzet közé szorult 500-2000 
méter mély ősi iszapba és homokba ágyazva.

A Scripps kutatócsoportja az Antarktisz más te-
rületein is el akarja végezni a vizsgálatot. Többek 
között a Thwaites gleccsernél akarnak kutatni, 
amely jóval nagyobb, mint a Whillans jégfolyam.

A Thwaitest gyors olvadása miatt jelenleg is in-
tenzíven tanulmányozzák amerikai és brit kutatók. 

Az eddigi adatok arra utalnak, hogy a Thwaites 
alatt nagy üledékmedencék vannak, amelyekben 
óriási mennyiségű talajvíz található, ugyanakkor 
egyes területeken a gleccser jege közvetlenül 
érintkezik az alapkőzettel. A Scripps kutatói tehát 
valószínűleg vegyes képet fognak találni, ha foly-
tatják a vizsgálatot.



CsPM   11

https://www.myforest.hu/


Élet sarjad a holdi talajon 

Először sikerült növényt termeszteni Holdról 
származó talajon: a Floridai Egyetem kutatói lúd-
füvet neveltek az Apolló-11 asztronautái által ha-
zahozott talajmintán.

A kísérletben arra kerestek választ, hogy a Holdról 
származó durva por alkalmas-e növénytermesztés-
re, és a későbbi Hold-expedíciók űrhajósai tudnak-e 
majd élelmet termeszteni maguknak.

A tudósok maguk is meglepődtek, hogy a kísérlet 
sikerült: a növény megél a holdi talajon.

Robert Ferl, az egyetem élelmiszer- és mezőgaz-
daság-tudományi karának tudósa elmondta, hogy 
kollégáival abba a talajmintába ültettek növényt, amit 
Neil Armstrong és Buzz Aldrin hozott haza magával az 
Apolló-11 misszióval, és olyan talajmintákba, amelyek 
a más missziókkal érkeztek.

A kísérletből ugyanakkor kiderült, hogy a holdi ta-
lajon durvasága és más kedvezőtlenebb tulajdonságai 
miatt lassabban nőttek a növények, mint a Földről szár-
mazó, imitált holdi talajba ültetett palánták. A legtöbb 
holdi talajba ültetett növény végül elszáradt.

A kutatás eredményeit a tudósok csütörtökön tet-
ték közzé a Communications Biology című szaklapban. 
Mint írták, minél hosszabb ideig volt a talaj a Holdon 
a kozmikus sugárzásnak és a napszélnek kitéve, annál 
rosszabbul tűrték a növények.

A tudósok szerint az Apollo-11 talajmintái voltak a 
legkevésbé kedvezőek a növekedéshez, mert a Nyu-
galom tengerének kőzete, ahonnan származtak, né-
hány milliárd évvel tovább volt kitéve az elemeknek.

„A következő lépés, hogy a Hold felszínén kell 
megismételni a kísérletet” - mondta Simon Gilroy űr-
növénybiológus, a Wisconsin-Madison Egyetem tudó-
sát, aki nem vett rész a kísérletben.

A hat Apolló-küldetés űrhajósai mindössze 382 kiló 
holdkőzetet és talajmintát hoztak vissza a Földre, és a 
legtöbbet elzárták. A NASA végül tavaly év elején 12 
grammot adott át a Floridai Egyetem kutatóinak, és a 
régóta várt ültetést tavaly májusban végezték el egy 
laboratóriumban.
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Ökológiai katasztrófá vált és kipusztítja
a Sajó élővilágát a vasszennyezés

Petíció is indult az ügyben, mely szerint a 
szlovák kormány tétlenül nézi a folyó haldok-
lását. Hazánkban még nincs halpusztulás.

Az Új Szó cikkében közzétett egy segélykérő 
petíciót, amely szerint mintegy 4,2 tonna vasat, 38 
tonna szulfátot, 1,7 tonna cinket, fél tonna mangánt 
és 5 kilogramm arzént tartalmaz az a mintegy más-
fél millió liter szennyezett víz, amely a folyóba kerül 
minden egyes nap. 

Ennek következtében a Sajóban lévő állat- és 
növényvilág hatalmas károkat szenvedett, és bár a 
vizsgálatok eredményei már februárban ismertek 
voltak, az illetékes szervek nem tettek semmi ér-
demit a pusztítás megfékezéséért. Aggodalomra 
ad okot az élővilág pusztulása a folyamatosan be-
áramló mérgező anyagok hatására. Ugyanis a folyó 
elszíneződött vizében sem halakat, sem egyéb vízi 
élőlényt nem láttak, minden jel arra utalt, hogy a 
szennyezés kipusztította a folyó teljes élővilágát.

A magyar oldalra érve a magyar vízügyi hatóság 
rendszeresen vesz vízmintát a folyóból, elviekben 
ott már csak alkalmanként vesz barnás színt a Sajó, 
így a szennyezés Magyarországon még nem olyan 
mértékű, hogy jelentős halpusztulást eredménye-
zett volna.

Az Új Szó által közzétett petíció kiemeli, tiltakoz-
nak a szlovák kormány vérlázító tétlensége ellen, 
szerintük az illetékes szervek lassan száz napja ölbe 
tett kézzel ülnek és sajtóhíreket fogalmazgatnak ar-
ról, hogy keresik a megoldást, mindezeket viszont 
tettek nem követik. Ezért az Orosz Örs által vezetett 
petíciós bizottság azonnali cselekvést sürget.

Fotó:
ROBERT NEMETI | Forrás: Anadolu Agency via AFP

RÖVID HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK
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CZECZON

A klímaváltozás miatt korábbra tolódnak Magyarországon az utolsó tavaszi fagyok, ami 
komoly veszélyt jelent a mezőgazdaságra - derül ki egy új kutatásból, amelyet a Másfélfok.
hu-n tettek közzé kedden. 

Míg a 20. században még nem éreztette a ha-
tását a klímaváltozás, napjainkra 70 százalékos 
valószínűséggel állíthatjuk, hogy az emberi te-
vékenység miatt tolódott egy héttel korábbra az 
utolsó országos tavaszi fagy időpontja Magyar-
országon az előző évszázadhoz képest - állapítja 
meg közös cikkében Szabó Péter éghajlatkutató, 
az ELTE Meteorológiai Tanszékének doktorandu-
sza és Pongrácz Rita meteorológus, hidrológus, 
az ELTE Természettudományi Kar (TTK) Meteoro-
lógiai Tanszékének adjunktusa.

A szerzők legújabb tanulmányukban azt vizs-
gálták, hogy az utolsó tavaszi fagy hogyan alakult 
a megfigyelések szerint Magyarországon, illetve 
ez hogyan változott a vegetációs időszak kezde-
téhez képest. Azt is elemezték, hogy mi várható a 
jövőben egy mérsékelt vagy fokozódó klímavál-
tozás esetében, és hogy a változásokért az embe-
ri tevékenység okolható-e. 

A cikk szerint az elmúlt 20 évben országos át-
lagban április 8-ára esett az utolsó tavaszi fagy. 
Amennyiben pedig a 1970-80-as éveket nézték, 
akkor ez még április közepén volt, azaz körülbe-
lül egy héttel korábbra tolódott az utolsó tavaszi 
fagy időpontja. A szimulációk alapján az emberi 
tevékenység okolható az elmúlt néhány évtized-
ben mért gyenge korábbra tolódásért is. 

„Lehet, hogy mi örülünk a korábbi fagyoknak, 
de a növények nem” - írják a kutatók, figyelmeztet-
ve, hogy amennyiben a pesszimista forgatókönyv 
szerint a jelenlegi kibocsátási trendek folytatód-
nak, akkor a század végére még nagyobb lesz a 
különbség a vegetáció fejlődésének kezdete és 
az utolsó fagy között. 

A vegetációs időszak kezdete sokkal gyorsab-
ban tolódik korábbra, mint ahogyan azt az utolsó 
tavaszi fagyok követni tudják, így ez a növények 
fejlődésében a jelenleginél nagyobb visszaesés-
hez és esetenként még súlyosabb mezőgazdasá-
gi károkhoz vezet majd. A várható változásoknak 
különösen kitett a Kisalföld és az Észak-Dunántúl. 

„Ha nem mérsékeljük az üvegházhatású-gáz-
kibocsátásokat, akkor az alkalmazkodás sem lesz 
képes megvédeni a magyar mezőgazdaságot a 
növekvő fagykároktól” - hangsúlyozzák a meteo-
rológusok.

A teljes cikk a https://masfelfok.
hu/2022/05/24/magyarorszag-utolso-tavaszi-fa-
gyok-eltolodnak-klimavaltozas-mezogazda-
sag-fagykar-vegetacio linken olvasható.

Korábban jönnek az utolsó
fagyok Magyarországon

https://masfelfok.hu/2022/05/24/magyarorszag-utolso-tavaszi-fagyok-eltolodnak-klimavaltozas-mezogazdasag-fagykar-vegetacio
https://masfelfok.hu/2022/05/24/magyarorszag-utolso-tavaszi-fagyok-eltolodnak-klimavaltozas-mezogazdasag-fagykar-vegetacio
https://masfelfok.hu/2022/05/24/magyarorszag-utolso-tavaszi-fagyok-eltolodnak-klimavaltozas-mezogazdasag-fagykar-vegetacio
https://masfelfok.hu/2022/05/24/magyarorszag-utolso-tavaszi-fagyok-eltolodnak-klimavaltozas-mezogazdasag-fagykar-vegetacio
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A napraforgók segítenek 
a napelemtáblák tájolásában 
Magyarországon

Az ELTE kutatói a napraforgók fénymaximalizáló „viselkedését” vizsgálva arra jutottak, 
hogy a napelemtáblák akkor termelik a legtöbb energiát Magyarországon, ha nem délre, 
hanem a dőlésszögüktől függően kissé kelet felé tájolják azokat. A napelemek teljesítménye 
leginkább attól függ, milyen szögben éri őket a napfény. Eddig úgy vélték, hogy a legtöbb 
energiát a földrajzi dél felé fordítva termelik, mivel a napfény ereje délben a legnagyobb. 
Az ELTE kutatói azonban arra jutottak, hogy Magyarországon a napelemtáblákat nem délre, 
hanem a dőlésszögüktől függően „többé-kevésbé” kelet felé kell tájolni, ami függőleges 
táblák esetén akár 5 százalékos energiatöbbletet is eredményezhet. E felismerésre a napra-
forgók vezették a kutatókat.

CZECZON
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A beszámoló szerint az már régóta ismert, hogy 
a napraforgók érett virágai kelet felé néznek. A je-
lenséget sokan sokféleképpen magyarázták az idők 
során, de egyik feltételezés sem nyert kísérleti bizo-
nyítást. 2020-ban az ELTE kutatói elsőként vetették 
fel, hogy a virágzat keleti irányát a növény tenyész-
helyének fényviszonyai okozhatják.

Horváth Gábor és munkatársai csillagászati, me-
teorológiai és növényfiziológiai adatok felhasználá-
sával meghatározták az érett napraforgófej virágzata 
és hátoldala által elnyelt fényenergiát a virágképzés 
kezdete és a magok teljes érése között, és megálla-
pították, ha a tenyészidőben a délutánok átlagban 
felhősebbek a délelőttöknél, akkor a keletre néző 
napraforgóvirágzat nyeli el a legtöbb fényenergiát. 

Az energiatöbblet előnyökkel jár a napraforgó 
számára: serkenti a magok fejlődését, gyorsítja a 
virágzatra lecsapódott harmat reggeli elpárolgását, 
ami csökkenti a gombásodás veszélyét, és magához 
vonzza a délelőtt aktív beporzókat.

A kutatók következő kérdése az volt, vajon a nap-
raforgóvirágok a földrajzi kelet felé, vagy a napkel-
te folyamatosan változó aktuális azimut irányába (a 
földrajzi északtól mért irányba) néznek. Azt találták, 
hogy a virágzatok átlagos azimutszöge megegyezik 
a földrajzi keleti iránnyal, és jelentősen eltér a he-
lyi napkelte azimutszögétől. „A drónos vizsgálat azt 
is megmutatta, hogy a kutatók jó irányba indultak 
el, amikor környezetoptikai magyarázatot kerestek 
a jelenségre. A 14 vizsgált napraforgótábla közül 
ugyanis kettőben azt találták, hogy a virágzatok azi-
mutiránya többé-kevésbé eltért a síkvidéki virágza-
tok keletre nézésétől” - írják, hozzátéve, hogy ezek 
a táblák domboldalon feküdtek, a dombos helyek 
fényviszonyai pedig eltérnek a síkvidékiekéitől, mi-
vel egy domboldalt más szögekben ér a közvetlen 
napsugárzás, mint egy vízszintes területet. Emellett 
a kutatók azt találták, hogy a környező fák árnyéka is 
befolyásolja a virágzatok irányát.

Miután a kutatók számára bizonyítást 
nyert a napraforgók fénymaximalizáló 
viselkedése, azt kezdték el vizsgálni, 

vajon igaz lehet-e a napraforgókon 
tett megfigyelésük a napelemekre is. 

„Az északi féltekén a rögzí-
tett (tehát állandó dőlésű 
és azimutirányú) napelem-
táblák hagyományosan 

dél felé néznek, 

mert az uralkodó vélemény szerint a déli irány biz-
tosít maximális napenergiát. Azonban a naprafor-
gókhoz hasonlóan a napelemek fénymaximalizálá-
sát is meghatározza a felhőzöttség délelőtt-délutáni 
eltérése”. 

A beszámoló szerint a napjárás csillagászati isme-
reteinek és az elmúlt évtizedre átlagolt meteorológi-
ai fénysugárzásmérési adatoknak a felhasználásával 
az ELTE kutatói meghatározták, hogy egy rögzített 
napelem egységnyi felülete mennyi fényenergiát 
nyel el egy év alatt. 

A vizsgálatot három amerikai területre (a kentuc-
kyi Boone megyére, Tennessee-re és Georgiára), va-
lamint három európai régióra (Közép-Olaszország-
ra, Közép-Magyarországra és Dél-Svédországra) 
terjesztették ki. 

Azt találták, hogy a napelemtáblák ideális iránya 
egyedül Dél-Svédországban a hagyományos föld-
rajzi dél, mégpedig azért, mert ott a délelőttök és 
délutánok évi átlagban egyformán felhősek. A többi 
területen viszont megfelelőbb a 
napelemtáblákat kissé a föld-
rajzi kelet felé fordítani, mi-
vel ezekben a régiókban a 
délutánok éves átlagban 
felhősebbek a délelőt-
töknél. Ebből az is kö-
vetkezik, hogy azokon 
a területeken, ahol éves 
átlagban a délelőt-
tök felhősebbek 
a délutánoknál, 
a napelemek 
ideális iránya 
kicsit nyugat 
felé for-
dul.
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NAGY ZOLTÁN

MEGÚJULÓ ENERGIÁINK 

Nem mondom, hogy könnyen ment ennek a 
cikknek a megírása. Nem is magával az írással 
van gondom. Sokkal inkább a gondolatok azok, 
amelyek kavarognak. Igen, tudom. Nem csak 
én szenvedek ettől, hanem mindenki más is és 
ez normál esetben még talán nem lenne akkora 
gond, ha nem éppen a 2022-es év „forogna”. Va-
lami baj van a Világgal és nem is kicsi. Sokan érez-
zük ezt – sajnos nem elegen még – és sokunknak 
javaslatai is lennének arra, hogyan lehetne javíta-
ni a helyzeten, éppen csak az eszközeink kevesek, 
vagy nincsenek meg hozzá. Ahogy a „napibölcs” 
mondja, a sikerhez három dolog szükséges: pénz, 
pénz és … mi is? Azt hiszem, elfelejtettem. Vagy-
is mégsem. A pénz. Szóval ezzel, mármint a sok 
pénzzel talán elég eszköz is lenne a változáshoz. 
De mialatt milliárdokat füstölnek el a jelenleg is 
folyó háborúskodásra – miközben sokkal haszno-
sabb dolgokra is lehetne ezt a temérdek pénzt 
fordítani – és a helyzet egyre rosszabb, így elég 
nehéz lesz megtalálni az elveszett egyensúlyt. 
Főleg úgy, hogy az emberek jelentős része nem 
csak barátait, munkatársait, családtagjait vesztet-
te el, hanem sajnos saját magát is. Kiveszett a szív, 
kiveszett a lélek, eltűnt, mintha sosem lett volna. 
És az energia, ez a félelmetesen megfoghatatlan 
valami, ami mindenhol ott van, mégsem látható, 
a láthatatlan erő, csodák megalkotója, nos, Ő is 
alacsony szinten rezeg manapság. 

A Világnak nagyon jót tenne, ha minél több 
ország vezetője belátná, hogy ebből a helyzet-
ből, főleg amely környezetvédelmi szempontból 
fenyeget, leginkább az vezetne ki bennünket, 
ha újra átgondolnák energia politikájukat és na-
gyobb erőket fordítanának arra, hogy országukat 
minél hamarabb átállítsák megújuló energiákra. 
A szél, a víz, a Nap ereje, mind azért vannak, hogy 
nekünk, embereknek - akiknek egyelőre nincs 
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más választásunk, mint hogy itt éljünk még egy 
ideig -, segítsenek ebben a Nagy Játszmában, 
amit Életnek neveznek. Kár, hogy nem éltünk 
vele eddig túlságosan. Kár, hogy nem láttuk be, 
nem tehetünk tönkre valamit, amin és ahol kény-
telenek vagyunk élni. Ébresztő! Talán még nem 
késő. Talán még időben ébredünk. Azok, akik 
felébredtek, ha csak naponta egy másik ember-
nek segítenek, akkor ebből hetek, hónapok, évek 
alatt megszülethet a Csoda és a Kollektív Tudat 
segítségével talán még megmenthető a Boly-
gónk, ez a különleges és különös környezet. Ez 
mindannyiunk érdeke lenne, fajtól, nemtől, kortól 
és anyagi helyzettől függetlenül.

Amikor Brazíliában még mindig tömegével 
vágják ki a friss levegőt biztosító fák ezreit na-
ponta, amíg Afrikában és a Föld egyéb részein 
emberek milliói éheznek és halnak meg beteg-
ségek, járványok miatt, a Világ másik fele pedig 
azzal van elfoglalva, hogy területeket vegyen el 
egy másik országtól – akár emberek életeinek 
árán –, addig nagyon nincs minden rendben, sőt, 
egyáltalán nincs.

Emberek egy maroknyi csoportjából kiin-
dulva most már szerencsére milliók azok, akik 
meglátták az esélyt arra, hogyan lehetne ezt az 
egészet helyére billenteni, vagy akár a legkeve-
sebb veszteséggel átvészelni. A teljesség igénye 
nélkül jöjjön pár dolog, amelyek iránymutatásul 
szolgálhatnának a jövőre tekintve. Sokak szerint 
ezek egy részét már az iskolai alapoktatásba is 
nyugodtan bele lehet- ne építeni. Ter-
mészetesen ott, ahol erre le-
hetőség és befogadó-
készség van.

Pár gondolat arról, 
hogyan lehetne segí-
teni, milyen irányok, 
tevékenységek, célok 
vannak már most. Kapás-
ból a következő fo-

galmak jelennek meg lelki szemeim előtt és ezek 
most monitorra kívánkoznak, hogy betűkként 
szülessenek meg fizikai síkon: környezet-, állatvé-
delem, veganizmus, megújuló energiák, zero was-
te, okosan logikus feladat és munkaszervezés. 

Egyszer eljátszottam azzal a gondolattal, hogy 
mi lenne, ha egy ország vezetése rám lenne bíz-
va. Ha elegendő pénz, eszköz, ember és hely 
lenne arra, hogy minden olyan dolgot véghez 
lehessen vinni, amely ahhoz kell, hogy az az or-
szág egy jobb, szebb, nyugodtabb, boldogabb, 
egészségesebb és sikeresebb hellyé váljon. Aho-
vá azért is járnak külföldről, hogy megcsodálják a 
szépségét, de vele együtt tanuljanak is arról, ho-
gyan lehetne javítani sok mindenen, ami ahhoz 
kell, hogy a lakosság, az emberek sokkal jobban 
érezzék magukat, ezt kifelé és önmagukba befelé 
is folyamatosan, de nem görcsösen sugározva. 

Nemrég egy érdekes cikket olvastam arról, 
amelyben az író megnézte és kiszámolta, a Föld 
lakosságát összeterelve egy bizonyos helyre, va-
jon mennyire lenne elég az élelem és a hely annak 
a sok milliárd embernek. Megdöbbentő adatok 
jöttek ki. Elég lenne. Elég bizony. A Föld képes rá, 
hogy eltartsa azt a rengeteg embert, akiknek ott-
hont ad. Itt az elosztással vannak súlyos gondok, 
de mint ahogy fentebb is írtam, ha még időben 
cselekszünk, menthető lenne az ügy. 

Sokan vagyunk, de még nem elegen. Újabb 
és újabb könyveket lehetne megtölteni a vegán 
életmódról, a környezet védelméről, az állatokkal 
és az egymással való bánásmódról, az energiák 
felhasználásáról és újra hasznosításáról, a hulla-

dék szelektálásáról, az önellátóvá vált kisebb 
településekről, bemutatva minél 

több segítő technológiát, 
ezzel egy egészséges 

egyensúlyt hozva 
a gépek hasznos 

léte és a termé-
szet öngyó-

gyító volta 
között.
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Amikor egy országban politikai esemény, pél-
dául választás zajlik, akkor az emberek egyik – 
általában változást vágyó – fele azt posztolgatja 
a közösségi médiában: „ha majd a gyermekem 
megkérdezi, hol voltam én most, mit csináltam, 
tettem azért, hogy a helyzet változzon, javuljon, 
mit mondok majd neki?” Ugyanezt a kérdést 
nyugodtan felteheti a következő korosztály: „hol 
voltatok akkor, amikor a Föld forgási iránya meg-
változott, amikor elsötétült a Nap és koromfekete 
lett az ég?” …

Ne várjuk ezt meg. Nem kell megvárnunk. 
Nem kötelez rá senki és semmi. Mi magunk va-
gyunk a változás, itt és most. Ezennel vissza is té-
rek a címadó szavakhoz.

A megoldás az, hogy meg kell újítani magun-
kat. A bennünk lévő energiákat. Mint ahogyan a 
Nap minden egyes alkalommal újra és újra fel-
kel, képes tiszta lappal indulni, úgy mi is képe-
sek vagyunk, lehetnénk arra, hogy új esélyt adva 
magunknak, egyszer végre egy tisztább, szebb, 
élhetőbb Világ jönne el, ahol tisztelettel és meg-
újult fényében új értelmet nyer a szó: Ember.



20   CsPM

RÓNAI KATALIN

Szeméthegyek-hullámvölgyekSzeméthegyek-hullámvölgyek

„Nem bántja a szemét?!”„Nem bántja a szemét?!”
Még egy utolsó szippantás a cigiből, és repül az úttestre a csikk, még egy utolsó korty a fémdobozos itókából, és ott marad az ülésen, 

az ülés alatt, az utcai szemetes mellett, vagy a park füvén.
Sorolhatom azokat a végtelen módozatokat, ahogy és amikor csak úgy kiesik az emberek kezéből a fölöslegesnek vélt csomagoló-

anyag, ételmaradék, sörös doboz, fél decis pálinkás üveg. 
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Sokat közlekedve Budapesten azt látom, hogy 
lassan ellepi a szemét. A kukákból kifolyik, akkor 
azért, vagy ha üresen tátong, akkor azért, mert 
mellette az aszfalt rendszerint tele van. Az erdők-
ben, a vasút mellett pedig csak nő és nő a sze-
méthegyek látványa.

El tudnád képzelni, hogy a Hegyalja úton 
elvesztett, vagy eldobott pisi kivezető zacskót 
láttam a járdán? Vagy óriás pelenkát szétterít-
ve? Vagy a választási plakátok letépett üzene-
teit, majd a műanyag bilincseket szanaszéjjel 
dobálva?

Mert bárhová nézek, bárhol sétálok azt látom, 
hogy a cigi doboz, a csoki papír, az ételtartó 
műanyag, a csikk, a kekszes, pékárus zacskó, egy-
más hegyén-hátán hever a betonon. 

Koton a parkban, szemét a buszmegállóban, a 
tereken, és minden olyan helyen, ahol valamilyen 
építkezés zajlik – lásd Corvin negyed, M3-as busz-
megálló, vagy a vele szemben lévő múzeumfel-
újítás, és metróépítés környezete.

Ráadásképpen várhatóan, a tavasz érkeztével 
beindulnak a lomtalanítások. Előre rettegek attól, 
hogy napokig fújja majd a papírokat, üres zacskó-
kat a szél, a szétvert masinák darabjai hetekig csi-
korognak majd a cipőm alatt, és az amúgy is sze-
metes városban még jobban elszabadul a pokol.

Sokat közlekedek a Köki és a Nyugati pálya-
udvar között vonattal. Ahogy elhagyjuk Zuglót, a 
sínek mentén felhalmozott szeméttelepre emlé-
keztető látvány elkeserítő, nem beszélve arról a 
hajléktalanok által lakott részről, amely szintén a 
vasút mellett van, s nem egyszer láttam meztelen 
női feneket, amint a vasúti sín mellé guggolva 
végzi a dolgát.

Ugyanakkor, mivel szeretek mezítláb sétál-
ni a fűben, sőt novemberig márciustól mezítláb 
táncolunk a Szigeten, és a Gellért hegyen, rend-
szeresen látom, hogy a fűbe végzik a dolgukat a 

kutyák, és a gazdájuk oda se néz, nem szedi fel, 
gondolván, hogy a fűben elfér a kutyaürülék. 

Már nem bírom a saját morgásom, nem bírom 
elviselni magam, annyira bosszant mindez, és 
mégsem szólok.

Egyszer megkíséreltem, és majdnem meg-
vertek.

A lány, aki előttem a mozgólépcsőn bontja 
fel a cigis dobozt, és ereszti szélnek a celofánt, 
amely majdnem az arcomba csapódik, magasról 
tesz arra, hogy zsebre is vághatná azt a darab ce-
lofánt, és kidobhatná a kukába az aluljáróban. A 
dohányosok is magasról tesznek arra, hogy min-
den tele csikkel. Régebben ezt a köztisztaságiak 
feltakarították, manapság csak csikktenger látha-
tó mindenhol, ahol valamilyen jármű közlekedik. 
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Azt hiszem, ez a nemtörődömség valahogy 
mindig jellemző volt ránk. Mindig természetes 
volt, hogy eldobáljuk bárhol és mindenhol, ami 
felesleges. Van, aki a szocializmusra fogja, hogy 
ott a közös arról szólt, hogy szét lehet hordani, el 
lehet vinni, be lehet mocskolni, a saját meg a tied, 
amelyhez senkinek semmi köze. De könyörgöm, 
hány év telt el a „szocializmus bukása” óta?

A Havanna lakótelep őskorában az ablakon 
hajigálták ki a felesleges dolgokat a lakók. Zug-
ligeti szomszédunk a szőnyegseprűből összesze-
dett, összeállt hatalmas porcicát rendszeresen ki-
dobta az ablakon a közös udvarra, de láttam már 
repülni hajcsimbókot, és egyéb dolgokat erkély-
ről, ablakból, személyautóból.

A környezetünk értünk van. Ausztriában, ahol 
vagy harminc-negyven éve Monspart Saroltát egy 
almacsutka eldobásáért megbírságolta a rendőr, 
mindig is számított, milyen az utca, a park, a tér. 

Emlékszem, egy kőszegi kézműves tábor diák-
jait átvittük Ausztriába vásárolni. A Billa Heute szá-
mukra, és persze számomra is maga volt a paradi-
csom. A tábori étel ilyen kirándulásoknál mindig 
hasonló, zsömle, májkrém, stb. Ezt a nejlonzacs-
kós ebédadagot egy parkban ült le a banda elfo-
gyasztani, tizenöt perc se telt el, a park tele volt az 
elhajigált maradványokkal. Szekunder szégyenér-
zetem még nagyobb lett, amikor az ottani lakosok 
ténylegesen megálltak és szúrós szemekkel néz-
tek minket felnőtteket, de legfőképp a gyerekeket. 
Egy zacskóval jártam körbe, és köteleztem őket, 
hogy mindent összeszedjenek, mert már szinte 
lincshangulat alakult ki, amelyet a csapat a szeme-
teléssel és viselkedésével idézett elő.

Lehet, hogy nincs minden fánál szemeteskuka, 
de kérném tisztelettel, ez a világ a mi világunk, itt 

élünk, mi csakis egymásért tu-
dunk jót tenni, hisz akkor 
magunkért is teszünk. 

Miért kell azt érez-
nem folyton, hogy si-

kítani szeretnék, 
amikor meglá-

tom a parkban 
valakik után ott 
maradt, a kert-

gondozók ál-
tal hétfőnként 
összeszedett 
5-10 szemét-

tel teli zsákot?

Akik Budapesten, vagy bármely másik telepü-
lésen élnek, nyaralóhelyeken, szórakozóhelyeken 
időt töltenek, strandokon, tereken, buszmegál-
lókban, vasúti sínek árnyékában, erdőkben, ré-
teken azt gondolják, hogy minden egy nagy sze-
méttároló, azokat e fórumon világosítanám fel, 
hogy nem az. Egyúttal megkérném őket, ha van 
eldobni való szemét náluk, akkor sétáltassák el az 
első szemetesig, vagy „urambocsá” vigyék haza, 
és dobják ki otthon.

Környezetünk is, amit magunk köré teremtünk, 
energia, ahogy az elhajigált szemét is az. Minden 
energia és rezgés. Elszemetesedett világunk lát-
ványa rezgésünket a mélybe húzza, besározza, 
befeketíti, beárnyékolja, lehet a legcsodásabb 
tavasz, nyár, ősz vagy tél.

Azért, hogy ne egy pusztulófélben lévő, kizsi-
gerelt szeméthalmon, hanem egy élhető, tiszta 
és tápláló bolygón élhessük le az életüket, talán, 
még nem késő valamit tennünk. A gyerekeink je-
lentik a jövőt, de hogy a jövőben mi vár rájuk, az 
nagyban rajtunk múlik. 

Tanítsuk meg gyermekeinknek, hogyan óv-
ják a Földet, és saját környezetüket!

Reményeim szerint, ha mindez beléjük ivó-
dik, és generációról generációra megmarad, 
elérjük környezetünkre irányuló óvó figyel-
met, mely egyúttal életünk tisztelete is.
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BLOGI

Filléres emlékeim
Filléres emlékeim, oly drágák nekem…
Rendhagyó, elsőre kicsit talán kuszának tűnő, de remélem végül érthetővé összeálló 

sorok következnek. Amúgy Blogisan, másképp.
Ritkán járok a belvárosban, és legutóbbi látogatásom során döbbenten tapasztal-

tam, milyen mennyiségű szemét lepi el az utcákat arrafelé. Először azt hittem, lomtala-
nító körzetbe csöppentem, ahol még a nagyobb darabok elszállítása után nem történt 
meg a végleges takarítás. Aztán rájöttem, hogy sajnos simán csak halomra dobált min-
denféléről van szó, mintha az embereket egyszerűen nem érdekelné, hogy a következő 
sarkon lévő kukáig kéne csak megtartaniuk az éppen kiürült cigarettás vagy energiai-
talos dobozt.

Na de mi köze mindennek a cikk címéhez, kér-
dezheti joggal a kedves Olvasó.

Bródy János nagy kedvence volt a Szüleimnek. 
Minden IS megvan tőle a bakelit gyűjteményben, 
mely évek óta a pincémben pihen a hozzá tartozó 
lemezjátszó mellett.

Nem volt szívem megválni tőlük mikor az Apu-
kámtól örökölt lakást kiürítettem a felújítás előtt. 
Ahogy még sok egyébtől is nehezen tettem, még 
ha tudtam is, hogy jó helyre kerülnek. Sőt meg-
számlálhatatlan olyan dolog maradt rám, ami-
nek még gondos új gazdát sem akartam keresni, 
nemhogy kirakjam őket egy lomtalanításba.

Mindezidáig.

Úgy alakult ugyanis a közelmúltban, hogy sze-
retett lakásom eladásra kerül, így belátható időn 
belül mindenképp szelektálnom szükséges.

Annak idején nem volt könnyű dolgom, hisz 
évtizedek alatt gondosan gyűjtögetett minden-
félét kellett átválogatnom. Hosszú hetekbe telt, 
mire képes voltam végére jutni a feladatnak és 
üresen adhattam át az ingatlant a felújító csapat-
nak. A mostani új menet, ami rám vár, úgy érzem 
már egyszerűbben mehet majd, hála némi önis-
meretnek, amire azóta szert tettem.

Az eltelt pár évben ugyanis nem csak a belvá-
rosi szemét helyzet változott, de bennem is sok 
minden. Rengeteg időt töltöttem azzal, hogy rá-
jöjjek: ki vagyok én?

Ezt a rövid kérdést annyiszor és annyi formá-
ban tettem fel magamnak az elmúlt időszakban, 
hogy összeszedni is nehéz lenne. Ezerféleképpen 
fogalmaztam és mindig más választ kaptam, de 
mindegyik felelet segített közelebb jutnom ön-
magamhoz.
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A szemetelős téma kapcsán például elgondol-
kodtam azon: miért zavar az, ha mások szemetel-
nek, avagy éppen ellenkezőleg semmit el nem 
dobva még a megfelelő helyre sem, mániákusan 
gyűjtögetnek dolgokat, mint az én szeretett Szü-
leim tették évtizedeken át.

Elméláztam azon is, hogyan válhatok kevésbé 
kritikussá olyan dolgok kapcsán, amik felbosz-
szantanak, elszomorítanak, kétségbe ejtenek. 
Ami nem azt jelenti, hogy egyetértek azzal, ha va-
laki szemetel, netán én magam is ezentúl lazán 
eldobok bármit az utca közepén.

Mindössze arról van szó, hogy amikor felbuk-
kan körülöttem valami, ami a legkevésbé sem 
pozitív érzelmeket vált ki belőlem, akkor kicsit 
megkapargatom a felszínt és alánézek, vajon mi 
dolgom lehet nekem a témával. S addig-addig 
kérdezgetem magam, míg rájövök hogyan to-
vább.

S bevallom olykor megdöbbentő felfedezé-
sekre jutok ilyenkor.

A szétszórt használt papírzsebkendőkkel, üres 
pet palackokkal, kutyagumival teli belváros té-
mát boncolgatva magamban elképedve vettem 
tudomásul, hogy ami engem ezzel kapcsolatban 
leginkább zavart az valami egészen más volt. Per-
sze az sem tetszik továbbra sem, hogy emberek 
meggondolatlanul szeméttelepet gyártanak az 
utcákból-terekből. Ami viszont fejbe csapott fel-
ismerés, az a következő volt.

Az egész életünk bizonyos szempontból sze-
méttel teli. Olcsó műanyagot eszünk a gyorsét-
termekben, szezononként újabb és újabb menő 
műanyag ruhákat aggatunk magunkra, megve-

szünk mindenféle agyonreklámozott kütyüt, izét 
és hogyhívjákot, mert azt gondoljuk ettől leszünk 
menők.

Ahelyett, hogy átgondolnánk mennyi pénzt és 
szemetet megspórolhatunk hosszú távon akkor, 
ha felelősebben döntve vásárolunk élelmiszert, 
ruhaneműt, műszaki cikket vagy akár lakberende-
zési tárgyakat. Mert sokszor a kevesebb több. És 
ami drágának tűnhet, arról, ha utánaszámolunk 
kiderül, hogy pár olcsó vacakra el nem költött 
forintból meg is tudjuk venni és hosszabb ideig 
élvezhetjük, mint gagyi, tömegeket kiszolgáló 
társaikat.

Az én filléres emlékeim közt, 
mik oly drágák nekem ott van-
nak gyerekkorom tiszta utcái, 
terei és parkjai. Az évekig hor-
dott, néha megstoppolt tal-
pú-sarkú zoknik és harisnyák, 
a néhol kisvirág vagy szivecske 
alakú folt rávarrásával eltakart 
lyukak a farmernadrágomon 
és dzsekimen, melyek egyedi-
vé tették a ruhatáramat. És ott 
van az érzés, hogy a Szüleim 
megtanítottak megbecsülni a 
dolgaimat és vigyázni rájuk. 
Amit néha talán már sikerült ki-
csit túlzásba is vinnem, csakúgy, 
ahogy nekik is…

Ezért IS vár rám hamarosan újabb szelektálás a 
rám hagyott dolgok és az általam vásároltak közt 
egyaránt. De teszem már ezt most majd azzal a 
tudattal, hogy ezentúl én magam is jobban meg-
gondolom mi-
ből és mennyit 
veszek. Hogy 
egyre ritkábban 
kelljen és egy-
re gyorsabban 
tudjak majd 
„ s z e m e t e l n i ” 
természetesen 
azt is szigorúan 
szervezett lom-
talanítás keretében. És hogy egyre könnyebben 
tudjak majd egy költözés során összepakolni és 
tovább állni, csak úgy, mint egy szezonális gard-
rób átszervezéssel boldogulni.

Fenti soraimmal kívánok Önöknek is kedves Ol-
vasók tisztuló környezetet és sikeres belső rendra-
kást is amennyiben úgy érzik, eljött az ideje.



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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Helyi önszerveződő csoportokHelyi önszerveződő csoportok
a közösségi médiábana közösségi médiában

Napjainkban egyre többször lehet olvasni a 
közösségi média káros hatásairól és talán még 
gyakrabban a gyermekekre gyakorolt nemkívánt 
„mellékhatásairól”. Ezen írások létjogosultsága 
vitathatatlan, hiszen a korlátlan hozzáférés ada-
tokhoz és információkhoz, a fake news-ok kiszű-
rése érett személyiséggel rendelkező felnőttek 
számára is kihívást jelenthet. Ugyanakkor az egész 
életünk a közösség(ek)ről szól. A történelem so-
rán a „valahová, valaki(k)hez tartozás” vágya sok 
esetben lendített a világ fejlődésén, az emberek 
együttesen éltek meg különböző eseményeket, 
egymást támogatva valósították meg céljaikat.

A XX. század felgyorsult technológia fejlődésé-
ig az emberek kapcsolatainak többségét megha-
tározta a család, a hely, ahol éltek. A többségnek 
nem adatott meg, hogy kapcsolatokat teremtsen 
a Föld másik felén élő személyekkel, manapság 
azonban ez már nem elképzelhetetlen, sőt szinte 
természetes. Gyakorlatilag bárkinek lehetősége 
van arra, hogy a világháló segítségével informáci-
ókat gyűjtsön, majd ezekkel bebizonyítsa a feketé-
ről, hogy fehér, majd újra, hogy mégis fekete. Per-
sze ez nagyon sarkos megközelítése a helyzetnek, 
de sajnos nem irreális.

A médiának, az ott megjelenő információknak 
hatalmas ereje van: formálja az emberek tudatát, 
gondolkodását. Anélkül, hogy napjaink történései-
ről írnék – hiszen nem ez jelen cikk fő célja – egyér-
telműen kimutatható, hogy a média feletti kontroll 
segítségével gyakorlatilag párhuzamos dimenziók 
építhetők fel, emberek millióit lehet vezetni, akik 
papagájként harsogják, amit hallanak, látnak.

Azonban arra is van módunk ugyanezen felüle-
tek segítségével, hogy azonos érdeklődésű, azo-
nos helyzetben lévő emberekkel beszélgessünk, 
ismereteket, tapasztalatokat cseréljünk, és mind-
ezt másokat érintően, ugyanakkor nem bántó, 
nem kirekesztő, nem elítélő módon tegyük. Mert 
Müller Péter szavait idézve: „Igazi közösség csak 
ott jön létre, ahol az emberek rejtélyes módon sze-
retik egymást. Vagyis barátok. Minden érdeken, 
valláson, politikán, társadalmi helyzeten és világ-
nézeten túl.” (Müller Péter) 

Napi Facebook felhasználó vagyok – próbálom 
jól, tudatosan használni a közösségi média külön-
böző felületeit. 

Vannak ismerőseim, akik lelkesen részt vesznek 
akár egy településhez, egy városrészhez kapcsoló-
dó internetes csoportok munkájában, azokat szer-

UDVAR MELINDA
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vezik a kitűzött célok megvalósítása érdekében, 
napi szinten írnak és tevékenykednek.

Két olyan csoport adminisztrátorával beszélget-
tem a fenti témáról, amely csoportok a tudatosság 
és a szorosabb emberi kapcsolatok kialakítása cél-
jából szerveződtek.

A XXI. század egyik nagy kihívása, a környezet-
tudatosság különböző módon valósítható meg 

kisközösségi szinten, a környezetvédelmet, a ter-
mészet szeretetét más - más nézőpontból lehet 
megközelíteni.

Miközben a „nagyok”, az állami vezetők tanács-
koznak elvekről, lehetőségekről valahol (ahová 
magángéppel érkeznek és elképesztő ökológiai 
lábnyomot hagynak egy utazással maguk után), 
addig „kis”emberek egy része napi szinten próbál 
tenni - lépni, hiszen a 24. órában vagyunk.

Egyik általam ismert és kedvelt kiscsoport – 
Növény csere-bere Budaörs és környéke nevet 
viseli - a növények, a természet szeretetét he-
lyezi célkeresztbe. Két ismerős anyuka – Petrik 
Ida és Szelei Diána - hozta létre a csoportot. Idát 
kérdeztem a motivációról és a kezdetekről.

Honnan jött a facebook csoport, mint ötlet?

A kertes csoport ötletét a kert szeretete hívta 
életre szó szerint. Építkezés után már olyan türel-
metlen voltam a két évnyi porban-sárban mászkálás 
után, hogy rögtön szerettem volna egy buja, virág-
zó kertet, ezért túl sok növényt ültettünk el. Időköz-
ben a szomszédasszonyom – Dia - is kedvet kapott 
tőlem a kertészkedéshez. Először csak neki adtam 
a túlszaporodott évelő tövekből, majd egyre több 
barátnak, ismerősnek. Aztán jött az ötlet, hogy csi-
náljunk egy ilyen facebook csoportot, mivel láttuk 
mennyire jó kis közösség kezd formálódni a kör-
nyék kertbarátaiból. 

 
A csoportot Dia hozta létre és közösen vagyunk 

az adminisztrátorai. Nekem mindig is a szívem 
csücske volt a természet, a vidék szeretete, 12 év-
vel ezelőtt alapítottam meg a Vidéki élet magazint 
(www.videkielet.hu), amelyben szintén nagy hang-
súlyt kapnak a kertészeti témák.

Miről szól ez a csoport, mi ennek a célja?

A csoport elsődleges célja, hogy növényeket 
tudjunk csere-berélni. Ha valakinek túl nagyra nőtt 
egy tő nőszirom vagy feleslegessé vált egy bokor a 
kertjében, ezen a felületen tud nekik új gazdát talál-
ni. Azonban már itt is látszik, ahogy minden hasonló 
csoportnál, sokkal több lehetőséget rejt a majdnem 
500 főből álló, egyre gyarapodó közösségünk.

Személyesen gyakran találkoznak azok a tagok, 
akik aktívak, felajánlanak vagy befogadnak növényt. 

Azért is szeretem ezeket a személyes találkozásokat, 
mert van lehetőség megismerni egymást, ha időnk 
engedi, megnézzük egymás kertjét, amiből inspirá-
lódni is tudunk. Sokszor rácsodálkozunk arra, hogy 
a gyerekek egy óvodába járnak vagy, hogy ismerjük 
a szomszédot, van kapcsolódás a munkánkban és 

még sokáig lehetne sorolni a nagy felismeréseket, 
amit ezek a találkozások adnak. A személyes kap-
csolatokat az online tér nem tudja helyettesíteni, de 
kezdeményezni az internet segítségével gyorsabb, 
egyszerűbb, praktikusabb.

Van ismeretséged más hasonló témájú cso-
portokkal, csoporttagokkal?

A Vidéki élet magazin miatt is több csoportban 
tag vagyok. Jó látni, hogy vannak nagyon aktív, egy-
mást segítő közösségek az online térben. Szemé-
lyes tapasztalatom, hogy nagyon sok időt el lehet 
tölteni ezekben a csoportokban, egyébként hasz-
nos dolgokkal, de fontos az egyensúly megtartása. 
Ne essünk abba a hibába, hogy a kertünkben, a friss 
levegőn, szomszédainkkal barátainkkal, családtag-
jainkkal töltött időt online kertészkedésre cseréljük!

https://videkielet.hu/
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A másik szintén facebookon működő csoport 
a Szolnoki Kosár. A Facbook csoport adminiszt-
rátora Nyolczas Krisztina, aki a kezdetekről így 
mesél:

A Szolnoki Kosár Közösség 2020. áprilisában 
kezdte meg a tevékenységét, aminek a Jóllét Mű-
hely Egyesület adja a jogi keretet. Ez a közösség arra 
vállalkozik, hogy összekösse a környékbeli őster-
melőket, kistermelőket a vásárlókkal tevékeny ön-
kéntesek segítségével. Ezzel a szervezet nemcsak 
a logisztika és az átadás misszióját vállalja, hanem 
a lakosság környezettudatos szemléletformálásban 
is fontos szereplővé válik. Az ország területén több 
Kosár közösség is létezik (www.kosárközösseg.
hu), és jelenleg már komplett képzési program és 
támogatás várja azokat, akik saját településükön 
valami hasonló kezdeményezésbe kívánnak vágni. 
Mi a pandémia elején indultunk, amikor csökkent 
a valós térben az aktivitás amúgy is. Jelenleg már 
közel 3000 fő tartozik a csoportunkba, és nagyjából 
Szolnok 40-50 km--es vonzáskörzetébe található te-
lepüléseken élnek a csoport tagjai.

A mi kosárközösségünkön keresztül megva-
lósulhat az etikus, átgondolt fogyasztás, amely az 
értelmezésünk szerint egyaránt jelenti a legkörnye-
zetkímélőbb gazdálkodásból származó növények 
fogyasztását, az impulzus alapú vásárlás csökken-
tését és az egészségtudatos életmód hirdetését is.

Élő példaként is hatást gyakorlunk a szemlé-
letmód terjedésére, de a közösség alapú, azaz 
a lehető legszélesebb lakossági kör önkéntes 
bevonásával mélyebb hatást érünk el, mint csu-
pán frontális edukációval. Nemcsak a helyi, de a 
szelíd gazdaságok és termelési formák előtérbe 
helyezésével is foglalkozunk. A pozitív környeze-
ti hatásokhoz, páratlan minőség és íz élmény is 
társul, valamint lehetőségünk van valódi hatással 
lenni a kínálatra, ha vásárlói igényekről van szó. A 
hulladékmentesség jegyében a közösség maga 

készít textilhulladékból szütyőket, amivel meg-
szüntetjük a csomagolás jó részét.

Tapasztalatom szerint a facebook az utóbbi 
években átalakult, az algoritmusok másképp mű-
ködnek, jelenleg már nem alkalmas arra, hogy el-
jussunk mindenkihez és bárkihez. Friss posztokról 
csak azon csoporttagok kapnak értesítést, akik aktí-
vak, azonban a közösségi média felületeinken kiala-
kított funkciókat a kapcsolattartásra mi is alkalmaz-
zuk és napi szinten használjuk.

Saját tapasztalatom egyébként az, hogy az utób-
bi években nagyon aktívak és személyes találkozó-
kat is szerveznek az olyan facebook alapú csopor-
tok, akik fenntarthatóbb vidéki életet szeretnének 
élni vagy élnek is. Isme-
rek olyan csoportot is, 
amely egyesületet ala-
pított és ha jól tudom, 
most már tudás meg-
osztó fesztivált is szer-
veznek.

Egy biztos: a közös-
ségi médiát és az internetes világot csak óvato-
san, rendkívül tudatosan szabad használni, ha 
teljes életet szeretnénk élni. Fontos mérlegelni, 
hogy mely személyes kapcsolatteremtési for-
mákat helyettesítünk „online” formákkal. Igazi 
kihívást jelent a ma emberének – életkortól füg-
getlenül -, hogy egyensúlyban tartsa a „kütyüzé-
si időt” egyéb világhálómentes tevékenységek-
kel, kikapcsolódási formákkal. Ez a „balance-ra 
törekvés, illetve ennek a szemléletnek az átadá-
sa szinte lehetetlen küldetésnek tűnik. Hiszen 
ma már nem Révay lexikon felütésével nézünk 
utána ismeretlen adatoknak, információknak, 
hanem valamely keresőprogram alkalmazásá-
val gyorsan, célratörően gyűjtjük be. Ez utóbbi 
módszer kétségkívül hatékony, de hiányzik a 
könyv illata, és a kutatással eltöltött idő is rövid, 
kevesebb asszociációra teremt lehetőséget. 
Ezekben az esetekben sokszor észrevétlenül 
szippant be bennünket az online tér, és a termé-
szet csodái, az illata nem tud hatni ránk olyan 
meghatározó módon, ahogyan arra az ember-
nek igazán szüksége lenne.

Mindemellett a véleményem az: a közösségi 
média különböző eszközeit, fórumait használ-
juk bátran céljaink eléréséhez, de azért kíváncsi 
lennék, egy olyan vidám kísérletre, amelynek 
során egy csoportban a messenger alkalmazás 
helyett az úttörőéletben ismert riadóláncot al-
kalmazzák a csoport tagjai…

http://kosarkozosseg.hu/
http://kosarkozosseg.hu/
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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=
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Azt gondolom,
 hogy a tájékoztatás, 
az információknak, 
tapasztalatoknak 
az átadása nagyon 
fontos lépés.

„
„
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CZECZON

Kis lépésekben a fenntartható
élettértől a megóvott bolygóig

Mindig a saját példák voltak számomra a leghitelesebbek. Beszélni bárki tud. Ám mikor megva-
lósítja, éli valaki azt, amiről beszél, akkor válik teljesen validdá a rajta átáramló tapasztalatból 
fakadó tudás. A fenntartható háztartás kialakítása, a zero waste-re való törekvés, a tárgyak feles-
leges felhalmozásáról való leszokás, az impulzus vásárlások kiiktatása mind olyan témák, melyek 
meghatározzák Tóth Andi személyes útját a tudatos életvitel felvállalásában és tanításában. Több 
könyvet is írt, melyeknek központjában a hulladék minimalizálása, a környezetvédelem, a környe-
zettel és környezetben való felelős élet állt. Gondolkodásformáló ember, aki személyes példát 
mutat, járja az országot, előadásokat tart, a médiában propagálja a téma fontosságát, személyes 
konzultációkkal segíti a családok átállását.

Mennyire nehéz, esetleg könnyű elfogadtat-
ni az emberekkel annak a fontosságát, hogy a 
hulladékcsökkentésre a környezetükben (lakás, 
munkahely), vagy a zero waste-es életmódra jobb 
lenne átállni? Ez egy gyökeres gondolkodásbéli 
változást igényel.

Az az igazság, hogy nem könnyű, de az elmúlt 
években azt tapasztaltam, hogy folyamatosan 
javuló tendencia van. Alapvetően hosszú távon 
kellene gondolkoznunk, de egyre többen látják 
a napi hasznát is ennek az életmódnak. Ez meg-

könnyíti, hogy többen álljanak át erre a gondolko-
dásmódra. Sok mindenben segít, költséget lehet 
vele csökkenteni, egyszerűbb az élet, egészsége-
sebb a táplálkozás. Csomó olyan előny van, ami 
a kezdetek kezdetekor megtapasztalható. Persze 
először nem biztos, hogy a hosszan tartó fenntart-
hatóság a motiváció.

Könnyen át is állnak az emberek, vagy ezek 
részleges, kis lépésekkel haladó átállások? Köny-
nyebb globálisan átalakítani mindent vagy folya-
matként, lépésenként haladni?
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Mindenképpen folyamat. A hirtelen nagy vál-
tozásokat sokkal kevesebben preferálják, mint az 
apró lépésekkel haladást. Az a jellemzőbb, hogy 

az életük egyes területein kisebb változtatásokat 
kezdenek el. Pl. többet használják a kerékpárt, 
nem felejtik otthon a textil szatyrot a vásárláshoz, 
lecserélik a PET palackot csapvizes kulacs haszná-
latra. Mind-mind apró lépések, de a gondolkodás-
módunk irányát befolyásolni tudja. Azt tapaszta-
lom, hogy aki elkezdi, az óhatatlanul belefut egy jó 
értelembe vett „ördögi körbe”. Egyre jobban arra 
figyel, hogy mi az, amin még változtathat. 

Ha visszamegyünk akár csak 60 évet, a vidéki 
Magyarországon, a paraszti kultúrában ez az élet-
mód lehetett, hiszen ott mindent felhasználtak, 
semmit sem dobtak ki, újrahasznosítottak vagy va-
lami mássá alakították át. Ez egy urbánus változás 
vagy a vidéket is ugyanúgy meg kell, hogy érint-
se? Ott még nyomokban fellelhetők a régi élet-
mód nyomai?

Jó kifejezés a nyomokban fellelhető. Egyre in-
kább városiasodunk, még azok is, akik vidéken él-
nek. Sajnos az, hogy egyre kényelmesebb életet 
biztosítanak azok az új fejlesztések, amiket a kü-
lönböző cégek elénk raknak, igényt teremtenek a 
fejünkben rá, az nagyon el tud távolítani azoktól a 
hagyományos és fenntartható módszerektől, me-
lyek korábban működtek. Ilyen a PET palackos víz. 
Korábban eszünkbe se jutott, hogy palackozzuk a 
vizet, egy idő után kitalálták, hogy ez jó üzlet, azt 
érezték sokan, hogy ez mennyivel jobb, egészsé-
gesebb, praktikusabb. Valahol elveszik az a ne-
gatívuma, hogy cipelni kell, problémás szemetet 

gyártunk vele, mikroelemek oldódnak ki a vízbe. 
A negatívumokat a piacgazdaság trükkjei, marke-
tingje nagyon jól el tudják feledtetni velünk és ki-
emelni azokat az előnyöket, melyek sokszor nem 
is valósak. Lássuk be, egy 5 literes mosószer sok 
pénzért, mennyivel tud többet, mint a hagyomá-
nyos mosószóda vagy mosószappan? Igazából 
nem sokkal vagy számtalan káros vegyianyag ál-
tal tud többet, amire nem is lenne szükségünk. 
Amikor a nagy cégek kitalálnak egy új fejlesztést 
és azt igényként jelenítik meg előttünk, akkor 
hajlamosak vagyunk az újdonság, a fejlett tech-
nológia irányába lépni, hiszen teljesen normális 
vágyunk, hogy könnyítsünk az életünkön. Sokan 
elfelejtenek megállni ilyenkor egy pillanatra és 
reálisan elgondolkodni, hogy valóban van-e arra 
igényük, szükségünk.

A város és a vidék összehasonlításában mind-
kettőnek van előnye, hátránya, ha ezt a zero was-
te életmód oldaláról nézzük. Általában a csoma-
golás mentes vásárlás esetében egy város sokkal 
jobb helyzetben van. Egy pár száz fős kis faluban 
jó, ha van egy kis bolt, ott és akkor nem azt né-
zik, hogy a termék mibe van csomagolva. Hogy 
100%-ban önfenntartóan éljenek és ne a boltban 
vásároljanak, az sajnos ma már nem kivitelezhető. 
Lassan elfelejtjük azt a tudást, amit 60 éve még 
ismertek a szüleink, nagyszüleink. Ez egyfajta ké-
nyelem, hogy a boltban veszem a tejet, ahelyett, 
hogy a faluban valaki tartana tehenet és onnan 
vásárolnának a lakosok. Nem jó felé változik a vi-
lág, de ebből kitörni csak egy komoly gondolko-
dásbéli változással lehet.

Személyes tapasztalatom. Akár csomagolás 
mentes boltról van szó, vagy organikus élelmi-
szereket árusító boltról, cserélhető üvegekben 
elvihető ivólevekről. Ezek az üzletek drágábbak 
az átlagos boltoknál. Ilyen gazdasági helyzetben, 
mint a mostani, elszállt infláció stb., ezek a nehe-
zebben fenntartható üzletek. Környékünkön is zárt 
be hasonló üzlet. Nehezített pálya van, hisz kisebb 
keresetű nem tud ilyen boltokban vásárolni, plusz 
ezeket jobban érinti egy ilyen recesszió. A nagy be-
vásárlóközpontokban meg csak a multik által gyár-
tott kevésbé egészséges termékek kaphatók. Ilyen 
esetekben milyen alternatívák állhatnak fent?

Egyrészről minden egyén és család meg tudja 
tenni a környezetében adódó lehetőségekben a 
lépéseket. Akinek a közelében nincs csomagolás 
mentes bolt, az mással szolgálja a környezetvé-
delmet, pl. kevesebbet használja az autóját, vagy 
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szervez egy piacot, ha nincs. Az egyéni szintről 
való elindulás és a kisebb közösségekbe való ösz-
szekapcsolódás az ilyen helyzetekben nagy segít-
ség lehet. Ha visszanyúlunk 50-100 évvel ezelőttre, 
a kistelepüléseken az emberek ismerték egymást, 
összekapcsolódtak, cserekereskedelem is zajlott, 
megszervezték maguknak az életet. Valahol ebbe 
az irányba kellene elindulnunk. A kis közösségek-
ben tudnának olyan cselekedeteket véghezvin-
ni, ami a fenntartha-
tóbb életmód felé visz. 
Konkrét példa, nálam 
a magaságyásban ren-
geteg tök nőtt ki. Eze-
ket elajándékozom a 
szomszédoknak, roko-
noknak. Ha ez nagy-
ban működne egy kis 
faluban, ahol mindenki 
gondol a másikra, nem 
csak elmegy mellette, 
akkor sokkal több min-
dent meg lehetne tenni.

Főleg, ha ezt nem 
helyezik anyagi alapok-
ra, hanem azt a többle-
tet szétosztják egymás 
között.

Így van. De lehet, hogy árulja azt a palántát, 
ami neki feleslegben nőtt. Viszont jóval olcsób-
ban tudja megtenni, mintha be kell mennie a vá-
rosba megvásárolni. Ezek működhetnének, de a 
problémát abban látom, hogy egyre jobban be-
zárkóznak és elszigetelődnek az emberek, hogy 
talán ezt lesz a legnehezebb megugrani, hogy 
ismét kinyissunk a szomszédaink felé.

Már sokadszorra hallom a közösségi szervező-
dés fontosságát társadalmi szinten. A kisebb te-
lepüléseken még azért ismer mindenki minden-
kit. A nagyvárosokban kellene eljutni oda, hogy 
legalább a lépcsőházukban ismerjék egymást az 
emberek.

Különböző felületeken lehet közösségeket 
szervezni, tematikusan. Mondjuk egy osztályban 
a szülők kialakítanak egy kis közösséget, de le-
het ez egy sportklub vagy könyvtár, ahová járunk. 
Ezek olyan ismerkedési lehetőségek, ahol fokoza-
tosan és lassan fel lehetne építeni közösségeket. 
Céllal is létre lehet hozni ökocsoportokat. Gödöl-
lőn is van zöld varroda klub, a könyvtárnak van 

zöld klubja, van egy ökopiknik nevű kis közösség. 
Ezek függetlenek a mindennapi életünktől, de a 
fenntarthatósággal foglalkoznak. Városban azért 
nehezebb, mert jobban bezárkóznak az embe-
rek, mint vidéken.

Mely generációkkal könnyebb elfogadtatni 
ezeknek a változtatásoknak a fontosságát? Úgy 
gondolom, hogy egy 70-es éveiben járó nyug-

díjas már nehezebben változtatja meg a szokás-
rendszerét. Illetve ide tartozik, hogy az oktatási 
rendszer mennyire nyitott most arra, hogy a gye-
rekeknek alternatívákat mutasson?

Azért nehéz dolog ez, mert egy saját farkába ha-
rapó kígyó logikája mentén értelmezhető. Nagyon 
nehéz ebből kilépni. Saját gyermekeimnél azt lá-
tom, hogy mivel ők ebben élnek, nekik ez az etalon, 
az alap és természetes. Ők ezt a mintát viszik ma-
gukkal az önálló életükbe is. De ehhez a szülőnek 
kell változnia. Egy szülő viszont képes és hajlandó 
változtatni. Amíg a gyerek nem lát jó példát, ad-
dig nem várhatjuk el tőle, hogy változtasson, nem 
tud mihez viszonyítani, neki az a normális pl., hogy 
minden hónapban új cipőt vesznek. Az iskoláknak 
nagyon fontos szerepe lenne, hisz az idejének egy 
jó részét ott tölti a fiatal. Ha ott jó példát látna, az 
erősítené az otthoni jó példát. Ehhez az kell, hogy 
az oktatási rendszer jó példával járjon el. Az nem 
elég, ha egy iskola azt mondja magáról, hogy öko 
iskola, ezért tenni is kell, példát mutatni. Az ideális 
az lenne, ha a gyerekek már születésüktől egy ilyen 
rendszerben nevelkednének és számukra ez lenne 
az alap. Mindezekhez először a felnőttek gondol-
kodásmódját kell megváltoztatnunk.
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Van annyi szakember képezve, hogy ezt az 
edukációs munkát elvégezzék?

Biztos, hogy nincs. Gyakorlatilag nincs környe-
zeti nevelés az iskolákban vagy egy-egy tantárgy-
ban éppen érintve a témát. A bölcsődékben és 
óvodákban még csak-csak látom a nyitottságot a 

gondozók részéről. Az állami iskolákban, ahol ed-
dig jártam, persze voltak ilyen jellegű előadások 
és programok, de ez közel sem elég. A megoldás 
az lenne, ha ezzel napi szinten tudnának foglal-
kozni, mind a gyerekek, mind az oktatók és ennek 
szellemében élnék meg azt az időszakot, míg az 
iskolában tartózkodnak. Nem havi egy órán vagy 
félévente egy iskolai rendezvényen. Ez rá tud mu-
tatni pár dologra, víz napja, madarak és fák napja 
és hasonlók, de összességében kevésnek bizo-
nyulnak. 

Társadalmi szinten alulról szerveződve vagy 
kormányzati szabályozással, esetleg ezek vegyíté-
sével lehetne célt érni?

Ez egy több szereplős játék, ahol mindenkinek 
egyenlő arányban részt kellene vennie. Egyénileg 
én hiába csak havi egyszer teszem ki a kommuná-

lis szeméttartályomat, ugyanúgy havi díjat vagyok 
köteles fizetni, mint ahonnan hetente elviszik. Ez a 
rendszer. Hiába csökkentem le a szemétmennyi-
ségemet, ha ezzel költségeim vannak ugyanúgy 
és ezt érthetően sokan nem hajlandók benyelni. 
Tehát nagy szükség lenne egy rendszerbeli vál-
tozásra is, gazdasági és politikai oldalról is. Az 

egyéneknek nincs feltétlen befolyásuk arra, hogy 
a másik két oldalt is alakítsák.

Lehet ezt alulról nyomásgyakorlással?

Itt jön képbe megint a kis közösségek szere-
pe. A kis közösségeknek lehet olyan ereje helyi 
szinten, hogy nyomást tudnak gyakorolni a helyi 
szabályozások megváltoztatására.

Senkit meg nem bántva, mennyire intelligencia 
függő ez? Hisz vannak leszakadó társadalmi réte-
gek, aluliskolázott és most már szándékosan bu-
taságban tartott és közneveléssel sem támogatott 
rétegek. Ezekben hogy alakul ki az igény? Nem 
vagyunk egyformák, más az intelligencia szintünk, 
a tudatosságunk. Nem pejoratívan és ítélkezőn, 
de azt gondolom, hogy a társadalom felsőbb ré-
tegeinek szükséges felhúzni az alsóbb rétegeket, 
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hisz mind egyek vagyunk, emberek. Minden réte-
get meg lehet szólítani?

Igazán mélyszegénységben élő települése-
ken, családoknál nem jártam még. Vidéki falvak-
ban viszont gyakran és ott egyértelműen az látszik, 
hogy nyitottak azokra a dolgokra, amik egysze-

rűsítik, kényelmesebbé vagy olcsóbbá teszik az 
életüket. Azt gondolom, hogy a tájékoztatás, az 
információknak, tapasztalatoknak az átadása na-
gyon fontos lépés. Minden szinten meg lehet 
találni azokat az alternatívákat, amelyek őket ér-
deklik. Meghívtak egy pár száz fős kis faluba, ahol 
beszélgethettem helyiekkel és kiderült, hogy van 
szelektív hulladékgyűjtés, a szigetekről elszállítja 
a hulladékkezelő. A zöldhulladékot is. Teljesen 
megrökönyödtem, hogy kertes házakból álló fa-
luban csak pár embernek volt komposztálója. A 
beszélgetésünk során világosodott meg előttük, 
hogy nem is gondoltak rá, hogy komposztálni is 
lehetne, hiszen úgyis elviszi a szemetes. Mivel kö-
telező szerződést kötni és díjat fizetni, ha már el-
szállítják, akkor nem kell vele foglalkozniuk. Végig 
sem gondolták, hogy macerásabb zsákba töm-
ködni a levágott kerti növényeket, meg a kony-
hai zöldhulladékot, aztán tárolni egy hétig, mint 

hogy a komposztra rakják. Egyébként az előadás 
végére a résztvevők közül többen határozták el, 
hogy komposztálót hoznak létre a kertjükben. A 
településsel a mai napig kapcsolatban vagyok, és 
azóta is rendszeresen tartanak öko programokat. 
A helyiek pedig nagyon is fogékonyak erre.

Meg kell találni azokat a pontokat, ahol ők en-
nek az előnyeit tudják meglátni.

Így van. Az ő saját érdekeiket kell nézni. Ezért 
szeretem az egyéni tanácsadásokat, azokat a 
programokat, ahol tudunk beszélgeti a hallga-
tósággal és egyéni kérdéseket problémákat be-
szélhetünk meg.

Az emberek szeretnek tárgyakat gyűjtögetni, 
felhalmozni. Lehet ez presztízs, évente lecserélni 
az elektronikai kütyüket, mert haladni kell, fejlőd-
ni, szükségtelen ajándékokat fogadnak el. Milyen 
lépésekben lehet eljutni oda, hogy egyfajta mini-
malista gondolkodás alakuljon ki? Hogy csak az 
legyen a háztartásban, amire tényleg szükség van. 
Miközben a kereskedelem arra kapacitál minket, 
hogy vásároljunk.
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Ez sokkal nehezebb, mint a hulladékcsökken-
tés. Talán az első lépés az lehet, ha belátjuk, hogy 
ez egy jó út. Különböző alternatív megoldásokat 
keresünk a sok szemét keletkezésének megelő-
zésére. Az első és legnehezebb lépés, hogy az 
impulzusvásárlásainknak gátat szabjunk. Ilyen-
kor kell egy pillanatra megállni - és nem a kosár-
ba pakolni -, hogy tényleg szükségem van erre? 
Csak ezzel, nagyon sok kiadástól és felesleges 
tárgy birtoklásától szabadulnánk meg.

A ruhavásárlások még inkább impulzusvá-
sárlások. Hamarabb megvesz valaki egy ol-
csóbb multi üzletben, akár 5-6 ruhadarabot 
pár ezer forintért, mint egy új televíziót. Egyes 
termékek a minőségük miatt egy hónapot bír-
nak, de annyira olcsók, hogy akár havonta le-
het újat venni. Ez a gondolkodásmód nem a 
fenntarthatóság felé mutat. Be kell látni, hogy 
inkább kevesebbet, de jó minőséget, tartósat, 
mint olyat, ami gyorsan pörög ki. A divat nem 
ez a kategória most. A piacgazdaság nem erről 
szól. Egy komplex rendszerrel szembe menni 
pedig nagyon nehéz. Folyamatosan villognak a 
reklámok, akcióznak és ha nem vagyunk elég-
gé tudatosak, akkor beleesünk a szükségtelen 
dolgok vásárlásának csapdájába. 

Jelenleg az elavulás és a garanciális időn belü-
li elromlás sokkal komolyabban van jelen a nagy 
márkák esetében is, mint mondjuk gyermekko-
romban, amikor 15-20 évre készültek a termékek 
(vagy többet is kibírtak). Nehéz olyan termékeket 
találni, amik a vásárlót hosszú időre kiszolgálják.

Azt szoktam javasolni elektronikai berendezé-
seknél, hogy érdemes a gyártói garanciát nézni. 
Ha a gyártó garantál 5, 10, 20 év vagy korlátlan 

garancia időt, az egyértelműen jelzi, hogy meg-
bízható termékről van szó. Ha csak egy évet ga-
rantál, azt is azért, mert kötelező, az nálam a lista 
végére kerül. Ezeket a megbízható márkákat rit-
kábban is kell szervizelni, tehát ez a költség sem 
lesz magas a használati idő alatt. Ami egy negatív 
dolog, hogy sokszor egy elem javítási költsége 
annyi, mint egy komplett új gép. Elvileg nem éri 
meg javíttatni. Ez sokakat meggátol abban, hogy 
szerelőt hívjanak a régebbi eszközeikhez. Az 
anyagiak sokat számítanak, DE. Egy magasabb 
tudatossági szint mellett még így is inkább javít-
tatunk, mert ezzel egy vállalkozást támogatunk, 
és a régi gép működtetése is fenntarthatóbb 
megoldás. Ha újat veszek, annak a legyártása és 
a régi hulladékfeldolgozása is komoly ökológiai 
lábnyomot eredményez.

Szeretjük magunkat jól érezni, szeretünk bol-
dogok lenni. A saját életében hozott-e békét, 
megnyugvást, boldogságot, könnyedebb életvi-
telt, lazább mindennapokat az, hogy átállt?

Egyértelműen ezt megtapasztaltuk. Bő 6 évvel 
ezelőtt, mikor drasztikusabban kezdtem átalakí-
tani a háztartást, akkor még csak a sikerélmény 
volt meg. Büszke voltam, hogy pl. nem kellett ki-
vinni a szemetet, mert nem volt mit. Ahogy teltek 
az évek, egyre hétköznapibbá vált ez az életmód, 
úgy tisztult le bennünk, hogy mennyivel egysze-
rűbb az élet. Azelőtt családi program volt a bevá-
sárlás, ahol a listára felírt dolgoknak a tízszeresét 
megvettük, manapság ez már nem tesz boldog-
gá minket. Sok dologban megváltozott a hozzá-
állásunk. Az előző házunkban precíziós kertünk 
volt, egyenesen álló fűszálakkal, tujákkal, addig a 
mostani az egy igazi öko oázis rengeteg növény-
nyel, tele mások által gyomnak nevezett vadvi-
rággal. Aztán rájöttünk, hogy a régi az stresszfak-
tor volt, mert kinőtt a muhar, nem megfelelően 
állt a fű. Most már másképp állunk az életünk sok 
területéhez, a kertes példánál maradva.

Tehát ez segít az életet kevesebb stresszel élni. 
Hisz eltűnnek mondjuk munkafolyamatok, mint a 
szemét kivitel.

Mindenképpen, hiszen nem aggódok pl., 
hogy lemaradok az akciós mosószerről, mert tu-
dom, hogy úgysem venném meg. 

Tudom, hogy folyamatosan tanulunk, de meny-
nyi tanulás és munka volt eljutni idáig. Az embe-
rek általában nem szeretnek tanulni.
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Az életvitel átalakítása egy folyamat volt és 
nem kellett külön tanulnom erre, hiszen folya-
matosan lehet olvasni a hírportálokon a kutatási 
eredményeket, jelentéseket. Aki ezzel elkezd fog-
lalkozni, óhatatlanul belefut ezekbe a témákba, 
az algoritmusok a barátaink ilyen téren. 

Az egy másik dolog, hogy azt a tapasz-
talat és információ mennyiséget, amit sze-
reztem, át is szerettem volna adni és ezért 
plusz rákészültem a témára, utánajártam 
dolgoknak. Humánökológiai tanfolyamot 
végeztem. Mivel át szeretnék adni tudást, 
ezért képezni kell magam.

Érkezett a környezetből kéretlen tanács, 
vélemény, negatív hang? „Ez úgyse műkö-
dik!” – típusú. Ilyen dolgokkal meg kellett 
küzdeni?

Ez folyamatos, a mai napig vannak 
ilyenek. Mindig vannak kétkedők, mindig 
van egy ellentábor. Sokan azért mondják, hogy 
ez nem fog menni, mert látják, a bőrükön érzik a 
problémát, de nem jutottak arra a szintre, hogy 
képesek legyenek változtatni. Csak a problémát 
látják és elutasító magatartást tanúsítanak. Aki 
olyan szinten foglalkozik a témával, hogy egy el-
lenvéleményt megfogalmaz, annak a fejében már 
ott motoszkál maga a probléma. És ez végül is jó!

Egy korábbi cikkben úgy fogalmaztuk meg a 
klímagyásszal kapcsolatban, olyan, mint a gyász-
munka tagadó szakasza. Lehet itt is párhuzamot 
vonni?

Teljes mértékben. 

Mi a jövő? Személyes tanácsadások, médiasze-
replések, előadások, könyvek. Esetleg egy mento-
ri hálózat?

Globális oktatói hálózat nem, hiszen én ehhez 
nagyon kicsi vagyok. Rengeteg jó szakember 
van a szakmában, akikre hallgatnunk kellene, in-
kább őket igyekszem támogatni azzal, hogy az ő 
tudásuk bekerüljön egy-egy oktatási intézmény-
be. Az, hogy én a környezetemben átadom a tu-
dásom, és a tapasztalataimat, emberközelibbé 
tudja tenni ezt az életmódot. Inkább a gyakorlati 
oldala az, amiben én tanácsot tudok adni. Ha lát-
ják, hogy a valóságban működik, az motiváló tud 
lenni. Ez az, amit felismertem és ezzel hatékony 
tudok lenni. 

Az embernek meglesz a belső békéje azáltal, 
hogy jót tesz önmagának, a társadalomnak és a 
környezetének, hogy átalakítja a felhasználási, 
életviteli szokásait. Ha anyagi oldalról nézzük, mit 
tapasztalhatunk? Se nem vesztünk, sem nem nye-

rünk, de kicsi ökológiai lábnyomot hagyunk, vagy 
még spórolhatunk is vele?

Spórolhat, ha tényleg tudatos. Amíg nem di-
vatból, hanem tudatosságból csináljuk, akkor tu-
dunk vele spórolni. Most persze nagyon elszáll-
tak az árak, de egálra ki lehet hozni. Ennek egy 
magyarázata van, hogy ez a környezettudatos 
életmód, ahogy már beszéltünk róla, a felesleges 
vásárlásoktól mentesít (ez a pénzmennyiség fel-
szabadul). És ha közösségek alakulnak mindenütt, 
akkor pl. a helyi előadót tudják meghívni hasonló 
előadásra, nem engem az ország másik végéről 
(magam ellen beszélek), kevesebb az autózás, 
vagy a korszerűtlen tömegközlekedésen töltött 
idő. Az a fenntartható, ha helyben gondolkodunk. 

Mit tudhatunk az egyéni tanácsadásokról?

Az egyéni tanácsadás annyiban tud más len-
ni, mint a könyv – ami az elszállt nyomdai költsé-
gek miatt digitálisan lesz elérhető – hogy aki az 
olvasottak vagy videón nézettek alapján sem tud 
továbblépni vagy egyáltalán belevágni a szemlé-
letmódváltásba, annak az egyéni problémájára 
fókuszálva igyekszem segíteni. Egyedileg nagyon 
jól be lehet pozícionálni azokat a pontokat, ame-
lyek problémásak a család vagy egyén életében 
és nehezítik a változtatások bevezetését. Jobb a 
hatékonyság a személyreszabott tanácsadásban. 
Az olvasottakat is könnyebben építhetik be, ha 
azokat átbeszéljük, személyre szabjuk. 
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Gyenes Károly - Természeti 
hatások kellenek ahhoz, hogy 
bennünk az EMBER eredeti 
tapasztalatai átélhetők legyenek!
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KOVÁCS BRIGITTA EFI

Hogy vagy ma reggel?
Tegnap elég strapás napom volt, mert 

néhány helybéli, remek emberrel egy 
rég elfeledett, a XIX. század közepén ke-
letkezett felső-gödi temetőt takarítottuk 
ki, hoztuk rendbe. Azt gondolom, közsé-
gi, városi szinten is épp úgy kellene ten-
ni, mint mielőtt belép az ember a szobá-
ba: megtörli a lábát. Az estét egy közös 
bográcsozással zártuk.

Mit jelent számodra a Tisza?
Igazából én a Dunától 200 m-re nőt-

tem fel. A nyári öltözékünk egy fürdő-
nadrág volt, és ott éltük az életünket. 
Most, hogy édesanyám nem hallja, el-
árulom, hogy át is úsztunk a túloldalra, 
mert a surányi földeken elterülő gyümöl-
csösökből igen jókat lehetett lakmároz-
ni. (nevet)

A Tisza kevésbé ismert, mint a Duna. 
Nincs két egymástól távolabb álló folyó, 
mint a Duna és a Tisza. Közös jelzőkkel 
nem is illethetők. A Tisza csöndes, sze-
mérmes, rendkívül barátságos és kedves 
folyó, ami néhol szinte inkognitóban fo-
lyik keresztül Magyarországon.

Petőfi így emlegeti: „„Szegény Tisza, 
miért is bántjátok? /Annyi rosszat kia-
báltok róla/ S ő a föld legjámborabb 
folyója.”„ Általában véve szelíd folyó, oly-
kor-olykor azonban megmutatja a kevés-
bé barátságos arcát is.

Ki ez a modern Matula? A jókedé-
lyű, energikus hetvenes, aki napról 
napra teszi csak a dolgát, hetven-
kedni nincs ideje. Nem más ő, mint 
a sokak által a Kerekek és lépések 
című dokumentumfilm-sorozat ren-
dező-forgatókönyvírójaként, a NATU-
RA Szerkesztőség vezetőjeként, ill. 
természetfilmes-műsorvezetőként is-
mert Gyenes Károly.

Többek között a Szép szőke sze-
relmünk, a Tisza című film elkészítése 
során tett izgalmas kaland megörökí-
tését is neki köszönhetjük. 2013 óta 
pedig a Tiszai PET Kupa elkötelezett 
PET kupa mestere, örökös kalauza. 
Beszélgetésünkben Károlyt erről a 
tevékenységéről, ill. a természethez 
fűződő kapcsolatáról kérdeztem.
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Mindezzel együtt van róla egy kialakult képünk. 
Amikor a kedves arcát látjuk, akkor a gyönyörű ár-
térrel, a csodás fákkal, a homokos szigetekkel, és 
az állandóan lebegő löszös hordalékból kialakult 
jóságos, simogató, lágy vízzel találkozunk.

Nagy fájdalmam azonban, hogy a települése-
ket jelző táblák csaknem teljesen hiányoznak a 
partról, így az ártéren túl élő falvak „láthatatlanok”. 
Az ember gyakran egész nap egy „zöld folyosó-
ban” evez, és nem tudja, hogy a 
szárazföldön mi törté-
nik, mert a 

p a r t o n 
még mindig kevés a 

strand, az üdülőövezet. Vannak 
azonban kivételek is, mint pl. Ibrány, 
ahol mindez megtalálható.

Visszatérve a kérdésre, míg a Duna – a 2850 
kilométerével – tíz országnak folyója, addig a Ti-
sza – a maga 966 kilométerével – a magyar em-
ber szívén folyik keresztül. Az egykori, történelmi 
Magyarország folyója, ahol még békében éltek 
együtt különböző nyelvű, nemzetiségű emberek. 
A Duna és a Tisza végigevezése rengeteg tanul-
sággal szolgált számomra. Az egyik ilyen, hogy a 
folyó partján bárhol élő két ember – különösen, 
ha halász, vagy mesterember – közelebb áll egy-
máshoz, mint egy adott ország lakói a saját náci-
ójukhoz. A tiszai emberek – legyen szó akár Rahó 
(Ukrajna), akár Kisköre vagy Zenta (Szerbia) kör-
nyékéről – kiválóan megértik egymást, mert egy 
nyelven beszélnek.

Hogyan, és mikor indult a munkád a PET kupá-
sokkal, és mi a feladatod örökös PET kalauzként?

2012-ben a termeszetfilm.hu (vezetője: Mol-
nár Attila Dávid) és a Filmdzsungel Stúdió (ve-
zetője: Tóth Zsolt Marcel) nevű természetfilmes 
filmstúdió a tiszavirágzásról készített filmet. A for-
gatás során azt tapasztalták, hogy bárhová lépnek, 
mindenhol recseg az iszap a rengeteg műanyag 

flakontól. Ez annyira zavarta őket, hogy elhatároz-
ták, 2013-ban szerveznek egy palackszedő expe-
díciót, amin húszan vettünk részt, négy hajóval. 
Hogy legyen tétje a palackszedésnek, versenybe 
szálltunk, ki mennyi palackot gyűjt.

Tivadarban építettük meg flakonból a hajóin-
kat (ez adja meg a felhajtóerőt). A 112 km-es sza-
kaszon történő szemétszedést követően pedig 
Cigándon kötöttünk ki. Ez volt az első PET Kupa. 
Aztán évről évre egyre nagyobb létszámmal foly-
tatódott a rendezvény. Ma már Molnár Attila 

Dávid a vezetője, 
és egy nemzetközi 
mozgalommá nőtte 
ki magát.

A kupa részt-
vevőit PET kaló-
zoknak hívjuk, 
én pedig a PET 
kalauz címet 
kaptam, mivel 
a versenyek 
helysz ínei t 

i g e n 

jól ismerem. 
Az egész egy játék. Min-
den évben más szakaszra megyünk 
szemetet szedni, melyeket ketten-hárman jelö-
lünk ki. Megnézzük, hogy a várható 200 ember 
tud-e ott enni, inni, aludni, mosakodni, van-e or-
vosi ellátás. Napi háromszori étkezést biztosítunk 
a társaságnak. Esténként pedig mindig van va-
lami játék, tábortűz, vetélkedő vagy előadás, és 
mindennap máshol alszunk.

Azt gondolom, hogy a PET Kupa által képvi-
selt értékek közül a környezettudatosság mellett a 
közösségformálás is rendkívüli jelentőséggel bír. 
Hogy együtt vagyunk, együtt csinálunk valamit 
ugyanazzal a céllal, akarattal, ez óriási dolog!

Ha van 20 hajó, 60 kenu, 250 ember és mond-
juk az egyik hajó bajba kerül, mert beszorul egy 
roncs mögé, és nem tud onnan kijutni, akkor a 
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aa
mögötte lévő hajók odaállnak, és kirángatják, 
annak ellenére, hogy ők ezzel időt vesztenek, és 
kevesebb szemetet tudnak gyűjteni a verseny-
ben. Az nem fordulhat elő, hogy nem segítünk 
egymásnak!

Hogy egy vihart, esőt, vagy madarak-
hoz, pl. kócsagokhoz kap-

csolódó élményt 

együtt élünk 
meg, ez re-
mek! A végé-
re már teljesen 
egy nyelven be-
szélünk. Gyakran 
szervezünk előadá-
sokat a part menti ma-
darakról, a tiszavirág 
életéről, hogy Kelet-Ma-
gyarországon mit jelent 
görögkatolikusnak lenni, 
vagy például, hogy a tiszai 
népdalok hogyan keletkez-
tek, miként éneklik őket.

Rendszeresen bombá-
zom a csapatokat fakultatív 
kirándulásokkal a Tisza kü-
lönböző területeire. Ilyen-
kor megnézzük Vásáros-
naményban a paticsfalú 
templomot, a XII. századi 
festményeket a csarogai templom 
falán, a Bodrogközben a cigándi érdekessége-
ket, vagy a Pácini kastélyt. A PET Kupa több, mint 
egy szemétszedő verseny! Természet-, országjá-
rás, kaland is egyben! Tehát nem süketen és va-
kon megyünk végig ebben a „zöld alagútban”. A 
szemétszedés pedig hozzájárul a szemléletfor-
máláshoz, amit természetesen a rendezvény leg-
fontosabb céljának tartok.

Minden évben három PET Kupa futam van. Jú-
niusban a Tisza-tavon, augusztusban a Tiszán – a 

nagy PET Kupa – és szeptemberben a Bodrogon. 
Az idén 10. alkalommal tisztítjuk meg a Tiszát.

Mióta hajózol?
Felső-Gödön voltam vízi úttörő, az ’59-ben 

alakult vízi úttörőcsapatban. Minden vasárnap 
a Dunán eveztünk. Amikor nyolcadikos lettem, 
leeveztünk Visegrádtól Bajáig, és a parton alud-
tunk. Amikor pedig a Kerekek és lépéseket nem 
folytathattuk tovább, akkor elhatároztuk, hogy 
végigevezzük mind a Dunát, mind a Tiszát. Végül 
mindkét útból filmsorozat készült.

Még mindig PET palackokból készül-
nek a csapatok hajói, mint a legelső 

versenyen?
Igen, a kézi evezés mellett ez a 

versenyen való részvétel másik fel-
tétele. A hordozó résznek 1000-

2000 db felfújt, jól lezárt PET 
palackból kell állnia, s erre ké-

szül a fedélzet. Minden ilyen 
hajóhoz tartozik legalább 

2 kenu, aminek a segítsé-
gével a hajóra viszik, a 

partól összegyűjtött 6-8 
zsáknyi szemetet. A PET 

hajókról végül egy motoros 
tutajra kerülnek a zsákok, ami már 

100-200 db-ot is elbír. Este pedig a tár-
saság adott szempontok szerint válo-

gatni kezdi a palackokat.

Lomtalanítás-
ban segédkezel 

a településen, 
és többek között 

közösségi bevá-
sárlásokban veszel 

részt. Jól gondolom, 
hogy úgynevezett 

slow life-ot, azaz egy-
fajta lelassult életfor-

mát követsz?
Igényem lenne erre, 

de sajnos nem tudom 
m e g v a l ó s í t a n i , mert annyi a feladat! Je-
lenleg két filmet forgatunk és a PET Kupát készítjük 
elő. Továbbá vándortábort szervezek – immáron 
10 éve –, ahol egy 80 km-es szakaszt járunk be a 
Kéktúra útvonalán. Fontos tudni, hogy itt sem me-
gyünk el semmilyen érdekesség mellett, legyen az 
egy hárs, egy öreg erdőrészlet, rókaluk, egy kígyó-
bőr, templomrom, vagy akár egy legenda. 
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Mindig sok a teendőm, hiszen falun nem lehet 
úgy élni, hogy nem veszel tudomást a környe-
zetedről. Ha valakinek segítségre van szüksége, 
akkor ott vagyunk egymásnak. Ezen kívül kertet 
gondozok, egy középiskola felkérésére szerkesz-
tői munkát végzek, valamint azt a 100 éves házat 
is renoválom, amelyben élek. Mivel elég jelleg-
zetes épülete a településnek, így nem hagytam 
lebontani.

Szerinted mi az a legfontosabb dolog, amit 
már most azonnal mindannyiunknak meg kell 
cselekedni a folyók, a természet tisztán tartása 
érdekében?

Tudni és tudatosítani kell, hogy a mai kénye-
lemnek és pazarlásnak a gyerekeink és unokáink 

fogják megfizetni az árát. Ebben a tuda-
tosításban a közintézmények-

nek kellene élen 
j á r n i . 

Például: ha 
az iskolai 
büfékben 
nem le-
hetne PET 
palackos üdí-
tőket kapni, ha 
a kormányülé-
seken vagy saj-
tótájékoztatókon 
szódavíz lenne az 
asztalon PET palack 
helyett, ha az üzletek-
ben újratölthető edé-
nyekben árulnák a tejet 
stb. Az iskola a jövő kulcsa, 
ott kell tudatos természetvédőkké nevel-
ni az új generációkat.

Egy ismeretlen szerzőtől származó 
idézet szerint: „Nem te lakod a Földet, 
te vagy a Föld.” Mit gondolsz erről?

Igaz. Én, te, mi vagyunk a Föld, hiszen földből 
lettünk, azzá leszünk. De ha így haladunk, akkor 
a Föld 4,6 milliárd éves történetében az ember 
története egy szomorú másodperc lesz csak. 
Nem vagyok optimista. Mint látod, egy tenyérnyi 
országban sem tudunk értelmesen és egymás 
iránti tiszteletben élni. Európában még kevésbé, 
a világban meg még annál is kevésbé.

Ha három dolgot mondhatnál a legfiatalabb 
generáció tagjainak, hogy miért érdemes a ter-
mészetben több időt tölteni, mi lenne az? 

Először is: a természet törvényei, a természet 
működésének szabályai egy felettünk álló hata-
lom törvényei és szabályai. Ennek tudomásul vé-
tele a legfontosabb életvezetési szabály. Mindezt 
a természetet járva, a természetben élve lehet 
elsajátítani. Érezted már, kedves fiatal barátom, 
ahogy József Attila érezte?

„Fák közt,
virág közt

ülök egy padon.
Kotyogok, mint elhagyott csolnak,
sok lágy levegő locsolgat -
a szabadság nagy csendjét hallgatom.

S valami furcsa módon
nyitott szemmel érzem,

hogy testként folytatódom
a külső világban -

nem a fűben, a fákban,
hanem az egészben.”

Gondold meg, hogy az emberi 
civilizáció már annyira körülvette 

és meghatározza az életünket, 
hogy egy városi lakótelepen 

élő, városi környezetben 
tanuló, dolgozó személy 
szinte nem is találkozik a 

természetes világgal! 
A lakás, ét-
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kezés, utazás, szórakozás min-
den eleme mesterséges. Ha hideg van, nem fá-
zunk, ha esik az eső, nem ázunk, ha hull a hó, nem 
csúszkálunk, ha sötét van, nappali életet élünk és 
így tovább.

A második, hogy természeti hatások kellenek 
ahhoz, hogy bennünk az EMBER eredeti tapasz-
talatai átélhetők legyenek. Gondold meg, mi-
csoda élmény egy jó film, egy repülőút, egy jó 
könyv! Azonban ez mind a civilizáció terméke, 

jók és fontosak. DE egy gyaloglás fáradtsága, 
egy napnyugta a Dunán, az erdő illata eső után… 
– ezek olyan élmények, melyek szinte az ember 
kialakulásával egyidősek. Kellenek ezek, nagyon 
kellenének!

A harmadik, társadalmilag a legfontosabb: a 
természetjárás szinte mindig társsal vagy társa-
sággal történik, és bár sokan hirdetik az indivi-
duális érvényesülést, én a közösségben hiszek. 
Tehát, a jó természetjárás jó kapcsolatokat alakít 
ki. A közös élmény az igazi élmény!

Van-e kedvenc helyed a Tiszán?
Sok kedvenc helyem van: 
a Felső Tiszavidéken a tivadari homokpad, 

a csekei csónakos fejfás temető, a lónyai ha-
rangláb… a Tisza-tó labirintusa, védett holtágai, 
szigetei… a torkolatok világa: a Szamos Vásá-
rosnaménynál, a Bodrog Tokajnál, a Körös Csong-
rádnál, a Maros Szegednél vagy a Béga Titelnél.

A Tisza-járás a vízi embereknek éppúgy képes 
akár egy életre programot adni, mint az Országos 
Kéktúra a gyaloglóknak. Szóval, mindegy hogyan, 
mozdulni, menni kell!

https://ujegyenloseg.hu/category/podcast/zold-egyenloseg/
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Fiatal. Tehetséges. Tele vitalitással, életigenléssel. DEMECS 
NORBI. Az én szememben így, csupa nagybetűvel.

Jónéhány kül- és belföldi kaland van már a háta mögött, de 
elárulta, hogy a mai napig ugyanúgy izgul vezetett túrái előtt, 
mint kisgyerekként első nap az iskolában. Nem azért mert fél 
a nyilvános szerepléstől, nincs lámpaláza, hanem mert mara-
dandó emléket kíván hagyni az emberekben. „Egy idegenveze-
tő egyszerre nyeri el azt az áldást és óriási felelősséget, hogy nem 
csupán hazájáról, de bármely földről, amelyen jár, szívvel-lélekkel, 
átfogó ismeretekkel, motivációval és szeretettel tudja bemutatni 
azon vidék sajátosságait, szépségeit, értékeit.” – szívet melengető 
és bölcs szavak egy fiatalember szájából.

KOVÁCS KATALIN

Érted van a kaland!

„„...másokkal is ...másokkal is 
megosztani megosztani 
az élményt...az élményt...

„„
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Demecs Norbert túra- és idegenvezető, tú-
rablogger, Kékes Online túraszakértő, fotós, ker-
tész, a Mátra Jövője Turisztikai Egyesület alelnöke 
és immár Heves Megye Nagykövete is. Igen, ez 
mind ő egy személyben. Hogyan lehetséges ez? 
Nézzük csak mindet szép sorjában!

Norbi szülei igazi természetjárók, gyermekko-
rában, esti mese gyanánt is túrás sztorikkal szó-
rakoztatták, igazából ezeken nőtt fel. Katicabogár 
invázió, derékig érő hó, brutális vihar vagy épp 
menekülés a vadászok elől – ugye, hogy sokkal iz-
galmasabbnak hangzik holmi királyfiak és herceg-
kisasszonyok hétpróbáinál? Nem múlt el nap, hogy 
ne kérdezősködött volna, a történetek felpezsdítet-
ték és egyben megnyugtatták őt, mélyen beléivód-
tak. Csoda-e, hogy szülei nyomdokaikba akart 
lépni, s átélni mindazt a kalandot, amit ők? 

Gyerekkora mozgalmasan telt, a kerti teen-
dők és a sport mellett bőven jutott idő utazásra. 
Gyakran látogatták az apai felmenőket a Tiszá-
nál, hétvégente kiruccantak isaszegi birtokukra, 
de kedvelt úti cél volt a Mátra, a Bükk, a Gödöl-
lői-dombság is. Szülei és nagyszülei folyamato-
san tanították, a természet titkait szivacsként szív-
ta magába. Hajtotta a felfedezés és megismerés 
öröme, matematika órákon egyenletek helyett a 
füzet mögé rejtett turistatérképet tanulmányozta. 
A tanteremből is a zöldbe vágyott, a nyugalom-

ba. Gyakran elkísérte édesapját mátrai fuvarozá-
sai során, ekkor ismerte meg a helyiek legendáit 
olyan szépkorú emberektől, akik ma már nincse-
nek közöttünk. Édesapja folyamatosan mesélés-
sel szórakoztatta őt a közös utazások hosszú órái 
alatt, tőle hallotta „Gabi halála” rejtélyes történe-
tét, ami teljesen magával ragadta, így másnap fel 
is keresték a legenda helyszínét. „Jeges volt az 
erdő, hideg, ködös és misztikus. Harapni lehetett a 
csendet.” – idézi fel ő maga a sejtelmes díszletet. Ki 
lehetett ő? Hogyan és miért halt meg? Hazaérvén 
belevetette magát az internetes keresésbe, de 
Gabi haláláról néhány szókapcsolaton kívül sem-
mi érdemlegeset nem talált. Még nagynénjét is 
segítségül hívta, - aki a Corvinus Egyetem könyv-
tárosa, mellesleg kiváló forráskutató -, mégis fa-
lakba ütköztek. Már kezdték azt hinni, hogy a tör-
ténet örökre a mátrai erdők homályába veszett, 
mikor érkezett egy levél a Cartographia Térképki-
adó vállalattól, mely szerint az 1929-es térképen 
még nem, de az 1930-ason már szerepel a Ké-
kestől északkeletre található „Gabi halála 772m” 
jelölés. A titok megfejtése végül egy mátraszen-
timrei fiatalember szakdolgozatában rejtőzött, 
aki a mátravidéki legendák és különleges föld-
rajzi helynevek hitelességét vizsgálta. Ebből de-
rült ki, hogy főhősünk valószínűleg egy szekeres 
favágó lehetett, aki tragikus balesetet szenvedett 
a Kékes sziklái között. Norbi afelett érzett örömé-
ben, hogy volt értelme a kutatásnak, s a legen-
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da felfedte végül önmagát, Gabi szomorú törté-
netét nyomban papírra vetette, majd nagynénje 
unszolására beküldte a Janikovszky Éva meseíró 
pályázatra. Az esélytelenek nyugalmával ült csa-
ládja körében a díjkiosztón, amikor utolsóként 
szólították az elsőt: „Az idei év első díját Gabi ha-
lála történetével Demecs Norbert nyerte el!” Én, 
mint Magyarország legnagyobb meseírója? Én, 
egyszerű kertvárosi gyerek, aki sarat, gallyakat és 
köveket visz haza magával? Én, aki az iskolába tér-
képeket csempész be, és folyamatosan álmodozik 
egy újabb kaland reményében, és bolondulásig 
szerelmes a természetbe? Lehetetlen!

Alázattal és hittel minden lehetséges – gon-
dolom magamban, s hogy ez a pár sor mennyire 
tükrözi Norbi személyiségét.

Édesapjával egy emlékhelyet is létrehoztak a 
helyszínen, melyet addig a térképen kívül sem-
mi más nem jelölt, a tábla és a faragott kereszt 
mindmáig ott várja az arra látogatókat a hajdani 
baleset mementójaként. 

Az ekkor még kamasznak számító fiú e rangos 
szakmai elismerés hatására kezdett el blogot írni. 
Tele volt vágyakkal és álmokkal, de akkoriban a 
közösségi média még nem igazán volt tere és 

helye az ilyen jellegű tevékenységnek. Aztán for-
dult a kocka: egy, a Mátrát jól ismerő, jó kommu-
nikációs készséggel rendelkező adminisztrátort 
kerestek az I ♥ Mátra oldalához. Megtalálták! 
Szerintem nem is sejtették, hogy egy taknyos kis 
tinédzser vagyok. – emlékszik vissza. Nagy fába 
vágtam a fejszémet, de imádtam a kihívás minden 
egyes percét. Szenvedélyemmé vált az oldal, az-
zal keltem és feküdtem, igyekeztem megszolgál-
ni a belém vetett bizalmat. Saját maga fotózott, 
megosztotta legendáit – az emberek szerették, 
amit csinált, hetente több ezerrel növekedett az 
oldal követőtábora. Munkájára szakmai oldalak 
is felfigyeltek, olyan szolgáltatók és szervezetek 
kezdték osztani bejegyzéseit, mint a Sástó Turisz-
tikai Központ, Gyöngyös város önkormányzata, 
Hunguest Grandhotel Galya, Antenna Hungária 
és a Mátra Jövője Turisztikai Egyesület. 

Ezen felbuzdulva – élményei, ismeretei, tör-
ténetei birtokában – jött az öltet, hogy nem csak 
az online világban, de személyes keretek között 
is átadhatná, megoszthatná a természet iránti 
rajongását például vezetett túrák keretein belül. 
Akkoriban már évek óta ő szervezte a családi és 
baráti kirándulásokat, és gyakran indult útnak 
egyedül is (16 évesen!). 2014. október 12-én kö-
zel 25 ember hallotta meg a hívó szót és vett részt 
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első, Legendák-hiedelmek-szóbeszédek nyomá-
ban címmel meghirdetett, Galyatetőről Fallóskút-
ra vezető „mesés” túráján. A csillogó szemeket 
látván nem volt kérdés, hogy lesz-e folytatás. A 
túrák szervezése egyre sűrűsödött, s igen hamar 
minden hétvégés elfoglaltsággá vált. Az ekkor 
10. osztályos gimnazista gyorsan belejött a mun-
kás életbe, és felnőtteket megszégyenítő módon 
kezdte el kiépíteni partnerségi kapcsolatait. Üzle-
ti leveleket írt, konferenciákon vett részt, bár volt 
olyan rendezvény, ahol a kora miatt be se akarták 
engedni! De bízott álmaiban, amik mindig újabb 
ajtókat tártak ki előtte. 2015 tavaszán már 70-80 
fő is összeszaladt egy-egy túrára. Ritkaság volt, 
amit akkoriban csinált: nem csupán irányba állí-
totta a társaságot, hanem figyelemmel, szeretet-
tel vette körül őket, mesélt a legendákról, a helyi 
érdekességekről és a természeti kincsekről. De 
neki még ez sem volt elég! Folyamatosan keres-
te, mivel tudná még változatosabbá, különlege-
sebbé tenni tematikus túráit. Így született meg a 
Gymtúra Czégel Erikával, így jöttek létre a Mátra 
Jövője Turisztikai Egyesülettel közösen szerve-
zett, korhű ruhában vezetett múltidéző túrák, a jó-
gatúrák Ollé Dézivel, valamint azok az egyedi és 
izgalmas éjszakai 
túrák, melyek so-
rán egy színházi 
produkció kere-
tén belül mesél 
el egy-egy általa 
kitalált misztikus 
vagy tanulságos 
történetet. Ezzel 
teltek a 2014-
2017 közötti 
évek, megannyi 
élménnyel és új 
baráttal: átéltünk 
együtt rekkenő 
hőséget, ami-
kor a túra végé-
re már egy korty 
vizünk se maradt, 
szakadt ránk dió 
nagyságú jég az 
égből, törtünk át 
fél méteres szűz 
havat, relaxál-
tunk a csillagos 
égbolt alatt egy 
réten hátradőlve, 
csodáltuk az ősz 
káprázatos színe-

it, s hallgattuk az ébredező tavaszi erdő hangjait. 
– megannyi mesés emlék. Hogy minden hivatalos 
legyen, 2017 őszén megkezdődött Norbi turiszti-
kai kiképzése a BVHSC Gundel Károly Szakképző 
Iskolában felnőttképzési szakon. A tanulással pár-
huzamosan további felkérések érkeztek, 2019-
ben a Mátra Jövője Turisztikai Egyesület alelnöke 
lett. Munkásságát idén Heves Megye Nagykövete 
Díjjal jutalmazták. 

Ez volt a vágyam: nemcsak átélni, hanem má-
sokkal is megosztani az élményt. Hála, öröm, 
megtiszteltetés, lemondás és piszok nagy felelős-
ség, de nem adnám semmiért. – azt hiszem, ehhez 
nincs mit hozzáfűzni. 

Norbi a turizmusra tette fel az életét. Az elmúlt 
10 évet felölelő pályafutása során lelkesedése 
mit sem csökkent, elég csak beleolvasni napi 
rendszerességű élménybeszámoló posztjaiba. 
Írásaival szobánkba csempészi a napfényt, a ma-
dárcsicsergést, az erdőből áradó békét és nyu-
galmat. Ám mindemellett tettekre sarkall: olvasás 
közben elkapja az embert valamiféle húzóerő, és 
vonja magával kifelé a friss levegőre, a természet-

be. Egyszeriben én is 
kedvet kapok, lepo-
rolom szekrény mé-
lyén árválkodó meg 
nem valósított vágya-
imat, hiszem, hogy 
nekem is sikerülhet. 
Számomra a totális 
szabadságot testesíti 
meg, a mindennapi 
életörömöt, az élet 
szeretetét. Példájával 
utat mutat, s vezet. 
Erre született.

„Menj hát, járd az 
utad, érzed, fényes a 

Nap, élj! Vár még száz 
akadály, lesz még 
szép, ami fáj, élj!”

https://www.face-
book.com/demecs-
norbi

https://www.face-
book.com/ilovematra

https://www.facebook.com/demecsnorbi
https://www.facebook.com/demecsnorbi
https://www.facebook.com/demecsnorbi
https://www.facebook.com/ilovematra
https://www.facebook.com/ilovematra
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( („A mi felelősségünk minden tőlünk telhetőt megtenni azért, 
hogy egy olyan bolygón éljünk, amely nemcsak nekünk, 

hanem minden földi életnek otthont ad.”
                                                                                        David Attenborough
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https://mannacoach.com/5-napos-ingyenes-trening/
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GÜRTLER SZILVIA

A minimalizmus kapcsán felmerülhetnek olyan 
kérdések, hogy vajon csak egy egyszerű divathóbort, 
vagy a takarékosság új formája, netán a szűkölködés 
legújabb kori megjelenése az? És ahogy a kérdések-
nek se szeri, se száma, úgy a válaszok is annyifélék. 

Ki-ki a maga látószögéből, és hozott, választott ér-
tékei mentén tekint a minimalizmusra. Van, aki meg-
mosolyogja, és van, aki teljesen átrendezte az életét 
az új irányelvek mentén. Akad olyan is, aki elkötele-
zett hívőként tűzte zászlójára a világ minimalizmus ál-
tali megváltását, és olyannal is találkozhatsz, aki még 
csak nem is hallott erről a fogalomról.

Takarékosság vagy minimalizmus?

Napjainkban (is) égető kérdések a környezetvédelem, a fogyasztás, a pazarlás és az életminő-
ség összefüggései. Válaszként különféle irányzatok és mozgalmak születnek, amelyek megoldáso-
kat kínálnak. Ezek közül egy a minimalizmus.
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Ez is, az is rendben van, hiszen mindannyiunk-
nak szíve joga a belső megéléseink, vágyaink 
mentén élni. Ezért az én válaszom is innen indul: 
számomra a minimalizmus nem mozgalom, nem 
takarékosság, nem egy újabb divathóbort, ha-
nem a legmélyebb bensőmből fakadó alapvető 
létforma.

Mivel nem mindenki érez így, azt javaslom, vizs-
gáljuk meg a minimalizmust több szempontból. 

Takarékosság
Igen, a minimalizmus egyben takarékosságot 

is jelent. Nem a fogamhoz verem a garast mó-
don, hanem egy egészen más formában: nincs 
szükségem rá, ezért nem veszem meg. 

Nézz körül az otthonodban, a környezeted-
ben, és gondold át, hogy a körülötted lévő tár-
gyak közül melyek azok, amelyekre igazán szük-
séged van. Azok, amelyek nélkülözhetetlenek az 
életben maradásodhoz, vagy a jól létedhez. 

Utazásaim során különféle helyeken jártam már. 
Olyanokon, ahol látszódott, hogy a tulajdonosok 
szeretik tárgyakkal körül venni magukat, és akkor 
érzik biztonságosnak a környezetet, ha az minden-
félével telezsúfolt. Megfordultam olyan helyeken 
is, ahol minden letisztult, funkcionális volt. 

Tapasztalatom szerint sem egyik, sem másik 
nem függ össze a pénzzel, sokkal inkább a belső 
rendezettséggel, egyfajta belső igénnyel. Hiszen 
volt olyan lakás, ahol a funkcionális berendezés 
jóval többe került, mint a bútorokkal, emléktár-
gyakkal túlzsúfolt lakás tárgyai. 

Lehet, persze, takarékoskodni is azáltal, hogy 
kevesebb dolgot veszel meg. Ám itt számomra 
a legfontosabb hívószó a feleslegesség. Nem 
veszek olyan tárgyakat, amelyekre nincs szüksé-
gem. Ez nem tévesztendő össze a szűkösségben 
gondolkodással: egész egyszerűen ezért nem 
vásárolom meg, mert kívül esik az érdeklődési 
körömön, azaz egyáltalán nincs rá szükségem.

Túlfogyasztás
Bárhova nézek, mindenhol túlfogyasztást 

látok. Túl sok élelmiszert veszünk, amelyek 
egy része aztán a kukában landol. Túl sok 

energiát fogyasztunk, ahogy egyre mes-
terségesebbé tesszük az életünket. 
Ennek másik velejárója az, hogy elve-

szítjük a kapcsolódást a termé-
szettel. 

A túlfogyasztás persze a túl-
termelés szinte megállíthatatlan 
következménye. Rajtad is múlik, 
hogy mekkora mértékben veszel 

részt benne. Ez persze korántsem a felelősség 
áthárítása, mindössze észszerűség kérdése. Mert-
hogy minek is vásárolsz meg valamit, ami utána 
a kukában, vagy más alternatív elfekvő helyeken 
landol? 

Túlpörgetett életünkben az értelmetlen fo-
gyasztást is túlpörgettük. Kompenzálunk, rivali-
zálunk, és státuszokat generálunk. Közben pedig 
szép lassan frusztrálódunk. 

Igen, a világ jelenleg még a túltermelés-túl-
fogyasztás ördögi körében táncol, ám sokáig ez 
nem tartható fenn a föld kizsigerelése, az öko-
szisztéma megbolygatása, és a természeti kin-
csek tönkretétel okán. 

Óhatatlan az is, hogy előbb-utóbb az egykori 
kincsből lom válik, és ilyenkor aztán már abszolút 
hasznavehetetlen, felesleges tárgynak bizonyul. 

Így történt velem is, amikor azt éreztem, hogy 
már erre, meg arra sincs szükségem, és folyamato-
san váltam meg az addigra értelmetlen tárgyak, ru-
hák, felhalmozott cikkek tömegétől. Egyet veszek, 
kettőt kirakok – volt az elvem, amellyel mára alig 
néhány birtokomban lévő tárgyam maradt. Azóta 
pedig könnyedén szárnyalok, és azonnal változta-
tok, ha az életem úgy hozza. Szívfájdalom, és ne-
hézségek nélkül pakolok és már lépek is tovább. 

Tisztulás
Tapasztalatom szerint a belső béke, a harmó-

nia ugyanis mindig tisztítással, rendezéssel jár 
együtt. Ezért ahol zsúfoltság van kívül, ott bizony 
rend sincsen belül. 

Nincs tehát jelentősége, hogy éppen milyen 
névvel illetjük, vagy milyen irányzat alá tesszük. A 
minimalizmus egy belső rendező elv külvilágban 
való megjelenése. Tehát nem önmagad megta-
gadása, és a költségeid visszafogása, hanem az 
életed megtisztításának, a szorongásaid csökken-
tésének, és az egyszerűbb, könnyedebb élet meg-
teremtésének egyik eszköze. 
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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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Tavaly az e-kiskereskedelem részaránya a teljes 
kiskereskedelmi forgalmon belül - az üzemanyag 
kiskereskedelem nélkül- 11 százalékot tett ki. 

Előrejelzésük szerint Magyarországon 2026-ra 
az e-kiskereskedelmi forgalom meghaladhatja a 
3200 milliárd forintot, amely akár 16 százaléknál 
is magasabb részarányt jelentene a teljes kiske-
reskedelmi forgalmon belül. Ugyanakkor, ha a 
jelenleg a fejlődés útjában álló hatások hosszú 
távon is maradnak, a következő 5 évben „csupán” 
duplázódhat az e-kiskereskedelmi forgalom, és 
a részaránya sem fogja elérni a 14 százalékot. A 
harmadik, realista forgatókönyv 5 év alatt 140 szá-
zalékos növekedéssel számol, amely csaknem 15 
százalékos részarányt jelent.

Az elemzés szerint a megrendelések száma is 
rekordot döntött 2021-ben: 26 százalékkal több, 
csaknem 87 millió e-kiskereskedelmi rendelést 
adtak le a fogyasztók.

A legnagyobb forgalmú termékkategória 
2021-ben a ruházat lett, ezzel „letaszítva a trón-
ról” a hazai e-kiskereskedelem úttörőjének tartott 
számítástechnikai termékek körét.

A kínált szállítási módok között a futárszolgá-
latok piacvezető szerepe továbbra is megkérdő-
jelezhetetlen, a webáruházak 90 százaléka kínál-
ja ezt a szállítási módot, míg az összforgalom 73 
százalékában a fogyasztók is ezt választják. Cso-
magautomatán keresztüli szállítást már csaknem 
minden 5. webáruház kínál. A személyes átvétel 
igénye a kereskedő telephelyén történő átadásra 
csökkenést mutat.

A 2022-es év e-kiskereskedelmére a makro-
gazdasági és iparági tendenciákból a globális 
infláció, a világszintű chiphiány, az emelkedő 
nyersanyagárak, és a háborús környezet kereske-
delemre gyakorolt hatásai lesznek meghatározók 
a Reacty Digital elemzése szerint.

A webáruházi e-kiskereskedelmi forgalom 
22 százalékkal nettó 1,275 milliárd forintra 
nőtt tavaly, ami a 2020-as kiugró teljesítményt 
figyelembe véve, az optimista várakozáso-
kat is kismértékben felülmúlta – tette közzé a 
Reacty Digital.

CZECZON

Tovább bővült 
az e-kiskereskedelem tavaly
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PÁLI PATRÍCIA

Kell egy csapat! Kell egy csapat! 
Csak az a kérdés, hogy elég erős vagy ahhoz,Csak az a kérdés, hogy elég erős vagy ahhoz,
hogy az élére állva te irányítsd őket, hogy kezed alá hogy az élére állva te irányítsd őket, hogy kezed alá 
dolgozzanak terved kiteljesítésében?dolgozzanak terved kiteljesítésében?

Egyszer megesett, hogy egy neves szinkronú-
szó csapat kűrje közben egy rangos világverse-
nyen elhallgatott a zene és mély csönd támadt!

Mire mindenki rémült figyelemmel kezdte néz-
ni a csapatot, hogy miként fognak erre a nem várt 
helyzetre reagálni, hogyan folytatódik a kűr, hogyan 
mozog tovább együtt a csapat vagy melyik lesz az a 
pillanat, amikor kecses mozdulattal leállnak és vár-
nak míg a zene újra megszólal, aminek ritmusa adja 
a keretet a csoport együtt mozgásához…

De nem történt semmi!
A szinkronúszó csoport haladt tovább a kűrrel 

és mozogtak együtt a legnagyobb természetes-
séggel…

Mert mint kiderült pontosan ez volt a terv, már-
mint hogy a zene elhallgasson és néma csönd le-
gyen, megmutatva ezzel a fegyelmezett munka, a 
belülről adott ritmus erejét.

 
Szinkronúszás - én ehhez szoktam hasonlítani 

a brandépítés professzionális szakaszát. Ehhez a 
csapatsporthoz, ahol a víz alatt szorgalmas embe-
rek csoportja dolgozik azon, hogy egy látványos 
akrobatikus elem keretében kiemeljen és ragyog-
ni láttasson egy embert. Ehhez a csapatsporthoz, 
ahol mindenkinek pontosan tudva a helyét és 
szerepét, olyan együttműködés jön létre, ahol a 

Készen állsz arra, hogy szintet lépj és még professzionálisabb módon építsd tovább terveidet, 
brandedet?

A ritmusnak benned kell lenni és akkor is haladni kell tudni, mikor a hangok odakint elhallgat-
nak és magadra maradsz önmagad ritmusának adásában.

5
pont
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közös érdek, a közös siker eredménye egy ember 
egekbe emelése. Ahol a háttérmunka precíz kivi-
telezése egyértelmű a levegőbe dobott akrobati-
kus elem kivitelezett szintjével.

Ahol a közös munka harmonikus ritmusa ott la-
kik minden csapattagban és ez akkor is precízen 
működik, ha éppen a metronóm éppen csend-
ben létezik. Ahol a haladás közös ritmusa belülről 
fakad és nem kell hozzá külső kényszerítő erő.

Mikor elkezdted a tervedet megvalósítani, 
mondhatjuk úgy, hogy brandedet építeni, számí-
tottál arra, hogy el kell, hogy jöjjön az a pillanat, 
amikor egy csoport élére kell, hogy állj. Akik mel-
letted és a te víziódért dolgozva téged fognak ki-
emelni és a limelightba helyezni?

Mikor elkezdtél brandet építeni tudtad ho-
gyan válsz a csoport azon tagjává, akit a többiek a 
magasba dobnak? Hogyan leszel te a szárnyalást 
megtestesítő egy ember?

Mert én mindig azt szoktam mondani, hogy 
a polihisztorok kora lejárt, azaz mindenhez érteni 
olyan professzionális szinten, mint amit egy brand-
építés megkövetel, nem lehet. Egy dologban kell 
nagyon jónak lenni és ehhez kell megtalálni azo-
kat a szakembereket, akik a maguk szakterületé-
nek tudásával gazdagítani tudják brandünket a 
kibontakozásban.

 
De ahhoz, hogy igazán vonzóvá válj értékes 

szakemberek számára, először saját brandeddel 
kell valami olyan értéket képviselned, amihez szí-
vesen csatlakoznak csapattagnak.

“Nem bevásárolni kell magadat a csapat élére, 
hanem sok munkával el kell érned, hogy téged 
akarjanak a levegőbe emelni, érted akarjanak 
a csoporttársak a legnagyobb egyetértésben 
együttműködni!”

De ehhez te kellesz először! Neked kell olyan 
erős branddé válni, a tervezésed olyan stabil sza-
kaszában állni, hogy szóló karrieredet egy ma-
gasabb szintre lépés érdekében csapatra kelljen 
váltani.

Csapatot kell építeni! Egyedül nem lehet a 
csúcsra feljutni!

Ezek olyan tények, amin nem lehet változtatni. 
A kérdés csak az, hogy mennyire helyesen gon-
dolkodsz ezen tény beteljesítésében?!

Mert nem mindegy, hogy bevásárolom ma-
gam egy csoport élére vagy az elért eredménye-
im alapján akarnak csatlakozni hozzám!

Sok wannabe brandépítő kezdi úgy a gondol-
kodást, hogy:”Ha lenne ennyi meg ennyi pénzem, 
akkor meg tudnám valósítani a tervemet!”

Teljesen hibás elképzelés ez! Hiszen, ha te ma-
gad és terved már null szinten kevés ahhoz, hogy 
elinduljál benne, akkor azon egy csomó pénz sem 
segítene! A csomó pénzzel egy nagyon alapszin-
ten meglévő hiányosságodat szeretnéd pótolni! 
De ha ilyen null szinten már hiányosságot kell 
pótolni, akkor ott a kérdés, hogy a következő lé-
pések által megkövetelt lépéseket hogyan fogod 
sikeresen abszolválni?

Segítek! Sehogy!

Szóval a csapatépítést nem arra kell használni, 
hogy majd a csapat adja a branded stabil alap-
ját, hanem arra, hogy a te általad felépített stabil 
alapra alapozva tovább építsd házadat, branded 
testet öltött letéteményesét!

Hogy a csapatodat helyes alapvetésre alapoz-
va szeretnéd-e felépíteni, abban adok 5 olyan 
kérdést, amire, ha őszinte választ adsz, meglátha-
tod hol tartasz terved megvalósításában. Készen 
állsz-e a szintugrást jelentő csapatépítő evolúciós 
ugrásra!

1) Áll-e már olyan szinted a terved a meg-
valósítási folyamatban, hogy aktuális kérdés 
legyen a szintlépés?

Szintet lépni pontosan csak akkor érdemes, 
amikor készen állsz rá és stabilan állsz jelenlegi 
szinteden!
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Mert hiú ábránd azt hinni, hogy jelen helyze-
tedből kilépve a meg nem oldott problémákat, 
a stabilan fel nem épített részleteket magad mö-
gött hagyva tovább lépsz a következő lépcsőfok-
ra! Hiú ábránd azt hinni, hogy amivel itt és most 
nem tudsz sikeresen megküzdeni azt csak úgy 
magad mögött lehet hagyni, annak megoldását 
el lehet odázni!

Ami instabil itt, az veszélyesen labilis a követ-
kező lépcsőfokon, benne a még magasabbról 
való esés extra kockázatával!

Ami nem stabil itt, ahhoz csak egy félmegol-
dást jelentő következő lépcsőfok kapcsolható.

Szóval mielőtt a továbblépésen kezdesz el el-
mélkedni, tisztázd pontosan, hogy stabilan felépí-
tetted és sikeresen teljesítetted-e az erre a szintre 
szánt feladatokat vagy tovább haladásod célja 
pusztán csak menekülés az itt és most kényelmet-
len és nem megoldható feladatoktól?

2) Látod-e, hogy hol kell olyan professzio-
nális szintlépést eszközölni, amihez szakem-
berek bevonása lesz elengedhetetlen?

Melyik ponton vagy te elég és vagy te a legjobb 
tudás forrása branded építésének folyamatában 
és hol kell tényleg külső szakember bevonása?

Mert vannak részek, amit egyedül kell meg-
küzdeni ahhoz, hogy igazán sikeressé tudja tenni 
az ember a saját tervét, brandjét és vannak azok a 
pontok, ahol tényleg kell a külső támogatás.

Csak mert néha könnyű elcsábulni a könnyű 
megoldásoknak, a konzerv gyors sikert ígérő 
ajánlatoknak. Az olyan önjelölt guruk ajánlatai-
nak, akik azzal hitegetnek, hogy helyetted meg-
oldják és leveszik rólad a terhet branded építésé-
nek bizonyos részeiben.

De nálad senki nem ismeri jobban a márkádat. 
Nálad jobban senki nem tudja személyes tarta-
lommal megtölteni, ezáltal karakteresen egyéni-
vé tenni.

Érdemes mindig észben tartani, hogy a kon-
zerv megoldások kínálta gyors siker nem más, 
mint üres ígéret, ami tucatterméket csinálna már-
kádból! Arctalanná és fast fashion, gyorsan el-
dobható, alacsony árkategóriás tucatáruvá deg-
radálná a te személyes tervedet, brandedet!

Tedd fel a kérdést önmagad számára: „Tényleg 
ezzel a vízióval kezdtem bele márkám felépítése-
kor?”

3) Van-e annyira erős a víziód, hogy ahhoz 
más is kapcsolódni tudjon?

A tervek pusztán tervezési fázisából pont azért 
kell minél hamarabb kilépni és a megvalósítás, a 
tettek mezejére lépni, hogy láthatóvá váljon, hogy 
brandeddel, terveddel mennyire tudod megszó-
lítani az embereket. Mennyire jut el tisztán és ha-

tékonyan terved üzenete a célközönségnek szánt 
emberekhez. Mennyire tudod megszólítani őket 
és ezáltal felhasználóvá tenni célközönségedet.

Értéket képviselni és ezt az értéket felhaszná-
lóbarát módon megjeleníteni két nagyon külön-
böző dolog!

Olyan erős vízióval bírni, amivel elkötelezet-
té tudsz tenni olyan hiteles szakembereket, akik 
tényleg értéket hoznak branded építésében az 
igazán nagy feladat!

Mert egy nem hiteles szakember többet árthat 
neked és márkádnak mint hiszed!

Szóval tedd fel magadnak a kérdést, hogy 
van-e annyira erős víziód, amihez hiteles és szak-
mailag elismert szakemberek tudnak kapcsolód-
ni és mellette elkötelezetten dolgozni!

4) Tudod-e milyen emberek tudnának még 
teljesebbé tenni?

Hogyan vagy önazonos?
Nagyon személyes kötődése van az embernek 

a saját megvalósításra váró tervével, brandjével, 
mondhatni énednek egy kiterjesztett része ez. 
Ezért egyáltalán nem mindegy, hogy emberileg 
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milyen értékeket képviselsz, hogyan gondol-
kodsz brandedről, milyen alapvető emberi érté-
keket vallasz, milyen munkamódban dolgozol.

Mert akárhogy is nézzük bár business kap-
csolaton keresztül, de mégis ember találkozik az 

emberrel, ezért működnie kell a kémiának. Együtt 
kell tudnod gondolkodni a veled együttműkö-
dő szakemberekkel. Mert hiába valaki a legjobb 
szakember saját területén, ha emberileg nem 
tudtok kapcsolódni, akkor nem is tudtok közösen 
igazán nagyot alkotni.

Márkád életed egy igazán személyes tere, 
ahova csak olyan embert érdemes beengedni, 
akit szívesen látsz annak közelében, akit jószívvel 
engedsz be ebbe az igazán privát térbe.

5) Mersz-e embereket irányítani?
Mindenkinek van egy elképzelése a legopti-

málisabb megoldásokról.
Mindenkinek van egy képe arról, hogy szerin-

te hogyan kellene a legjobban véghez vinni a fo-
lyamatokat.

De csak te tudod, hogy mi a leginkább rád 
szabott megoldás, hiszen egyedül te vagy a saját 
helyzetedben!

Ezért egy nagyon határozott vezetői attitűddel 
kell rendelkezned, amiben ott van a nyitottság 
a mások meghallgatására, de egyben ott van a 
képesség, hogy a hallottakat magadra szabjad, a 
határozott erők, hogy egy olyan tudatos tervvel 
és iránymutatással legyél a veled dolgozókkal, 
hogy egy igazán rád szabott projekt terv valósul-
jon végül meg.

Mert ha kompromisszumot kötsz és belemész 
egy elméletileg jó megoldásba, ami azonban disz-
komfort érzést vált ki belőled, ami mellett nem 
tudsz hitelesen elköteleződni, akkor soha nem fo-
god a számodra legmegfelelőbb utat bejárni.

Tudni kell az embereket irányítani, amihez elő-
ször is ismerned kell önmagadat, tudni azt, hogy 
milyen módon tudod önmagadból a legjobb tel-

jesítményt kihozni, hogy milyen utat kell neked 
bejárni, hogy végül el tudd érni a kívánt sikereket.

Ez a folyamat két részből tevődik össze. Első 
lépés egy pontos önismeret, ami az alapot adja, 
másrészt pedig a közös munkafolyamat közben 
egy tudatos önreflexió és a folyamatok pontos 
elemzésén alapul. Elemzésen, ami által folyama-
tosan finomhangolható és a legoptimálisabb mó-
don alakítható a branded építésének folyamata.

De ehhez te kellesz! Ehhez az a tudatos veze-
tői attitűd kell, amiben megnyilvánul az a határo-
zott iránymutatás, amiben pontos irányt és kere-
tet adsz a veled együttműködő szakembereknek. 
Amiben rugalmasan ott van a kívülről jövő és a 
saját arcodra alakító innovációs szemlélet folya-
matos jelenléte.

 
 
Mert nem az a kérdés, hogy kell egy csapat, aki 

a magasba emel és tündökléshez segít a brande-
det kiteljesítő tudásuk által!

Hanem az a 
kérdés, hogy te 
készen állsz-e, 
hogy a magasba 
emeljenek?

Te leszel a 
ritmus, ami a 
csendben is 
benned pulzál 
és adja a jó tem-
pót, ami oda a 
magasba emel, 

hogy kiteljesedetten a csúcsra törj és tündökölj!

Dare to be the best!
Építsd tudatosan önmagadat!
Építsd tudatosan pályafutásodat!
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Amennyiben a válaszod az, hogy nincsen, 
de nem vagy pénzügyi tanácsadó, vagy nem 
értesz a pénzügyekhez, Neked szól ez a cikk. 

Elsősorban érdemes definiálni a pénzügyi ta-
nácsadó kifejezést:

A pénzügyi tanácsadó olyan személy, aki az 
anyagi céljaim elérése érdekében képes meg-
mondani, hogy mikor, miért és hogyan használjam 
a legoptimálisabban a rendelkezésemre álló pénzt 
és időt. Ennek a tanácsnak mindig az kell legyen a 
végeredménye, hogy profitálj valamit.

Ez jelentheti azt, amire legtöbben asszociálunk 
egy pénzügyi tanácsadóról, hogy spórol Nekünk, 
de jelentheti azt is, hogy elérjük a kívánt célt. A 
tanácsok konkrét pénzügyi termékekre, de való-
jában bármilyen pénzzel kapcsolatos viselkedési, 
vagy gondolkodási szokás megváltoztatására is 
vonatkozhatnak. 

Sokan ódzkodnak mégis, hogy tanácsadójuk 
legyen. Miért? Nos ennek biztosan megvan min-
denkinek a privát oka. Általában arra fogjuk, hogy 
nem bízunk a tanácsadóban, vagy a szakmában, 
vagy rossz tapasztalatunk volt egyszer. Ez olyan, 
mintha azt mondanánk, hogy többször nem me-
gyünk orvoshoz, mert volt már rossz tapasztala-
tunk. Természetesen előfordulhat olyan, hogy egy 
alkalmatlan, vagy csaló személlyel van dolgunk, na 
de ezt kivetíteni egy teljes szakmára enyhe költői 
túlzás és ettől még nem oldottuk meg a problé-
mát. Valójában legtöbbször szégyellünk valamit. 
Vagy azt, hogy keveset/sokat keresünk, vagy, hogy 
hibákat követünk el és ezt valaki szóvá teszi, vagy 
szimplán csak azt, hogy mi ehhez nem értünk. 
Megnyugtatásul, ez egyik tanácsadót sem érdekli 
érdemi szinten.

Azonban, ezzel el is érkeztünk a problémák 
egyik legfőbb forrásához, hogy aki így tesz, ér-
zelmi szintre helyezte az anyagi kérdéseit, amely 

Neked van már
pénzügyi tanácsadód?
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sokszor végzetes hibákhoz vezethet. Pénzügyek-
ben minden, ami úgy kezdődik, hogy Én ezt meg-
engedhetem magamnak, Nekem ez jár, tipikusan 
olyan gondolatsorok, amelyekbe érdemes bevon-
ni egy tanácsadót. Amennyiben ilyet tapasztalsz 
magadon, vagy a környezetedben valakin, ne ha-
bozzatok és keressetek fel egy pénzügyi szakértőt. 
Pontosan azért, mert egy tanácsadó attól lesz ki-
váló, hogy objektíven tudja megítélni a helyzetet, 
amiben vagy és szakmai szinten tud rá reagálni. Te 
nem. Ez egy életen át tartó gyakorlást jelent, a ta-
nácsadóknak is, ha önmagukról van szó.

A kulcs itt is a tudatosság. 

Amikor valaki szeretne fogyni, vagy izmot nö-
velni, nem elég azt tudnia, hogy mennyi kalóriát 
vitt be a szervezetébe. Tudnia kell azt is, hogy mi-
ből mennyit vitt be és mennyit égetett el. Egy szak-
ember ezt tudja Neked tűpontosan felmérni, per-
sze csak akkor, ha maximálisan őszinte vagy vele. 
A pénzügyekben sem lehet nassoló napot tartani 
az életmód váltáshoz. Természetesen ez nem azt 
jelenti, hogy sanyargatnunk kell magunkat. Sőt! A 
pénzt nagyon fontos, hogy élvezzük, azonban pri-
orizálni kell a kiadásokat. Mi az, ami igazán fontos 
és mi az, ami csak a vágyainkat szolgálja. Mi az, ami 
feltétlenül szükséges és mi az, ami ráér. A legjobb 
technika ezen kérdések eldöntésére, 
hogyha azt veszed számításba, 
hogy hány órát kell dolgoz-
nod azért, amit kinéztél ma-
gadnak.

A legnagyobb haszna azonban egy tapasztalt 
tanácsadónak az, hogy ismeri a kiskapukat. Tudja 
melyik intézet mit vár el és hol érdemes próbál-
koznod. Kiképezheted magadat bármennyire a 
pénzügyekben, elvégezheted az összes kurzust, 
de ezt csak az fogja tudni, aki napi szinten mozog 
a témában. Valamint rengeteg olyan ajánlat van a 
piacon, amit Te, mint magánszemély nem tudsz 
úgy megkötni, hogy bebattyogsz a társasághoz és 
a legjobb ajánlatot kéred. Hosszútávon leginkább 
ezért lesz hasznos a tanácsadó.

Jutalék. Persze, hogy jutalékból él. Na és? Mi-
ben befolyásol ez Téged? Az ég világon semmi-
ben. Ugyanis a termékekbe állami szabályzás írja 
elő, hogy mekkora mértékben kerülhet jutalék. 
Ergo, amikor bemész magadtól ügyet intézni, mert 
sajnálod kifizetni a jutalékot, akkor is kifizeted, csak 
egy teljesen vadidegen embernek, vagy magának 
a társaságnak úgy, hogy nem kell kifizesse senki-
nek, például, ha online kötöd a szerződéseket. 

Itt meg kell jegyezzem. Sok hirdetés van a ne-
ten, ami arra sarkall téged, hogy járj tanfolyamokra 
és képezd magad. Teljesen oké, menj, tanulj, a leg-
jobb befektetés, de ettől még Te nem fogod tudni 
megtalálni egyedileg a legjobb ajánlatot, maxi-
mum a kóklereket kizárod, ez is valami, de lejjebb 
leírom mi az a négy lépés, amivel elkerülheted 
őket és nem kerül egy forintodba sem. A lényeg itt 
az, hogy a jutalék helyett a tanfolyam árát fizeted 
ki, amely aktualitásokat tartalmazhat és általános 
igazságokat. Döntsd el hosszútávon, Neked mi éri 
meg jobban. Több mint valószínű, hogy a jutalék 
sosem lesz akkora, mint az időd, energiád és a tan-
folyam árának az összege, a vállalkozó szelleműek-
nek viszont sok sikert kívánok.

Rendben, elérkeztünk arra a pontra, hogy sze-
retnénk leülni egy szakemberrel átbeszélni a teen-
dőket. Nulladik lépés mielőtt felkeresünk valakit 
az, hogy rendelkezzünk anyagi célokkal, vagy ha 
nincsenek, akkor jelezzük az illetőnek, hogy a fela-
data az lesz, hogy találjon Nekünk egyet.

Na de, hogyan válasszuk ki 
a megfelelő személyt?

Erről azt gondolom, hogy külön cikket lehetne 
írni, de ha a következő négy tényezőre odafigye-
lünk nagyon nem lőhetünk mellé. 
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• Először is, itt se dönts érzelmi alapon. A tény, 
hogy bízol valakiben, nem indokolja, hogy rá bízd 
a pénzedet. 

• A második, hogy több pénzügyi intézet ter-
mékeit tudja közvetíteni, hiszen ezzel elkerülhető a 
részrehajlás és így biztosan tudhatod, hogy objek-
tív szolgáltatást kapsz. 

• A harmadik, hogy lehetőleg minél több terü-
lethez értsen. Ezzel időt és pénzt spórolsz meg ma-
gadnak azért, mert a pénzügyi termékek sokszor 
kéz a kézben járnak és minden bankot és bizto-
sítót végig járni különféle termékekért rettentően 
felesleges és kényelmetlen hobbi. A negyedik az, 
hogy tanácsot ad és nem terméket tukmál, 
a termék csak eszközként jelenik 

meg a tervezetben, 
ahol a cél elérése 
számít.

+1 dolgozzon 
csapatban, mert 
az előző pont-
nak persze az 
a kockázata, 

hogy min-
denhez 

ért, de nem szakértője mindegyik területnek. Ez 
hétköznapi dolgoknál nem gond, de speciális ese-
tekben problémás lehet.

Oké, de honnan tudjam mihez ért 
ténylegesen?

Először is ezt az első alkalommal látni fogod, 
amennyiben költségvetést kell kitöltenetek, jó 
úton jártok. Ezen kívül a számok nem hazudnak, 
erre oda kell figyelned. A pénzügyi tanácsadó nem 
dönthet helyetted semmiben. Tanácsot ad. Te azt 
a tanácsot kizárólag saját felelősségedre tudod el-
utasítani vagy megfogadni. Az Ő feladata az, hogy 
Te minél kevesebb rossz döntést hozz meg.

Fontos tehát feltenni a kérdést: meg tudod-e 
objektíven ítélni a saját pénzügyi helyzetedet? 

Kicsit olyan ez, mint a saját egészségügyi álla-
potom megítélése. Vajon mennyire vagyok rész-
rehajló magammal szemben? Nos, a valóság azt 
mutatja, hogy a társadalmunk igen csekély része 

képes fegyelmezetten állni a témához, an-
nak ellenére, hogy egyébként európai 
szinten jobbak vagyunk a számolásban, 

mint sok nálunk gazdaságilag fejlettebb 
országban. Végeredményben, ha betar-

tod a lépéseket és jól kikérdezed a ta-
nácsadót, akkor nagyon is jól járhatsz. 
Légy nyitott, egyszer bárkit meg 
lehet hallgatni.

https://epitoguruk.hu/
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KARÁSZI ALEXANDRA

Elmúltak azok az idők, amikor a nő ott-
hon csak főz, mos, takarít és gyereket ne-
vel. Olyan szinten az életünk részévé vált 
a pénzkereső fél szerepe, hogy eljutottunk 
oda, hogy a huszonegyedik században, ha 
egy nőnek saját vállalkozása van, arra szinte 
már fel sem kapjuk a fejünket. Viszont, arra 
úgy gondolom férfiként és nőként is egya-
ránt kíváncsiak vagyunk, mitől lesz egy vál-
lalkozó nő sikeres, miben rejlik az ereje, és 
milyen lehetőségei, illetve eszközei vannak 
arra, hogy megteremtse saját maga számára 
a jó létet és a függetlenséget. A téma kap-
csán Rokonay Gabriellát kérdeztem, a Fore-
ver Living Products jogdíjas menedzserét, 
aki számomra az egyik leginspirálóbb női 
vállalkozó, akitől érdemes tanulni és akinek 
érdemes figyelni a tetteire és szavaira, mert 
sorra valósítja meg a kitűzött céljait és építi 
karrierjét. 

Miért lettél vállalkozó és hogyan indultál el 
a vállalkozás útján? 

A Sziráki kastélyban egy orvos találkozó kellős 
közepén találtam magam huszonkét évesen és 
ekkor találkoztam először a network marketing fo-
galmával. Erre a rendezvényre nem is én kaptam 
meghívást, csupán egy ismerősöm ajánlotta fel, ha 
van kedvem kísérjem el – amire igent mondtam. 
A legmegdöbbentőbb az volt számomra, hogy az 
előadásokat hallgatva ráeszméltem, hogy szinte 
semmit nem tudok a saját egészségi állapotom-
ról vagy arról, hogyan őrizhetném meg ezt hosszú 
távon. Az előadások alkalmával realizáltam, hogy 
tennem kell, de ami a legfontosabb, tenni is sze-

retnék az egészségemért, és segíteni szeretnék 
másoknak is abban, hogy hosszú ideig, egészsé-
gesen élvezhessék az életet. 

Ezen a napon a legutolsó előadás, amit meg-
hallgattam, az már nem orvosi témában zajlott, 
hanem a cashflow négyszöget ismertették meg 
velünk. Megmutatták, hogyan lehet cégtulajdono-
si szférába felérni, illetve, hogyan lehet egy hosz-
szú távon jól működő vállalkozást felépíteni a net-
work marketing segítségével. Akkor, ott, abban a 
pillanatban csak egyetlen kérdésem volt: Hogyan 
lehet elindulni? Ez tizenkét éve történt és azóta is 
töretlen a kitartásom, mert tudom, hogy mit képvi-
selek és hova szeretnék eljutni. 

Nőként vállalkozni – 
Mi a siker titka?
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Mindig töretlenül épült a vállalkozásod 
vagy akadtak nehézségek az évek alatt? 

A történet nem ennyire fekete és fehér, ter-
mészetesen voltak nehezebb periódusok. Az in-
dulásom után, négy hónap alatt sikerült az első 
középvezetői szintet elérnem. Akkor még offline 
dolgoztunk, bemutatókat tartottunk, és csillo-
gó szemmel kerestem fel az ismerőseimet, hogy 
megmutathassam nekik azt, amivel foglalkozom. A 
hirtelen jött siker után viszont nem sikerült szintet 
lépnem hosszú ideig, illetve nem tudtam haladni 
úgy, ahogyan azt elképzeltem. Ebben az időszak-
ban még főállásban tevékenykedtem a banki szfé-
rában, így nem tudtam százszázalékos figyelem-
mel a vállalkozásomra összpontosítani. 

2015-ben ért a felismerés, hogy mindenért, ami 
történik az életemben én vagyok a felelős. Ekkor 
kezdtem el tudatosan önfejlesztéssel foglalkozni 
és ekkor kezdtem el online építeni a karrierem. Ez 
volt az a pont, ahol igazán visszatértem egy életre a 
partnercéghez, a Forever-be. Épp az egyik egész-
ség programot követtem, ami nagyon látványos 
eredményt hozott. Ezt megörökítettem és csinál-
tam egy előtte-utána fotót, amit fel is töltöttem a 
Facebookra. Ennek a képnek a hatására, nagyon 
sok megkeresésem érkezett és ez egy komoly 
visszaigazolás volt arról, hogy mekkora potenciál 
rejlik az online térben. Globálisan 2016-ban indult 
el az online rendszerünk, így a vállalkozásom mára 
már határokat átívelően tudom építeni. 

Hogyan és milyen mértékben változtak a 
munkafolyamataid, illetve a hozzáállásod ön-
magadhoz és a vállalkozásodhoz az évek alatt? 

Nagyon sok változás történt az évek alatt, amit 
követni és vele fejlődni is nagy élmény. Sokan azt 
gondolják, hogy még mindig az új munkatársakkal 
ülünk egy nappaliban és telefonálgatunk, illetve 
offline bemutatókat tartunk, ahova embereket hí-
vunk el. Szeretném leszögezni, hogy sokaknak mű-
ködik ez a technika még ma is, vannak, akik sokkal 
otthonosabban mozognak az offline hálózatépítés 
területén. Én más utat választottam, számomra az 
online építkezés működik. A saját személyes már-
kám felépítése kulcsfontosságú tényező, ami szá-
momra nem megterhelő, mert szeretek hasznos 
és értékteremtő tartalmat gyártani. 

A siker egyik meghatározó eleme a személyi-
ség és az, hogy mennyire vagyunk nyitottak a fej-
lődésre és az új dolgokra. Aki akar változtatni és 

ezért hajlandó tenni, az fog tudni sikereket elérni! 
Nagyon mélyről indultam, nem voltam jó passzban 
sem lelkileg, sem testileg. Bátorságom ugyan lett 
volna megszólítani embereket, viszont leépítettem 
mindenkit magam körül és meg kellett tanulnom 
nyitni mások felé. Minden szempontból eltökélt 
voltam afelé, hogy változtassak az életemen. Eb-
ben a periódusban találkoztam azzal a gondolattal, 
hogy az ember másfél - két év alatt zsigeri szinten 
meg tudja változtatni az életét, de ehhez kőkemé-
nyen dolgozni kell saját magunkon. Ekkor huszon-
hét éves voltam és eldöntöttem, hogy rendben, ha 
csak másfél év szükséges ahhoz, hogy az elmúlt 
huszonhét évem felhalmozott negatív dolgait vég-
leg kiiktassam az életemből, akkor állok elébe. 

Ekkoriban még alkalmazottként tevékenyked-
tem, minden nap reggel nyolcra jártam dolgozni, 
viszont eldöntöttem, hogy változtatok és minden 
áldott nap, hét közben és a hétvégén is fél ötkor 
keltem azért, hogy dolgozzak önmagamon. Más-
fél órán keresztül hallgattam Louise Hay „Éld jól az 
életed most” című felvételét minden áldott nap 
közel két éven keresztül, úgyhogy a szöveget is kí-
vülről tudom a mai napig. Emellett célokat írtam, 
mantráztam és meditáltam. Mondhatnám, hogy 
csettintésre megváltozott minden, de szükség volt 
másfél évre ahhoz fegyelmezetten, hogy elérjem 
azt a fokú változást, amire én valójában vágytam. 

Le a kalappal előtted Gabi, hogy ilyen ko-
moly önfegyelemmel, milyen változáson 
mentél keresztül. Én is vallom, hogy az önfej-
lesztés az egyik legfontosabb dolog, minden 
nap foglalkoznunk kell magunkkal. Folyama-
tosan változik körülöttünk a világ, és egyre 
nagyobb teret követel magának az online tér. 
Ahogy említetted, neked is jelentős részét ké-
pezi a mindennapjaidnak a tartalomgyártás a 
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különböző platformokra. Milyen hatással van 
az online kommunikáció a vállalkozásodra? 

Azt tapasztalom, hogy nagyon jó hatással van 
mind a vállalkozásomra, mind a környezetemre, 
mert nincs bennem görcs, szeretek megjelenni, 
tartalmat gyártani és értéket teremteni. Régen 
akadt problémám abból, hogy több negatív re-
akció ért az online térben való aktivitásom miatt, 
volt, aki arra panaszkodott, hogy sok vagyok, vala-
kinek nem tetszett az állandó mosolygásom, hogy 
hihetetlen számukra, hogy nincs probléma az 
életemben. Pedig volt, és kommunikáltam is róla, 
mert hiszem, hogy minden esetben az önazonos 
kommunikáció vezet eredményre. Nem szeretnék 
mást mutatni, mint ami van.

Az online megjelenésem régre nyúlik vissza, 
jelen vagyok több platformon is és aktívan hasz-
nálom a felületeket. Az igazat megvallva az, hogy 
én ilyen szinten jelen vagyok, számomra egy óriási 
helyzetelőny. Mikor valakivel kapcsolatba kerülök 
nem kell magyaráznom, hogy ki vagyok és mit 
képviselek, mert bárki rám keres, megtalálja a kér-
déseire a választ. 

Nagyon sok a pozitív visszajelzés, vannak, akik 
várják a rendszeres posztokat. Elképesztő megta-
pasztalni, hogy milyen hatással vagyok az emberek-
re, a környezetemre és ezáltal a vállalkozásomra is. 

Mi a legfontosabb dolog, amit vállalkozó-
ként megtanultál? 

Két szó: kitartás és hosszútáv. 
Aki a boldog és sikeres életét éli, az rengeteget 

dolgozott azért, hogy úgy éljen, ahogy ő megál-
modta. Minden egyes nap, kitartóan, hosszú-hosz-
szú éveken át tett azért, hogy megvalósuljon, amit 
elképzelt. Ezt tanultam meg én is, hogy ezt kell ten-
nem, és már ma azt az életet élem, amire mindig 
is vágytam. 

Nem titok, hogy ismerjük egymást. Látom 
a célfalad, látom azt, mit képviselsz és azt is 
észrevettem, hogy folyamatosan pipa kerül a 
kitűzött céljaid mellé. Mi a titok, hogy éred el 
a céljaid? 

A titok nem más, mint hogy van cél. 
Nagyon sokáig azt figyeltem, hogy másoknak 

mi a célja, viszont ezek sosem voltak az enyémek. 
Ma már csak olyan dolgokat tüzök ki célul, amik jó 
érzéssel töltenek el, amiért szívesen teszek és ami 

boldoggá tesz. Sokan mondják, hogy hosszú távú 
célokat kell kitűzni. De amíg az ember nap mint nap 
nem tud tenni érte, addig nem fog változni semmi. 

Amikor nagyon sok pénzt akartam, negyed 
annyi munkával és minden nap mantráztam, de 
legbelül nem hittem el, hogy ez megvalósulhat, 
nem is történt változás. Amint azt írtam le ma-
gamnak célul, hogy többé nem akarok órára kel-
ni, megváltozott minden. Kezdetben megéri napi 
célokat kitűzni, a lényeg, maradjunk mozgásba és 
induljunk el az úton. 

Emelj ki kérlek három könyvet, amelyek 
nagy hatással voltak rád és szívesen ajánlanád 
azoknak, akik most kezdik el építeni a vállal-
kozásukat?

Az első, Szabó Péter könyve, Állj félre a saját 
utadból címmel. Mindenki ódákat zengett róla, 
majd miután elolvastam nem értettem, hogy miért 
olyan fantasztikus könyv ez. Majd újra nekiestem 
és akkor láttam, hogy nem töltöttem ki a kérdé-
sekre a választ. Jó tanács, ezt a könyvet nem csak 
olvasni érdemes, hanem megválaszolni benne a 
kérdésekre a választ. 

A második, a Szent, a szörfös és a vezető című 
könyv. A harmadik pedig a Hajnal ötóra klub. Ná-
lam ez a három könyv hozott komoly változásokat 
az életembe, így jó szívvel ajánlom mindenkinek, 
érdemes forgatni őket!
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Áprilisi írásomban tettem egy kis kitérőt, visszakanyarodva a kezdetekhez, arról mesélve ho-
gyan és mi célból érkezett az életembe asztrológus barátnőm Müllner Patrícia, akivel ezen cikkem 
után riportot olvashatnak.

Magazinunk ezen számában az volt az elképzelésem, hogy folytatom első vállalkozásom törté-
netét. Az élet azonban néha felülírja a terveket. Közbejönnek „véletlenek”, találkozások, történé-
sek, amik aztán nagyobb jelentőséget kapnak és komolyabb aktualitással bírnak.

Vendéglátás Másképp Blogi módra
 5.

BLOGI

Így történt ez most is. Ezért döntöttem úgy, 
hogy egy újrakeretezett ÉletMesével érkezem 
most Önökhöz. Melyet egy nagyon kedves fény-
képész ismerősöm, Katkó Blanka inspirált, akit 
még idén szintén megismerhetnek majd a kedves 
Olvasók riport sorozatom egyik alanya.

„Merőben véletlen találkozások olykor jelentő-
sebbé válnak az ember számára, mint amelyekre 
hosszan, gondosan kitervelt módon készülődött.” 

(Somlyó György)

Így történt ez a mi esetünkben is. Bár részemről 
a véletlenekről azt gondolom, hogy mindössze 
jelek az életünkben, amiket a mi dolgunk helyén 
kezelve értelmezni egy hosszabb távú cél megva-
lósulása érdekében.

Kellemes, napsütéses kávézás során találkoz-
tunk Blankával először egy közös ismerősnek kö-
szönhetően. Jót beszélgettünk hármasban, ezért 
természetesen bejelöltük egymást a facebookon. 
Mondván: sose tudni ki, mikor, miben tud segíte-
ni a másiknak.
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Eltelt pár év, hellyel-közzel követtük egymás 
életét a közösségi oldalon, s egyszer csak úgy ala-
kult, hogy Blankának adódott pár kérdése olyas-
mivel kapcsolatban, amiről én elég sok hasznos 
információval rendelkeztem. Nagyon kedvesen 
ebédre invitált az otthonukba, hogy meséljek neki 
arról, hogyan érdemes belevágni az embernek, 
amennyiben Ausztriában készül munkát vállalni. 
Megint egy jót beszélgettünk, gyorsan elröppent 
a délután, hamarosan pedig mily meglepő: ne-
kem lett szükségem segítségre.

2020 tavasza számomra az előző év őszén, a 
munkaügyi központ általi támogatással indított 
vállalkozásom szüneteltetését hozta. Bármeny-
nyire is nem akartam, ideje volt belátnom, hogy 
munkát kell találjak.

Ami azzal jár, hogy az ember lánya első lépés-
ként a laptopjáról kikurkászott legutóbbi önélet-
rajzát aktualizálja.

Igen ám, de a hagyományos CV-ktől engem 
világ életemben kirázott a hideg...

Ráadásul „előző életemben” szinte sosem volt 
rá szükségem, hogy bárhova is ilyen módon je-
lentkezzek. Balatoni vendéglátós életem során 
akkori párom „utánfutójaként” automatikusan 
mindig volt munkám ott, ahova Ő ment dolgoz-
ni. Évek múltán Ausztriába kikerülve pedig sose a 
papír számított, hanem a nyelvtudásom és a szak-
mai tapasztalatom. Első kinti elhelyezkedésemet 
leszámítva, ahol aztán a kint töltött 18 szezonból 
12-t dolgoztam le, önéletrajz mailezés helyett te-
lefonbeszélgetések és próbamunkák során dőlt 
el, hogy felvesznek-e a megpályázott állásra.

Ott álltam tehát 2 évvel ezelőtt egy 13 éves 
önéletrajzzal, ami ráadásul azért sem volt rele-
váns, mert egyértelmű volt: az akkori helyzetben 
jó eséllyel nem tanult szakmám lesz az, amiben el 
tudok helyezkedni.

Blanka azonban egy huszárvágással megol-
dotta a helyzetet. Olyan kreatív megoldást pre-
zentált nekem, hogy a szám is tátva maradt. Igazi 
Blogis CV-t rittyentett számomra, melyre felfigyelt 
egy HR-es hölgy, akinek köszönhetően hamaro-

san egy online állásinterjú után az egyik legna-
gyobb hazai biztosítótársaság partner irodájában 
találtam magamat. 

És hogy mitől lesz ebből a történetből újrake-
retezett ÉletMese Blogi módra?

Az utána következő majd’ 2 évtől, a mai napig 
bezárólag.

Idáig pedig két másik munkahelyen, csaló-
dásokon, kudarcokon és megbillent egészségi 
állapoton át vezetett az út. Hozva persze bőven 
kellemes meglepetéseket, igazi sikerélménye-
ket és egy olyan szerelmet, amiről álmodni sem 
mertem volna.

Pár héttel ezelőttig azonban sikerült magam 
némileg visszatornázni a korábban már nagy ne-
hezen megmászott létrán.

Eljutva arra a pontra, hogy a közvetlen környe-
zetemből többen javasolták: ideje pszichológus-
hoz fordulnom, mert tisztán látszik, hogy a jelen 
helyzetből egyedül képtelen vagyok kimászni.

Eljutva arra a pontra, hogy veszélybe sodortam 
egy mesébe illő módon kezdődött és hónapokig 
kifogástalanul működő párkapcsolatot.

Eljutva arra a pontra, ahol végre megint meg-
láttam:

- Nem az számít, mi történik velem, csak és ki-
zárólag az, hogy én hogyan reagálok rá!

- Mindegy milyen mélyen vagyok, mindig van, 
akikért és amikért hálás lehetek!

- Minden(ki) jó valamire, ha másnak nem, akkor 
elrettentő példának!

Arra pedig a hozzám legközelebb állók a ta-
núk, hogy ezúttal én lettem magamnak az elret-
tentő példa. Azzal, hogy egy időre újra feladva 
önmagamat és a számomra fontos dolgokat el-
jutottam odáig, hogy belássam: innen csak akkor 
van lejjebb, ha én úgy döntök.

Én azonban MÁSKÉPP döntöttem!
Hiszen ez a BOLDOGulásom kulcsa.
Vagyis a „kulcs maga én vagyok, amivel ajtókat 
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nyitok. És nem adom fel, amiben hiszek, s hogy 
egyszer ott leszek” – ahogy Sas Sanyi és Szabó 
Leslie énekli a Jó úton járj című dalban.

Tudom, hogy jó úton járok.
Tudom, hogy ott vagyok, ahonnan végre lehe-

tőségem van előre és felfelé haladni.

Mert így döntöttem. Újrakeretezve azon Élet-
Mesémet, mely szerint időről-időre újrafuttatom 
a rég lejárt lemezt, az alábbiak alapján:

- nekem mindenért sokszorosan meg kell dol-
goznom és nagy árat kell fizetnem

- kizárt, hogy könnyen, lazán, örömmel teremt-
sem meg az általam vágyott életet

- nem érdemlem meg a boldogságot és azt, 
hogy biztonságban érezve magam valaki mellett 
örülhessek bárminek

Tovább is van, mondjam még?

Mondom, de majd csak legközelebb. Most in-
kább megyek és rácsodálkozom mindarra, amit 
azóta teremtettem, hogy Blanka segített egy új 
szakmában elindulnom lassan két évvel ezelőtt.

Arra, hogy egy csodás Férfi mellett alhatok el 
és ébredhetek minden áldott nap. Aki elfogad 
olyannak, amilyen vagyok és minden hülyeségem 
ellenére úgy szeret, ahogy még soha senki. Aki 
mindig tud mutatni egy másik nézőpontot a saját 
berögzült hitrendszereim helyett. Akinek bármi-
ben kikérhetem a véleményét, és biztos lehetek 
benne, hogy azt úgy osztja meg velem, hogy 
bármilyen döntést is hozok végül, akkor is rám 
hagyja azt, ha érzi, hogy éppen már megint fej-
jel megyek a falnak. Mert tudja, hogy jogom van 
hozzá és hogy én is ezt tenném a helyében. Mert 
megtanultam, hogy senkit nem tudunk megmen-
teni semmitől, amit a másik annak idején beleírt a 
maga forgatókönyvébe. Na jó, ezt Ő biztos más-
képp fogalmazná meg, de a lényeg egy: mellette 

végre életemben először minden szempontból 
biztonságban érezhetem magam.

Megtapasztalva, hogy milyen az, amikor nin-
csenek elvárások, csak elfogadás. Akkor is, ami-
kor nem értjük miért úgy cselekszik a másik, de 
szeretjük Őt annyira, hogy engedjük a maga útját 
járni, sőt támogatjuk benne, hogy önMAGa mer-
jen és tudjon lenni. Engedjük hibázni és megvár-
juk, amíg magától jön rá, mit és hogy érdemes 
legközelebb MÁSKÉPP csinálnia.

Nekem most például a munkámban és a hiva-
tásomban.

Hisz igenis van egy klassz munkám, ami ugyan 
folyamatosan kihívásokat tartogat számomra, 
mégis élvezem, hogy kamatoztathatom benne 
mindazokat a „szupererőimet”, melyek csak az 
enyémek. És hogy végre olyan helyen dolgozha-
tok, ahova mosolyogva megyek be reggelente. 
Mert egy olyan Csapat része lehetek, ahol nem 
csak elfogadják, de díjazzák az egyediséget, a 
kreativitást és azt, ha apróságokkal tudunk egy-
más napjába mosolyt csempészni.

Nos ilyen egy újrakeretezett ÉletMese Blogi 
módra.

Önnek kedves Olvasó vajon mit lehet érdemes 
MÁSKÉPP nézni a saját eddigi ÉletMeséi közül?

Addig is míg ezen elgondolkodik, kívánok 
csodás készülődést az ajtóban kopogtató nyárra 
és mindazokra az élményekre, amik az elkövetke-
ző hónapokban csak Önre várnak. Feltéve, hogy 
úgy dönt, beengedi azokat az életébe, mert meg-
érdemli.

És persze ajánlom nagy szeretettel a Müllner 
Patríciával készült riportomat a következő olda-
lakon. Hátha éppen Ő az, akivel beszélgetve Ön 
is megtudhatja mit és hogyan lehet mostantól 
MÁSKÉPP csinálni. Nem biztos, hogy könnyű lesz 
és egyenes út vezet az Ön által megálmodott 
élethez, de egy biztos változ(tat)ni mindig meg-
éri. Ha valaki, én már csak tudom!



„Szinte nincs olyan probléma, amely mögött ne valamilyen téves észlelés,
hibás feltevés, helytelen benyomás vagy képzelt félelem rejlene.

Merem állítani, ezek a félelmek nélkülöznek bármiféle valóságalapot.”
                                                                                        Shunmyo Masuno
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Divattervező rocker, kulturális kreatív, közgazdász, közéleti szereplő, aktivista, szervező, ci-
vil, társadalmi megmozdulások támogatója, szociálisan érzékeny politikai aktivista, kendőzet-
len megmondó, a közösségért, a környezetért aktívan, példamutatóan cselekvő KÉK mozgalmár. 
Szabadgondolkodó spirituális lényként, a szellemi és lelki szabadságot szem előtt tartva, min-
den téren gyógyulni vágyva Herczeg Zoltán több alkalommal is részt vett ayahuasca szertartá-
son. Ezen élmények hatására változott kapcsolata minden élővel és forrt egybe azzal az origóval, 
melyből minden megteremtődött. Tapasztalatairól, a változásokról, a levont konzekvenciákról 
és az ebből születő jövőbeni tervekről beszélgettünk Zoli lakásán egy záporos májusi koraestén.

Avilágot meggyógyító növény
Isten-élmény, mely újra összeköt az élettelIsten-élmény, mely újra összeköt az élettel

Teljesen más a hozzáállásod az emberi és kö-
zösségi értékekhez, mint egy átlagembernek. 
Neveltetésed, gyermekkorod volt ebben meg-
határozó vagy a tapasztalások sora változtatta a 
személyiséged, ahogy múlt az idő és felnőttként 
csúcsosodott ki?

Szerethető és szerető jó fej kisgyerek vol-
tam. Mély és gondolkodó már akkor is, nem a 
rosszcsont féle. Volt egy visszatérő álmom, egy 
végtelen sötétségbe zuhantam. Megijesztett és 
elgondolkodtatott, mi ez a végtelen, mi lesz, ha 
meghalunk, mi lesz utána, mi volt előtte. Ami-
óta magamra gondolkodó és érző lényként visz-
sza tudok gondolni, jár az agyam és próbálok jó 
válaszokat találni. Gyerekként is teremtő voltam, 
építettem, írtam regényt, költöttem verset, rajzol-
tam, alkottam, festettem, szobrászkodtam, gyur-
máztam, logókat terveztem, kazetta borítókat raj-
zoltam, varrogattam (óraszíjat, rádió tokot). Ami 
maradt, az a mélyen gondolkodás az élet dolga-
iról. Aztán rájöttem, hogy ezt spiritualitásnak, lé-
leknek hívják, amikre nem feltétlen tudok mindig 
magyarázatokat adni.

Kerested magadban a kreativitás forrását? 
Hogy a válaszaid meglegyenek rá.

Nem kellett keresnem. Én ilyen vagyok és azt 
nem értem, ha valaki nem ilyen. Az én ilyenségem-
ben ez természetes dolog, amilyen vagyok, hogy 
jönnek az új ötleteim és ez leállíthatatlan.

Tehát ezt nem megfejteni akartad magadban, 
csak elfogadtad, hogy ilyen vagy.

Abszolút. A mai napig nem értem, hogy ez 
másnak hogy nem jön. Persze idővel rájöttem, 
hogy ez normális, nem vagyunk egyformák, és 
azt mondom: ez így jó! Ha mindenki kreatív len-
ne, ki sütne kiflit, ki építene utat? Ha ezeket valaki 
szereti és jól csinálja, azt én nagyon respektálom. 
A varrónőim nélkül nem tudnék ruhákat készíteni, 
mert nem tudok varrni, ők viszont nem terveznek, 
így egymásra vagyunk utalva. Nagyon jó, hogy 
sokfélék vagyunk. Arra kell rájönnöm, hogy én ki 
vagyok, mire vagyok alkalmas, mit szeretek, mi-
ben tudok hasznos lenni.

CZECZON

Interjú Herczeg Zoltánnal egy élményről, 
mely megváltoztatta az életét
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...átéled, hogy 
a „semmi” 
és a „minden” 
voltaképpen 
ugyanaz, az 
egy katartikus 
élmény...

„
„

Ez megnyilvánult valamilyen útkeresésben? 
Akár spirituálisban, akár materiálisban?

Abban, hogy mindig az érzéseim után men-
tem és azt csináltam, amihez kedvem volt. 

Ezt nem nagyon szokták szeretni, ha valaki 
azt csinál, amit szeret. Nem kaptad meg kívülről 
irigységben, bántásban, ellenszenvben?

De megkaptam, csak nem nagyon foglalkoz-
tam vele és nem vettem feltétlen bántásnak. 4 
évig a középiskolában pl. nem tudtam, hogy nem 

szeretnek annyira az osztálytársaim azért, mert 
mindig mindent tudtam. De miért tudtam min-
dent? Mert érdekelt, mert kíváncsi voltam. Amit 
feladtak tanulni, azt nem kötelező volta miatt ta-
nultam meg, hanem mert érdekelt. Türelmetlen is 
voltam, ez is egy fő jellemzőm és ha valaki sokat 
habozott egy válasszal a tanárnak, hajlamos vol-
tam bekiabálni a helyes megoldást. Nem ártani 
akartam vele, volt bennem egy túltelítettség és 
zavart az, hogy triviális dolgokat nem tudnak. A 
25. érettségi találkozón meg is követtem őket, 
megbeszéltük, hogy őket bosszantotta, én meg 
nem akartam rosszat. Jóvátettünk.



70   CsPM

A mai napig osztom az észt a facebookon, sze-
rintem ez ugyanaz. Csak most már nem tudom, 
hogy igazam van-e… Bár nem is akarom, hogy 
igazam legyen, 8 milliárd igazság van a Földön. 
Az én igazam csak egy igazság, hogy jövök én 
ahhoz, hogy mások igaza fölé emeljem. Nem baj, 
hogy ennyi igazság van, amíg tudjuk egymás(é)t 
szeretni és elfogadni, valamint nem hisszük feljebb-
valónak a saját igazságunkat. Itt kezdődik a spiritu-
alitás. Nem lehet spirituális ember az, aki a saját 
igazságát hiszi szentírásnak. Főleg, ha másokra 
erőlteti.

Ez konkrétan felnőtt korodra érett meg benned?

Konkrétan mostanra, ez folyamatosan érik és 
soha nem lesz teljesen érett. Soha nem leszek 
kész. Ha szerencsém van és élek annyit, mint pl. 
Szepes Mária – megnéztem a 99-ik születésnapi 
interjúját Csongrády Katával és lenyűgözött, az a 
tudás, az a bölcsesség és az a lelassult szellem, 
de pontosan fogalmazó, nagyon kevés szót hasz-
náló, nagyon tömény tudás, ami megjelent -, na 
az lenne a cél. De még ő sem mondta magáról, 
hogy elérte. 50 éves leszek idén, ennyit tapasz-
taltam és van még 49 hátra. Messze vagyok attól, 
amilyen szeretnék lenni vagy amilyenné válhatok, 
ha ügyes vagyok és figyelek, tanulok, tapasztalok. 

Nem is leszünk teljesen készen, míg anyag-
hoz kötötten élünk. Mielőtt átkötnék az ayahuas-
ca-hoz még egy kérdés. Részt vettél az Élet virá-
ga kerekasztal beszélgetésen és hasonló közéleti 
megmozdulásokon is ott vagy. Ez kíváncsiság, 
tudásvágy vagy az, hogy te is tápláld ezt a közös 
energiát, ami ezeket a rendezvényeket mozgat-
ja? Ebben felelősséget érzel te is?

Fizető vendégként vettem részt, kíváncsiság-
ból, tudásvágyból. Mindannyiunknak van felelős-
sége, az antik görögök mondták, hogy aki nem 
szavaz, nem foglalkozik közélettel, az az idióta. 
Minden a közélet. 

Társas lények vagyunk, egymással, egymásért 
élünk a Földön, tehát foglalkoznunk kell közügyek-
kel. Nem kell ahhoz spirituálisnak lenni, hogy lás-
suk, ha a közösségemnek jobb, akkor nekem is 
jobb, ugyanez visszafelé is. Egymást emelve tud-
juk az össz-elégedettségi szintet emelni. Hatunk 
egymásra, muszáj beletennünk a munkát abba, 
hogy a társaink és mi is jobban érezzük magun-
kat. Ez egy olyan létélmény, amit muszáj csinálni, 
persze, hogy beleadom a közösbe az én jómat, 
ha tehetem.

Az ok-okozat függvényében, ha adok, sokkal 
többet kapok és ezt karmának hívják. Nem azért 
adok, hogy kapjak, hanem mert nekem jól esik 
adni. Imádok adni, ezért festek padot, bejárati aj-
tót, végzek közösségi munkát, szervezek mozgal-
mat, és fogadtalak itthon, hogy megválaszoljam 
a kérdéseid.

“Az ayahuasca (kecsua: [a.ja.’wa.ska]) „tu-
datosító” hatású főzet, melyet az amazóniai 
őserdőben honos Banisteriopsis caapi (aya-
huasca) indájából és egyéb összetevőkből 
készítenek a bennszülöttek. Az így készült, 
farmakológiailag összetett italt vallási és 
sámánszertartások alkalmával, valamint a 
népi gyógyászatban használják. Erősen cser-
savas, rozsdabarna színű, illatát tekintve a 
zöld teára emlékeztet. Ízét tekintve a savasítás 
miatt savanyú, sárhoz hasonló elegy, nem túl 
kellemes zamattal. A kecsua szó jelentése kb. 
szellemi inda, amely jól kifejezi hagyományos 
célját és használatát az amazonas-i kultúrák-
ban.”
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Kössük akkor át az anyagba zártságot a szertar-
tással. Hogy kerültél kapcsolatba az ayahuascával?

Olyan barátomtól hallottam róla, akit nagyon 
szeretek, tisztelek és nagyra tartok. Neki fantaszti-
kus élményeket adott. Ajánlotta, aki több tudást, 
tapasztalást akar, el akar mélyülni magában, a vi-
lág dolgaiban, meg akarja ismerni önmagát és a 
világ működését, annak ezt feltétlenül ki kell pró-
bálnia. Mert ez a lélek gyógyszere. Én gyógyulni 
szeretnék, hisz’ egyikünk sem egészséges telje-
sen. Bővíteni szeretném a tudásom, szellemisé-
gem, lelkem, így nem kellett sokat győzködnie, 
eleve kíváncsi voltam.

Amint lehetőségem volt, jelentkeztem a szer-
tartásra és azóta még tizenhatszor.

Milyen gyakran mentél, van ennek valamilyen 
metodikája?

Dél-Amerikában kéthetente, havonta ismétlik 
a szertartást. Azért beszélek erről, mert az Amazo-
nas az őshazája az ayahuasca-nak. Gyakorlatilag 
születéstől-halálig használják a gyógyszert. Olyan 
élettani hatásait mutatta ki az orvostudomány 
biológiai, kémiai vizsgálatokkal, melyek egyértel-
műen igazolják, hogy fiatalít, betegségmentesít, 
épít, gyógyít, nyitja a tudatot. Mikor az uruguay-i 
sámánt megláttam, 20 évvel fiatalabbnak gon-
doltam, mint amennyi volt. A velünk született 
traumákat is sikerül vele rendbe tenni és ott a fal-
vakban szinte nem betegednek meg a lakók. Az 
Amazonas mentén a függő heroinistákat hozzák 
le ezzel a drogról, a kartelek üldözik is a sámáno-
kat emiatt. 2-3 szertartás után lejönnek a cuccról, 
mert megnyílik a tudat és összekapcsolódnak a 
központival, nincs szükségük heroinra utána. 

Egy szertartás naplementétől-napfelkeltéig 
tart, de mikor kijössz, még nincs vége. Olyan sok 

tudást kapsz és választ, hogy azzal napokig, hete-
kig elvagy. Az első élményem után úgy éreztem, 
mintha tízezer pszichoterápiás órát nyomtak vol-
na le egy éjszaka alatt az agyamon. Jártam pszi-
choterápiára, tudom miről szól.

Nem volt megterhelő?

De nagyon-nagyon. De ennél édesebb teher, 
hogy tudsz, hogy brutál tudás áramlik az agyad-
ba. Volt olyan, aki nem tudott többet befogadni, 
mert csak úgy zúdult a felismerések tömkelege 
egymás után vég nélkül. Azt hitte, nem bírja, de 
a növény sokkal jobban tudja, hogy mit bírunk, 
maximum azt hisszük, hogy nem bírunk többet. A 
növény pontosan annyit ad, amennyit elbírsz és 
pontosan azt adja, amire szükséged van. Te is kel-
lesz hozzá, de a növény (a természet) intelligenci-
ája sokszorosa az emberének.

A feldolgozási folyamatban a sámán mellet-
ted van az utadon, megkeresheted utána? Vagy 
hazamész és megbirkózol magad ezzel az infor-
máció mennyiséggel? Össze lehet ez alatt rop-
panni?

Összeroppanni nem tudsz. Sokkhatás alá ke-
rülhetsz, azt a sokkot neked kell kibogoznod. Van 
másnap megosztó kör. A szertartás napfelkeltéig 
tart, megterhelő az agyi és lelki folyamat akkor 
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is, ha „jó”, akkor is, ha „rossz”. Alvás után másnap 
összeülünk egy megosztó körre, ahol rájövünk, 
hogy a saját élmény az igazából közös élmény. 
Mindenkinek van - én így hívom: „szaroszsákja”, 
amit cipel. Mindenki meg van győződve, hogy 
az övé a legnehezebb, legbüdösebb, majd meg-
hallgat másokat és akkor belátja, hogy az övé 
még tűrhető. Ez a pszichoterápia csoportos mű-
helyeiben is egy meg-
szokott módszer. Soka-
kat láttam, akiket nagyon 
mélyen érintett a saját 
felismerésük. Akár azt, 
hogy valakit megerősza-
kolt kis korában a saját 
édesapja (ezért ment 
nehezen a férfiakkal való 
párkapcsolat) vagy aki 
végig a pokolban járt 
latrok között (kiderült, 
hogy a szülei egy hamis, 
haragvó-büntető isten-
képet neveltek bele) – és 
ott lesz mindezek teljes 
tudása, feltárása. Ter-
mészetesen transzge-
nerációs úton lett ez az 
Istenkép belenevelve és 
emiatt élte bűntudatban 
az addigi életét, de ott 
egy teljes világ omlott 
össze benne.

Ha ilyen mennyiségű információ dől, akkor 
gondolom egy ilyen felismerés után hazatérve 
másként kezdi az ember kezelni a társas kapcso-
latait is.

Van az ember az élmény előtt és van utá-
na. Előtte keres, közben talál, utána feldolgoz. 
Percről-percre, napról-napra, évről-évre, nincs 
megállás, ez az Élet. Ha erős tudást kaptál, nem 
tudsz, nem is akarsz szabadulni tőle, más em-
berként nézel a Világra, másként önmagadra, 
másként társas kapcsolataidra, pont erről szól 
az egész, fejlődsz, tanulsz, tapasztalsz, legvégül: 
szeretsz, hálát adsz.

Van negatív hatás és pozitív hatás? Lehet ez 
csak megrázó élmény vagy lehet végig egy po-
zitív áramlás?

A negatív is pozitív, abból is épülsz. Ha úgy 
sáfárkodsz a tudással, ahogy a növény instruál, 

akkor mindenképp csak jól jöhetsz ki belőle. Ne-
kem csak pozitív élményeim voltak, de leírhatatlan 
élmények. Az idő és a tér teljesen elveszíti hétköz-
napi jelentését, kimehetsz a Naprendszerből és 
végtelen távolságokra juthatsz, de a legvége min-
dig a szív közepében van. Aztán mikor a „semmi-
vel” és a „mindennel” kapcsolatos dolgokat felis-
mered, amiket eddig csak filozófusoktól, tanítóktól 

könyvben olvastál, áté-
led, hogy a „semmi” és 
a „minden” voltaképpen 
ugyanaz, az egy katarti-
kus élmény. Felismered, 
hogy ez a Te tudatod, és 
hogy ez a közös tudat 
része, a kettő ugyanaz. 
Olyan örömet ad, hogy 
akár a mennyekig szár-
nyalsz, míg vissza nem 
térsz ide, az anyagba, a 
zártságba, a tömegbe, 
társadalomba.

Ezekről az élmények-
ről társaságban beszél-
getni olyanokkal, akik 
nem élték meg, nehéz 
lehet.

Komplett hülyének 
néznek, nem értik meg. 
De amikor megtérsz Is-

tenhez, vajon nem ugyanezt érzed? Akkor Teréz 
anya, Ferenc pápa, Jeanne d’Arc, Jézus, Buddha, 
Mohamed mind ostobák, szélhámosok, őrültek 
voltak? Pedig embermilliárdok követik őket ma is. 
Mi a különbség abban, hogy valaki több száz, több 
ezer évvel ezelőtt élte át a transzcendenst, vagy ha 
most éli át? Sajnos a legtöbb ember tudata most 
is, régen is zárt volt, megmaradt az alacsony anya-
gi, világi szinten. Ezzel én nem tudok semmit kez-
deni, nem is akarok. A végtelent nem tudod be-
tölteni egy befőttesüvegbe. Ha csavaros tetővel le 
van zárva, pláne nem.

Ez analóg azzal a felébredéssel, amit Buddha 
élt át?

Meg vagyok győződve, hogy teljesen. Arról is 
meg vagyok győződve, hogy nem csak az aya-
huascán keresztül lehet elérni a transzcendenst, 
kapcsolódni hozzá. Ez egy módszer és sokan fél-
nek tőle, de ha félsz, akkor ne ezt válaszd. Ide jut-
tathat egy halálközeli élmény, vagy évtizedes-élet-
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hosszig tartó meditáció gyakorlás, de akár az ima 
is vagy a jóga. Például, ha a halálközeli élmény 
(szintén a DMT hatására) olyan, ahogy leírják, azok-
ban az emberekben is megváltozik valami, onnan-
tól már nem úgy élik az életüket tovább. 

Mennyire látod ezt biztonságos útnak?

Ez is elkezdett már sajnos biznisz szagú lenni, 
megjelentek a neosámánok, akik kutyulnak vala-
milyen kiismerhetetlen, lenyomozhatatlan anya-
gokból főzeteket. Ha valaki egy hagyományos 
régióból való igazi sámánnal próbálja ki, aki ezt 

a szent gyógyítást generációk tudásából végzi, az 
tuti biztonságos. Az Amazonas mentén sem min-
den régióban használják az ayahuascát. Ahol van 
hagyománya, ott van tapasztalat arra, hogy ki a 
korrekt, az ősi, az igazi, a méltó. Ilyen helyen nem 
lehet semmi probléma.

Lehet olyan, hogy amikor belépnek az embe-
rek, a sámán azt mondja, hogy te ne gyere be?

Nem. Én még ilyet nem tapasztaltam. Olyat 
már igen, hogy volt, aki szimpla tripnek vette az 
utazást, velük azért nagyon „ki tud cseszni” a nö-
vény, de mivel végső soron az csak tükör, valójá-
ban saját magával bánik el csúnyán, aki nem veszi 
(magát) kellően komolyan.

Gyerekkorodban volt a zuhanásos álmod. Ha-
sonlított az abban lévő végtelen a szertartás alatt 
tapasztalthoz?

Az álomban lefelé zuhantam, itt meg felfelé. A 
gyermek fél a végtelentől, mert még nem ismeri, 
itt pedig nem féltem, mert pontosan láttam, hogy 
a végtelen Istent, a vég nélküli Szeretet és Hálát 
jelenti. Ebben a transzban tudod, látod, hogy a 
végtelen a végtelen lehetőségeidet jelenti, a vég-
telen emberi minőséget, a végtelen Természetet, 
a végtelen transzcendenst, a végtelen Tudatot. 
Ilyenkor végtelenül hálás vagy és megérkezett.

Ahogy utánanéztem, lehet a főzettől fizikai 
rosszullét, hányás. Ez törvényszerű? Nem befolyá-
solja az élményt a rosszullét negatívan?

Ez hozzátartozik. A test-lélek-szellem egység-
ben van. Ez a hányás-hasmenés nem olyan, mint 
a hétköznapi, sokkal mélyebb, sokkal jelentőség-
teljesebb. Tudniillik itt megtisztulsz, és érzed is, 
hogy megtisztulsz, a „fekete mambát” hányod 
ki magadból és megszűnt a 30-40 éves trauma. 
Jó is, ha hánysz, persze ki szeret hányni, de ez itt 
hasznos. A lelked sötét, mérges részét hányod ki, 
és ezt is érzed akkor. Fizikálisan kegyetlenebb, 
mint a hétköznapi, de lelki-spirituális értelemben 
maga a megtisztulás, ezzel gyógyulsz. Eleve, ha 

méreg van benned, nem is tudsz eljutni a Menny-
országba, a növény hatásmechanizmusa megköve-
teli, hogy csak tisztán tudsz csatlakozni. Meg kell 
tisztulni, azzal együtt, hogy tartottad a szigorú 1 
hónapos vagy min. 2 hetes böjtöt. Alkohol, drog, 
hús, állati eredetű mentes és az utolsó 1 hét szex 
mentes. Teljesen tiszta vegán életet élsz előtte, 
hogy minél kevesebb esélyt adj annak, hogy ilyen 
módon kelljen tisztulnod. Tisztán könnyebben 
tudsz a növényhez is csatlakozni, ő is hozzád, és 
juttok fel együtt a transzcendensbe.

Mi késztetett arra, hogy ennyiszer részt vegyél 
a szertartáson?

Mert a tudás végtelen és azt a fajta anyagnél-
küliséget, testnélküliséget, tiszta lelki-szellemi 
állapotot nem tudom másképp elérni. Túl sok az 
anyag, a teher rajtam itt Budapest belvárosában. 
Beszéltük, hogy mennyi mindent csinálok, az mind-
mind anyag és itt a városban, ahol közlekedés van, 
szmog van, zaj van, ólom, bűz, bitumen, üveg, vas-
beton van, mindenhol körös-körül a Földből ki-
zsarolt kőolajszármazék, itt a terhes anyagban va-
gyok és érzem az anyag roppant súlyát. Ott a tiszta 
lelki-szellemi állapot olyan szinten fel tud emelni 
és meg tud tisztítani, hogy olyan vagy, mint egy 
testtelen Duracell nyuszi és nem érzed az anyag 
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nyomását. Újjászületsz. A végtelen tudás pedig 
tényleg végtelen. Ha évekig nem voltál szertartá-
son, azalatt azért történhettek veled éles traumák, 
ebben a társadalomban, főleg Magyarországon, 
ahol azt látom szomorúan, hogy a gyűlölet, harag, 
agresszió, frusztráció veszi át a főszerepet a min-
dennapokban. Nehéz ebben a városban megúsz-
ni azt, hogy ne nyomjon le a fizikai valóság. Ez en-
gem egyre jobban terhel. Könnyű átvenni ezt és 
ilyenné válni. Pár napot adok ezért magamnak idő-
közönként, mikor ezt le tudom tenni. Nincs időm 
tízezer pszichoterápiás órára vagy két hetem el-
menni Dominikára. Van pár napom egy hétvégén 
és azt szeretném koncentráltan és tökéletesen az 
újjászületésre, megtisztulásra felhasználni. Persze 
a megelőző sok hetes felkészülés, a szigorú böjt 
után. Ha sok új megoldandó feladatod van, akkor 
azokhoz új tudásra is szükséged van és energiára, 
hogy végrehajtsd.

Az aranykalászos gazdaképzést is ezért kezd-
ted, hogy az anyagból ki tudj költözni valahová? 
Hiszen mi is a természetben nyugszunk meg, he-
tekig el tudunk lenni a pusztában.

Igen. Eljutottunk a lényegig. Az ayahuasca egy 
növény az Amazonas-ból, a Föld tüdejéből. Ha 
a Föld tüdejéből egy növény mondja neked azt, 
hogy a lelkedet megtisztítom, akkor arra a követ-
keztetésre jutsz, hogy oda, vissza a forráshoz. A 

Földhöz, a tiszta vízhez, a tiszta levegőhöz, a ma-
dárcsicsergéshez, tücsökciripeléshez, a békakó-
rushoz, a Természethez, az Anyaföldhöz. Ettől ha-
tározottabb állásfoglalást sehol nem kapsz, mint 
ettől a növénytől. Utána egy lóherét sem fogsz le-
szakítani. Észreveszed, hogy milyen tökéletes egy 
fa, milyen gyönyörű a természet. Eggyé válsz a lé-
tezőkkel, érted mit brekeg a béka, mit ugat a ku-
tya (egyébként azt, hogy él, hogy szeret). Az em-
ber egy kis pötty a teremtésben, én azt tanultam 
itt meg, hogy az Élet a legszentebb, az Élet a leg-
erősebb, az Élet van legelől. Isten maga az Élet. 
Minden, ami ez ellen megy, az rossz. Ami az Életet 
szolgálja, táplálja, az a jó, és az a természet(es). 
Állj a város bitumenjén 10 percet gumitalpú ci-
pőben vagy állj a szűz földön, a fűben mezítláb 
ugyanennyit, érzed majd, micsoda különbség.

Ami gyermekkoromban egy furcsaság volt, 
hogy „de habókos ez a gyerek”, erre az ayahuas-
ca-tudás tette fel a pontot. Ez mutatta meg, hogy 
nem én vagyok a furcsa, de ez a normális, a gon-
dolkodó, a cselekvő, az alkotó, a fohászkodó, az 
imádkozó, aki kíváncsi, aki kéri, igényli a forrást. 
Aki képes megállni. A rohanó, anyagi ember való-
jában a nem normális, aki halálos stresszben tölti 
az egész életét a saját befőttes üvegébe zárva. 
Ha visszajövök egy szertartásról, akkor azt látom, 
hogy itt mindenki fordítva ül a lovon és engem 
néznek hülyének, hogy szembe megyek. Pedig 
teljesen abnormális, hogy szűk és sötét vasbe-
tontömbökbe bezárva élünk egy zaj-és füstten-
gerben folyamatos és kíméletlen időviharban, 
időkényszerben.

Hazajössz egy szertartásról, vissza kell igazod-
nod a vállalkozásba, az anyagba. Nem túl nagy a 
kontraszt?

Az sokkal megrázóbb, mint a hányás. De-
hogynem, nagy. Célszerű a szertartás után még 
néhány napig nem visszajönni, hanem adni ma-
gadnak időt, hogy gondolkozz, relaxálj, dolgozz a 
válaszokkal, amiket kaptál. Az első szertartás után 
nem tudtam a lakásban lenni, kimentem a tetőre 
és egy galambba tudtam kapaszkodni, ami élő, 
amit értek, ami közel volt hozzám. Ahhoz tudtam 
kapcsolódni. Mit is keresek én itt a betontömb 
tetején a fekete, olvadt kátrány borításon? Az a 
madár ott a kéményen szabad. Önként van ott. 
Nincs egoja se. Haalleeluujjaa!

Nem válhat ez függőséggé, hogy minél több-
ször át akard élni és valahogy ebben maradni? 
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Vagy nincs ilyen félelmed, mert szeretsz élni és jól 
tudod magad érezni itt is.

Nincs ilyen félelmem, mert kiválóan jól tudom 
érezni magam az anyagi világban is, ha a körül-
ményeim, feltételeim élhetőek, elviselhetőek, 
kielégítőek. Kedves, jó emberek társaságában, 
mint például most, remekül érzem magam. Van 

lehetőségem választani társat, barátokat, munka-
társakat, időt és teret. Ezért is húzok el a városból 
hamarosan a zöldbe, itt zárom előző kérdésedre 
a választ, ezért a gazdatanfolyam is, igen.

Más sajtókban cenzúrázták ezen tapasztalata-
idról szóló beszámolód vagy mellé tettek egy el-
lenvéleményt. Mi az ok a te olvasatodban?

Ti vagytok a harmadik média, aki kíváncsi erre, 
illetve Kadarkai Endre sem erre volt kíváncsi, ha-
nem az Isten-élményeimre. Számomra ez az volt, 
és nem félek erről beszélni, még ha hülyének is 
néznek. Mert ha megengedjük Mohamednek, 
Jézusnak, Buddhának, Krisnának ugyanezeket, 
akkor őket is nyugodtan lehet hülyének nézni. 
Nem emelem magam velük egy szintre termé-
szetesen, de nekem, nekünk nem lehetnek ilyen 
élményeink, ha már ők a profétáink, ők a meste-
reink, őket követjük? Vagy ez csak fal, csak duma, 
csak megjátszás lenne? Engedjük meg akkor bár-

kinek! Isten-élmény. Valószínűleg Feldmár And-
rásnak, Popper Péternek, Müller Péternek, Weö-
res Sándornak, Márainak, Szepes Máriának biztos 
volt ilyen élménye, de Adynak, József Attilának 
is, egészen biztos vagyok benne. Kadarkai rákér-
dezett és a három különböző élményem közül 
az ayahuasca volt a leghihetőbb és földközelibb. 
Nagyon tárgyilagosan fogalmaztam és tömören, 
határozottan erről. Leesett az álluk. Nem hallottak 
róla, pedig Máté Gábor és Feldmár András ezzel 
gyógyít évtizedek óta az USA-ban, meg ezer évek 
óta Dél-Amerikában a sámánok, gyógyítók. Na-
gyon tetszett nekik (Dr. Falus Ferenc volt a társam 
a beszélgetésben), de nem kerülhetett adásba, 
mert Magyarországon tiltott, itt illegális, na ne-
hogy valaki ebbe haljon bele. Elfogadtam, mert 
az indokai itt, ebben a térben végül is valósak vol-
tak, és ott nem volt időm arról beszélni, hogy ne 
kóklernél próbálják ki.

Egy bulvármagazinba készítettek velem inter-
jút, egy spiritualitás iránt érdeklődő, kedves újság-
író lány, de abból meg egy szenzációhajhász című 
cikk lett, amiből a lényeget majdnem kiszedték, 
de legalább az lejöhetett. De láss csodát, nem vit-
tek be a rendőrök, nem lett belőle ügy. Nézd, én 
kipróbáltam az emberiség (általam ismert) leges-
legjobb, leghatásosabb, legáldásosabb gyógy-
szerét, és nem félek a tré, aszimmetrikus, ember-
telen törvényektől egy olyan Magyarországon, 
ahol viszont alkohollal legálisan a halálba ihatod 
magad. És a magyar önként tönkre is issza magát 
legálisan. Mesterséges cigaretta szintén, tehát 
tüdőrákod is simán lehet legálisan, májzsugorod 
is lehet, infarktusod, stroke-od is a mesterségesen 
generált stressztől, amiből a betegségiparnak, 
tehát az államnak adóbevétele van, de egy olyan 
nagy hatású, spirituális gyógyszer, ami vélemé-
nyem szerint az egész emberiséget menthetné 
meg, ha az emberiség akarná, na azt nálunk nem 
lehet, az tiltott. Mindig erről beszélek, mikor „for-
dított világról” beszélek. Én azonban örömmel be-
szélek róla, hátha pár emberhez eljut és felnyitja a 
szemét erre a csodaszerre.

Ezt csak a sámán felügyeletével lehet alkalmaz-
ni, vagy idővel meg is tanítják, tehát tanulható és 
önállóan végezhető a szertartás, vagy iható a főzet?

Csak a sámán felügyeletével. Egy uruguay-i sá-
mánnal, akivel nekem volt szerencsém találkozni, 
van egy tolmácsa – mert itt elhangzik a szertartás 
alatt egy csomó tudás, amit fordítanak -, egy lány, 
aki már több százszor elvégezte a szertartást, ő 
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már úgy úton volt a „beavatódás” felé. De ez a 
tudás maradjon meg ott, ott a helye. Ahogy akár 
a kereszténységnek is meg kellett volna marad-
nia a helyén. Nem százmilliókat megölni a szere-
tet nevében és kiirtani Észak-Amerika összes in-
diánját például. Jézus ilyet biztos nem mondott 
és teljesen életszerűtlen az egész. Az ayahuasca 
növény sosem mondta, hogy fel kell venni az ő 
hitét, hogy őt kötelező elfogyasztani, az ayahuas-
cát egyszerűen nem is lehet erőszakkal alkalmaz-
ni. Ha nem akarsz szertartásra jönni, akkor nem 
jössz, ha nem akarod, hogy hatása legyen, akkor 
nem lesz, meg kell engedned neki, hogy veled 
dolgozzon. Neked szándékkal kell érkezned. Lát-
tam olyat, ahol az ego kizárta a növény hatását. A 
legnagyobb ellenség az agy, a gondolkodás, ez 
a folyamat a szíveddel, lelkeddel dolgozik. Csen-
desedj el, add át magad teljesen, hagyd kint az 
egot! Ezt erőszakkal ugyan hogy lehetne? Meg-
engedem neki, hogy hasson. 

Én pl. azzal a szándékkal mentem, hogy Isten 
mutassa meg magát nekem. De addig semmi sem 
történt, amíg „akartam”. Hát ki vagyok én, hogy 
utasítgassam, elvárjak Tőle bármit? Akkor leesett 
egy pillanat alatt, hogy a-haaa, akkor legyen meg 
a Te akaratod Uram! És abban a pillanatban meg-
mutatta magát, mert meg akarta, hisz’ én azzal a 
szándékkal érkeztem, de az „akarkodással” nem 
engedtem meg, hogy megtörténjen. A „legyen 
meg a te akaratod”, na az a megengedés, az az el-
fogadás. Megkérdezhettem tőle, hogy hol vagy? 
És azt mondta: ITT!, és a szívem közepébe mutat. 
Na ez egy olyan felemelő érzés, olyan kegyelmi 
állapot, amit soha nem felejtek el. Talán ez a Fény, 
az az irány, az a tudás, ez a hit az, amit a faceboo-
kon is láthatsz, ami a Herczeg Zoli-féle milyensé-
gemre rávezet, ettől van. Ez nem hagy nyugodni, 
ez tüzel, mozgat, visz, irányít, és azt hiszem jó felé 
megyek, mert ezzel azért felelősség is van. 

Tehát, ha egyre többször mész, az jobban és 
jobban letisztít. Várható, hogy egyszer csak azt 
mondják neked, hogy: Te nem ilyen voltál eddig, 
most mi történt! Hisz egyre jobban nem az a Zoli 
jön ki onnan, mint aki bement. 

Ezt változásnak hívják, a legüdvösebb, ami tör-
ténhet. Én szégyelleném magam, ha azt monda-
nák, hogy semmit sem változtam. Van egy irány, 
ami felé megyek, a nagybetűs Emberré válás. 
Vagy Istenné válás, amikor szándékosan csak a jót 
keresed és a jót adod, és már nem tudsz megté-
vedni. Elindulsz egy úton és azon egyre szilárdab-

ban haladsz, egyre látványosabban vagy Ember. 
Egyre erősebben és gyorsabban tudsz választ 
adni a kívülről jövő ingerekre, és lehetőleg a he-
lyes választ tudod megadni. Szerintem ez ezt je-
lenti. Abszolút megerősít abban, hogy az alázat, 
szolgálat, tisztelet, az elfogadás az egyetlen jár-
ható út egy ember és egy közösség, a társadalom 
egésze számára. Ez a változás erősíti a jellemed, 
és ha ezt látják kívülről is, ez üdvös. 

Az ember egy nagyon masszív élőlény és a 
sok berögzöttséget nehezen lehet és hosszú idő 
alatt megváltoztatni. Én ennyi szertartás után is 
sokszor azt érzem, hogy csak mákszemnyit vál-
toztam, vissza tudok süllyedni az anyagba, ez a 
modern környezet vég nélkül és könyörtelenül 
dolgozik azon, hogy ne emelkedhess fel.

Engeded is visszasüllyedni magad azok után, 
hogy megtapasztaltad ezeket a dolgokat? 

Ha sokat vállalsz itt az anyagi világban és aka-
dályokba ütközöl, a magyar társadalom nem egy 
elfogadó, nem egy megértő, toleráns közeg, és 
ebben próbálsz haladni, óráról-órára pofán ver 
a kőkemény valóság, akkor nagyon nehéz Budd-
hának maradni, hacsak nem lehetetlen. Emiatt 
nem kárhoztatom magam, hogy nem sikerül. Laár 
Andrásnak például sikerül, Ő hatalmas példaké-
pem, ültem már mellette, mikor vezetett. Ül, áll 
egy dugóban és röhög rajta, én ettől sajnos na-
gyon messze vagyok hasonló helyzetben. Azért 
jó, ha vannak komoly, élő példaképek, tud moti-
válni, még ha ez nem is egy verseny.

Nincs benned tartás amiatt, hogy nyíltan be-
szélsz ezekről?

A párom, szüleim, barátaim féltenek, hogy mi-
ért kell erről beszélnem. Azt tudom mondani, mint 
nektek is, hogy azt érzem, ez nekem dolgom, kép-
viselni és átadni a tudást. Meg vagyok győződve 
a teljes Herczeg Zoli valóságomban, hogy ez egy 
fantasztikus gyógyszer a léleknek. Nagyon sok 
szertartáson jártam, nagyon sok embert láttam, 
sok segítséget, örömöt, tanulást, fejlődést láttam. 
Mert ez működik, kipróbáltam, aki belemerítke-
zett, az mind pozitív hozadékkal jött ki. Annyival 
vagyok tőlük bátrabb, hogy el is mondhatom is-
mert emberként, mert mélyen hiszek benne, de 
soha nem fogom erőszakolni. Pontosan látom, 
hogy hogyan kellene működnie a világnak Sze-
retet-alapon és mikor hazajövök onnan, azt is lá-
tom, a mai, modern világ fonák módon, fonák tör-
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vények alapján működik és dolgozik. A politika, 
a média, a pénz világa pont a fordítottja, amit én 
onnan hozok. Egy olyan fertőzést kaptam az aya-
huasca-tól fentről, vagy Istentől, ami kiirthatatlan 
belőlem, ezt nem tudják elvenni tőlem, és ez az 
igazi erő. Ami itt a világban működik, a legtöbb-
je az Élet ellen megy. Pl. bármilyen háború, ahol 
emberek halnak „vezetőik” akaratára. Az ilyen az 
biztos nem vezető. És az ember se az erőszakos 
halálra, hanem az erőszakmentes életre született, 
ez is biztos!

Büszke vagyok rá, hogy olyan atombiztos tu-
dást kaptam, amit bármikor, bármire használha-
tok. Mire a tudás, ha nem használod?

Költői kérdés. Nem utópia egy olyan világban 
hinni, ahol minden jól működik és minden a pél-
damutatáson alapul?

Nagyon jó kérdés. De, valószínűleg utópia. De 
ezért nem tenni pedig hatalmas felelőtlenség. 
Nem azért folytatom ezt a harcot, hogy a végén 
elérkezzünk a paradicsomba, mert nem érkezünk 
el, nem lehet 8 milliárd embert megváltoztatni, tíz 
milliót se. Talán magamat meg tudom végül. De 
azt, hogy én ezt teszem, ezt az utat taposom, ez az 
életem értelme, nem a végcél, nem az eredmény, 
nem a siker. Életem legnagyobb sikere, hogy ezt 
az utat járhatom. A legvégén csak magammal kell 
szembenéznem meg Istennel. Istennel jóban va-
gyok, szórja az ajándékait, és a szó legnemesebb 
értelmében áldott vagyok és szerencsés, hogy 
ilyen lehetek. Köszönöm! AHO!

Az út a fontos, nem a cél. Lehet elcsépelt már 
a mondat. Persze fiatalon az ember nem érti még.

A Tao maga az út. Persze, ehhez is meg kell 
érni.

Lesznek még további szertartások?

Nekem nehéz, mert nem vagyok vega, meg a 
rock and roll-ból jövök, a böjt nekem elég meg-
terhelő, de félévente – évente muszáj visszafénye-
sedni, visszatisztulni ahhoz, hogy ne felejtsd el a 
tudást, hogy megerősítsen. Egyetlen év ebben 
az anyagi világban egészen kegyetlen tud lenni 
számomra.

A jövőről meg annyit, hogy olyan szinten fertő-
zött meg ez a tudás, hogy valószínűleg abba fo-
gom hagyni a divattervezést, mert 25 év pont elég 
volt, és ebben a 25 évben globális szinten a divat 

felzárkózott a második legszennyezőbb iparággá. 
Nem vagyok hajlandó az Anyatermészetet tovább 
rombolni, én kreatív csávó vagyok, nem „csak” 
divattervező. A kreativitásomat a ruhák és lakás-
felújítások helyett szeretném ebbe a gondolati-
ságba beletenni. Egy olyan mozgalmat, projektet 
találtam ki, egy új zöld gondolatiságot és filozófi-
át, amivel többet tudok használni magamnak is és 
a társadalomnak is, mint a ruhákkal. Ez a KÉK vagy 
a KÉKSÉG. Olyan szinten lett hasznos ez a tudás, 
hogy 2-4 év alatt divattervezés megy, és jön egy 
új, zöld forradalmár, aki már KÉK.

Egy olyan életmódot, életkultúrát, életfilozófi-
át szeretnénk kialakítani, amivel segítjük a Földet, 
segítem magamat, a társadalmat. Példát mutatok 
abból, hogy egy városi ember hogyan talál visz-
sza a természethez. Kiókumláljuk a társaimmal 
azokat a metódusokat, hogy hogyan lehetne egy 
egész társadalmat visszavezetni a forráshoz. Nyil-
ván kis közösségeken keresztül. Ha ebbe teszek 
bele még 25-50 évet, az hasznosabb lesz globá-
lisan, mintha a divatban maradok. A Maslow-fé-
le szükséglet piramis csúcsán vagyok, már adni 
szeretnék, visszaforgatni, és ahogy beszéltük is, 
ezzel újra vissza is kapni. Ez egy örök körforgás. 
Megszültem egy szerintem teljesen életképes 
KÉK modellt, amit 20-25 év alatt felépítünk, jó 
példát mutatva. KÉK, mint Közösségi ÉLET Kul-
túrája, vagy Kiváló Élet Közösség, vagy Kényel-
mesen Élők Klubja, kinek ahogy tetszik, mindig 
az Élet van benne középen. Erre alapozva lehet 
egy új, egészséges társadalmi berendezkedést 
meghonosítani. Ráadásul ez már nem egy jótét 
lehetőség, ez mára egy kőkemény kényszerpálya, 
hogy ne tegyük tönkre a világunkat teljesen. Egy 
fenntartható modell végig vitelében leszek pél-
damutató. 

A legnagyobb tanítás első szertartásaim egyi-
kén, a teljes csendben egyszer csak megszólalt 
a sámán: „Az Univerzum márpedig nem ismeri 
a félelmet. Félelem csak az elmédben létezik”. 
Biztos olvastad már, láttad, hallottad, de abban a 
folyamatban, abban a transzcendens állapotban 
roppant nagyot üt a felismerés. Olyan szinten be-
épül, hogy azt veszed észre, hogy nem félsz töb-
bé. Ha a halálfélelem megszűnik, akkor minden 
félelem megszűnik. Ha minden félelem megszű-
nik, akkor szabaddá válsz, akkor emberré válsz, 
akkor Istenné válsz.

Fotó: Kis Márkó
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LINA ROEDGER

Módosult tudatállapotok 

Mi a Tudat?

Kezdetben, úgy vélték, hogy a tudat = lélek.

Azóta rengeteg megfogalmazás látott napvilá-
got, de egységes definíció nem született.

Az ember tudatát alkotják a percepciók: 
észleletei, gondolatai, érzései 

Módosult tudatállapotról akkor beszélünk, mi-
kor a mentális működés megváltozik vagy eltér a 
szokásosan átélt élményektől. Pl.: alvás, meditáció, 
hipnózis, transz, tudatmódosító szerhasználat.

A tudat funkciója és részei

Önmagunk és a minket körülvevő világ megfi-
gyelése, monitorozása.

A cselekedeteink kontrollja, hogy összhangba 
tudjuk hozni a bennünket körülvevő világgal (tár-
sadalmi elvárások, szülői nyomás).

A tudatelőttes az emlékek tárolását látja el, 
melyek a tudatos figyelem körén kívül vannak, de 
a tudat számára hozzáférhetőek, emlékek, gon-
dolatok, készségek, amelyek pillanatnyilag nem 
részei a tudatnak, de oda beemelhetők, szükség 
esetén hozzáférhetők. Szociálpszichológiai jelen-
tőségük: pl. automatikus döntés és ítéletalkotás.
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A tudatalattiban történik a fájdalmas emlékek 
tárolása, melyek nem hozzáférhetőek a tudat szá-
mára, mert az elfojtás révén a tudattalanba kerül-
nek. Ezek befolyásolják a viselkedésünket, auto-
matikus választásainkat, cselekedeteinket.

Alvás, mint módosult tudatállapot?

Az alvás és az ébrenlét periodikusan ismétlő-
dő életfolyamatok. Az alvás a központi idegrend-
szer pihenő állapota, amikor a külvilággal való 
folyamatos információs kapcsolat ideiglenesen 
megszűnik. Azt a felismerést, hogy az alvásnak 
több szakasza van, az agyi elektromos tevékeny-
ség megjeleníthetősége, az EEG tette kézzelfog-
hatóvá.

Alvás fázisa pl. a R.E.M. fázis, amikor tipikusan 
megjelennek az álmok.

A R.E.M. elsõ szakasza általában az elalvást kö-
vető egy – másfél óra után veszi kezdetét. 

A pihentető alvás része az alfa és /vagy a del-
ta agyhullámok megjelenése is. 

Ezek az agyhullámok is a módosult tudatálla-
pot jellemzői, hiszen ilyenkor tudunk a leginkább 
ellazulni, regenerálódni, kikapcsolni a napi gon-
dokat, élményeket, tapasztalásokat.

Sok technika, pl. agykontroll, theta healing, 
meditáció stb… ezeket a hullámokat próbálja 
előidézni a gyógyítás érdekében.

Meditáció

A meditáció célja a megvilágosodás és a tudat 
megtisztítása, az ego megszelídítése.

Hosszú időt igényel, amíg az elme hozzászokik 
a meditációs állapothoz és képes a totális gondo-

latoktól mentesség állapotát elérni.
Ha huzamosabb ideig, éveken keresztül gya-

korol valaki, képes tartós változást eredményezni, 
áthangolja az egész pszichét. Elvezethet a megvi-
lágosodásig.

Lényege a nem cselekvés, nem gondolkodás 
csak figyelem, teljes kiüresedés és a valódi „én” 
megtalálása, míg végül megszületik a győzelem 
önmagad felett. A meditáció is módosult tudatálla-
pot, mert különböző olyan agyhullámokat gerjeszt, 
melyek segítik az ellazulást és a regenerálódást, a 
magasabb tudatállapotok megtapasztalását.

Az Eriksoni hipnózis és a KIP terápia
 
Ezeket a módszereket leginkább gyógyításra, 

információszerzésre használják. A lelkiállapot ja-
vítására, az élet problémáinak megoldására, fel-
tárására. 

Ebben az állapotban, nem veszíti el az ember 
a testérzetét, tudatát.

Sokkal felületesebb élmény, mint egy valódi 
transz, de ezek az eszközök is a módosult tudatál-
lapot terápiákhoz tartoznak. 

Felhozható általuk a tudatalatti tartalom, viszont 
nem társul hozzá spirituális élmény/megélés.

Timothy Leary (az LSD terápia egyik felfedező-
je) úgy vélekedett, hogy minden embernek (sok-
szor) kellene LSD terápiára mennie, mert olyan 
tudatnyílást okoz, amivel átalakul az emberiség 
fogalma. Túllépve a perszonális szinteken, megél-
jük a transzperszonális állapotot, ahol mindenki 
és minden egy, megszűnik az ego uralma.

Nagyon fontos kérdés, hogy ki, mikor, kivel és 
hogyan alkalmazzon ilyen eszközöket; kihez for-
duljon hasonló terápiás segítségért!
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Transzlégzés és szerhasználat

A transz az az állapot, amikor az egon túllépve 
a személyes én keretein lehetséges túljutni. A tran-
szoló egészen egyszerűen kioldódik a hétköznapi 
tudatállapotából. 

Fellazulnak a határai és a zavaró tudattartalmak 
kioldódhatnak, feltörhetnek.

Itt az Ayahouasca, LSD, transzlégzés módszere-
iről beszélünk.

Egy nagy változás volt megfigyelhető a világ-
ban a ’60-as évek környékén. 

A nyugati ember az amerikai hippi mozgalom 
idején kezdte újra felvenni a saját lelkével és a 
transzperszonális világgal való kapcsolatot. Miu-
tán Albert Hofmann 1943-ban felfedezte az LSD-t, 
az 1950-es és ’60-as években fénykorukat élték a 
szerrel folytatott kutatások, illetve terápiák.

A laikus körökben felelőtlen szerhasználat mi-
att, a pozitív eredmények ellenére 1969-ben betil-
tották az LSD alkalmazását és ebből következően 
véget ért hivatalos tudományos kutatása is.

Az LSD okozta módosult tudatállapotok jóté-
kony hatását felismerve Christina és Stanislav Grof 
legális, alternatív módszer után kezdett kutatni. A 
’70-es évek végén kifejlesztették a holotróp lég-
zéstechnikát, mely szerhasználat nélkül is képes 
módosult tudatállapotot előidézni és nem csak 
önismereti, de pszichoterápiás hatással is bír.

A Grof házaspár kiindulópontja az volt, hogy a 
holotróp állapotokban (nem szokványos vagy mó-
dosult tudatállapotokban) gyógyító erő rejlik, mely 
mindenki számára elérhető. A légzés felgyorsítása 
kitágítja az emberi tudatot és elérhetővé teszi szá-
munkra a születés előtti, illetve a személyesen túli, 
transzperszonális tartalmakkal való találkozást. Ez 
a légzésforma, amit az emberiség ősidők óta hasz-
nál, felszabadítja az elnyomott emlékekhez társuló 
érzéseinket és segít feldolgozni azokat.

Ugyanezt az állapotot, a sámánok pszichedeli-
kus hatású növényekkel és/vagy dobolással érték 
el, illetve érik el a mai napig. Ebben az állapotban 
fellazulnak a pszichés védőgátak, átélhetőek gyer-
mekkori élmények, de spirituális utazásban is le-
het része a résztvevőnek. 

A holotróp légzés vagy transzlégzés mindig 
ahhoz az élményhez vezet el, amire ott és akkor a 
leginkább szükség van. Ezt követően a feszültség 
kioldódik és testileg-lelkileg felfrissülve, életener-
giával feltöltődve, magabiztosabb személyiség-
ként távozhatunk a szertartásáról.

Sokak élhetnek meg Isten vagy halálélményt is. 

Egyedül vagy csoportosan érdemes ilyen 
terápián, szertartáson részt venni? 

Mindenképpen kísérővel érdemes menni, ak-
kor is, ha egyedül vagy a terápiában. Erős transzok 
esetén mindig legyen egy vigyázó, akivel bizton-
ságban érezd magad, mert akkor tudod igazán 
beleengedni magad ebbe az állapotba. 

Ha precíz egyéni figyelmet szeretnél, akkor ér-
demes a kísérővel kettesben menni. 

Ha teljesen járatos vagy már ezekben az álla-
potokban, akkor csinálhatod magad is, de legyen 
mindig kísérőd. 

Csoportban végezve nagyobb az energiatér.

Nem csak a minőségre, de a mennyiségre 
is nagyon kell figyelni!

Holotróp transzlégzést a legjobb 3 havonta vé-
gezni, de maximum havi 1 alkalom javasolt. 

Kúraszerűen is lehetséges, intenzív szakaszok 
beiktathatóak például napfordulókkor (évi 4).

Az eddigi tapasztalatok szerint a spirituális ke-
resők, önismereti fejlesztő emberek körében 4 
féle embertípus van:

Van, aki meditál és nem használ semmilyen 
szert soha. 

Van, aki meditál, de néha használ 1-1 utazást, 
eszközt a fentiek szerint.

Van aki drogokat használ, azt tekinti spirituális 
útnak és fölöslegesnek tartja a meditációt. 

Negyedik típus a drogfüggő, akinél nincs spiri-
tuális fejlődés, tudatszint emelkedés. 

A harmadik csoportnál mindig van egy zavart-
ság, kitisztulatlanság, pszichés káosz. Az első két 
csoportnál ilyen nincs, ők összeszedettek és ren-
dezettek. 

Veszélyek
A Hallucinogének használata esetében (LSD, 
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Ayahuasca) nem alakul ki fizikai függőség, de ki-
alakulhat lelki függőség, ha valamilyen rossz élet-
helyzet kompenzálására használják, a jobb közér-
zet érdekében.

Az Ayahuasca élmény nem játék, elég csúnyán 
is végződhet a pszichedelikus utazás, ha valaki 
a szabályok betartása nélkül, sámán hiányában, 
pusztán szórakozásból kívánja fogyasztani a szert.

Természetesen, mint minden halucinogén ese-
tében, az aktuális lelkiállapot nagyban befolyásol-
ja az élményt. 

Hallottam olyan eseteket, melyek nagyon nem 
végződtek jól. Voltak, akik megszálló entitásokkal 
találkoztak, de volt olyan is, aki nem tudott meg-
szabadulni az élménytől később sem.

A halált is meg kell említeni, mert ha nem jár el 
az ember körültekintően, nem végzi lelkiismere-
tesen a felkészülést és a tisztító hónapot és még 
rossz sámánhoz is fordul, netán sámán nélkül vál-
lalkozik az utazásra, akkor jó, ha tudja, hogy az 
életével játszik!

Fontos a jó fizikai és szellemi állapot.
Én személy szerint senkinek nem ajánlom a 

halucinogénekkel való munkát, csak nagyon kü-
lönleges esetekben, amikor biztosak lehetünk 
benne, hogy csak ez a módszer segíthet és a sze-
mélyiség, plusz a pszichés állapot is megfelelő az 
utazáshoz. 

Saját élményem 

Az én Ayahouasca utazásom akkor lett aktuális, 
amikor édesapámnál rákot diagnosztizáltak. Ezt 
megelőzően már 2-3 éve hallottam a módosult 
tudatállapotok lehetőségeiről és jelentőségeiről, 
de nem volt olyan történés az életemben, ami mi-
att fontos lett volna egy ilyen mély transz megé-
lése. Mikor megtudtam, hogy édesapám rákos, 
annyira letaglózott, hogy mélypontra kerültem.

Szerettem volna átmenni a tudat határain, meg-
tapasztalni a „halált” vagy azt a végső állapotot, 
amit vélhetőleg mindenki megtapasztal az élete 
végén. Hogy tudjam, min fog keresztülmenni, mi 
vár rá akkor, ha eljön a végső út.

Sokaktól azt hallottam, hogy vagy a halált ta-
pasztalják meg, vagy segítséget kérnek a bölcs 
medicine vagyis a növény szellemétől.

Igyekeztem komolyan venni a felkészülést életem 
első ayahuasca élményére, ahová természetesen kí-
sérővel érkeztem. Azt is érdemes megemlítenem, 
hogy korábban rengeteg spirituális élményem volt 

és kb. 15 éves meditációs, önismereti múltam, de 
ennek ellenére voltak bennem félelmek. Mi törté-
nik, ha pánikrohamom lesz, vagy nagyon rossz lesz 
a trip és nem tudok róla lejönni stb.

 
Mit vártam a szertartástól?
A legtöbben, akik saját tapasztalataikról szá-

moltak be, azt mondták, hogy nagy fordulatot vett 
az életük az ayahuasca szertartás után – pozitív ér-
telemben. Ez nem is csoda, hiszen egy rendkívül 
erős élményről és intenzív tudatállapot-váltásról 
van szó, mely kisugározhat az egyén egész életére. 

Szóval azon túl, hogy fogalmam sem volt, mire 
számíthatok, és nem is akartam beleélni magam 
abba, hogy világmegváltó látomásaim lesznek, 
egyre inkább eluralkodott rajtam a rizikók miatti 
félelem. A félelmemből adódóan az első körben 
fele annyi főzetet vettem magamhoz, mint mások 
és még így is nagyon erős volt a tisztulásom és az 
élményem is.

Utólag jót nevettem ezen, mert nekem való-
ban csodálatos utazásban volt részem, de akkor 
és ott erősek voltak a félelmeim.

Az első pozitív élményem, amikor a sámán el-
kezdett énekelni; azt éreztem, hogy ismerem a 
dallamokat valahonnan. Persze erre semmi esély 
nincs, hiszen soha nem jártam korábban olyan he-
lyen, ahol hallhattam volna a dalokat, de minden 
esetre nagyon megnyugtató volt ez a felismerés.

Aztán következett az erőteljes tisztulás, amo-
lyan nyomdafestéket nem tűrő…

Sokan ezt is nagyon nehezen élik meg, nekem 
is okozott kihívást, de amikor oda értem az uta-
zásban, hogy elkezdtem érezni a rosszullétet, egy 
dolog bekapcsolódott az elmémbe.

Átéltem azt, hogy van választásom – vagy a 
rosszullétre, vagy az utazásra figyelek- és innen-
től kezdve már csak a felemelő élményekkel ta-
lálkoztam, melyek leírhatatlanok szavakkal.

Az ember ilyenkor olyan mintha időtereken, 
dimenziókon és fraktálokon utazna keresztül. Le-
írhatatlan szín és formai élmény, melynek a vé-
gén oda érkeztem, ahol minden az örömtől vib-
rál és a szeretet tartja össze.

Soha nem felejtem el, hogy VAN választásom 
és hogy mi vár a halálon túl.
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https://www.rodgerkatalin.hu/
https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
https://www.kalandorkiralyno.com/
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https://kaveszunet-az-elmenek.webnode.hu/kapcsolat/
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BALÁZS KRISZTINA

Félelem a jövőtől

Nehéz időket élünk. Rengeteg minden történt és történik velünk és közvetlen kör-
nyezetünkben, ami megingatja eddigi nézeteinket a Világról. Azt gondoljuk – jogosan 
-, hogy már semmi sem biztos, minden pillanatról pillanatra változik és mi nem tudunk 
semmilyen hatást sem gyakorolni a történésekre. A többség eddig úgy élt, hogy hitte, 
valamilyen szinten képes irányítani az életét, és kezében tartani a gyeplőt. Legalábbis a 
legfontosabb életeseményeivel kapcsolatban. Mindenkinek van egy értékrendje, ami-
nek nyomvonalán keresztül éli mindennapjait, és hitte, hogy vannak dolgok, melyek 
vele sosem történhetnek meg. 

Azonban az elmúlt évek, és jelenünk 
megmutatták mindannyiunknak, hogy -bár-
mit is hittünk- az Élet képes olyan próbatéte-
lek elé állítani bennünket (korlátozott élettér, 
világjárvány, háború, világméretű recesszió) 
melyek kezeléséhez nem rendelkezünk elég 
tapasztalattal, így nincsen rájuk gyakorlatias 
megoldásunk. De vajon miért? Úgy tűnik, je-
lenleg az egyetlen, amit tehetünk, ha áram-
lunk az eseményekkel, és ki így, ki úgy, de 
megpróbáljuk túlélni mindazt, amibe akarat-
lanul belecsöppentünk.

Tanulmányainkból tudhatjuk, hogy a 
nagymértékű és tartós szociális problémákat 
is előállító recesszió, a depresszió. Akkor be-
szélünk Világválságról, ha ez a Világ jelentős 
részére kiterjed. A Világ történetének egyik 
legsúlyosabb recessziója 1929-ben kezdő-
dött és tíz éven át tartott. Többségünk akkor 
még nem is élt, így csak nagyszüleinktől hal-
lottunk róla, és a történelemórákon tanultuk. 
Ugyancsak a világháborúkról.

Szerintem sokan gondoltuk, hogy az em-
beriség már magasabb szintre lépett, és 
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napjainkban ekkora, Világot érintő problémák 
már nem lehetnek, hiszen megértettük, mennyi 
szenvedéssel, értelmetlen áldozattal jár, ha az 
emberek egymás ellen fordulnak, és/vagy min-
dent az anyagi javak felhalmozása alá rendelnek. 
Azt hiszem tévedtünk.

Nem vagyok sem közgazdász, sem politikus 
és nem is ezen oldalak szemszögéből szeretném 
megközelíteni a jelen helyzetet, de 20 éve va-
gyok terapeuta, aki az elme, test és tér kapcso-
latát tanulmányozza, és akihez lelki és testi gon-
dokkal érkeznek az emberek. Igy azt gondolom, 
rengeteg tapasztalatot szereztem ezen idő alatt, 
hogyan befolyásolja az egyén és annak közvetlen 
környezetét egy gondolat, egy érzelem, egy tett.

Tehát a kérdés az, vajon mit tehetünk egy ilyen 
kilátástalannak tűnő helyzetben. Létezhet-e bár-
milyen megoldás, ami segíthetne bennünket 
abban, hogy az elveszett biztonságérzetet visz-
szakapjuk, hogy ne forgolódjunk álmatlanul éj-
szakánként, és hogy visszanyerjük a hitünket, a 
Világba, a szabadságba, az alanyi jogon járó bol-
dogságba?

Mindig csak a mai napot kell túlélni!

 Azok az emberek, akik hiszik, hogy a Világ-
ban minden okkal történik - még a legsúlyosabb 
katasztrófák is - könnyebben vészelik át az ilyen 
gondterhes időket. Az ok, pedig nem máshol ke-
resendő, mint bennünk, emberekben. Ítélkezése-
inkben, gyűlöletünkben, félelmeinkben, anyagi 
javakhoz való ragaszkodásunkban, de legfőkép-
pen a tudatlanságunkban.

Buddha 4 nemes igazságának tanításának 
1-3 pontja szerint az Első Nemes Igazság lénye-
ge, hogy a lét szenvedéssel jár. Ez ered abból, 
hogy az ember sem tökéletes, de a Világ sem, 
amelyben élünk. Létünk során pedig meg kell 

tapasztalnunk megannyi testi betegséget, fájdal-
mat, lelki nehézségeket, félelmeket, szorongáso-
kat, öregséget, majd legvégül a halált. De meg-
annyi nehéz tapasztalat mellett sok boldogságot 
is tartogat számunkra ez a Lét. Azonban minden 
múlandó, így a boldog pillanatok is éppúgy el-
múlnak, mint a nehéz idők. A Második Nemes 
Igazság szerint, szenvedéseink alapja nem más, 
mint a ragaszkodás azokhoz a dolgokhoz, melyek 
múlandóak, azaz mindenhez, ami ezt a Létet jel-
képezi. A leggyakoribb ok, ami miatt szenvedünk, 
a tudatlanság, azaz, hogy nem vagyunk képesek 
értelmezni mindazt, ami körülöttünk zajlik. Vágya-
kozunk dolgok után, hajszoljuk az álmokat me-
lyek nagyon messze vannak tőlünk, örök életet 
és egészséget vizionálunk magunknak, és nem 
tudjuk feldolgozni szeretteink elvesztését. Mivel 
olyan dolgokhoz ragaszkodunk, melyek termé-
szete az elmúlás, ezért mindenképp szenvedni 
fogunk ezek hiányától. A Harmadik Nemes Igaz-
ság arra tanít meg bennünket, hogy a szenvedést 
valójában bármikor megakadályozhatjuk, ha el-
kezdjük észrevenni és értékelni mindazt, ami ép-
pen körbevesz bennünket. Megtanulni nem más 
után vágyakozni, mint ami van – legyen az bármi-
lyen élethelyzet is -, és minden nehézség ellenére 
meglátni az apró örömöket, egy Napfelkeltét, egy 
éneklő kismadarat, a virágos réteket, a szellő si-
mogatását a bőrön, a társunk szemében a szerel-
met, a gyermekeinkben az ártatlanságot, a Föld 
nevű bolygóban pedig mindazt az ökoszisztémát, 
ami miatt egyáltalán létezhetünk. Ugyanakkor 
meg kell tanulnunk elfogadni, hogy minden, ami 
keletkezik, az el is múlik egyszer. Ezért csak addig 
élvezhetjük, amig a fizikai síkon jelen van.

Azok az emberek-akiket még most is moso-
lyogni látsz - mindig a JELEN-re koncentrálnak, 
azaz a MA-ra. Mindig az aznapból akarják kihoz-
ni mindazt, amit lehetséges. Mindegy milyenek 
a körülmények, igazodnak hozzá, és kellő rugal-
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massággal tervezik át nap mint nap az életüket, 
ha az szükséges. Mindeközben nem az elégedet-
lenség energiája lengi őket körbe, hanem inkább 
az ítélkezésmentességé és az elfogadásé.

Tehát a kérdés az, féljünk-e a jövőtől?

Semmiképpen. Hiszen nem szabad elfelejte-
nünk azt a tényt sem a fentiek mellett, hogy ahova 
a figyelmünket helyezzük, azt duzzasztjuk energi-
ával. A félelmeink csupán lehetséges prognoszti-
zációk a jövőre a múltunkból, azaz valóság alap-
juk nincsen. Valóságos csak egy már megtörtént 
tény lehet. De ami meg is történt, nem jelenti 
azt, hogy megismétlődik. Kivéve, ha vonzom azt 
a gondolataimmal, a félelmeimmel. Az évek óta 
tartó félelem, ami körbeveszi a Világunkat, szinte 
törvényszerűen hívta a valami „rossz” bekövet-
keztét. Hiszen a morfogenetikus mező (kollektív 
tudattalan, csoportlélek, kvantum-mező) körbe 
hálózza a Világunkat, és mindannyiunk érzéseit, 
gondolatait, tetteit rögzíti, dúsítja vele a teret, és 
mintegy közös akaratot jeleníti meg a Világunk-
ban. Igy történhetett, hogy jelenleg egyik rossz 
eseményt követi a következő. Minél tovább duz-
zasztjuk a morfogenetikus mezőt ezen félelme-
inkkel, annál hatványozottabban fog megjelenni 
a térben. 

Ha megértettük Buddha tanításait, ha elen-
gedjük a ragaszkodásunkat elképzeléseink felett, 
ha megtanuljuk értékelni mindazt, ami maradt 
és ha képesek vagyunk továbbra is hinni abban, 
hogy a mai nap a lehető legjobb nap, akkor ol-
dani tudjuk a kvantum-mezőben jelenleg igen 
magas fokon mérhető és érzékelhető disszonáns 
frekvenciákat, és megtölthetjük azt félelem he-
lyett szeretettel, egységgel, békével és hittel, hogy 
megérdemeljük a boldogabb, biztonságosabb és 
szeretettel telibb életet.

Mindannyiunknak kívánom, ennek
megtapasztalását.

krisztina@balazskrisztina.hu 
https://www.facebook.com/krisztina3 

www.balazskrisztina.hu

www.spiritual-life.hu

mailto:krisztina%40balazskrisztina.hu?subject=krisztina%40balazskrisztina.hu
https://www.facebook.com/krisztina3
http://balazskrisztina.hu/
https://spiritual-life.hu/
https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/


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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DIANA MERAL YAMAK

Izzasztó kunyhózás, avagy 
a Halál megtapasztalása - 
Utazás Önmagad felé

Én mindig nagyon imádtam - imádom a kihívásokat, a különlegességeket, mindenféle indián 
és egyéb népi alternatív szer/szertartás kipróbálásától egészen a fehér cápával úszásig. (Ez utób-
bi még várat magára) Egyszerűen nyughatatlan a kíváncsiságom.

Mivel ebben a hónapban felmerült az ayahuaska szertartás körüljárása a magazinban, így én 
nem ezt veszem most górcső alá. Rögtön a Mexikói hazatérésem után részt vettem egy Izzasztó 
kunyhó szertartáson Kovács László aka Öskü Fehérhollónál.

Választottam. “Belehaltam”. Kiüresedtem. Újjászülettem.
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Amikor a barátnőm rám írt, hogy volna-e ked-
vem menni, megkérdeztem a testem, hogy “Ha 
választom az izzasztókunyhót, az mit teremt?“ Hát 
mondanom sem kell, kitágult a világom és ilyen 
jó teresnek éreztem magam, amit “Full Body Hell 
Yess”- nek fordítok le mindig. “Naná, megyek! 
Gyerünk!”

Mielőtt megérkeztem volna a szertartásra, fo-
galmam nem volt, hogy kellene egy ilyet elkép-
zelni pontosan. Mexikóban el akartam menni - Te-

mazcal a neve, de valahogy itt Magyarországon 
kellett ezt megtapasztalnom. 

Amikor megérkeztünk, engem egy picit beval-
lom, elkapott egy pánik attól, ahogy megláttam a 
40 embert Bugacon építeni magát a máglyát. Bár 
a telek egy csodálatos, teres, csendes, határtala-
nul nagy és szakrális hely, arányaiban a “kunyhó” 
viszonylag picike volt.

“Több kunyhó is lesz vagy hogy fogunk befér-
ni?“ - tettem fel a számomra égető kérdést, mert 
nekem természetesen mindent kell tudnom előre 
és mindent is kell tudnom kontrollálni.

Aztán elkezdtem körbe sétálni a lovarda körül, 
belakni, magamba szívni a tájat, a hideg, csípős, 
ködös időt és azokat az energiákat, amik elkezd-
tek felébredezni.

Vittem magammal terheket, vittem magammal 
kérdéseket, belső vívódásokat…egy nagyobb 
választás előtti félelmet és izgatottságot. Merre 
megy az utam…hol is van az én igazi szívem, a 
hazám valójában?

Viszont abszolút arra akartam bízni magam, 
hogy most mit láthatok meg magamból. Minden 
egyes ilyen bevállalós extrém programmal, vagy 
kaland utazással Önmagamra vagyok kíváncsi, 
a belső erőmre, arra, mi lakozik még bennem, 
hogy állok helyt helyzetekben, mennyire vagyok 
kreatív, mennyire bízom rá magam a gondviselés-
re és az önmagamba vetett hitbe, hogy “Minden 
rendben van” és “Képes vagyok bármire”. Kicsit 
eddzem a kontrollnélküliséget is.

Mire körbeértem elkezdődött a felkészülés és 
a máglya begyújtása, ami alatt már ott pihentek 
a kövek, amik majd izzó állapotban bekerülnek a 
kunyhóba. A kunyhó pedig már megépült, felké-
szülve az utolsó szertartására.

Elmesélte Holló, hogy a kunyhó maga az anya-
méh, ahova bemegyünk és amikor kijövünk, új-
jászületünk. A kunyhó kapujából vezetett kifele 
egy kikövezett út egészen a fáklyáig, félúton egy 
oltárral. Ez a köldökzsinór. Megkértek minket, 
hogy ne “vágjuk” át, ne menjünk rajta keresztbe, 
csak megkerülve. Az oltárra letehetted a te ásvá-
nyaidat, amiket megtisztítani, feltölteni szerettél 
volna. Annyira gyönyörű és szívhez szóló, teljes 
mértékben autentikus volt az egész. 

Amikor begyújtották a máglyát, mindenkinek 
kellett fogni egy kis ágat, amibe beletöltötte azo-
kat a dolgokat, gondolatokat, amiket le akart ten-
ni és amiket nem akart tovább magával cipelni.

Elkezdődött a zenélés, az éneklés, a sámán-
dobolás. Elkezdett bizseregni a levegő. Indián 
hangulatú énekek, magyar szöveggel, felajánlás 
az istenek, az erők, kegyelem és védelem, támo-
gatottság energiáinak a meginvitálása.
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Amíg leégett a máglya, addig elvonultunk a fűtött jurtába, ahol húz-
hattál egy kártyalapot útmutatásnak, valamint ment körbe egy ereklye, 
ami, ha nálad volt, akkor felszólalhattál és elmesélhetted miért jöttél, mit 
hoztál, mire vágysz. Kérdezhetted Hollót a kártyáról, akiből végtelen sze-
retet és bölcsesség áramlott. A tanulságot közelítette meg, de rád hagyta 
mégis, mit jelent neked. Igazából az egész közösség ilyen megtartó volt, 
befogadó, elfogadó. Az ellenállásaik, ítéleteik a földdel voltak egyenlő-
ek. Zéró. Nada. Önmagad lehettél. 

Én egy olyan lapot húztam, ami azt mutatta, hogy jön nekem megerő-
sítés a vágyaimra.

Megbeszéltük az öltözetet, hogy pontosan hogy fog kinézni az egész 
kunyhózás. Hány kör lesz, valamint be lettek mutatva a segítők - a Víz 
asszony, a Gyógyfüves asszony és a Kövek őre. Nagyon indián, sámános, 
de ugyanakkor ősmagyar gyökerekhez közeli hangulatom volt.

Víz asszony: Aki, amikor kijössz és elhagyod a kuhnyót gondoskodik 
arról, hogy finom áldott kútvizet kapj és felfrissülj.

Gyógyfüves asszony: aki bent van velünk a kunyhóban és minden 
perzselő kőre egy natív amerikai/ősmagyar gyógynövényt szór.

Kövek őre: Aki felelt azért, hogy a köveket hozta be nekünk a kunyhó-
ba és életben tartotta a máglyát.

Öltözet: semmi olyan, ami leolvad rólad, vagy inkább rád olvad. (für-
dőruha kizárva) pamut szári szerű lepel, pamut alsónemű, törölköző, a 
végén pedig váltás ruha, köntös. 

Én is vittem egy óriás törölközőt, egy lepelben voltam, valamint egy 
kis törölközőt az arcomnak. A köntösömet meg kikészítettem a padra.

Elmondta Holló, hogy négy hivatalos kör lesz (4 x 20 perc), valamint 
egy kinti csendes kör a szabad levegőn. Minden kör végén van egy szán-
dék meghatározás és utána, ha valaki nem bírja, elhagyhatja a kunyhót, 
viszont vissza már nem lehet jönni.

Amikor elfogytak a kérdések, először a férfiak öltöztek át, majd a nők és 
szépen a máglyát sorba állva elindultunk, hogy beülhessünk a belső térbe.

Mielőtt beültél, a vizes asszony megtisztította a lábadat, valamint el-
mondták, hogy a belső vájatot - ami a köveknek volt fenntartva - jobbról 
kell megkerülni akkor is, ha az ajtó közelébe foglalsz majd helyet. Meg-
mutatták, hogyan vegyük fel a kapcsolatot Földanyával és egy kis leboru-
lással, köszöntjük őt… No és végül csak befért a 40 ember 3 sorban. Én 
az első sorban ültem.

https://szattvajoga.hu/
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Elkezdődött…

Amikor mindenki bent volt, még hangosan 
megfogalmazhattad a szándékodat önmagad-
nak, a közösségnek és ami nekem nagyon tet-
szett, hogy mindenki mindenkinek a testvérének 
számított. (Én török vagyok és Törökországban 
pont ugyanez van, hogy a vadidegenek is egy-
mást kardeşim-nak, azaz testvéremnek hívják.) 
Egységközösség volt és ezt a tettekben, a jelen-
létben lehetett megtapasztalni.

Mi emberek a mai világban azért szenvedünk 
sokat, mert folyamatosan kívülállónak, egymástól 
elkülönültnek éljük meg magunkat, egyedül küz-
dünk és kényelmes távolságot tartunk még saját 
magunkkal is. Amikor pedig elkezdesz meditál-
ni, vagy elmész egy egozás mentes ilyen térbe, 
rájössz, hogy a legnehezebb és fárasztóbb fel-
adatod valójában fenntartani az elkülönülést és 
a falakat másokkal szemben, a természetes és 
könnyed állapotod pedig, hogy Jelen legyél a 
Mostban az Egységben.

Elmondták, de érezhető is volt, hogy itt ereszd 
ki a hangod. Voltak bent dobok, hangszerek (amik 
bírták a meleget). Itt nincs olyan, hogy hamis vagy, 
meg ciki, nem kell szabadkoznod, ha hozzáérsz 
valakihez, nem kellett azon aggódnod (de persze 
én aggódtam az első kör elején még) hogy mit 
gondolnak majd mások. Egyszerűen úgy vagy el-
fogadva, tisztelve, szeretve ahogy vagy.

Szabadítsd fel magad!

Első két kör: Én bevallom nektek, hogy nagyon 
fázós gyerek vagyok, szóval 30 fok alatt szétfagyok. 
Szóval itt nekem az első kör pont egy jó bemelegí-
tő volt. A szépsége, hogy ültünk és a Kövek őre el-
kezdte behozni a köveket, amik jó nagy izzó dara-
bok voltak. Mindegyikhez fogalmazott szándékot/
felajánlást Holló. Ez az Ősapáknak… Ősanyáknak… 
A csodás magyaroknak… bejött 7 db kő. Mindet, 
amikor bejött meg”fűszerezte” a Füves asszony, 
gyönyörűen kis csillagokként elégtek a perzselő 
köveken. Érezni lehetett azokat a finom feloldó-
dó gyógynövényeket a levegőben. Minden követ 
megérinthettél, ha úgy érezted, szeretnéd a hozzá 
fűződő blokkokat “kiégetni” magadból. 

Ebben a körben rengeteget énekeltünk, én ki-
csit visszafogottan itt még bátortalanul.

Minden kör végén volt egy kimondási lehető-
ség, a folyamatod vagy a szándékod meghatáro-
zása, majd pici szellőztetés és a döntés: Maradsz 
vagy kimész.

https://szattvajoga.hu/
https://www.facebook.com/kalandorkiralyno
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Aki ki akart menni 
közben, őt is megtar-
totta a tér, a közösség. 
Erősítettük, emlékez-
tettük rá, hogy mire 
képes, hogy van ben-
ne erő és ami most 
vele történik az az 
Elme menekülése.

Nálam a felszaba-
dulást a második kör 
hozta, ahol már kitár-
tam a mellkason, nyúj-
tózkodtam, bátrabbá 
váltam, elkezdtem 
beszállni ténylegesen 
a hangommal, a cset-
tintéssel, hangutánzá-
sokkal a közösségbe, 
elkezdődött egy fel-
szabadulás, kinyilat-
koztatás, elengedés. 
Már nem tartott annyi-
ra kordában az elme, 
megérkeztem a meg-
engedésbe.

Itt újabb 11 kő érkezett be (ha jól emlékszem) 
itt jött be “Magyarországnak” szánt kő is és abban 
a pillanatban el is tört nálam a mécses, a hálától, 
amit ettől az országtól kaptam, bármerre is ve-
zessen az utam tovább. Itt már nagyon érződött 
a forróság, főleg az első sorban. Égető érzés volt.

Kívánhattál a második kör végén is - én édes-
apámnak kívántam könnyedséget a mostani ül-
dözött helyzetére - de itt nem csak magadnak 
kívánsz, hanem mindenkivel száll az áldás.

Ami pedig az apropója az összes kívánságnak, 
kimondott kéréseknek és szónak, hogy amikor a 
legvégén együtt szétszedtük a kunyhót, leszed-
tük a fedeléül szolgáló takarókat, akkor szállt fel 
az égbe Ég Atyához minden szív és szó, szándék.

Visszatérve a második körhöz, Holló mindig 
valahogy érezte, akármilyen sötét volt, hogy ki 
akar kimenni, kinek a teste nem bírja most és 
volt neki egy megtartó elfogadó tér. Nem kellett 
szégyent éreznie, csak azt érezte, hogy nem baj, 
hogy itt van vége, engedje meg magának, a tes-
tének, hogy most ezt tapasztalja meg.

Nálam más volt a helyzet. Ugyebár. “Mit ne-
kem meleg, én bírom.” A jó kis egomat bevittem 

párosítva a gyűlö-
löm a hideget gon-
dolatokkal. Hát a 
harmadik kör bru-
tális volt. Ott elért 
engem a “Halál”. Itt 
ugyanis bejött vagy 
15 izzó kő megint, az 
előző 18 mellé. Nya-
kon öntve kamillás 
vízzel jó alaposan. 
Nem egyszer…Nem 
kétszer…Hanem fo-
lyamatosan.

Minden körnek 
megvolt a szándé-
ka és neve, és minő 
véletlen a harma-
diknak a Bardo volt. 
Azaz a köztes létálla-
pottól való megsza-
badulás.

Annyira nagy for-
róság lett, de annyi-
ra, hogy azt éreztem 

leég a bőröm egészen a csontomig és elég a 
testem. Magam elé terítettem a törölközőt (mert 
ugye én az első sorban ültem, közvetlen a forró-
ság magjánál), de még így se kaptam levegőt, na-
gyon fájt az egész.

Nagyon forró volt és nem kaptam levegőt. 
Elkezdődött nálam egy fulladásos pánik roham, 
hogy legszívesebben felálltam volna és gyorsan 
kimenekültem volna, mert a vészcsengő a fejem-
ben folyamatosan villogott, hogy Halál… halál… 
halál… megfulladsz, nem kapsz levegőt, úristen… 
megsemmisülünk… gyorsan menekülj… megha-
lunk… meghalunk… nincs visszaút…

Annyira erőteljesen mondta az elmém a rette-
gést, a fulladást és annyira nem kaptam levegőt, 
hogy teljes halálfélelem lett rajtam úrrá… De tud-
tam, hogy ez csak az elme.

Én már régóta elég jól kapcsolódom a tes-
temmel, ezért tudtam, hogy itt nem Önbántalma-
zásról van szó, amikor a testem nem bírja, de én 
kényszerítem, hanem az Elme az, ami megtörni 
látszott. És én hagytam… nagyon féltem… de 
hagytam… hogy most itt megtörténjen, ami le-
hetséges. Figyeltem.
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Csak locsolta, locsolta, 
fűtötte fel a kunyhót a Mes-
ter, nekem meg egyre job-
ban haldoklott a jelen lévő 
lényem, a forma, a struktúra, 
a fixált ideák, a nézőpontok, 
a múlt, a jövő, a vagyok…

Eldőltem egy vadidegen 
combjára, picit a kunyhó 
széle fele és bekapcsolt az 
önnyugtató tudatosságom.

“Minden rendben, nyu-
gi… nyugi… itt vagyok ne-
ked testem… minden rend-
ben… nyugi, nyugi, nincs 
baj, nyugi, nyugi.” Figyeltem.

Éreztem, hogy pánikol 
a testem és mozdulna, két-
ségbe van esve, az elmém 
zakatol, menekül, bedob mindent, hogy feladd, 
hogy menj ki. “Most azonnal állj fel, gyorsan, si-
ess, még nem késő. Szétégünk úristen… megha-
lok… meghalok… meghalok. Add fel! Add fel! 
Menj ki! Meneküljünk gyorsan.” Küzdöttem, har-
coltam saját magammal.

Érezte az elme, hogy közel a pusztulás, hogy 
nincs tovább menekvés, nincs tovább illúzió. 
Csak a Van.

Az volt bennem, hogy ha itt kell meghaljak, 
akkor megengedésbe vagyok azzal is. Nem volt 
bennem ellenállás, kontroll, akarás, késztetés, bi-
zonyítás, csak a Van. Csak a 
pillanat. Továbbra is Figyel-
tem.

“Lélegezz! Lélegezz! 
Semmi baj, nyugi… nyugi… 
nyugi. Lélegezz!” 

Az Önnyugtatás a Ve-
kengéssel párhuzamosan 
dolgozott bennem. És Én 
továbbra is Figyeltem.

A többiek teret tartottak 
a vekengésemnek, hagyták, 
hogy egyedül harcoljak a 
démonjaimmal, de mégis 
az erőmben tartottak. Hagy-
tak nekem helyet, engedtek 
a földre feküdni. Önmaguk-
tól adtak helyet, figyeltünk 
egymásra.

Engedtem, hogy történ-
jen velem a halál. Bizsergett 
a testem, lüktetett a fejem, 
pánikoltam, fulladtam és 
egyszerre végtelen béké-
ben is voltam. Figyeltem. 

Aztán belelazultam az 
elfogadásba. Engedtem, 
hogy megsemmisüljön tel-
jesen, testileg, érzelmileg. 
Megsemmisüljön az el-
mém, a kontroll, az agyalás. 
Egy köztes állapotba érkez-
tem. Ahol egy szemlélő, egy 
egység van egyszerre jelen. 

Tudtam, hogy ha meg tu-
dom figyelni a hullámokat, 
a testi tüneteket, amik vált-
ják egymást, akkor az nem 
én vagyok. Az csak az elme, 

ami abban érzi komfortosan magát, amit irányíta-
ni tud, amit vezetni tud, de itt nem volt már kiút-
ja, csak a feladás, a megadás. Kiüresedtem. Még 
éreztem a fájdalmat, a testemet, de már nem volt 
félelem, csak béke, nyugalom és Jelenlét. Átad-
tam magam, nem számított már mi történik. Eler-
nyedtem.

Megsemmisült minden agyalás… minden 
megfelelés… minden szorongás… minden el-
lenállás. Csak Vagyok. Abban sem voltam biztos, 
hogy még élek. Csak szemlélődtem ki a fejemből 
gondolatok nélkül. Könnyedén. Lélegeztem.

Aztán ahogy feküdtem a 
földön, egyszer csak meg-
csapott egy kis hideg le-
vegő, ami szivárgott be a 
kunyhó és a talaj közt. Én, 
aki gyűlölöm a hideget, 
már a látványától is rosszul 
vagyok, hirtelen végtelen 
hálát éreztem az éltető friss 
szellőért. Átértékelődött 
bennem a hideg. Itt éreztem 
egy mély megbecsülést a 
hidegért. Vége lett a körnek.

Lehetett mozdulni, el-
hagyni a kunyhót, de ma-
radtam. A kör végén a 
megosztásnál pedig azt kí-
vántam mindenkinek, hogy 
Túl tudjon lépni a tudaton, 
az Elme hatalmán.
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Maradtam a negyedik körre. A Teremtés köre. 
Mit szeretnél teremteni az Életedben?

Picit hátrébb húzódtam… Megsemmisülten, 
teljesen más dimenzióban.

Bejött 28 db kő, az előző izzó 33 kőre. Itt már 
tényleg elviselhetetlen volt a forróság, ráadásul 
egy kondérnyi vízzel locsolták meg… Nem bírtam 
ki mozdulatlanul. Se hang nélkül. Olyan hangok 
szabadultak ki belőlem is, olyan hangos ordítás, 
sikoly, amit még én se ismertem magamból.

Senki nem bírta elviselni hang nélkül. Ha valaki 
kívülről hallgatott volna minket, azt gondolhatná, 
hogy élve nyúznak minket. Visítottunk torkunk 
szakadtából.

Konkrétan ilyen érzés lehet elégni élve a mág-
lyán. Akkora felszabadulás és megszabadulás 
volt. Kieresztettem a hangom.

Történt közben, hogy totálisan lecsúszott ró-
lam az anyag és egy szál alsóban találtam ma-
gam. Bekapcsolt volna az Elme, hogy “Megszé-
gyenülsz! Ciki! Öltözz fel, meglátnak! Mit fognak 
szólni?” és egy pillanat alatt összerántotta volna a 
világomat egy szűk valóságba, kizárva a választás 
lehetőségét.

Jött a tanítás: Mit szeretnél teremteni az Éle-
tedben? “Szégyentelenséget’ Amikor Önma-
gamként létezhetek. Amikor nem számít, hogy 
ezt ki címkézte negatívnak, pejoratívnak. Nem 
számít az óvónő, aki korlátozott téged anno azzal, 
hogy “te szégyentelen”.

Amikor szégyentelenül csak létezel, anélkül, 
hogy aggodalmaskodnod kéne azon, ahogy ki-
nézel, ahogy beszélsz, ahogy megjelensz, ahogy 
hibázol. Csak pusztán Önmagadat adod és Léte-
zel. Ezt a Szégyentelenséget kívánom nektek is.

Ez a kör rövid ideig tartott, de nagyon inten-
zív volt. 

A végén remegő testtel hagytam el a kunyhót, 
másztam ki a “szülőcsatornán a méhből” újjászü-
letve, hisz az, aki voltam előtte, teljesen lecsupa-

szodott és megsemmisült. Minden definíció, for-
ma, struktúra… Hálát adva Föld anyának.

A vízasszony megtámogatott, adott friss vizet, 
majd az ötödik kör néma csendben zajlott 20 per-
cig, kint a tanyán. Mindenki Önmaga és a környe-
zet csendjében, az ürességben. Sétálhattál, vagy 
csak feküdhettél a hideg földön.

Lehullott a lepel bennem - hogy kinek a való-
ságát teremtem én, és hogy Nagyobbat kell vá-
lasztanom ahhoz, amit én szeretnék teremteni. 

Önmagamhoz legyek hű, itt az Idő!
Néha le kell süllyedni Magadban a legaljára, 

hogy feldobbants onnan egy nagyot!

Kaphattunk hideg zuhanyt, meleg teát, átöl-
tözhettünk, beszélgethettünk, majd megint ösz-
szegyűltünk a Jurtában. 

Ez egy nagyon kemény kunyhózás volt, brutáli-
san nagy energiákkal, nagy forrósággal, hatalmas 
darab friss kövekkel a Pilisből.

A gyógynövények, a tisztulás, a szándékok, a kí-
vánságok, a zene, a dobolás, olyan Egység érzés 
volt bennem. Minden felemelő és természetes. 
Ha valaki akarta, megoszthatta az élményeit, éne-
keltünk doboltunk, majd újra húztunk kártyalapot, 
ami nekem az Illúziókon túl lap volt, amikor meg-
nyílik a harmadik szem és csak úgy vagy és csiná-
lod a dolgodat. Utazol Önmagad felé.

Nincs Szégyen. Nem szégyen, ha kérdezel. Te 
sem vagy Szégyen, nem vagy Elrontott. Nem kell 
téged kijavítani. Van hova fejlődni. Mindig lehet 
hova. Már most elég vagy, úgy, ahogy vagy. Ezt 
ne felejtsd el soha!

Idegen emberként mentünk be a kunyhóba, 
ahol mindenki küzdött a saját dolgaival, és együtt 
is küzdöttünk, majd egymásnak is felajánlottuk a 
kívánságainkat és végül egy egységként jöttünk 
ki. Egyek vagyunk. Veled is, aki most ezt olvasod. 

Annyira sok kedvesség van bennetek em-
berekben, annyira gyönyörűnek látlak titeket. 
Pont azokat az apró “hibákat”, amiket rejtegetsz, 
amiktől eredeti, megismételhetetlen vagy, amit 
szívedben titkolnál, és csak ritkán mutatod meg 
valakinek, a sebezhetőségedtől vagy egy igazi 
Csoda a szememben.

Szeresd Magad, mert én akkor is, ha nem is-
merjük egymást, Szeretlek Téged! Egyek vagyunk! 

Legyél Szégyentelen! Teremtsd túl ezt a való-
ságot! Teremts túl en engem! Teremtsd túl Ön-
magad!



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

Ebben az írásomban Egyiptomról szeretnék egy rövidebb összefoglalót írni, hiszen akik fog-
lalkoznak a tudatossággal, önismerettel, elengedhetetlen, hogy a Tudatosság, Mágia bölcsőjéről 
megfeledkezzenek.

Gyerekkoromtól nagyon vonzott Egyiptom, de a történelem órákon egész mást hallottam róla, 
mint amit éreztem. Így sokat olvastam ebben a témában és kutattam az igazságot, mivel renge-
teg téves hiedelemrendszer él a mai napig ezzel kapcsolatban. Sok időt vártam mire végre kiju-
tottam erre a Szent helyre, ahol emlékek is előjöttek. Egy-két írásomban tettem is kicsi kitérőt az 
egyiptomi tanításokra, de mi ez a hely a turista látványosságon kívül? Mit ad, ha nyitottan, befo-
gadóan látogatjuk meg a piramisokat, templomokat? A saját tapasztalataim és emlékeim révén 
szeretném kicsit felnyitni a kedves olvasó szemét, hol milyen energiákkal találkozhat.

Tudatosság és Egyiptom
Tudatosság a mindennapokban
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Egyiptom a mágia fellegvára volt, melyeket a 
félistenek hoztak létre, avagy földönkívüliek, hi-
szen ezek az ábrák mindenhol fellelhetők, legin-
kább Osireion-ban, ahol az Élet Virága is található, 
mindazok mellett a falak tele vannak vésve azzal, 
hogy honnan jöttek a félistenek. Égi bárkákon. 
Thoth-ot tartották a Mindent tudónak, tőle ered 
az Élet Virága szimbólum is, ami az univerzumban 
lévő összes tudatszintet, dimenziót magában fog-
lalja. Kulcs a térhez, időhöz, tudatossághoz, mint 
ahogy az érzelmek és gondolatok is rezgéssel bír-
nak, így természetesen Mindent magában foglal. 
Azt tanítja, hogy minden az univerzumban a szak-
rális geometrián alapul, a természet is, erre épül a 
Merkaba is. Thoth volt az egyiptomi kultúra mega-
lapítója, akit később Hermészként is ismerünk.

Egyiptom a misztériumiskolákról nevezetes, 
mivel Atlantisz elsüllyedése során a tudást ide 
helyezték át. Az egyiptomiak tökéletesen ismer-
ték a csillagászatot, az emberi testet és a lélek 
evolúcióját. Thoth templomában megtalálható 
minden, a mai időkkel kapcsolatban. A Föld pre-
cessziós mozgása (25920 év és a 2160 éves kis 
ciklusok), így pontos ábrázolások vannak a sö-
tétség korszakára és a felemelkedésre is. Az em-
beriség fejlődési ciklusait gyönyörűen ábrázolja, 
szinte hihetetlen pontossággal Thoth Világmin-
denség Rendjének temploma. Tisztán érzékelték 
és látták, hogy életek százaira van szükség ahhoz, 
hogy az emberiség megjárja a fejlődés, önma-
gára ébredés útját. Életüket áthatotta a kozmikus 
tudás és rendszer. A papok, papnők tudásukat 
ezeken a helyeken halmozták fel, ahol gyakorol-

ták mágikus erejüket is, tudásukat pedig a falak-
ba vésték; tehát egyfajta kozmikus könyvtárként 
is működnek. A papok a fáraót is szolgálták taná-
csokkal, iránymutatásokkal. Ezek a templomok 
a mai napig őrzik az energiákat, melyeket mi is 
tudunk használni. Sok égi kapu pedig újra akti-
vizálódott és egyre aktívabb lesz a korszakváltást 
segítő, támogató, emlékező erőként. Kik asztrális 
képességekben fejlettek, tudják használni ezeket 
a kapukat és energiákat.

A papságokat is a félistenek alakították ki, 
de ide csak nagyon komoly képességekkel ren-
delkezők jutottak be, kiket már gyerekként kivá-
lasztottak. A templomokban százak, ezrek éltek, 
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a tanulókat Neofitáknak hívták. A Hórusz szeme 
misztériumiskolák (Napisten iskolái) alapja a 7 év 
volt, akik minden beavatást és próbát kiálltak 21 
év tanulás után, ők lehettek papok vagy papnők. 
Hórusz a mindent látó és halló, aki mindenek fö-
lött átlát. Drunvalo sokat ír mind a Merkabáról, 
Élet Virágáról, Egyiptomról. Érdemes a könyveit 
átolvasni.

Minden templomnak megvan a saját tanítása, 
információja az univerzumról és más-más energi-
ákat közvetít. A cél mindig a tisztulás, rezgésszint 
emelés vagy akár tudatváltás volt, ami dimenziók 
közötti utazást tesz lehetővé.

Dimenziókapukkal (asztrális kapukkal) talál-
koztam több helyen is. Thoth földalatti városában 
3 kapu is található, aki érzékenyebb, oda sem kell 
állnia, beszippantja. Elephantin szigetén a Nílus 
mellett is nagyon érzékelhető kapuk találhatóak, 
melyek vörös gránitból épültek, a thébai Luxor 
templomában és a karnaki templomban is lát-
tam hasonlókat. Egyébként minden templomban 
megtalálhatóak, amit csak avatott, érzékeny vagy 
emlékező vesz észre.

A beavatott tanítványok Egyiptom összes 
templomában tudást és képességeket kaptak, 
hogy növeljék életenergia szintjüket és erősít-

sék idegrendszerüket. Sok templomban meg-
találhatóak a Hathor energiák, nagyon komoly 
idegrendszer erősítők. Mindegyiknél ugyanaz a 
tapasztalatom volt, mintha magasból a lift lezu-
hanna és csoda, hogy nem estem el.

Kalabsha Ré, a Napisten temploma volt, olyan 
hatással van az emberre, hogy a lélek elkezdje le-
tenni a fejlődést akadályozó korlátokat. Az asszuáni 
gát mögött található, állítólag itt képezték ki a fá-
raó hadseregét. A vandalizmus jelei meglehetősen 
tönkretették a falakat, így kevésbé fotogének.

Komombo a félelmek leküzdésének helye, amit 
Hórusz és Szobek tiszteletére emeltek fel. A tudat 
kettősségével foglalkoztak, mint jó és rossz, bá-
torság és félelem, fény és sötétség, minden, ami 
a polarizált világunkban létezik. Itt volt a krokodi-
los beavatás is. Éhes krokodilokkal teli sötét la-
birintusból kellett a beavatottnak megtalálni az 
utat. Tehát el kellett hitetni, hogy te is krokodil 
vagy, nem táplálék. A 3.szem látást, az intuíciót, 
a Vagyok-ot kellett használni a túlélésre. Komom-
bo-ban megtalálható a 7 csakra kamrája is, de az 
energiákra figyelni kell, mert nem mindig ugyan-
abból az irányból indul, az őrök mellett nagyon 
éberen kell meditálni, nyitott szemmel, mert itt 
azonnal rád tapadnak és balhé lesz.

Ramasseumban, amit Anubisz és Ré tisztele-
tére építettek, található az Életfa, a mögöttes ro-
mokhoz is érdemes kimennie annak, akit hív, a 
romok alatt labirintus található.

Karnakban, a legnagyobb templomban szinte 
minden megtalálható, amit a Napistennek szen-
teltek az emberi tudatosság fejlesztése céljából. 
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Karmaoldó templom, dimenziókapu, ami a sok 
használattól elszíneződött, obeliszkek, a Szkara-
beusz, minek energiájának forgása is mindig vál-
tozik. A különböző érzékelések fejlesztésére szá-
mos lehetőség áll itt rendelkezésre.

Abüdösz meg kimondottan a halállal és túlvilág-
gal kapcsolatos erőket segíti elő, asztrálutazás, égi 

energiák, mik a testen túlmutatnak a csodás hatal-
mas rezonátor oszlopokkal. Minden templomban 
vannak rezonátor oszlopok, az azokon lévő jelek 
jelképezik a rezonancia minőségét, nagyságát. 
Karmaoldás, sorsmegértés szempontjából fon-
tos. Dendera pedig Egyiptom magasiskolája, a 
mágia temploma, ahol a legmagasabb szintű be-
avatásokat kapták meg a főpapok. Itt foglalkoztak 
csillagászattal, asztrológiával, a gyógyítás külön-
böző formáival.

Érzékszerv fejlesztésre Edfu - ahol Hórusz le-
győzte Szeth-et, a sivatag és gonoszság istenét - 
és Philae nagyon meghatározó. Edfuban az idő 
és tér korlátai közül való megszabadulást, érzék-
szervek fejlesztését és előző életek megismeré-
sét is tanították.

Philae, Izisz iskolája a nőiséggel áll kapcsolat-
ban, így képességek fejlesztésére hozták létre (in-
tuíció, jövőbelátás, érzéken túli érzékelés, ideg-
rendszer erősítés). Itt látható a falakon Ozirisz 
története is, akit Széth szétdaraboltatott 13 rész-
re, testrészeit különböző helyekre, világokba rej-
tette. Ízisz szerelmét mindenhol kereste, siratta, 
ezért lett a 13-as szám szerencsétlennek minősít-
ve. Az alvilágban is kereste, melynek Anubisz az 
ura, a sakálfejű isten, aki egyébként az újjászüle-
tésért felelős és kapuőrzőként is ismert, más kul-
túrákban a pokol kutyájának nevezik, hellhound. 
Az elhunyt túlvilági elszámolásánál bíróként volt 
jelen, ahol az elhunyt szívét mérlegre helyezték, 
ami, ha nehezebb volt Maat igazság istenének 
tollánál, akkor Ammut felfalta a szívet. Oziriszt 
kéknek ábrázolják, ami a feltámadást és a transz-
cendens intelligenciát jelöli, így lett ő a túlvilág és 
a halottak istene.

Medinet habu-ban nagyon erős arany-fehér 
energiák vannak jelen. Itt mind a szellemi és men-
tális szívósságot erősíthetjük, Szintén található 
idegrendszer erősítő, oldó-blokkoldó, érzékszerv 
fejlesztő, auraerősítő rész. Falai rengeteg infor-
mációt tárolnak. A külső részen egy elhagyatott, 
lezárt területen intuitíven találtam rá 3. Ramszesz 
vizére, amivel arcot mosva állítólag szerencsét és 
áldást ad. Ide célszerű világító eszközt vinni, mert 
sötét és csúszós a kis zug, amibe le lehet menni.

Luxori templomban az önfegyelmet, önuralmat, 
meditációt, elmélkedést, test feletti uralom meg-
szerzését tanították és ennek energiáiból is tölte-
kezhetünk. Sajnos itt annyira meditatív voltam, hogy 
sokra nem emlékszem és elhagytam a telefonomat 

is, ami fénykép készítésre volt mindig kéznél. Sze-
rencsére a csoportból egy ismerős megtalálta.

Többen kérdezték mely helyek voltak szá-
momra a kedvencek, ilyet nem tudtam említeni, 
mindet imádom. Viszont a Nagy Piramis kamrái-
ban töltekezés az első, a bíboros energiák elké-
pesztőek; Abüdösz, Dendera, Komombo, Medi-
net habu és Karnak a legkiemelkedőbbek, ahova 
még szeretnék visszatérni.

Többen nem hittek ezekben, így sokan csinál-
tattak aurafotót előtte pár héttel és utána. Leg-
többjüknek aszimmetrikus volt az aura előtte és 
nagy csakra töltöttség különbségek, hiányok, fol-
tok az aurában. Szinte mindenkinek szimmetrikus 
aurája lett utána és töltöttségben harmonikusabb 
csakrák. Nálam legtöbbször minden rendben 
szokott lenni, max 20 % a csakrák töltöttsége kö-
zötti különbség, de most mindegyik 80-90 %-os 
volt és a babakék aura helyett egy világító lila 
energia volt/van, ami a sok felvett energiától, cso-
magtól lett világító hatású.

Jó szívvel ajánlom mindenkinek, akit hívja 
Egyiptom, hogy ha nem hiszi, tapasztalja és 
nézesse meg az auráját. Jó bizonyíték lehet, 
mennyi minden magas energiát szívhat fel az 
ember, ami akár egész életére hatással lesz.
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Csillagok tolmácsa

Mi voltál „előző életedben”, mi az eredeti-
leg tanult szakmád?

Eredeti szakmám ruhaipari technikus, egy bu-
tiknak dolgoztam úgy 2 évig. Közben pénzügyi 
vonalon képeztem magam és a tanulmányaim 
végeztével át is váltottam erre a területre. 11 évig 
csináltunk közös vállalkozást egy barátnőmmel, 

vámkezeléssel foglalkoztunk, de én már az elejé-
től kezdve azzal párhuzamosan tanultam az aszt-
rológiát és elkezdtem elemzésekkel is foglalkoz-
ni. Az EU megalakulásával a vámolós munkáink 
száma lecsökkent, szerencsére addigra nekem 
már volt egy kialakult ügyfélköröm, így át tudtam 
állni teljesen az asztrológiára. 

BLOGI

E havi beszélgetőtársam Müllner Patrícia asztrológus barátnőm és Zarándok Társam, aki a 30. 
születésnapom előtt lépett színre és immáron 15 éve segít rálátni, miről is szól az előttem álló 
év. Milyen kihívások várnak rám, s hogyan érdemes néznem a küszöbön álló feladatokra ahhoz, 
hogy a lehető legjobb megoldásokat találjam. Megkértem Őt, hogy meséljen Önöknek arról, 
hogyan vált a Csillagok tolmácsává és ezáltal sorsfordító változ(tat)ások kísérőjévé. Milyen érté-
ket tud Ő adni mások életéhez és mit ad Neki, amikor segíthet egy-egy nehéznek tűnő helyzet 
megoldására ráébredni azoknak, akik megtisztelik Őt a bizalmukkal.
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Mikor és hogyan szólítottak meg a Csillagok 
először?

1998-ban kezdtem tanulni. Előző év karácsonyán 
a páromtól ajándékot kaptam. Tudta, hogy anyu-
kámnak köszönhetően gyerekkoromtól áthatotta 
az életemet az asztrológia témája. Ezért meglepett 
a nagy Parker Asztrológia könyvvel, amibe mind-
járt lelkesen bele is vetettem magam, de gyorsan 
rájöttem, hogy teljesen „kínai” számomra az egész. 
Nem sokkal ezután azonban érdekes dolog történt 
velem. A Nyugati pályaudvarnál az aluljáróban épp 
keresgéltem, hol is kell feljutnom a felszínre, amikor 
valaki a kezembe nyomott egy szórólapot, melyen 
egy asztrológiai oktatást hirdettek. Éreztem, hogy 
ott a helyem, így már tavasszal beiratkoztam a hó-
napok múlva induló tanfolyamra. Kalandos úton, 
két szülés miatt halasztva pár félévet, nagyjából 6 év 
alatt sikerült elvégeznem a 4 éves képzést. A meg-
szakítások miatt azonban még nem éreztem, hogy 
valóban készen állnék, így egy másik tanárnál, más 
szemlélettel tanultam még két évet és még utána is 
eljártam gyakorolni, ami nagyon jót tett nekem.

Egyéb elemző módszereket is tanultál, ha jól 
tudom, ugye?

Valóban. Többek közt tarot kártyavetést, amit na-
gyon szeretek, a mai napig is használom, bár ami-
óta a kérdő asztrológiát elsajátítottam, azóta inkább 
azt használom. Grafológiát pedig egy pszichológiai 
asszisztens képzés keretében tanultam és vizsgáz-
tam is belőle. Tetszett ez is, bár nem mélyültem el 
benne a későbbiek során. Kiegészítőnek jó a ho-

roszkópban látottakhoz, de már ritkán használom.  
Rajz elemzést is tanultam, de ahhoz, hogy jó rajze-
lemző legyek, több gyakorlásra lett volna szükség. 
Mivel a fő húzó energiát az asztrológiában éreztem, 
azért azt választottam végül.

Az elmúlt pár hónapban lett egy nyilvános 
facebook oldalad, ahol rendszeresen nagyon 
érdekeseket posztolsz. Jól emlékszem, hogy ko-

rábban már volt egy honlapod? Azzal mi lett, és 
hogy jött helyette a mostani megjelenési forma? 

Nagyon jól informált vagy, advaita.hu néven 
2010 körül pár évig volt egy oldalam, ahol asztroló-
giai témájú cikkeket tettem közzé, illetve heti, havi és 
éves horoszkópokat. Akkoriban időszakosan ez volt 
a fő tevékenységem, aztán az élet valahogy mindig 
visszasodort a pénzügyi vonalra, olyankor az asztro-
lógia mellékvágányként futott mellette. Aztán mikor 
úgy éreztem, hogy a honlap túl sok energiát kívánt, 
amit akkor a fő állás mellett nem tudtam beletenni, 
megszüntettem. Főleg, mert észrevettem: elemzés-
re az emberek ajánlásra jöttek és nem a honlapra. 
Így azt nem is erőltettem tovább, mert nem láttam 
értelmét. Facebook profilt korábban nem éreztem, 
hogy kéne csinálnom. Erre most jött meg az ihlet - 
van mondanivalóm a nagyközönségnek és nagyon 
élvezem is az írást.  Mostanra jött úgymond a felké-
rés az Élettől, hogy írjak, hiszen a Jupiterem, mint 
születési uralkodó bolygóm a kommunikáció és az 
írás területén áll jelenleg. Az ez életbeli, és az elő-
ző életek tapasztalatai most érettek össze bennem 
annyira, hogy úgy érzem, hitelesen tudok írni és 
nyilatkozni, nem csak egy egyéni horoszkópról, de 
olyan témákról is, amik az egész emberi közösséget 
érintik.

Neked megcsinálta-e valaki a születési kép-
leted anno, mielőtt tanulni kezdtél?

Természetesen, nagyjából akkoriban, mikor 
megkaptam azt a bizonyos könyvet, amivel nem 
sokra jutottam. Ajánlásra mentem el egy hölgyhöz, 
aki nagyon érdekes dolgokat mondott. Ő még ak-
kor kézzel számolt, és egyébként én is úgy kezdtem 
először a tanulást. Efemerida táblázatok, csillagpo-
zíciók, az első két évben nem is használhattunk szá-
mítógépet, pedig voltak már ilyen programok. 

Mit tudsz adni a Hozzád fordulóknak?

Általában azon kívül, hogy kíváncsi valaki a saját 
jellemrajzára, akkor megy asztrológushoz, amikor 
a karmikus nehézségeire és azok megoldására kí-
ván rálátni. Mindenki boldogabb életet szeretne, és 
mikor megakad, útkereszteződéshez ér, tudni sze-
retné merre, hogyan tovább. Munkám egy fontos 
része a pontosítás, a lényegesebb életesemények-
ből tudom visszaszámolni a születés pontos órá-
ját és percét. Jövőbeli eseményeket előre jelezni 
csak pontos képlettel lehet. Persze a jellemrajz is az 
elemzés része, adott életre vonatkozó karma, aktu-
ális feladatok, mik a könnyebbségek, nehézségek, 
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hol és miben, mikor lesz megpróbálva a szülött, 
mikor kell fontos döntéseket hozni. Ezeket mind el 
szoktam mondani annak, aki hozzám érkezik. Ezen 
kívül pedig foglalkozom kérdő asztrológiával is. A 
munkám során ugyanis már kezdettől sok olyan 
kérdés merült fel menet közben, amire igazából 
nem a születési horoszkóp volt a legalkalmasabb, 
hogy megválaszoljam. Emiatt viszonylag korán el-
kezdett érdekelni a kérdő asztrológia is. Ezt meg-
tanulni nekem egy hatalmas előrelépés volt, mire 
elkezdtem tanulni, már vagy 15 éve foglalkoztam 
asztrológiával. Ez ugyanis egy sokkal nehezebb, 
összetettebb, nagyon régről eredő ága az asztroló-
giának. Mélyebb összefüggésrendszerrel dolgozik, 
mint a modern asztrológia. Szinte bármit lehet kér-
dezni: megvegyek-e valamit, kell-e komolyabban 
foglalkozni adott betegséggel, megvegyem-e azt 
az autót és így tovább. Kérdővel sokkal pontosab-
ban „belőhetők” ezek a hétköznapi dolgok.

Aki először kér Tőled segítséget érdemes-e 
előbb születési horoszkóppal kezdenie, vagy 
lehet akár csak kérdővel is hozzád fordulni tel-
jesen ismeretlenül?

Gyakorlatilag utóbbi is működhet, ha van adott 
pillanatban valami fontos eldöntendő. Nem kell 
születési képlet hozzá, a kérdő egy időhoroszkóp, 
amit a kérdésfeltevés (és annak általam való meg-
értésének) időpontjára állítunk fel. Amúgy viszont 
az a gyakoribb, hogy egy első elemzés másfél 
órájában mindent is átadva az adott évre vonat-
kozóan felmerülnek kérdések, amikre ott és akkor 
lehet feltenni kérdőt. Ötvözve csinálom általában 
a kettőt, de vannak, akik amúgy csak kérdőre jár-
nak hozzám. Lakás vétel, autó vétel, párkapcsolat, 
munka, egészség és egyebek.

Milyen szabályai vannak a kérdőnek?

Bármi kérdezhető, csak időben kötött a dolog. 
Nem lehet bármikor, bármilyen kérdést feltenni. 
Vannak úgynevezett intő jelek, amik, ha megje-
lennek egy kérdésben, akkor az adott kérdés nem 
fejthető ki. Vagy, mert legjobb tudásom mellett is 
elrontanám, vagy, mert az illető bizonyos dolgok-
ba még nem láthat bele, mert a sorsának az adott 
része még éppen alakul. A kérdő egy magasabb 
rendű nézőpont, egy rendező elv megnyilvánulá-
sa, ezért, ha megjelennek ezek a bizonyos jelek a 
képletben, akkor be kell tartanom a szabályait, és 
nem válaszolhatom meg a kérdést. Ez is jelzés egy 
kérdezőnek: ha valamit nem lehet megválaszolni, 
azt át kell gondolnia. Vannak korai és késői kérdé-

sek is, amit még nem lehet feltenni, vagy amit már 
felesleges, mert eldőlt. A kérdőben mindig el kell 
fogadni ezeket a figyelmeztetéseket. Egy nagyon 
bölcs energiáról van szó, amit úgy kell elképzelni, 
hogy a kérdés feltevésének pillanatában megnyí-
lik gyakorlatilag egy csatorna, amin keresztül ’fel 
tudunk kérdezni’. Ezt azonban nem tehetjük meg 
bármikor. Ami még nagyon fontos, hogy a kérdés 
feltevésének pontossága nagyban befolyásolja 

a válaszadás pontosságát. Fontos tehát, hogy én 
megértsem, Te mit akarsz kérdezni és az is, hogy 
miért akarod azt tudni valójában. Hisz az is lehet, 
hogy nem is pont az a Te valódi kérdésed. Mondjuk 
megkérdezed, hogy megvegyem-e azt a Suzukit? 
Elkezdünk róla beszélgetni, miért akarod megven-
ni és lehet, hogy menet közben kiderül, hogy Té-
ged nem is az autó érdekel elsősorban. Inkább az 
állásodat érzed bizonytalannak és nem vagy róla 
meggyőződve, hogy bele tudsz- e vágni egy autó 
vásárlásba, mert mi van, ha kirúgnak, és aztán nem 
tudod törleszteni a részleteket. Tehát itt a Te kérdé-
sed nem a Suzuki, hanem, hogy megmarad-e az 
állásod? Első lépésünk közösen kideríteni, hogy 
mire vagy valójában kíváncsi, mert ebben rejlik a 
válasz sikere. A kérdőben az az izgalmas, hogy ha 
jó kérdést teszünk fel, nagyon pontos a válasz. Ha 
rossz a kérdés, olyan lesz a válasz is. 

Hogy érzékeled Te, hogy jó-e a kérdés?

Fel tudja-e tenni az illető a kérdését világosan, 
érthetően, kérdő mondatban. Ha nem tudja ponto-
san megfogalmazni, akkor segítenem kell kibogoz-
ni a benne lévő káoszt. Addig beszélgetünk, míg 
azt érzem, hogy értem a kérdését. Amikor én meg-
értem, akkor tehetem fel, ehhez kell a sok év tapasz-
talat, mert az én felelősségem eldönteni, miképp 
lehet jól feltenni a kérdést. Ahogy mondtam, egy 
nagyon összetett módszerről van szó és nagyon 
nagy rálátást kíván, hogy megérzem-e, pontosan mi 
van a kérdés mögött. Ehhez kell sok év emberekkel 
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töltött tapasztalat. Megérezni mi motiválja a mási-
kat. Sokakat ismerek persze egyéb elemzésekből, 
ilyenkor könnyebb eldönteni, hogy amit feltesz az 
illető az vajon tényleg a legjobb megközelítés -e. 
Aki viszont csak egy kérdő miatt jön, ott sokkal in-
kább figyelnem kell.

Kinek érdemes amúgy elemzésre mennie 
Hozzád?

Nem feltétel, hogy higgyen az asztrológiában az 
illető vagy értsen hozzá. Legyen nyugodtan szkep-
tikus. Kifejezetten szeretem is az ilyen embereket, 
mert ők nem „hisznek benne”, így rajtuk látszik leg-
inkább, hogy mennyire illik rájuk az elemzés. Ami 
fontos, hogy aki eljön és bizalmat szavaz nekem, 
időt, energiát, pénzt szentelve az együttlétünknek, 
mindenképp legyen nyitott, mintha egy matracra 
feküdne fel és engedje, hogy vigye az energia, ad-
jon másfél órát annak, hogy az asztrológia tükrén 
keresztül lásson rá magára. A végén úgyis meg-
kérdezem, hogy megkapta-e a válaszokat, jöttek-e 
felismerései? Az igazi nagy munka RÉSZÉRŐL ak-
kor kezdődik, mikor elköszönünk. Bármit mondok 
is, megcselekedni annak kell, akire vonatkozik. Az 
asztrológus annyit ér, amennyit a hozzá forduló a 
tanácsából megfogad. Legyen a kérdezőben kíván-
csiság arra, hogy az adott elakadására kapjon egy 
másik nézőpontot egy elfogulatlan kívülállótól, aki 
csak a fontosabb életeseményei dátumát tudja.

Mi jelenti számodra a legnagyobb örömöt a 
hivatásod kapcsán?

Nagyon nagy öröm látni egy embert és úgy 
beszélgetni vele másfél órát, hogy igazán mélyre 
ásunk. Ha jön velem és partner benne, már ott hely-
ben lehetnek olyan felismerései, amik segítik lépni. 
Igazi öröm, amikor visszajelzést kapok, hogy meg 
tudott cselekedni valamit. A legboldogabb pilla-
natok azok, mikor a hozzám forduló embereknek 
gyermekük születik, meglehetősen sok baba szüle-
tését segítettem előkészíteni, mióta asztrológiával 
foglalkozom. Nagyszerű érzés, hogy hosszú távon 
lehetek jelen emberek életében, A-tól Z-ig kísérni 
másokat nagyon megható és bensőséges, bizalmi 
dolog. Boldog vagyok mindig, mikor ilyesminek ré-
szesévé válhatok.

Másféleképp is kísérsz embereket az utóbbi 
években, fizikai jelenléttel napokon keresztül 
csodás hazai tájakon bandukolva. Hogy jött az 
életedbe a Zarándoklat?

6-7 éve indult a történet, másokkal együtt, akik 
voltak már korábban. Az vonzott benne, hogy vajon 
mit tud hozzátenni egy ilyen folyamat a belső elmé-
lyüléshez. Mennyivel több és más ez, mint egy sima 
elvonulás. A Caminora nem éreztem magam felké-
szültnek, de egy Zarándoklat során itthoni szakrá-
lis helyek felkeresése is lehetséges, hiszen hazánk 
bővelkedik az ilyen vidékekben. Várakozáson felüli 
csoda volt számomra ez a fajta élmény, mert kinyi-
tott bennem egy ajtót. Megtapasztaltam milyen 
fantasztikus érzés, amiről évszázadok óta beszél-

nek a zarándokok. Hogy mennyire elfelejtettük ezt 
a fajta utazást, elcsendesedni a természetben. És 
az évek során ez a kapcsolódási minőség kinőtte 
magát szenvedéllyé. Természetesen itt is haszná-
lom egyébként az asztrológiát az indulási időpont 
megkereséséhez. Mindig beállítom az indulási kép-
letet a csoport energiához, ez adja meg a keretét 
és biztonságát az együtt töltött időnek. Minden 
zarándoklat során szóba kerül az asztrológia vagy a 
tarot. Naponta megbeszéljük, kinek mi bukkant az-
nap felszínre. Nagyon, nagyon bensőséges közös 
élmény ez, mely mélyre és magasra is visz egyúttal.

Mivel búcsúzol az Olvasóktól? Hogyan és 
miben segíthetnek a csillagok a mostani sors-
fordító időkben számunkra?

Hiszem és vallom, hogy minden életszakasz hoz-
zánk tesz. A mostani időszak éveinek tanítása feljebb 
emelni magunkat, a szeretteinket, a gondolatainkat, 
az érzéseinket, a rezgésünket. Ezen a síkon nem 
megy tovább az életünk, ez látszik. Megemelkedni 
az tud, aki ismeri magát. Okkal volt a delphoi jósda 
falán a felirat: Ismerd meg magad! Mert aki ismeri 
magát, az tud jó kérdéseket feltenni - akár egy aszt-
rológusnál, akár más segítőnél. És aki ismeri magát, 
az hozzá tud járulni egy jobb világhoz. Hiszen végső 
soron ezért vagyunk itt mindannyian. Hogy egy jobb 
világot teremtsünk, kívül és belül egyaránt.

Müllner Patricia 20/9683902
Facebook

https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
https://www.facebook.com/M%C3%BCllner-Patricia-asztrol%C3%B3gus-102930805675713
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Az élet lélegzeteAz élet lélegzete
Beszélgetés Gara Mirával I. részBeszélgetés Gara Mirával I. rész

Gara Mirával 2008-óta közös táncaink kapcsán ismerkedtem meg. Állandó keresései és 
vágya, hogy mindabból, amit látunk, sokkal nagyobbat hozhasson létre, megkapó energiái, 
mellyel folyamatosan lépegetett előre azon az úton, amelyet magának megálmodott, sok év 
után egy újabb táncon összetalálkozva arra késztetett, hogy megkérjem, beszéljen önmagáról, 
az útról, amit megtett. A történet egy transzformálódás meséje, melyben Mariból Mira lesz, 
bábból kikel a pillangó, és az informatikusból biodinamikus kranioszakrális kezelő és dúla szü-
letik. S mindezt a maga csendes, szinte lélegzetvisszafojtott módján, szinte fénycseppenként 
képzelem el történetét hallgatva, amelynek egy-egy lépcsőfokánál magam is jelen voltam.

RÓNAI KATALIN

Az elmúlt 15-20 év során nagyon sok önisme-
reti kurzuson, workshopon vettem részt, hogy na-
gyobb tudatossággal legyek a jelenben, jobban 
tudjak magamhoz, a testemhez, az érzéseimhez 
kapcsolódni, miközben kapcsolatot tartok a ’kinti 
világgal’ is. Egy stabil és életteli egyensúlyt ke-
restem. Közben nagyon sok módszert találtam, 
tapasztaltam, de többször azt éreztem, hogy az 
adott módszer így önmagában kevés, nem tud-
tam igazán elköteleződni egyik mellett sem. 
Aztán 10 évvel ezelőtt megismertem a Biodina-
mikus kranioszakrális módszert – későbbiekben 
BCST,– ami teljességgel elvarázsolt, azt éreztem, 
hogy ez az, amit kerestem. 

Emlékszem a Baross utcában jöttünk épp a NiA-
ról, nyár eleje volt, kissé már sötétedett, és te arról 

meséltél, hogy van egy módszer, amely a gerinc-
velő és az agyvelő folyadékszintjének szabályozá-
sával gyógyítja, öngyógyításra ösztönzi a testet. 
Akkor nekem ez kínainak tűnt. Hát még akkor, ami-
kor azt mondtad, hogy augusztusban el is kezdesz 
egy tanfolyamot, és Ausztráliából érkezik egy ta-
nár. Még talán az is elhangzott, hogy gondolkod-
jak rajta, részt szeretnék-e venni ezen a pár napos 
kurzuson. Hát azt se tudtam miről beszélsz, mind-
ez kínai volt számomra, egészen addig, amíg egy 
pránanadis előző életes utaztatásomon a kezelő el 
nem kezdett áradozni a kranioszakrális terápiáról, 
és annak felejthetetlen hatásairól, ekkor esett le a 
tantusz. Ekkor azt éreztem, ez nekem is kell! 

Akkor augusztusban bele is vágtam és ez a tíz 
év ezekről a képzésekről szólt, meg persze a tán-
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cok se maradhattak el, hiszen szükségem volt a 
lazulásra, a belső erőm megerősítésére. S bár ez 
az időszak, út, nagyon sok időt és jelentős anyagi 

ráfordítást igényelt tőlem, megtehettem, megte-
remtette számomra az az elmúlt 30 év, melyben, 
mint rendszerszervező informatikus dolgoztam 
bankokban, multiknál. A munkához, pörgéshez 
szükséges energiát, az elvárásoknak megfelelés-
hez elengedetlen fókuszáltságot ellensúlyoztam 
a táncban és a kranióban átélt ellazultsággal, 
szabadsággal, jelenléttel és töltődtem általuk. A 
munkahelyi strukturáltság és a kranió során szük-
séges jelenlét, figyelem, érzékelés jól kiegészítet-
ték egymást.

Igen, ezt éreztem mindig nálad, én ennél sok-
kal szétszórtabb vagyok, de azért együtt tettük 
meg az első lépéseket. Négy éven keresztül tanul-
tunk Philiptől, amikor Magyarországra látogatott, 
és aztán te felsőbb kategóriákba léptél, én pedig 
másfelé kanyarítottam az életem, de a kranió ott 
van a világomba a mai napig. Mi volt az a belső 
késztetés, amely mindig vitt tovább, és tovább? 
Tudom, láttam, milyen eltökélten kerested a rése-
ket a rendszerben, ahova ezt a fantasztikus tudást, 
segítségnyújtási lehetőséget be lehet illeszteni. 

Évekkel ezelőtt felmerült bennem, hogy azok, 
akik nem engedhetik meg maguknak, hogy ennyi 
időt és pénzt áldozzanak problémáik megoldá-
sára, azokat hogyan lehetne támogatni. Később 
arra jutottam, hogy nem a gyógyítás, a terápia, 
hanem a problémák kialakulásának megelőzése 
lehetne a megoldás, és ez ott zakatolt bennem.

Eleinte arra gondoltam, a megelőzést az isko-
lában kellene elkezdeni, de ahogy a BCSTvel a 
tudásom, tapasztalatom egyre nőtt ez a nézetem 
megváltozott. Rádöbbentem, hogy a megelőzést 
ennél korábban kell elkezdeni, már szülés után, 
sőt már a magzati fejlődés alatt! Ebben erősítet-
tek meg azok a történetek, amelyet első biodina-

mikus kranioszakrális tanáromtól, Philip Bingham-
től hallottam. Ő rengeteget mesélt arról, hogy 
hogyan támogatja az újszülötteket Ausztráliában. 
Nagyon inspiráló volt, hogy pár kezeléssel – az ál-
lapottól, születési történettől, esetleges traumák-
tól függően– az újszülöttek elkerülhették még a 
traumatikus születés élethosszig tartó hatását is. 
Szintén nagy hatással volt rám az a hír, hogy Né-
metország egyes tartományaiban az anyák és az 
újszülöttek az Egészségügyi Ellátás részeként 1-1 
kranioszakrális kezelést kapnak.

Visszagondolva saját tapasztalataimra, – a két 
szülésem kapcsán átélt lényeges különbségek-
re, – még inkább megerősítettek abban való 
meggyőződésben, hogy a megelőzés fontossá-
ga milyen fontos, s mindez még fokozta érdeklő-
désemet ezen a területen.

Emiatt egy évvel ezelőtt elkezdtem egy dúla 
képzést is. Úgy gondolom, hogy ez a két hivatás 
nagyon jól kiegészíti egymást és még mélyeb-
ben lehet az elsajátított tudással támogatni a 
várandósokat, anyákat, újszülötteket életüknek 
ebben a nagyon fontos, érzékeny, sok változást 
hozó időszakában.

Philip Bingham

Gara Mira
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Fontosnak gondolom, hogy a következő gene-
ráció születése, a Földre érkezése, illetve a távozása 
megváltozzon, ami hatással lenne a saját magukkal 
és a másokkal való kapcsolatukra, ezáltal nem csak 
a teljes életük, de a kapcsolódásaik, a viselkedésük, 
a természethez való viszonyuk is változna, harmo-
nikusabbá, kiegyensúlyozottabbá válna. Igy béké-
sebb életben lehetne részünk a Földön. 

Mira, kérlek, mesélj nekünk magáról a rend-
szerről! Hogyan alakult ki, kik voltak azok, akik ezt 
a tudást lehozták nekünk, és megalkották a keze-
lési rendszert?

A Kraniális Oszteopátiát W. G. Sutherland ta-
nulmányozta és fejlesztette ki több mint 40 éven 
keresztül a XX. század 20as éveitől kezdődően. 
Sutherland orvos volt, aki oszteopátiát tanult dok-
tor Andrew Taylor Still – az oszteopátia atyja – is-
kolájában a XIX. század utolsó éveiben. 

A. T. Still, az oszteopátia megalkotója, atyja 
1828 és 1917 között élt. Amerikai sebész orvos 
volt, aki nyugati orvoslást tanult, alkalmazott. Első 
felesége és 4 gyermekének halála után – mivel 
nem tudott nekik segíteni – hátat fordított a nyu-
gati orvoslásnak, és a gyógyításnak egy másik, al-
ternatív útját kezdte keresni. Néhány korábbi ta-
pasztalata – amit saját magán és másokon figyelt 
meg – segítette, hogy egy új módszert találjon 
– amely alátámasztotta azt az elképzelését, hogy 
az emberi test képes saját magát meggyógyítani. 
Ennek az új módszernek a fő alapelve az, hogy 
az egészséghez a struktúráknak illeszkedniük kell 
a helyes, megfelelő pozícióba és a test folyadé-
kainak (a vérnek, a nyiroknak, a gerincvelői folya-
déknak stb.) akadály nélkül kell áramlaniuk.

Az új terápiát 1885-től nevezték oszteopátiá-
nak – a nevet a görög csont (osteo) és betegség, 
szenvedés (pathos) szavakból alkotta meg.

Az oszteopátia egy gyógyszermentes, mani-
pulatív terápia, ami nagyon sok reménytelen ál-
lapotú beteget meg tudott gyógyítani, akikről a 
nyugati szemléletű orvosok lemondtak.

Később A.T. Still elhatározta, hogy iskolát ala-
pít, ahol másoknak is át tudja adni a tudását – 
1892-ben megnyitotta Kirksville-ben az Amerikai 
Oszteopátiai Iskolát.

Ebben az iskolában tanult William Garner 
Sutherland 1898tól – aki 1873 és 1954 között élt.

A tanulmányai során felfedezte, hogy a kopo-
nya csontjai mozognak – miközben egy beteg ha-
lánték csontját vizsgálta, hirtelen ötlete támadt:

’Pont olyan alakú, mint a halak kopoltyúja’ – ez 
a gondolat egy rugalmas légzési mechanizmus-
hoz vezette. Ezzel az ’őrült’ ötlettel foglalkozott 
élete hátralévő éveiben. Ezt a légzési mechaniz-
must Elsődleges Légzési Mechanizmusnak (PRM) 
nevezte el.

1924-ben megépítette a híres sisakját, amivel 
saját koponyáján kísérletezett – változtatta, növelte 
a nyomást, amit a sisak kifejtett a csontjaira és vizs-
gálta ezeknek a változtatásoknak a hatását. Időn-
ként még az eszméletét is elvesztette, de később 
egy meleg és érzékelhető folyadék mozgást érzé-
kelt oda-vissza a gerince és a keresztcsontja men-
tén. Ez a tapasztalat azt mutatta számára, hogy a 
koponya és a keresztcsont működése egymással 
szoros kapcsolatban van. Megvizsgálta azt is, hogy 
a koponya és a keresztcsont közti központi rend-
szer (Core Link) és a bennük lévő folyadék mozgá-
sa hogyan hat az emberi szervezetre.

Eleinte Sutherland az Elsődleges Légzési Me-
chanizmussal dolgozott és próbálta megérteni 
működésének alapelveit. Az oszteopátia megkö-
zelítését alkalmazta, a következő elveket használta:

- A struktúra és a funkció kapcsolatban van, 
 függ egymástól.
- A test képes meggyógyítani, szabályozni, 
 egységbe integrálni, szervezni önmagát
- Az emberi szervezet egy funkcionális 
 egység

Számtalan kezelés és a megfigyelései hatására 
Sutherland a következőket tapasztalta és ennek 
alapján határozta meg az Elsődleges Légzési Me-
chanizmus elemeit: 
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- Az agy és a gerincvelő saját belső moz-
gása – ritmikus mozgás, amelyet flexióként illetve 
extenzióként lehet érzékelni belégzés, illetve ki-
légzés során.

- Az agyi-gerincvelői folyadék (CSF) saját 
belső mozgása, motilitása – ez a legalapvetőbb 
része a kraniális elvnek – amely végig áramlik az 
egész testen, átjárja a szervezet minden folyadék-
kal kapcsolatos rendszerét. Az emberi szervezet 
minden egyes részére hatással van, támogatja 
annak teljességét, egészségét. 

- A koponyán és a gerincen belüli hártyák 
saját belső és egymáshoz viszonyított mozgása 
(motilitása és mobilitása). Az agy és a gerincve-
lői folyadék mozgása kiegyensúlyozott feszült-
ségként jelenik meg, transzformálódik ezekbe a 
membránokba és átadásra kerül a teljes testbe.

- A koponyacsontok önkéntelen mozgása a 
varratok mentén – a koponyacsontok a varratok 
mentén mozognak, ezáltal rések jelennek meg 
köztük, ami biztosítja mozgékonyságukat, rugal-
masságukat. 

- A keresztcsont akaratlan mozgása a 
medence lapátok között – a keresztcsont a ke-
ményagyhártyán (dura cső membránjain) keresz-
tül kapcsolódik a koponyához. Ezt a kapcsolódást 

Központi Kapcsolatnak, Core Linknek nevezik. 
Mivel csak a nyakszirtcsonthoz és a keresztcsont 2 
szegmenséhez kapcsolódik ezért a nyakszirtcsont 
mozgása szabadon, teljes egészében átadódik a 
keresztcsontnak. 

Sutherland munkásságának kezdetén a 
bio-mechanikus megközelítést alkalmazta – elem-
zett, ellenőrizte a mozgást, különböző techniká-
kat, protokollokat használt. 

Több száz kezelés és az általuk nyert tapasz-
talat hatására Sutherland és az egyik tanítványa, 

későbbi kollégája, Rollin Becker azt vették észre, 
hogy a struktúrák mozgása mögött olyan erők 
működnek, melyek mélyebbek a kívülről érkező 
mechanikus mozgásoknál, erőknél. Ezek az erők 
áthatják a szöveteket, a folyadékokat, a mezőt, a 
bennünket körülvevő teret.

Ezeknek a tapasztalatoknak a hatására meg-
változtatták az orientációjukat – az elemzés, 
mozgás-tesztelés, technikák alkalmazása helyett 
előnyben részesítették a jelenlétet, a nyugalmat 
és arra figyeltek, hogy az Elsődleges Légzés és a 
rendszer Intelligenciája kifejeződhessen, ezáltal a 
rendszer egyensúlyba kerülhessen és a gyógyító 
folyamatok elindulhassanak. Ezért életének utol-
só 10 évében az érdeklődése a kraniális oszteo-
pátia sokkal finomabb megközelítése felé moz-
dult és ennek hatására új alapelveket, elemeket 
definiált – úgy, mint az Élet Lélegzete, Potenciák, 
Közepes Ár-Apály, Kraniális Ritmikus Impulzus 
(CRI) és a Dinamikus Nyugalom. Ezt a finomabb 
megközelítést később biodinamikus kranioszak-
rális terápiának nevezték el – a biodinamikus osz-
teopátia és az embriológiában leírt biodinamikus 
erők alapján.

Ő és a kollégái felismerték, hogy az ember 
az élet teljességének a kifejeződése és nem kü-
lönül el az egész univerzumban működő külön-
böző erőktől. Ebben az új koncepcióban az Élet 
Lélegzetének spirituális alapja is megfigyelhető, 
amely létrehozza az Elsődleges Légzés finom hul-
lámszerű rendező és szervező elvét, ami biodina-
mikus életerőként, potenciaként jelenik meg az 
emberi szervezetben.

Azt is megfigyelték, hogy a struktúrák mozgá-
sát szintén a mélyebb erők okozzák.

És hogy a mozgás mögött mindig nyugalom 
van.
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Ez gyönyörű! Az élet lélegzete! Emlékszem 
egyik tanfolyamon, amikor a fejemet kezelték, azt 
éreztem, hogy elsétál jobbra az egész koponyám. 
Tapasztaltam olyat is, hogy látványosan elmozdult 
a kezelt személy jobb oldala, mert ott volt a trau-
mája fészke. De kérlek, beszélj tovább erről a fan-
tasztikus módszerről!

Az Élet Lélegzete azoknak az élet-erőknek a 
megnyilvánulása, amelyek velünk vannak az élet 
első pillanatától, a fogantatástól kezdve, sőt már 
korábban is, egészen az élet végéig, halálunkig. 
Létrehozza, fenntartja, folyamatosan építi, újra 
szervezi és meggyógyítja az élőlényeket. Egy 
olyan kreatív szándék, ami az eredeti Mátrixot 
hordozza. Elsődleges Légzésként nyilvánul meg 
a test minden szintjén – a szövetekben, folyadé-
kokban, potenciákban – mint különböző ritmusú 
mozgás, jelenség. Ez egyúttal az Egészség kifeje-
ződése is. Ha az egész szervezetben fennáll egy 
szabad mozgás, ami akadály nélkül tud áramlani, 
akkor Egészség van jelen, ami velünk van, még a 
halál pillanataiban is. A kezelés folyamán ehhez 
a szabad áramláshoz, erőhöz kapcsolódunk a kü-
lönböző szinteken különböző terápiás megköze-
lítéssel, módszerekkel. 

Az Elsődleges Légzés minden szinten (szöve-
tek, folyadékok, potenciák szintjén) különböző-
képpen érzékelhető, de mindig ritmikus, ciklikus 
mozgásként van jelen.

Az Elsődleges Légzés a szövetek szintjén Kra-
niális Ritmikus Impulzusként (CRI) jelenik meg. 
Páros struktúrák esetén a csontok és más szervek 
kifelé és befelé fordulásaként tapasztalható, illet-
ve páratlan struktúráknál hajlításként/flexióként 
és nyújtásként/extenzióként. Az Elsődleges Lég-
zés ritmusa – percenként 8-14 ciklus. 

A folyadékok, a Folyadék Test szintjén Folya-
dék Ár-Apályként jelenik meg – belégzésnél fel-
emelkedés, megtelés, illetve kilégzésnél lenyug-
vás, visszahúzódás – mint potenciák mozgása a 
folyadékokban. Az Elsődleges Légzés ritmusa 
ezen a szinten – 1-3 ciklus percenként. Bár ezen a 
szinten a folyadékokkal dolgozunk, de ugyanak-
kor hatunk a szomára, a szövetekre is. A Folyadék 
test szintjéről a nagyobb, nyitottabb tér felé is ori-
entálódhatunk, a Hosszú Ár-Apály felé.

A Potenciák szintjén az Elsődleges Légzés 
Hosszú Ár-Apályként jelenik meg (mint egy fo-
lyamatos kiterjedés és visszatérés, egy folyama-

tosan működő szökőkúthoz hasonló) olyan, mint 
a potenciák mozgása a mezőben, az univerzum-
ban. Az Elsődleges Légzés ritmusa – 100 másod-
percként 1 ciklus (azaz 50 másodperc a belégzés 
és 50 másodperc a kilégzés fázisa). 

Még van egy további szint is, a Dinamikus 
Nyugalom szintje, ahol nincsenek hullámok, csak 
élénk, életteli dinamikus nyugalom, az egység és 
a teljesség mezője – ez az a szint, ahonnan érke-
zünk és ahova visszaté-
rünk a halálunk után.

Mit tapasztal a kezelő 
és a kezelt a kezelés so-
rán? Tudom, mindenki 
teljesen mást él meg, hi-
szen mindenki más ener-
giákkal rendelkezik, de 
mégis, mit tudsz ezzel 
kapcsolatban megosztani az olvasókkal?

A kezelő az Élet-Erőkhöz kapcsolódik, nem ele-
mez, az úgynevezett Bennfoglalt Kezelési Tervvel 
(Inherent Treatment Plan, ITP) dolgozik rendszer-
szintű, holisztikus megközelítéssel.

Tág megfigyelési teret nyit, amelyben az Élet-
erők szabadon ki tudják magukat fejezni, szinkro-
nizálódik ezekkel az erőkkel és az Egészséggel. 
Ehhez támogatja magát, a klienst, a kapcsolatu-
kat, az egész rendszert és a teret, hogy egy sem-
leges állapotba kerüljön – ez a 3 semlegesség 
állapota, amihez folyamatosan visszatér.

Gyengéd, figyelő, afferens érintéssel és a je-
lenlétével támogatja a kliens rendszerét, hogy 
az kapcsolódjon a saját erőforrásaihoz és gyó-
gyítsa önmagát. A probléma mögött megta-
lálható belső mechanizmussal kapcsolódunk, 
mindig az Egészséget, Egységet, Egyensúlyt 
keressük kezelőként.

Az információ a klienstől belülről jön, mi ’nem 
csinálunk semmit’, az energia rajtunk keresztül ér-
kezik, és azt adjuk át a kliensnek, de a ’hajó kor-
mányát’ a kliens tartja. A kezelő a kezelés során 
„világítótoronnyá”válik, mutatja az utat, támogatja 
a kliens rendszerét, segíti a kapcsolódását szink-
ronizálódását az Ár-Apállyal és a Mezővel, elindít-
va az öngyógyító folyamatokat.

Köszönöm szépen ezt a fantasztikus beszélge-
tést, melyet most még nem fejezünk be, mert a 
BCST módszer és a „dúlaság” kapcsolatáról a kö-
vetkező számban olvashatnak kedves olvasóink.
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https://ronaikatalin.hu/
https://youtu.be/ENmHwfmeonM
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Az Élet Virága Kerekasztal

KATALIN RÖEDGER

Hogy lesz egy dalból civil kezdeményezés? 

Imre szavaival élve:
„Megoldóember típus vagyok, akinek éltető 

eleme a kreativitás. A Hazaváró egy társadalmi 
érzékenységből fakadó ihletett dal volt, ami ké-
sőbb egy zenés színdarabban bontogatta tovább 
a mondanivaló szirmait.

A potenciális megoldást kerestem az embe-
rek, a társadalom mélyrétegei számára.

Egy hiányérzet generálta bennem a társada-
lomfejlesztés igényét. Nem végzettségem volt 
hozzá, sokkal inkább kezdettségem. Mit tehet 

egy magamfajta egyszerű ember az “utca em-
bere ilyenkor?” Felkeresi azokat, akikben (még) 
bízik, akik példaképek számára, vagy sokak szá-
mára, mert életükkel letettek valami értékeset 
az asztalra, és invitálja őket, találjunk ki együtt 
valami okosat.

2021 húsvét vasárnapjának hajnalán jött egy 
vízióm, ami azt diktálta (s diktálja azóta is), hogy 
kutassam fel azoknak a csoportoknak, civil kezde-
ményezéseknek a vezetőit, akik a magyar hagyo-
mányok és értékrendek mentén tevékenykednek 
és inspiráljam őket konstruktív együttműködésre.

Egy olyan unikális társadalmi rendezvényről szeretnék beszámolni, ahol a napokban jártam.
Május 6-án vettem részt ezen a felemelő és inspiratív társadalomjobbító Kerekasztal beszél-

getésen. 
Az Élet Virága Kerekasztal
Az Élet Virága Kerekasztal Pálóczi Imre kezdeményezésében szerveződött. 
Ő a Hazavárók c. dal és weboldal megalkotója. Korunk egy igen jelentős társadalmi problé-

májával foglalkozik. 
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Így ismertem meg egyre több olyan embert, 
akik így vagy úgy, de tesznek azért a szubkultú-
ráért, amelyben élnek. Sőt, szemléletük és hitük 
által, áldozatvállalással igyekeznek a közjóért cse-
lekedni.

Idestova egy éve járom ezt az utat, s nekem, 
mint online médiatartalom szerkesztőnek min-
dig is fontos volt a forma és annak szimbolikus 
jelentése. Ezért kerestem egy olyat, ami kifejezi 
számomra azt, amit immár oly sokan próbálnak 
megvalósítani.

Így találtam rá az Élet Virágá-
ra, s ezért alapozom a Kerekasztal 
rendezőelvét is erre. Ami tehát egy 
integrál szemléletű harmonizáló 
kezdeményezés a vezetők közötti 
kommunikációra.

Mivel az analógiát a Sacra Hun-
garorum c. könyvben található 
kifejtés és magyarázat adta, így 
ennek érdeme a szerzőjét illeti. A 
gyakorlatba való átültetésén folya-
matosan dolgozunk. Egy igen ne-
héz, de mégis felemelő folyamat-
nak vagyunk a részei, s jómagam 
azért állok ehhez bizakodóan, mert 
olyan belső indíttatással rendelke-
ző társakra találtam ez alatt a röpke néhány hó-
nap alatt, akik küldetésként tekintenek a társada-
lom lelki és szellemi felemelkedésére.”

Az Élet Virága geometriáját már ősidők óta 
ismeri az ember. E szimbólum életrekeltésével a 
hazánkban zajló kerekasztal (társadalomfejlesztő 
és nemzetépítő) kezdeményezések összefogásá-
hoz szeretnének segítségét adni, s az általa meg-
nyilvánult szimbolikát a gyakorlatba átültetni.

Hét meghatározó magyar szellemi vezető ta-
lálkozott május 6-án a MagNet Közösségi Házban, 
hogy korunk legégetőbb kérdéseire közösen ta-
láljon válaszokat. Hogy a világunknak paradig-
maváltásra van szüksége, ma már senkinek sem 
kérdéses: közvetlenül érzékeljük az általános vi-
lágválság egyre élesebb jeleit. A kérdés az, ho-
gyan tudunk a különböző kezdeményezések és 
társadalmi csoportok képviselői között építő pár-
beszédet teremteni? Hogyan tudunk a jelen ba-
jok gyökeréig visszanyúlva a megoldásokig eljut-
ni? Hogyan tudjuk a lelki-szellemi szempontokat 
az élet minden területén újra egyenértékűvé ten-
ni a testi-anyagi-pénzügyi szempontokkal?

A tudatos korszakváltás útján az első lépést 
az alábbi hét, a saját területén egyaránt paradig-
maváltó gondolatokat hirdető személyiség tette 
meg május 6-án:

Gánti Bence, integrál szemléletű pszicholó-
gus, az Integrál Akadémia alapító-elnöke

Bakos Attila – író, filozófus, a magyarországi 
védikus kultúra megalapozója

Bedő Imre – közgazdász, író, a Férfiak Klubja 
alapító elnöke

Kiss József Zsolt – asztrológus, segítő szakem-
ber, televíziós újságíró

Rozgics Mária – Világ Magyarsága hetilap 
főszerkesztője és kiadója

Dr. Tkacsik Márta – matematikus, biogazda a 
Patikakert tulajdonosa

Weith Katalin – politikai szakértő, a Magunkért 
mozgalom alapítója

Én személy szerint, úgy kerültem kapcsolatba 
ezzel a rendezvénnyel, hogy több előadóval is 
személyes és jó kapcsolatot ápolok, illetve a szer-
vezők köre sem volt ismeretlen a számomra.
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Nagyon nagy öröm volt ezeket az embereket 
együtt látni, megélni, megtapasztalni egy ese-
ményen.

Jómagam is civil csoportokban és kezdemé-
nyezésekben veszek részt, ahol a társadalom és 
önmagunk jobbítása a cél, hiszen ismert, hogy 
minden belőlünk indul ki. Az a vezető, aki nem 
dolgozik önmagán mit sem ér. 

Az egyéni tapasztalatok 
visznek csak el a valódi böl-
csességhez.

Sokszor tapasztalom a 
munkám során, hogy a transz-
generációsan hozott traumák 
okoznak elakadásokat.

Mivel minden az egyén-
ből indul, de társadalmilag 
összeadódik, ezért a kollek-
tív tudatunkban is rengeteg 
fájdalmat és elakadást hor-
dozunk. 

Véleményem szerint ez 
korunk társadalmának egyik 
legfőbb problémája. 

A másik téma a paradig-
maváltás, ami időszerűen 
zajlik. 

Nem tudunk az újba belépni úgy, hogy a régi 
sérelmeit hordozzuk!

7 vezető / bölcs egy helyen

Kezdetben érezhető volt egy kis megilletődés, 
hiszen nem mindenki ismerte egymást személye-
sen az előadói körből. 

A kerekasztalbeszélgetés egyfajta ismerkedés-
sel kezdődött, majd szépen lassan bontakozott ki 

a harmónia és az összhang a résztvevők között. 
Később ebbe az összhangba érezhetően nem 

csak a beszélgetőtársak, hanem a közönség is 
beleolvadt. 

Volt lehetőség interaktív kérdéseket feltenni a 
megfelelő témakörrel foglalkozó szakértőnek.

Nagyon tudatosnak érezem Pálóczi Imre tö-
rekvését arra vonatkoztatva, hogy különböző te-
rületekről hívott nagyon különböző személyiségű 
embereket.

Ezzel is biztosítva, hogy minél több társadal-
mi terület legyen lefedve, minél széleskörűbb le-
gyen a rálátás a különböző problématerületekre.

Az esemény végére kialakult egy emelkedett 
energiaszint.

Egységes igényként merült fel a folytatás. 
A zárásban pedig érezhető élményként meg-

jelent a tenni akarás. 

Az Élet Virága Kerekasztal első nyilvános ülé-
sének felvétele május 13. 9-órától ezen az olda-
lon tekinthető meg: 

h t t p s : / / o n l i n e - h a z a v a r o k . j e g y .
hu/.../365c0d9d-68fd-40eb...

Részemről nagyon felemelőnek éreztem az 
eseményt és információim szerint, már szervező-
dik a folytatás, melyről hamarosan a nagyközön-
ség is értesülhet.

Javaslom, ha fontos számodra a hely, ahol élsz 
és a téged körülvevő világ, értesülj és tégy vala-
mit a saját szinteden!

Elérhetőségek:  www.hazavarok.hu
https://www.facebook.com/hazavarok

Pálóczi Imre

https://online-hazavarok.jegy.hu/event/365c0d9d-68fd-40eb-98d6-297bc89c0529?fbclid=IwAR25Sk8gGoke1meqqEk4Ys8sn3_FdMAIsm3DZi2qxRBt_JEnFEuIxbbWn84
https://online-hazavarok.jegy.hu/event/365c0d9d-68fd-40eb-98d6-297bc89c0529?fbclid=IwAR25Sk8gGoke1meqqEk4Ys8sn3_FdMAIsm3DZi2qxRBt_JEnFEuIxbbWn84
https://www.hazavarok.hu/
https://www.facebook.com/hazavarok
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CZECZON

Alvásproblémákat okoz
a globális felmelegedés világszerte

Világszerte alvásproblémákat okoz a globális felmelegedés, különösen a nőket és a súlyos be-
tegségekkel küzdő idős embereket viseli meg. A jó alvás kulcsfontosságú az egészség és a jólét 
szempontjából. A globális felmelegedés azonban még gyorsabban növeli az éjszakai hőmérsékle-
tet, mint a nappalit, ami megnehezíti az alvást. A tanulmány szerint egy átlagos ember már most is 
évente 44 órát veszít az alvásidejéből, ami 11 olyan éjszakát jelent, amikor hét óránál - a megfelelő 
alvásmennyiségnél - kevesebbet alszik.

A kieső alvásidő a felmelegedéssel tovább fog 
nőni, és ez egyes csoportokat sokkal jobban érint, 
mint másokat. A felmelegedés egy fokára jutó al-
vásveszteség körülbelül negyedével magasabb a 
nőknél, mint a férfiaknál, kétszer magasabb a 65 
év felettieknél, és háromszor magasabb a szegé-
nyebb országok lakosainál. A kutatók 68 ország-
ból 47 ezer ember által 7 millió éjszaka alatt hasz-
nált alváskövető karkötők adatait dolgozták fel a 
tanulmányban.

Korábbi kutatások kimutatták, hogy az emel-
kedő hőmérséklet károsítja az egészséget, töb-
bek között a szívroham, az öngyilkosságok és a 

mentális krízisek, valamint a balesetek és sérülé-
sek számának növekedésével, továbbá a munka-
képesség csökkenésével.

A kutatók szerint a megzavart alvás lehet az 
egyik legfontosabb mozgatórugója annak, ahogy 
a hőség ezeket az egészségügyi hatásokat okoz-
za. A tudósok arra is felhívták a figyelmet: nincs 
jele annak, hogy az emberek képesek lennének 
alkalmazkodni a melegebb éjszakákhoz, ami ag-
gasztó.

„A legtöbbünk számára az alvás a napi rutin 
nagyon intim része, életünk közel egyharmadát 
alvással töltjük. A világ számos országában azon-
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ban egyre többen nem alszanak eleget” - ma-
gyarázta Kelton Minor, a Koppenhágai Egyetem 
munkatársa, a kutatás vezetője.

A tanulmányukban először bizonyítják be az 
egész világra kiterjedően, hogy az átlagosnál me-
legebb hőmérséklet rossz hatással van az emberi 
alvásra. Minor szerint ráadásul lehet, hogy csak a 
jéghegy csúcsa, amit leírtak.

A melegebb éjszakák miatt csökkent alvásidő 
hatalmas tömegeket érint. Egy 25 Celsius-fok fe-
letti éjszakán egy egymilliós városban 46 ezerrel 
több ember alszik kevesebbet. „Ha megnézzük a 
jelenleg Indiában és Pakisztánban tapasztalható 
hőhullámot, akkor több milliárd emberről beszé-
lünk, akiknek a körülmények miatt várhatóan je-
lentősen csökken az alvásideje” - mondta Minor.

A One Earth című folyóiratban publikált ta-
nulmány a 2015 és 2017 között gyűjtött alvási 
és időjárási adatokat elemezte, és megállapítot-
ta, hogy a magasabb hőmérséklet miatt később 
tudtak elaludni az emberek, és ez csökkentette az 
alvásidejüket. Az emberi testnek le kell hűlnie az 
elalváshoz, ez nagy melegben nehezebb.

A nőknek átlagosan több a bőr alatti zsírszö-
vetük is, ami lassabbá teszi a lehűlést. Az idősebb 
emberek köztudottan kevesebbet alszanak éj-
szaka, és rosszabb a testhőmérsékletük szabá-
lyozása, ami magyarázhatja a fogékonyságukat. 
A szegényebb országokban élők pedig kevés-

bé férnek hozzá az olyan hűtőberendezésekhez, 
mint az ablakredőnyök, a ventilátor és a légkon-
dicionáló, ezért nagy melegben veszíthetnek az 
alvásidejükből.

A tanulmány kimutatta, hogy a melegebb éj-
szakák hatása az alvásra minden országban tetten 
érhető függetlenül attól, hogy hidegebb vagy 
melegebb az éghajlat. A meleg alvásra gyakorolt 
hatása egyértelmű volt, amikor az éjszakai hő-
mérséklet 10 fok fölé emelkedett.

Minor aggasztónak nevezte, hogy az alvásidő 
csökkenése a melegebb éghajlaton élőknél is 
jelentkezett a hőmérsékletemelkedés minden fo-
kával, holott arra számítottak, hogy ezek az embe-
rek jobban alkalmazkodnak. 

A tanulmány arra figyelmezteti a politikai dön-
téshozókat, hogy gondoskodniuk kell a városok, 
települések és épületek meleghez való alkalmaz-
kodásáról, és az emelkedő hőmérséklet egész-
ségügyi hatásainak csökkentéséről. 

Minor hangsúlyozta, hogy az alacsonyabb jö-
vedelműek alulreprezentáltak a kutatásban, az al-
váskarkötőket főleg középkorú, tehetősebb em-
berek viselték, akik kevésbé voltak kitéve a meleg 
időnek. A szakember szerint további kutatásokra 
van szükség, különösen azokon a helyeken, ame-
lyek már most is a világ legmelegebb térségei 
közé tartoznak, mint például Afrika, Közép-Ame-
rika és a Közel-Kelet nagy része.
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GÓDOR ANITA

A pancsoló kislány esete
a lángosos bódéval 

„Ha végre itt a nyár, és meleg az idő, az ember 
strandra jár, mert azért van itt ő...”

Na igen ám, de nem igazi a strandélmény LÁN-
GOS nélkül...

Persze, ha az ember lánya diabos, biztos nem 
tapos a lábadra a lángosos bódé előtt sorban állva. 
De! Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy mi nem is 
ehetünk lángost!

Már látom a virtuális postaládán villogó megtelt 
feliratot a ’mit képzelek én, hogy diétásnak merem 
nevezni a lángost’ típusú nekem címzett mondato-
kat kedves (és kevésbé kedves) jelzőkkel tűzdelve.

Igen, ilyen ez a popszakma… amint kinyitod a 
(legyünk stílszerűek) lángoslesődet, már kapod is 
a kéretlen hozzászólásokat, tanácsokat, lehet, hogy 
kevesebb a szénhidráttartalma, de mennyi kalória 
van benne véleményeket.

Tudom! És?

Elmondtam már minden fórumon, hogy én nem 
egy divatdiétás receptgyűjtemény létrehozásán fá-
radozom, hanem az 5 éves kora óta inzulinnal ke-
zelt cukorbeteg lánykámnak szeretném hagyatékul 
hagyni a jól bevált ételvezetési tanácsaimat, hogy 
ne szálljanak velem a sírba, mint a Szabó mama 
aszaltszilvás lencse főzelékének, vagy a budafoki 
mama rumos aprósüteményének a receptjei.

Mivel a lány diabos, egyértelmű, hogy mi sem 
eszünk mást, és elnézést kérek mindenkitől, aki-
nek ez kiveri a kalóriaszámláló biztosítékot, de én 
nem szeretnék egész életemben fényen, vízen és 
zöldségen élni. És igen, nálunk időnként belefér a 
mascarpone, a zsíros tej, a tejszín és a nem fehér 
lisztből készült lángos és pizza is. 

Szóval, köszönöm a hasznos, a lélekemelő, a 
korholó és a barátságtalan üzeneteket is, megerő-
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sít abban a meggyőződésemben, hogy milyen jó, 
hogy nem vagyunk egyformák. Minden lelkiisme-
retfurdalás nélkül fogom megenni ma is ezt a fúj, 
undi undi kalóriabombát és vígasztal a tudat, hogy 
legalább szénhidrátcsökkentett lisztből van.

De mi is ez a könnyűnek egyáltalán nem mond-
ható, olajtól tocsogós, mégis oly népszerű, isteni 
finom, nyári eledel?

„A lángos a magyar konyha hagyományos, lágy 
kelt tésztából készülő, sült lepénye. Egyes feltéte-
lezések szerint egyéb ételekkel együtt a lángos is 
a török hódoltság idején került a magyar konyhák-
ba, mások szerint ókori római az eredete.”

Persze jobb lenne megvenni bármelyik bódé-
ban, mert a lángos is olyan, mint a rántott hús, akkor 
a legfinomabb, ha más izzad mellette, és nekünk 
csak enni kell, de amúgy pofon egyszerű és semmi 
nagy macera nincs vele. Mondjuk nekem is azóta 
ilyen nagy a szám, amióta a szomszédasszony hoz-
zám vágott egy mobil indukciós lapot pár éve, mert 

a lakásban lángost sütni soha eszembe sem jutott 
volna. Akkoriban a legnagyobb problémát az je-
lentette, hogy itt bizony gázos főzőlap volt és nem 
volt hozzá való serpenyőm. Dobott át azt is. Na így 
kezdődött a konyhafelújítós projekt, de az már egy 
másik történet. (azt azért elárulom, hogy 25 év gáz-
tűzhely után egy év elteltével sem vagyunk annyira 
barátok az új indukcióssal.)

A házi lángos készítésére tudnék nagyon cifra és 
bonyolult receptet írni, de egyszer kipróbáltam a 
dia-wellness burgonyás lángos alapot, amiből jobb 
sült ki, mint az eredeti, így nem fogom túlmisztifi-
kálni! Hál’istennek a dw termékek lassan már bár-
hol kaphatóak, így sima receptet nem írok. Ha van 
a családban olyan, aki „biztoshogynem” enne meg 
semmi diétás szarkalábat, na ezzel etessétek meg. 
Csak ne mutassátok meg neki a lisztes zacskót.

Fújjátok fel a matracot, vegyétek elő a kacsa-
úsztatót, és hűtsétek be a sört, mert mindjárt kész 
a lángos!
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Csökkentett szénhidráttartalmú LÁNGOS

Hozzávalók (5 db)
500 g Dia-Wellness burgonyás lángos por
4 dl tej
Fél csomag száraz élesztő
3 dl olaj(sütéshez)

Akinek van kenyérsütő, vagy dagasztó gépe, ne 
féljen használni!

Keverőtálba élesztő beleszór, langyos tejjel 
felönt, lisztet utána borít, DOUGH(kelesztő) prog-
ramot elindít. Ha nincs, (mielőbb szerezzen be 
egyet), az élesztőt langyos tejben felfuttat, és a 
liszttel tésztává dagaszt.

Kb. 30-35 °C-on 30 percig keleszti.
Ha a tészta megkelt, 5 egyforma darabra szag-

gatja.
Konyharuhával letakar, majd további 30 percig 

békén hagyja.

A megkelt tésztát kézzel, vékony kör alakúra 
nyújt, majd bő, forró olajban aranybarnára süti 
mindkét oldalát.

Sütés után tetszés szerint kenegeti, szórja. (fok-
hagymás olajjal, tejföllel, sajttal például)

Lehetőség szerint a sütési ceremóniát a szabad-
ban végezzük, mert a forró olajszag a lakásban még 
2 nap múlva is, nem annyira menő. (én szóltam)

Ch(1 db lángosban, sajt és tejföl nélkül): 44,5 g

Lángos sütésre fel!
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
https://religio-spiritualis-muhely.webnode.hu/sq/
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PETŐ CSILLAPETŐ CSILLA

A tudatos egészség
– A mozgás, mint pozitív stressz!

„A stressz és a testedzés ellentétes hatást 
gyakorolnak az agyra, míg a magas kortizolszint 
rontja, addig az edzés javítja az agysejtek kom-
munikációs képességét. A stressz csökkenti, az 
edzés növeli az agy plaszticitását, a stressz fé-
kezi, de az edzés segíti az emlékek átkerülését a 
rövid távú memóriából a hosszú távúba. A test-
mozgás szó szerint a stressz és a szorongás el-
lenszere.” (Anders Hansen: Az edzett agy című 
könyvéből)

Mennyi edzés elég a stressz ellen?

Végezzünk edzéseket rendszeresen. Az agy-
nak két stresszfékező pedálja van, ezek a hom-
loklebeny és a hippokampusz. Ahhoz, hogy 
ezeket megerősítsük és hatékonyabban tud-
janak védekezni a minket érő negatív érzelmi 
hatásoktól, időre van szükségük, hogy megerő-
södjenek. Minél gyakrabban edzünk, annál job-
ban edződik az agyunk eme két területe. 

Ha magasabb pulzustartományban edzünk, 
akkor az agyunk megtanulja, hogy nem csak 
akkor emelkedik meg a pulzusszámunk, amikor 
félünk, szorongunk vagy csupán idegeskedünk 
valami miatt, hanem akkor is, ha edzést vég-
zünk és ez pozitív hatást gyakorol az agyunkra. 
Edzés után lecsökken a kortizolszint.

Hetente pár alkalommal végezzünk olyan 
edzést, ami jobban megemeli a pulzusszámun-
kat, ez jó hatással van az állóképességünk fej-
lesztésére és a szorongás leküzdésére is. 

Természetesen mindenki életkorának, 
edzettségi és egészségi állapotának megfelelő 
mozgásformát válasszon.

A rendszeresen végzett aerob mozgás végül 
megtanítja az agyunknak, hogy a megemelke-
dett pulzusszám nem mindig jelent veszélyt, 
van, amikor igazán pozitív hatással van a szer-
vezetünkre.

A mozgás memóriajavító hatása! Ha a me-
móriánkat szeretnénk javítani, sokkal hatéko-
nyabb, ha kardiómozgást és izomerő gyakorla-
tokat végzünk váltakozva. A memória javítása, 
egy órás sétával eredményesebb lehet, mintha 
leülnénk rejtvényt fejteni. A magyarázat erre az, 
hogy gyaloglás vagy séta közben, sokkal össze-
tettebb az agyi tevékenység. Figyelnünk kell a 
mozgásunkra, a környezetből érkező hatások-
ra, arra, hogyan lépjünk. Fokozhatjuk a hatást, 

Elsőre lehet, hogy furán hangzik, hogy a moz-
gás stressz! Ráadásul pozitív? A két fogalmat 
együtt ritkán halljuk, pedig így van. 

Mozgás közben ugyanúgy megemelkedik a 
pulzusszám, mint amikor aggódunk, vagy félünk. 
Miért, és hogyan gyakorol ránk mégis más hatást 
az edzés?

„Amikor feszültnek érezzük magun-
kat, agyunk stresszhormonokat termel. 
Ezek a hormonok, ha az állapot hóna-
pokig vagy akár évekig is fennáll, tönkre 
tehetik egészségünket és idegroncsot 
csinálhatnak belőlünk!”

 (Daniel Goleman)
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ha nordic walking bottal végezzük a gyaloglást, 
mert az ellentétes kar és láb mozgás szinkroni-
zálja a jobb és a bal agyféltekénket.

Ha tovább szeretnénk fokozni az agyra gya-
korolt hatást, akkor legjobb, ha mozgás közben 
tanulunk valamit, verset, dalt vagy amit éppen 
szeretnénk megtanulni.

A rendszeresen végzett mozgásnak nem 
csupán szorongás csökkentő hatása van, de 
formálja a testünket és a jellemünket is.

Koncentráltabbá válunk, nő a kitartásunk, az 
akaraterőnk, ellenállóbbá válik a testünk is, a 
minket érő külső hatásoktól. 

A gyaloglás a legjobb hatású zsírégető moz-
gás!, ha valaki szeretne megszabadulni a zsír-
párnáitól, gyalogoljon naponta, legalább 1 órát. 

Összefoglalva nézzük, milyen pozitív hatása 
van a rendszeresen végzett aerob edzéseknek:

- változik a testösszetétel
- javul az állóképesség
- javul a nyirokkeringés
- nő az akaraterő és a kitartás
- javul a tüdőkapacitás

- nő a kapillárishálózat
- csökkenti a stressz szervezetre gyakorolt 
 hatását
- csökkenti a vérnyomást
- erősíti az immunrendszert
- segíti a kreatív gondolkodást
- növeli az életciklusodat
- erősíti a szívet
- javítja a testtartásodat
- pozitív hatással van az ízületekre
- növekszik az izmok állóképessége
- növeli a fáradtsággal szembeni 
 ellenállóképességet
- jobbá válik az alvásminőséged

A jobb életminőség záloga a rendszeresen 
végzett minőségi mozgás! A választott moz-
gásforma mindig az egyén állapotától függ! 
Mozogj egy életen át, mert amíg mozgás van, 
addig van élet! 

„Ha nem tudsz repülni fuss, 
Ha nem tudsz futni, sétálj,
Ha nem tudsz sétálni, akkor mássz!
De csinálj bármit, muszáj haladnod!”

(Martin Luther King)

https://csillagbowen.com/aqua-fitness-t%C3%A1bor-r%C3%A9szv%C3%A9teli-d%C3%ADj-early-bird-2022-06-10-ig
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Életmódváltás 
kontra 
fogyókúra!

Mindenki azt keresi, ami számára a legegy-
szerűbb, mert túl sok időt és energiát mégsem 
szeretne belefektetni. Megtalálja mindenki, amit 
keres, kerül, amibe kerül, pénz nem számít, csak 
ugráljanak le róla a kilók. Itt jegyezném meg, 
hogy senki nem úgy ébredt egyik reggel, hogy 
10-20-50 kg plusz volt rajta ébredéskor. No, de 
az évek alatt alattomosan felkúszó kilóktól minél 
előbb szeretne megszabadulni, így gondolkodás 
nélkül képes követni bármilyen súlycsökkentő 
tippet. A választék ezerszínű. 

Nézzük csak, vajon mi a csapda ebben a törté-
netben? Nélkülöznek legtöbbször mindent, ami-
től egyénre szabható lenne. 

Mi az, amit mindenképpen figyelembe kel-
lene venni?

- kinek mennyi súlyfeleslege van
- az egyén életkora
- milyen a napi munkavégzése
- sportol-e, és ha igen, mit és milyen 
 gyakorisággal
- az egyén neme
- vannak-e már betegségei
- milyen a pszichés állapota
- milyen az érzelmi állapota
- mikor és mennyit pihen
- milyen a hormonális állapota
- miért alakult ki a túlsúlya

Mindezek tükrében tökéletesen látható, hogy 
mindenkinek ugyanaz a diéta, miért nem jó, és/
vagy miért árthat többet, mint amennyit használ.

Vannak helyzetek, amikor megfelelő orvosi 
hátérrel igenis van létjogosultsága a diétáknak. 
Ez mindig terápiás céllal és személyre szabottan 
működik.

PETŐ CSILLA

A legtöbb nő szinte egész életében jelen van a fogyókúra. A kér- dés csupán 
annyi, hogy miért kell újabb és újabb diéta, hiszen, ha ezek a „kúrák” hatékonyak len-
nének, nem kellene ismételni őket. A téma ezen megközelítése csapda. Amibe újra és újra 
belesétálnak. 

Hogyan lehetséges ez? Miért nem tudják megtartani az elért súlyt? A válasz egészen egysze-
rű! Nézzük lépésről-lépésre, hogyan tévelyedhetünk el ezen a kanyargós úton! 

Jön a tavasz, és a neten egyre-másra jelennek meg a vonzóbbnál vonzóbb fogyis kúrák, étren-
dek, porok, szinte megszámlálhatatlan mennyiségben. 
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A legtöbb ember lelkesen próbálgat mindent, 
legtöbbször háttértudás nélkül. A legtöbb instant 
megoldást ígérő módszer, hosszútávon nem mű-
ködik, mert ugyan a kilók gyorsan „leugranak” 
róluk, de aztán hosszútávon nem tartható fenn ez 
az áldásos állapot. Azok a rendszerek, ahol pedig 
függővé tesznek a csodaporoktól, mert egész éle-
tedben innod kell, ha a súlyod szeretnéd tartani, 
biztos lehetsz benne, hogy nem téged szolgálnak.

A fenti összefoglalóban olvasható, hogy na-
gyon összetett egy-egy túlsúly háttere. A rapid 
megoldások több szempontból is károsak. 

Legtöbbször az alapanyagcsere alatti energia-
mennyiséget tartalmaznak, így a szervezet éhezni 
fog. Amikor folyamatosan kevesebb kalóriát vi-
szünk be, egy bizonyos idő eltelte után már éh-
ségérzetünk sem lesz. 

A fogyás lényege nem csupán a testsúlycsök-
kentés. A legfontosabb, hogy a testösszetétel is 
megváltozzon, tehát a zsír – izomtömeg arány. 

Amikor fogyókúráról beszélünk, az nem 
egyenértékű az életmódváltással. Az már egy 
sokkal összetettebb téma.

Amíg a fogyókúra mindig gyors megoldást 
ígér, az életmódváltás egy életre szól. Meg kell 
változtatni azokat a szokásokat, amik a plusz ki-
lókhoz vezettek. Igen, lassabb folyamat, igen, 
több nehézséggel jár, igen, több időt és figyel-
met igényel, igen tartós eredményhez vezet.

Ha valaki ezt az utat választja, akkor azt java-
solnám, hogy keressen fel egy dietetikust, aki 
személyre szabott étrendet ír, ami megfelelő 
mennyiségű és minőségű táplálékot jelent, ami 
személyre van szabva. A dietetikusok azok a szak-
emberek, akik megfelelő tudással rendelkeznek 
ahhoz, hogy személyre szabott étrendet írjanak a 
hozzájuk fordulóknak.

Az étkezés mellett szükséges lehet 
egyéb szokások megváltoztatása.

- életkornak és egészégi állapotnak 
 megfelelő mozgás
- mozgásszervi nehézségek esetén 
 gyógytornász
- megfelelő mennyiségű folyadék bevitele
- minőségi pihenés
- új életmódot támogató szokások 
 bevezetése

A túlsúllyal nem esztétikai szempontok mi-
att kell foglalkozni, sokkal inkább azért, mert az 
egészségi állapotra és az életminőségre van ne-
gatív hatással.

A túlsúly mögött legtöbbször nem csak a hely-
telen étkezés, hanem a helytelen életmódbeli 
szokások is felelősek.

Hatékonyabb és tartósabb, ha a kiváltó okokat 
szüntetjük meg, és időt hagyunk a változásra.

Az intsant megoldások gyorsan oldódnak, de 
műízűek.

Egy jól kialakított életmód, ami a testi, lelki, 
szellemi egészségünket is támogatja, az örömteli, 
egészséges, boldog élet záloga.

A megfelelő életmód kialakítása, ami könnyed 
számunkra, leveszi a terhet a vállunkról, hogy újra 
fogyókúrába kezdjünk!

És ne feledd: „Egészséges testben, mosolyog 
a Lélek!” (Pető Csilla)
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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://csillagbowen.com/
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
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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! 
– – Mert a gyorséttermi dolgozó sokszor örökreMert a gyorséttermi dolgozó sokszor örökre
   gyorséttermi dolgozó marad   gyorséttermi dolgozó marad

PÁLI PATRÍCIA

Kedves Zólyomi Zsolt - igen a parfümőr - a kérdésem még mindig az lenne - mert még nem 
kaptam választ egy számomra égető kérdésre - hogy van-e a sikernek illata?
Hogy sejtjeinkbe mélyen beleivódott-e a siker potenciáljának titkos kódja?

Mert illatunk - ezt tudom - pont olyan egyedi, mint az ujjlenyomatunk, szóval ha lenne egy 
gigantikus orr, ami őrizné illatmintánkat, nos azzal is azonosíthatnánk önmagunkat!
De ebben az egyedi lenyomatban vajon ott van életünk egy ilyen lenyomata?

4tételmondat
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Mert, hogy nagyon jó és reményt keltő hallgat-
ni azoknak az “A” listás sztároknak a történetét, 
akik lelkesen mesélik útjukat a helyi gyorsétterem 
kasszájától a főszerepet jelentő vörösszőnyeges 
felvonulásig.

Reményt keltő és inspiráló, hogy az egy lapra 
mindent feltevő hitük és elszántságuk hogyan jut-

tatta el őket a filléres órabértől a milliós gázsiig.
Reményt keltő és inspiráló hallgatni és tudni, 

hogy a semmiből is el lehet jutni a legmagasabb 
csúcsokra.

Reményt keltő és inspiráló hallgatni, hogy 
a fókuszt a sikerre kell helyezni és erre az időre 
picit csak meghúzni magunkat. Áldozatot hozni 
és nem felaprózva magunkat egy nagyobb jóért 
lehet tenni. Hogy a gyorsétterem pénztárjából 
egyenes út tud vezetni, egészen fel a csillagokig.

 
Nagyon jó és motiváló történetek ezek a sike-

rük csúcsát ünneplő emberektől, akik egy jópofa 
anekdotaként tudják a fillérekre váltott életük si-
kerért megtett ódáját elzengeni különös tekintet-
tel abbéli munkájukban való alkalmatlanságuk-
ról, de…

De mi van azokkal az emberekkel, akiknek a 
története a gyorsétterem pénztárja mögött meg-
reked és fillérekre váltott álmaikra sosem lesz vál-
tó valuta a hírnév koronája?

Hány ember története fejeződik be pont ott 
ahol elkezdődik?

Hány ember tehetségét nyeli el a gyorsétte-
rem fáradtolajának bőrbe hatoló illata?

Hány ember marad végleg megkeseredve a 
mindent beáldoztam, de semmire nem vittem ör-
dögi körében, a még egy esélyt adok magamnak 
kétségbeesett küzdelmében?

 4 olyan tételmondat van, ami leírja, hogy 
miért is nem tud a tehetség kibontakozni, miért is 
ragad bent az oly szép reményeket az égre festő 
tehetség, s marad végül a vegetálás a tehetséges 
ember számára osztályrészül!

 
1) Aki nem elég erős mentálisan a küzde-

lemhez, azt eltapossák az ellenfelek

Szabadmászás.
Pont ilyen a tehetséges 

ember élete. Csak önma-
gára hagyatkozhat egy 
olyan terepen, ahol repe-

dések és apró kiugrások 
piciny kapaszkodóiba 

kapaszkodva kell ha-
ladni feljebb és fel-
jebb, a megállás és 
pihenés lehetősége 

nélkül. Mert, 
aki nem ha-
lad, aki meg-

áll és feladja, az a mélybe zuhan 
és megsem- misül. Nincs más kiút, 
mint feljutni a csúcsra és ott megpihenni 
egy pillanat- ra. Nincs más kiút, mert aki 
elindul az vagy csak felfelé haladhat, 
vagy lefelé zuhanhat.

Mert nincsen segítség útközben, mindenki a 
magányos harcát vívja, fel a csúcsra.

Mindenkinek az életéért küzdve a pici repedé-
seket tudatosan keresve és azokba kapaszkodva 
kell előre haladni.

Mindenkinek tudnia kell, hogy egy rossz dön-
téssel, egy rossz lépéssel az életével fizet.

Mindenkinek tudnia kell, hogy aki elindul fel, 
ott a tehetség útján egy egyirányú útba kezd bele, 
ami vagy a csúcsra visz, vagy a megsemmisülésbe.

Mindenkinek tudnia kell, hogy aki elindul az 
úton, az a kemény munkával megtett előre hala-
dással a még mélyebb szakadékba való zuhanás 
kockázatát növeli lépésről lépésre.

Mindenkinek tudnia kell, hogy aki szabad-
mászásba kezd, azaz elindul a tehetsége útján, az 
egy járatlan ösvényre téved, ahol nem csak hogy 
kitaposott ösvények nincsenek, de néha még az 
előre haladást segítő mikrokapaszkodók sem 
adatnak meg és egy tükörsima felülettel meg-
küzdve kell előre haladni.

Mindenkinek tudnia kell, hogy aki elindul a te-
hetsége útján, azt a környezeti tényezők is csak 
hátráltatni fogják és ahol csak lehet, meg fogják 
nehezíteni az útját.
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Mindenkinek tudnia kell, hogy aki elindul a 
tehetsége útján, egyedül lesz végig az úton és 
senki nem fogja megmenteni, ha ereje híján zu-
hanni kezd.

De vajon ott, az út elején fel tudja a tehetség 
mérni, hogy van-e annyira stabil és kitartó, hogy 
végig menjen ezen az úton?

De vajon ott az út elején, ahol sok ember lel-
kes bíztatása és erőteljes nyomása tolja és tereli a 
tehetséget, hogy kezdjen szabadmászásba – akár 
saját akarta ellenére –, fel tudja mérni saját erejét 
és mentális, testi, lelki tartalékait, amiből gazdál-
kodnia kell az út során?

De vajon ott az út elején, ahol még csak egy 
erős vízió hívogatja a tehetséget, tudni fogja, 
hogy milyen valósággal kell majd szembesülnie?

Megvan az az erő, stabilitás és szívós kitartás a 
tehetségben, hogy a siker egyirányú útján feljus-
son a csúcsra vagy útközben derül fény a végze-
tes hiányosságokra, ami egy fatális mélybe zuha-
nás megsemmisítő esésével végződik?

 
2) Szorgalom < tehetség

„Minek ma elkezdeni, ha holnap is bőven rá-
érek?

Utcahossznyi előnyöm van az átlagemberhez 
képest, nyugodtan hagyhatom küzdeni őket, 
hagyhatom őket picit előre menni, mert azt az 
előnyt bármikor behozom és őket gyorsan ma-
gam mögött is hagyom! És ha nem hagyom le 
őket, ha nem én állok az élre, akkor sincsen baj, 
mert akkor új területre tévedek és ott mutatom 
meg a tehetségemet!”

A tehetséges ember sikerének a legnagyobb 
ellensége nem más, mint maga a tehetség!

Hiszen a tehetség és annak tudatos megélé-
se és az abból adódó kiválóság érzése pontosan 
megmutatja a tehetséges ember számára, hogy 
ő mindenki felett áll. Képességei olyan sikerek-
re predesztinálják, amilyet egy átlagember bár-
mennyire is elszántan küzd, bármit is áldoz fel, 
sohasem érhet el!

 
És ez teoretikusan így is van, hiszen ott van a 

tehetség adta golden hello, amit a tehetséges 
ember saját jogán birtokol és úgy kapta meg, 
hogy azért megküzdenie nem kellett, hanem 
egyszerűen csak megadatott. De, ami „csak úgy 
megadatott”, annak sokszor nem érezzük a valódi 
súlyát, nem értékeljük valódi értékét.

Ami „csak úgy megadatott”, arról nem tudjuk, 
hogy milyen az, amikor meg kell érte dolgozni, 
milyen az, amikor egy hosszú és alázatos munká-
val teli utat kell megtenni ahhoz, hogy eljusson 
oda az átlagember – ha egyáltalán képes eljutni 
oda vagy csak annak a közelébe –, ahonnan egy 
tehetséges ember minden erőfeszítés nélkül, ma-
gától értetődő természetességgel indul.

És innen indul a tehetséges ember enyhe szá-
nakozó lenézésbe hajló szemlélete, melyben ott 
a biztos tudás, hogy sok olyan dologért, amiért 
másnak verejtékes harcot kell vívnia, az neki egy-
szerűen csak ott van. Miért lenne hát a küzdelem 
a saját stílusa.

Végig nézni az átlagember kezdeti lépésekben 
megtett szenvedéseit, látni, ahogy már a nyitó ré-
szek is mennyi energiát visznek el tőle, megnyug-
tató hátradőlésre ösztönzik a tehetséges embert. 
Amibe túlzottan belekényelmesedve elveszti a 
realitásérzékelését és csak ül és ül és még mindig 
vár alapon nem veszi észre, hogy a nem túl tehet-
séges ámde annál szorgalmasabb átlagember, 
a konzekvens és kitartó munkának köszönhető-
en olyan messzire jutott, amit már könnyűszerrel 
nem érhet utol.

Az a tehetséges ember, akinek önmaga meg-
erőltetése nem kenyere, nem része mindennapi 
életének. 

Küzdeni sose tudott, önmagát határai fesze-
getésére rávenni sose volt képes, mindig pont 
csak annyit tett, amit kényelmesen engedett a 
tehetsége. És ez a kényelem, ami a tehetséggel 
párosult, mindig adott annyi előnyt, hogy gyors 
sikereket aratva éppen csak megfürdőzve tehet-
sége fényében megérezze, hogy mire lenne ké-
pes. Majd a gyors siker és kényelmes erőfitogta-
tás után a tehetség az adott területről angolosan 
távozik még mielőtt kihívásokat jelentő lépése-
ket kellene tennie.
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Mert ha a szorgalom kevesebb, mint a tehet-
ség, akkor a tehetség - önmagához mérten sem-
mit nem jelentő kezdeti „sikerek” -, valójában 
egy halom sehova nem vezető és félbehagyott 
kezdemények sorával a háta mögött nem csinál 
mást, mint kényelmesen hátradőlve tehetségé-
nek tudatában egy pont semerre nem tartó életet 
élve ragad be komfortzónájának szűkös körébe. 
Így vész kárba a megadatott lehetőség.

 
3) Szereposztó dívány márpedig létezik

December 25-én ott ültem a Dubai operában 
és a nagy klasszikusnak számító Diótörő balettet 
néztem egy neves társulat előadásában.

És ahogy ott ültem és néztem, ahogy a címsze-
repet játszó balerina ott volt a rivaldafény közép-
pontjában és eltáncolhatta szóló táncát a táncos 
kar ölelésében, azon elmélkedtem, hogy hány 
balerina lenne annak a középpontban álló baleri-
na szerepében, akié “A” szerep, amit kislány bale-
rinaként megálmodik magának az ember.

Mert a felszín jól koreografált simára fésült lát-
szata mögött egy sokkal nagyobb dráma feszül.

A Netflix Pretty Little Things, Rivaldafény ára 
című sorozata szépen ábrázolta ezt a világot, a 
harcot, amit a csúcsra jutásért megvívnak a tehet-
ségek, túl a fair play szabályain.

Mert a csúcsra jutáshoz a tehetségen túl vala-
mi sokkal másabb, valami sokkal sötétebb képes-
ségre van a tehetségnek szüksége.

Gátlástalanságra.
Gátlástalanságra, ami túl minden jól szociali-

zált szorongáson és jól nevelt szabálykövetésen 
egy dologra sarkallja megrendíthetetlenül a te-
hetséget - menni előre.

Menni előre akár bármi áron, akár bárkin ke-
resztül.

Kegyetlen harcok folynak ezekben a zárt kis vi-
lágokban azért a pár igazán privilegizált helyért. És 

ebben a harcban az élelmeseknek van csak helye, 
akik ügyesen mozgatva a szálakat önmaguk szá-
mára utat építenek oda fel a csúcsra. Akik kapcso-
latok és érdekviszonyok ügyes mozgatása révén 
feljebb és feljebb képesek magukat helyezni.

Akik jó ritmusban tudják a szemüket bezárni 
és a nagy cél érdekében kompromisszumokat 
meghozni.

Nem lehet tisztán és makulátlanul egy magas-
ságon túl jutni ezekben a zárt kis világokban.

Nem lehet nem magam részére hajló tudatos 
építkezésben lenni, ahol az „én” szűk keresztmet-
szetén átpréselődve, nem lehet helyet hagyni 
idegen elemek befurakodási lehetőségének.

Gátlástalanul egy szent cél által vezérelve - 
ilyen a szentek élete…

…mert ott a dubai opera patinás díszletei kö-
zött nem maradt más csak a fényes ünneplés és 
kegyeletteljes áhítat a művészet, az alkotás előtt. 
Ez megnemesítette a felszín mögötti – kizárt, hogy 
nem volt - harcokat. Az emelkedett pillanat, az al-
kotás talán nem is evilági varázsa tisztára mosta a 
földi szennyet…

Mert szereposztó díványok léteznek, ahol 
aki gyorsabban és gátlástalanabbul tud szemet 
hunyni egy pillanatra, az nagy előnyt kap a kivált-
ságoknak járó privilegizált helyért folytatott harc-
ban.

És minden másra jótékony homály borul, mert 
ugyan kinek az érdeke lenne felfedni a díszlet 
mögötti sötét kis titkokat?

Kinek lenne érdeke egy “nagyobb jót” felál-
dozni egy ember érdekében?

Aki nem rátermett és nem bírja a csúcsra veze-
tő harcot, annak más nem fogja kitaposni a helyet 
ott a kiválóságoknak szánt szűk elitben.

  
4) A sors ellen lehet harcolni, de minek

Az egész több, mint a részek összessége - 
mondja ki a Gestalt pszichológia alapvetése.

Van egy rejtélyes faktor, ami determinálja a 
sorsunkat és ami ellen még küzdeni sem lehet. 
Nem egy felismert hiányosság vagy fejlesztés-
re szoruló terület, ami ellen tudatos és kitartó 
munkával tenni lehet, fejleszteni lehet, legyőzni 
lehet. Hanem egy eleve elrendeltetettség, amit 
készen kap az ember és amivel csak együtt élni 
lehet. Amit el lehet - és talán kell is - fogadni, hi-
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szen ezen elfogadás által lehet a legharmoniku-
sabban megélni az életet. Ezen elfogadás által 
lehet a legpontosabban célokat és elvárásokat 
megfogalmazni a saját életünkkel szemben. Hi-
szen egy irreális illúzióba való kapaszkodás egy 
örök fájdalmat és megkeseredettséget jelentő 
életet ad csak meg. Az elfogadás és az elérhető 
magasságok minél pontosabb ismerete adja egy 
megelégedett élet alapjait.

Hogy a csillagokban van ez megírva és szüle-
tésünkkor már ott a tudás életünk útjáról?

Hogy sejtjeink hordozzák az információt éle-
tünk egyedi lenyomatáról - ezért intézem újra és 
újra Zólyomi Zsolthoz a számomra megfejthetet-
len kódként álló kérdést!

Vagy egy hosszú önismereti munka vége egy 
pontos térkép és útmutató önmagunkhoz, benne 
a lehetőségként kínálkozó utakról?

Mert van valami megfejthetetlen része létünk-
nek, ami túl minden racionálisan ott álló részleten 

és tényszerű tudáson ott van és elementáris erő-
vel hat életünkre.

Sorsunk ez, amit a tényszerű alkotóelemek jól 
összerakott építményével sem lehet elfedni.

 
 Mert sokszor tényszerűen ott lenne a tehetsé-

ges emberek készség repertoárjában a siker min-
den építő eleme, ami által naggyá és a csúcsot 
elérővé válhatna az ember, de…

De valamilyen rejtélyes oknál fogva mégis el-
marad a nagy áttörés, az igazán látványos siker 
eljövetele.

És ez egy rossz, lefelé húzó spirálba vezet.

A sors az a kötőelem, ami a tényszerű adato-
kat egy személyes szálra felfűzve egyedi életutat 
épít az embernek, s ugyanazon elemek más szál-
ra fűzve nagyon más sorsot adnak az őt birtokló 
gazdájának.

Ezért kérdezem én újra és újra meg! Zólyomi 
Zsolt csak egy szó kell nekem! Ott van-e sorsunk 
a sejtjeinkben, ami, mint egyedi illat lenyomat kö-
vet minket és mesél rólunk…

https://www.solumination.com/
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Miért is kezdem így a mostani cikkem. Sze-
retem figyelni, ahogyan éled a nyár és ezzel 
együtt szabadulnak fel az emberek. Azt gon-
dolom, ez egyébként is ránk fért. Nagyon be-
zárt időszakon vagyunk túl és a jelenlegi gaz-
dasági helyzet is komoly nyomást gyakorol 
ránk, és még fog is.

Mégis azt gondolom, az elmúlt évek tapasz-
talatából, hogy mi emberek képesek vagyunk al-
kalmazkodni, mondhatnám igazi túlélők vagyunk, 
de nyilván nem csupán erre vágyunk, hanem az 
élet minél magasabb, boldogabb megélésére. 

Szeretni, szeretve lenni, békében, kiteljese-
désben, mondhatnám legfőbb vágyunk az élet-

ben. Miért is jövök ezzel a bőrápolás kapcsán? 
Hiszen ez a hivatalos szakmám, én „csupán” egy 
kozmetikus vagyok.

„Az igazságot a sablonokon túl leled meg.” — 
Bruce Lee.

Jó pár éve olvastam egy hosszabb idézetet 
tőle, és ez a mondat óriási hatással volt rám. Fel-
tettem a kérdést, ki vagyok én? Aromaterapeuta, 
kozmetikus? Annyi tanfolyamot végeztem, tanul-
tam mindenfélét. De akkor még tudatlanul, úgy 
éreztem kerestem valamit. Valami végérvénye-
set, mellyel azonosulni tudok. Szóval olvastam az 
idézetét, és egyszerűen megértettem, én Mayer 

Bőrünk egészségénekBőrünk egészségének
nyomábannyomában

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

MAYER PETRA

Gyönyörű május
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Petra vagyok, aki szeretné a legszélesebb körben 
kifejezni magát és ezzel javítani saját, majd a hoz-
zám fordulók életének minőségét.

Örökös vágy él bennem a miértek kutatása 
iránt. Hogy megértsek folyamatokat, az embe-
rek életét, mögöttes történeteit és segítsek ne-
kik teljesebb életet élni. Mondjuk, hogy ez lett a 
küldetésem. 

Az összekapcsolódásban, kommunikációban, 
egymás támogatásában – őszinte odafordulás-
ban hiszek. Ezt képviselem a szakmámban, a min-
dennapjaimban, így vagyok önazonos.

Ebben a lelkiségben telt ez a hónapom is a 
munkásságomban. Budapesten már csak havi 1 
hetet vagyok fent, építem a bajai, vidéki élete-
met. Nagy örömmel vagyok azonban Budapes-
ten, hiszen az ott töltött 10 év rengeteget adott 
nekem, köztük egy nagyon jó vendégkört. Vala-
kivel 10 éve dolgozom együtt. Olyan mintha egy 
nagy családom lenne. Talán ezért nem is lett még 
saját családom. Ez a hónap azonban hozott pár 
újabb megkeresést. 

Volt 4 új vendégem, akik mind bőrproblémák-
kal fordultak hozzám. Korábbi cikkeimben is már 

írtam arról, hogy a benső folyamatokat nem ve-
szem külön a bőrápolástól akkor sem, ha nem az 
én szakterületem. Saját genetikai adottságomból 
fakadóan, átélt egészségügyi problémáim miatt, 
számos szakértővel (vagy annak hitt) létesített 
kapcsolatom miatt – tudok útmutatást adni, mer-
re induljon az ember… de megint itt jön Bruce 
Lee idézete: „Az igazságot a sablonokon túl leled 
meg.” Tudom, hogy a fogyasztói társadalom kész 
recepteket kínál, egy problémára 10 különböző 
megoldást, de én mégis azt tapasztaltam, hogy 
folyamatok vannak az életben. 

Bármennyire is szeretnénk azt hinni, hogy van-
nak kész megoldások, és ha az megvan, megve-
szek egy krémet, majd azzal kenem magam és 
szép lesz a bőröm, vagy megcsinálok egy diétát 
és lefogyok és jobban leszek. Aztán lásd, jön egy 
covid, felborul az egész rendszer és kezdheted, 
igazából azt sem tudod honnan, az újra építkezést.

Az egyik vendégemnél emésztési problémák 
állnak fenn, a másik vendégnél elégtelen táplál-
kozás, genetikai hajlam áll a gyulladt bőr hátte-
rében, a harmadiknál párkapcsolati feszültség, 
minden tiszteletem azért a sok önmunkáért, ami-
vel tesz ennek rendezéséért.
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Szóval mit tudunk tenni, mit tudok én tenni az 
emberekért, akik hozzám fordulnak: megfelelő 
kontaktokat adok, amennyiben komolyan el akar-
nak indulni saját kiteljesedésük felé. Ha a saját ta-
pasztalatomat nézem, több tucat orvost, szakértők 
garmadáját jártam végig. Mindenki hozzáadott 
valamit ahhoz, hogy megértsem a velem történő 
dolgokat és persze tisztában vagyok én is azzal, 
hogy végleges megoldások nincsenek az emberi 
szervezet működési mechanizmusa végett. 

Amit hiszünk, azt éljük. Legyenek alapok, 
hogy ismerjük meg magunkat, kívül belül, ameny-
nyire csak lehetséges. Hogy tudjuk, miként él-
nénk boldogan, jó érzésben. Tegyünk ehhez 
szükséges lépéseket. Akármilyen kilátástalannak 
is tűnik az élet, mindig tegyél egy két lépést afelé 
– ami boldoggá tesz. Mindig csak egy kis lépést. 

Ha pedig a kis lépéseknél tartunk, akkor kicsit 
szakmázok is.

Előbújt a napocska, és éget ezerrel, gondo-
lom mindenki érzi. Szóval elő a fényvédő készít-
ményekkel. Felhívnám a figyelmet, hogy arcra és 
testre mást és mást használunk. 

Korábban azt mondtam volna, jó lesz fizikai 
fényvédő nyárra (azaz 30 faktorig bezárólag), de 
a mai UV terhelést elnézve, inkább javaslom az 50 
faktort.

Aztán jön az, hogy „de én barnulni szeretnék”. 
Én értem. De a barnulás a bőr természetes véde-
kező mechanizmusa, arról nem is beszélve, hogy 
az UV terhelés jelentős mértékben roncsolja a 
kollagén és elasztin rostokat, azaz öregszik a bőr.

Kicsit sajnálom a vízi élővilágot, már aki ott für-
dőzik, hogy ezekből a készítményekből kapnak, 
bizonyára nem tesz nekik jót, de ez is a mai szo-
cializált társadalmunk eredménye. És bár földünk 
élővilágával nem szokás foglalkozni, de ezt én 
mindenképpen szerettem volna megemlíteni. 

Ha vezetsz a pályán, biciklizel, mindenképpen 
kend át magad 2-3 óránként, a sugárzás terhelt-
ségének függvényében. 

Nem a betegség részével kívánok ijesztgetni 
bárkit is. Prevenciós jelleggel írtam, amit.

Gondoljunk egészségünkre és másokéra is. 
Induljon a nyár!



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


CsPM   133

PÁLI PATRÍCIA

A bárányok hallgatnak! Pedig tudnotok kéne, 

hogy nem a ti hibátok!

A bántalmazás lélektanának nyomában
A bántalmazók még a mesékben is a mennybe mennek

Ha azt mondom Szépség és a Szörnyeteg mi 
az első kép, ami az eszedbe jut?

Ha azt mondom Szépség és a Szörnyeteg ho-
gyan foglalnád össze nekem, hogy miről szól ez a 
történet, hogy milyen tanulságot fogalmaz meg?

Először a Dubai Mallban láttam Szépség és a 
Szörnyeteg ihlette Forever Rose-t.

Ott álltak sorban a búrák alatt a rózsák, vala-
melyikről már a levél is lehullott, és ahogy néztem 
őket, az a gondolat járt a fejemben, hogy milyen 
kegyetlen dolog is ez a Forever Rose dolog. Hi-
szen egy üvegbe zárt kételyt kap az az ember, 

akinek ilyet ajándékoznak. Egy kételyt, hogy az 
utolsó levél lehullása után elvész a remény az igaz 
szerelem megtalálására!

 
Van az életnek egy hatalmas igazságtalansága!

Ha egy angyal típusú ember, aki segítőkész, 
odaadó, a többieket támogató módon él, ha 
egyszer csal egy picit, kevésbé odaadóan ugrik 
a környezete által megfogalmazott igények tel-
jesítésére, akkor mindenféle átkot szórnak a fe-
jére és a legnagyobb megvetéssel és elítéléssel 
lesznek iránta.
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Míg, ha egy ördög típusú em-
ber, aki a környezetét semmibe 
véve, telve önző és énes, de sok-
szor kifejezetten rosszindulatú 
tendenciákkal az őt körülvevő em-
ber felé, ha egyszer egy egészen 
pici jószerű dolgot tesz, minden-
ki teljesen elalél a gyönyörtől és 
a mennyekbe magasztalja ezt az 
embert.

Hogy miért is van ez?
Mert az emberek egy nagyon 

túlegyszerűsített módon értékelik 
embertársaikat. Van egy alapszint, 
amit, mint sztenderd működési 
szintet, mint egy elvárható visel-
kedési normát az alanyhoz kötnek. 
És egyszerűen csak az ezen sztenderdhez viszo-
nyított elmozdulás alapján ítélik meg és hoznak 
róla egy értékítéletet.

Szóval, amikor az angyal típusú ember ma-
gas alap működési szintjéhez képest egy picit is 
alul teljesít, már a környezete elítélésében fog 
részesülni. Míg az ördög típusú ember alacsony 
alap működési szintjéhez képest, ha picit is fel-
felé mozdul el, a környezet ezt egy hihetetlen 
pozitív fejlődésként és változásként értékeli és 
ennek megfelelően emeli az ilyen embert fel a 
mennyekbe.

 
Hirtelen elfeledve a múltat és az ott történt sok 

eseményt, csak egy sztenderdnek beállított szint-
hez viszonyítgatni és ezáltal megítélni – pokolra 
taszítani vagy mennyekbe magasztalni – valakit 
veszélyes és káros játék. Ami olyan torzításokhoz 
vezet, amiben egy jó ember ok nélkül sérül és 
egy rossz ember érdemtelenül megnemesül.

De akkor miről is szól valójában a Szépség és a 
Szörnyeteg tanmese?

Miért van az, hogy a bántalmazók még a me-
sékben is a mennybe mennek?

…mert nem mindenkinek jár egy - utolsó - 
esély az igaz szerelem megtalálására.

…mert nem mindenki azzal vezekel temérdek 
bűne után, hogy olyan kegyben részesül az élet-
től, olyan felmérhetetlen értékű ajándékot kap a 
sorstól, hogy valódi bűnhődés nélkül feloldozás-
ra talál és megnemesülve lép egy számára még 
tökéletesebb életbe.

De akkor a Szörnyeteg miért is érdemelte ki 
és részesült ebben a kegyben, hogy bűnét egy 

tiszta szívű ember szerelme mosta 
tisztára és oldozta fel büntetése 
alól, ami büntetést a mások ellen 
megtett bűnei miatt kapott?

Akkor miről is szól valójában a 
Szépség és a Szörnyeteg?

Netán arról, hogy egy ártatlan 
ember önfeláldozása oldozza fel a 
bántalmazót, aki mindaz után, hogy 
sok embernek ártott, igaz szerelmet 
kap?

Ez lenne a méltó “bünteté-
se”? Egy olyan kiváltság - egy 
tiszta ember odaadó szeretete 
- amiben csak kevés embernek 
van része?

Tisztában vagyunk azzal, hogy egész végig 
arról beszélünk, hogy jaj szegény bántalmazó 
nehogy ne kerülje el a tetteihez méltó sorsot - 
a bűnhődést, a magányt, amiben ott a remény, 
hogy több ember már nem eshet neki áldozatul?

Mert ki is ez a Szörnyeteg?
Egy szimpla bántalmazói bűnismétlő egy 

olyan privilegizált társadalmi pozícióval, ami még 
inkább erősíti abban a hitében, hogy neki bármit 
– de tényleg bármit – meg szabad tenni bárkivel. 
Úgy, hogy annak következményei - privilegizált 
hercegi voltánál fogva – sohasem lesznek. Hiszen 
társadalmi pozíciója védi annyira, kiemeli annyi-
ra, hogy míg mindenki alatta van, azaz minden-
ki hozzá képest egy kiszolgáltatott helyzetben 
van, megközelíthetetlen és számonkérhetetlen 
ezen embertömeg által. Pontosan tisztában van 
a Szörny azzal, hogy mindenek felett álló státu-
sza révén játékszerei neki az alatta álló embertö-
megek, hogy kénye – kedve szerint használhatja 
őket. Amihez gőgös és irigy természete még gát-
lástalanabb attitűdöt rendel.

Ő a világ középpontja, ő az, aki mindent és 
mindenkit birtokolhat, magáévá tehet és kizsák-
mányolhat irigy természete által vezérelve. A gő-
gös, másokat lenéző személyisége pedig még el 
is hiteti vele, hogy ez így teljesen rendben van.

Me, myself and I.
A Szörny személyiségében, az énje és annak 

jóléte és igényeinek bármi áron történő kielégí-
tésére vonatkozó elképzelései egy zárt rendszer-
ben fenntartott, önigazoló folyamaton mennek 
újra és újra keresztül.
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Hercegi volta alanyi jogon biztosítja, hogy ő 
egy kiváltságos ember, hogy a többi ember csak 
azért létezik, hogy őt szolgálja és tárgyai legye-
nek jólétének megvalósításában.

Irigysége a mindent birtokolni élményt erősíti 
meg, amiben a nekem minden jár és ha neked 
van valamid, amim nekem nincs, de én azt aka-
rom - erőszakosságát társadalmi pozíciója még 
inkább legalizálja.

„Herceg vagyok! Ha neked van valamid, amit 
én akarok, akkor te azt köteles vagy nekem oda-
adni! Ha nem akarod magadtól odaadni, akkor 
nincs eszköz, amit fel ne használhatnék, hogy 
amit csak akarok megszerezzem magamnak!”

És ehhez kapcsolódik, mint a triumvirátus utol-
só eleme a gőg, a mindenkit lenéző önteltség, az 
önmagam különlegességének túlhajszolt hang-
súlyozása.

A gőgtől a társadalmi pozíciójánál fogva meg-
adatott különlegessége csak még hatványozot-
tabban markáns lesz, ami az irigységet legalizálttá 
teszi, hiszen, ha annyira feljebbvalóan különleges 
vagyok az már csak természetes, hogy minden jó 
csak az enyém lehet. Ami jót, ha most még más 
is birtokolja egyértelmű, hogy én lennék annak 
méltó tulajdonosa.

 
Szóval kész is a bántalmazó személyiség töké-

letes alapja. Egy olyan mindenki felett állóság ér-
zés, egy olyan szankcióktól soha nem kell tartani 
gátlástalanság, amiben csak egy sor játékfelület-
nek jó statiszta minden ember.

 
Második esélyt kap a Szörny szörnyeteg-

gé változásával és a lehulló rózsa végzetes 
játékával?

Nem!
Ez nem egy második esély, hanem egy vég-

telenedik számú bántalmazói akciójának – mikor 
semmibe vett egy embert – kellemetlen követ-
kezménye.

Második esély az, amit az első elkövetett rossz 
lépés után kap az ember!

A Szörny, a második esély végtelenszer után-
töltve klasszikus esete, aki semmit nem tanul hibái-
ból, akiben az erkölcsi gátlástalanság van jelen, aki 
fel sem méri, hogy bántalmazni védtelen embere-
ket nem lehet és ehhez semmi joga nincsen!

Így a rút öregasszony lépésével valójában 
nem egy második esélyt kap a Szörny, hanem ta-
lán életében először kap egy olyan “STOP” táblát, 
hogy tetteinek következménye van. Talán először 
érezhet egy pici diszkomfortot, hogy milyen, ami-
kor nem minden az ő kénye-kedve szerint alakul.

Pici a diszkomfort és mondhatni pillanatnyi, hi-
szen szörnnyé változásával rögtön a bántalmazói 
oldalról a mindenki által sajnált és fájdalmában 
osztozó áldozat szerepébe kerül, akiért egy em-
berként dobban mindenki szíve és akiért min-
denki elkezd mindent megtenni, hogy szenvedé-
sét enyhítse!

Tehát ebből a helyzetből is csak profitál a 
Szörny!

És hogy miből látszik, hogy pont semmi hatása 
nincs valódi jellemére ez a helyzet?

Átmegy valamilyen személyiség fejlődé-
sen a Szörny?

Hogy feleljek a legutóbb feltett kérdésre, ott 
van Maurice esete!

Csak azért, mert várába téved, rögtön börtön-
be veti őt a Szörny!

Miért is pontosan? Mert ehhez van kedve és ha 
ehhez van kedve, akkor nyilván megteheti, hiszen 
gőgös lénye és társadalmilag betöltött feljebb 
való helye neki ezt megengedi!

Lehetett volna könyörületes? Viszonyulhatott 
volna emberségesen az eltévedt Mauricehez?

Hát persze! Hiszen egy egészséges lelkületű 
vagy éppen a bűneit megbánni vágyó és fejlődés 
útjára lépő ember így tett volna.

De a Szörny pontosan onnan folytatta, ahol az 
előző bántalmazási kört abbahagyta!

Szóval ez egy red flag és egyértelmű bizo-
nyíték, hogy a Szörny az ugyanaz a bántalmazó 
szörny, aki volt a rá mért büntetése előtt!

És ha ez nem lenne bizonyíték, akkor ott a fő 
préda, Belle elejtésének ténye!

Gyönyörű érzelmi beteljesülés vagy egy-
szerűen csak egy patológiás dinamika kicsú-
csosodása a szép sárga báli ruhás, zenére an-
dalgós nagy jelenet?

 Stockholm szindróma – ez a gyönyörű báli sár-
ga ruhában szerelmesen egymásba bolondulós 
pillanat valódi háttere!
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Mi is pontosan a Stockholm szindróma?
A Stockholm-szindróma fogvatartott és a fogva 

tartója között létrejövő furcsa kapcsolati dinami-
ka, amikor is a fogvatartott a fogva tartója részéről 
felé tanúsított figyelmet és látszat kedvességét ta-
pasztalva elkezd szimpatizálni a fogva tartóval.

 Belle önként vállalja a rabságot, önmagát te-
szi rabbá csak hogy édesapját kimenekítse a fog-
ságból, melyet a Szörny pusztán csak azért rótt rá, 
mert elindulván találmányával a vásárba, kasté-
lyába tévedt.

 
Belle egyszerűen csak Stockholm szindró-

mában szenved!
Belle önként marad ott túszként foglyul ejtett 

apja helyett. Önmagát áldozza fel, hogy apját 
megszabadítsa a fogságtól, a szenvedéstől. Attól 
a fogságtól és szenvedéstől, amit miért is szabott 
ki rá a Szörny? És hol voltak a kastély szolgálói 
ekkor - is -, hogy jobb belátásra térítsék Szörny 
gazdájukat? Mit tett, milyen bűnt követett el Ma-
urice, amiért börtönbüntetésre lett kárhoztatva?

 
Mennyire őszinte az a szerelem, ami rab-

ságban születik?
Mert Belle pont kapóra jön a Szörny számá-

ra! Minden részletében egy tökéletes áldozat 
az ő üdvözüléséhez! Mely üdvözülést nem is bíz 
a véletlenre, rabságot rabságra cserélve meg-
szerzi magának, ami kell! Leendő szerelmének 
a tárgyát, Szörny image-től való megszabadulá-
sának alanyát!

  
Tanul a bántalmazó a „hibáiból” és jó útra 

tér a büntetés után?
Nem!
A bántalmazók sérülés nélkül mennek végig a 

bántalmazói session-ön, ami azt jelenti, hogy ők 
nem, hogy nem sérülnek, hanem éppen ellenke-
zőleg. Megélik azt a kéjes örömet, hogy hatalmuk 
van mások felett, hogy uralkodhatnak és ezen ura-
lom által úgy kínozhatnak módszeresen embere-
ket, hogy közben nekik semmi bántódásuk nem 
esik. Tetteiknek semmi, de semmi – rájuk nézve 
rossz vagy fájdalmas – következményük nincs.

Ezért minden bántalmazói session után ponto-
san egy dologban lesz biztos a bántalmazó, hogy 
ő sérthetetlen és felelősségre nem vonható. Így, 
amikor csak kedve tartja új bántalmazói kört in-
díthat. És minél több körön van túl gátlástalan, 
mások feletti uralkodás érzése, annál nagyobb 
és megingathatatlanabb lesz és szinte már ké-
jes gyönyörrel a világ felé egyre nyíltabb, tetteit 
egyre kevésbé titkolni akaró magamutogatással 

kezd létezni. Hiszen már azt a mindenhatóság él-
ményt éli meg, hogy őt úgysem lehet semmiért 
felelősségre vonni. Ha eddig megúszta szankciók 
és felelősségrevonás nélkül, akkor rendíthetetle-
nül hiszi, hogy ez már mindig így is lesz. És ha ez 
így van, akkor miért is kellene a bántalmazónak 
bármin is változtatnia?! 

Tényleg érzelmi tiszta látó lett a szörny, 
aki a fel nem ismert szépség miatt változott 
szörnnyé, vagy csak tudta, hogy céljai eléré-
se érdekében mit kell tenni az áldozatul ön-
ként felkínálkozó Bellel?

Hogyan kell őt ahhoz használni, hogy a saját 
célját elérje, mielőtt túl késő lenne és lehullana a 
rózsa utolsó levele?

Belle nem csupán egy újabb áldozat a gőgös 
és irigy Szörny áldozati listájának sorában, aki-
vel a Szörny ugyan azt tette, mint az előtte lévő 
számolatlan áldozattal. Hatalmat gyakorolt felet-
te és éreztette, hogy neki mindent meg szabad 
tenni, bármi fájdalmat lehet okozni azon és úgy, 
ahogy ő akarja.

Mert a Szörny mindent megkap, amit akar, 
nem szempont milyen fájdalmat okoz áldozatá-
nak, s mivel ennek következménye nincsen, újra 
és újra el fogja követni ezt a bűnt.

Belle, akiben ott lehetett a félelem, hogyha 
nem jó és szófogadó fogvatartott, akkor apja bár-
mikor újra rabosítható.

 
Szóval azzal a gyönyörű záró jelenettel megün-

nepeljük, hogy a bántalmazó újra célját elérve 
megkapta azt, mire neki szüksége volt, a sérülés-
mentes bántalmazói kör lezárulását, akaratának 
teljesülését, a bántalmazásai miatti felelősség-
revonásának elkerülését. A bántalmazása miatti 
megérdemelt büntetésének beteljesülését és 
egy újabb nyitó kör lehetőségét, amikor visszaál-
lítva az általa ismert világrendet - ahol mindenki 
az ő játékszere -, elindult újra a visszaszámláló óra, 
hogy mikor kíván meg valamit, amit bántalmazás 
révén fog újra megszerezni és magáévá tenni.



CsPM   137

RÉMÁN IZABELLA

Örökbefogadás –
sorsszerű miértek

Mélységesen hiszek abban, hogy amíg a dualitás világában létezik egy jelenség, addig 
szükség- és sorsszerűen létezik annak a jelenségnek a megfelelő párja is. Ebben az esetben, 
amíg a világon több mint 80 millió nyilvántartott (a nem nyilvántartott esetek száma jelen-
tősen több lehet) vér szerinti szülő nélküli gyermek él, addig lesznek a világon olyan felnőt-
tek, akik valamilyen sorsszerű oknál fogva az örökbefogadás útjára lépnek.
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Ha örökbefogadásra várakozók vagy már örök-
befogadó párok beszámolóit olvassuk, leggyak-
rabban a vér szerinti gyermek áldásának elmara-
dása szerepel a nyíltan vagy burkoltan felvállalt 
okok között. Ők gyakran hosszú és lelki, testi, 
anyagi áldozatokkal kísért úton érkeznek meg az 
örökbefogadás elhatározásáig. Magyarországon 
jelentősen ritkábban, Észak- és Nyugat-Európá-
ban összehasonlításban gyakrabban találkozha-
tunk azzal a jelenséggel, amikor az örökbefogadó 
párok emberbaráti okból fogadnak örökbe, vér 
szerinti gyermek(ek) mellé, vagy az ő felnevelé-
sük után akár idősebben is további gyermek(ek)
et – ezekben az esetekben sokkal gyakoribb a va-
lamilyen testi vagy szellemi fogyatékkal élő, vagy 
származásuk miatt hátrányos helyzetű gyermekek 
örökbefogadása. A nem heteroszexuális párok, 
és egyedülálló örökbefogadók indítékai vegye-
sek lehetnek, és gyakran mutatnak valamilyen át-
fedést az előbbi két szemponttal. Egyre gyakrab-
ban hallunk olyan hangokat is, főleg a fiatalabb 
generáció részéről, amelyek valamilyen módon 
a klímaválság és klímaszorongás, a túlnépese-
dés, és az ezek mentén párhuzamosan kibon-
takozó komplex társadalmi és gazdasági válság 
következményének tekinthetők. Ezek a hangok 
arról számolnak be, hogy a jelenlegi társadalmi 
körülmények között nem szeretnének – biológi-
ai adottságoktól függetlenül – vér szerinti gyer-
mekeket világra hozni, ellenben életre szólóan 
elköteleződnek már megszületett, és különböző 
okoknál fogva örökbefogadásra várakozó gyer-
mekek felnevelésében.

Egy nagy jelentőségű társadalmi kérdéssel 
állunk szemben, amelyet azonban még mindig 

rendkívül sok félreértés és előítélet, ismeret- és 
szakember hiány, hézagos társadalmi párbeszéd 
övez. Nem csoda, hogy ezen a nehezített pályán 
gyakran az elsődlegesen érintettek is nehezen is-
merik fel, és fogadják el teljes szívvel személyes 
életútjukat. 

Nem volt ez másképp a saját élettörténetem-
ben sem. Számomra is csak a megvalósulás során 
vált világossá, hogy a 41 éves koromban bekö-
vetkezett életeseményre már jóval korábban el-
kezdődött a felkészülésem, felkészítésem.

„Fiatal feleség voltam, amikor sorozatokba ren-
deződő, irányt mutató álmaim között húszas éveim 
elején új sorozat nyílt. A házasságunk gyermekál-
dás nélkül bomlott fel. 28 éves voltam. Hosszú évek 
alatt sem találtam az elmém számára értelmezhető 
és megnyugtató magyarázatot arra, hogyan vál-
hat két oly különböző felnőtté a két gyermek, akik 
annyira tisztán és önzetlenül szerették egymást. 
Az álomsorozat folytatódott, harmincas éveim kö-
zepéig. Talán ez a leghosszabb sorozat, több mint 
10 éven át tartott.

Egy gyermek szalad felém. Az arcát nem lá-
tom. 2-3 éves, egyszer fiú, máskor lány. Az ölem-
be zárom. Tudom, hogy fizikai testét nem én 
hordoztam erre a világra, de ettől a pillanattól én 
tartozom érte felelősséggel. Mindörökké. Belém 
hasít a visszavonhatatlan felelősség súlya, de az 
oltalmat kereső gyermek ölelése mindent felülír. 
Határozottan érzem: vállalom.
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36 évesen futott zátonyra az utolsó párkapcso-
latom, amelyben a vér szerinti gyermek gondolata 
még szerepelt a megvalósítható álmok listáján. A 
végleges búcsú után kereken 9 hónapos, nagyon 
mély krízisen estem át: több középsúlyos, műtétre 
ítélt testi elváltozás alakult ki a testemben, miköz-
ben lelkileg azt dolgoztam fel, hogy bár egész-
ségügyi akadálya nincs, a gyermekáldás addigi 
bizonyossága a megvalósulatlanság bizonyossá-
gává válik. Ez volt az első dolog, amit ebben az 
életemben végérvényesen – és tudatosan – en-
gedtem el. Addig mindenről, ami az ébrenléti ál-
maim között szerepelt, biztos voltam, hogy előbb 
vagy utóbb meg tudom valósítani.”

(Részlet az Álomból valóság – Egy örökbe-
fogadás igaz története e-book-ból)

Ez az álomsorozat végig kísért az örökbefoga-
dás folyamatában, és egyre konkrétabbá vált. Le-
het egy álom, lehet egy megérzés, sugallat, vagy 
akár egy visszatérő élethelyzet, korlátozottságnak 
megélt adottság, valójában lehetőség, amely 
arra szeretne rávezetni, hogy a gyermekvállalás-
sal, szülővé válással kapcsolatos domináns társa-
dalmi narratívák, elvárások sűrűjében felismerjük 
személyes életfeladatunkat ezzel kapcsolatban.

A sikeres örökbefogadás feltétele a szakiro-
dalom szerint is a személyes indítékok pontos 
felismerése és megértése, a személyes adottsá-
gok elfogadása, a veszteségnek vagy kudarcnak 
megélt életesemények feldolgozása – szükség 
szerint megfelelő szakember értő segítsége mel-
lett. Személyes – sokak számára nagyon miszti-
kus – történetem megosztásával arra szeretnék 
bátorítani mindenkit, aki megszólítva érzi magát, 
hogy bátran kutasson mélyebben, részleteseb-
ben a személyes életútjában, mert a „jelzések” 
sokkal korábban és burkoltabban is érkezhetnek, 
mint ahogyan azt kellő figyelem és tudatosság 
hiányában észrevesszük. Minél korábban és pon-
tosabban felismerjük saját, teljesen személyes 
életutunkat és küldetésünket, annál kevesebb 
fájdalommal és veszteséggel, annál több tiszta 
szándékkal és ebből fakadó tiszta cselekvéssel 
valósíthatjuk meg tényleges vállalásunkat. Az 
indítékok pontos megismerése és megértése a 
megvalósítás folyamatában elkerülhetetlenül fel-
merülő nehéz döntési- és krízishelyzetekben is 
olyan szilárd belső alapot adnak, amelyre bátor 
szívvel építhetjük életre szóló döntésünket.

A sorozat következő részében már a meg-
valósítás sokkal gyakorlatibb lépéseiről, és 
az ebben felmerülő lelki folyamatokról fogok 
beszámolni.

Történetem megosztását követően sok, nagyon 
személyes és megindító levelet kaptam ismerő-
söktől és ismeretlenektől, akik beszámoltak saját, 
életkoruknál fogva már elmulasztottnak gondolt, 
vagy még megvalósításra váró vállalásaikról örök-
befogadás, vagy gyermekekről való gondoskodás 
számos más formájának témakörében. Ha Önnek 
is van ezzel kapcsolatban személyes története, 
amit megosztana, írja meg nekünk – névvel vagy 
név nélkül –, hogy másoknak is inspirációval szol-
gálhasson. Hiszem, hogy minden gyermek sze-
mélyes életfeladattal, és ennek megfelelő képes-
ségekkel és kísérőkkel születik – legyen minden 
találkozás egy lépés a beteljesülés felé.

E-mail: hello@cspm.hu

A szerzőről: egyedülálló örökbefogadó anya. 
Szívügyei, amelyeket fordítóként, szerkesztőként, 
könyvkiadóként könyvek, kiadványok és előadá-
sok formájában képvisel: egyszerű gyermekkor 
(szelíd születés, örökbefogadás, kötődő nevelés, 
szabad tanulás, szabad játék), zero waste – hulla-
dékcsökkentés, vegán szemlélet- és életmód, al-
ternatív társadalmi modellek.

mailto:hello%40cspm.hu?subject=hello%40cspm.hu
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Harmincas éveiben járó, kellemes benyomást keltő, magasan kvalifikált, a saját szakterületén saját 
erőből magas pozíciót elért /önálló vállalkozást felépítő nők, stabil – stabilnak hitt – párkapcsolattal/ 
házassággal, amiben anyagilag prosperálóbbak, mint társuk, azaz anyagi biztonságot nyújtóak önma-
guk és ezen keresztül párjuk számára. Viszonylag fiatal gyerekkel rendelkező vagy gyereket tervező 
nők rendezett egzisztenciális és anyagi, családi háttérrel, akik egy irigylésre méltóan tökéletes idillből 
hirtelen a szakítás/válás, a megcsalva és elárulva levés rémületében találják magukat, amire az első 
reakció a kényszeres bizonyítási vágy…

…hogy még jobb, hogy még tökéletesebb, még inkább az elvárásoknak megfelelő, még többet a 
másiknak megadó legyen, hogy még inkább bebizonyítsa...

PÁLI PATRÍCIA

Hol keressem?
Egy a háttér, egy az út, egy az illúzió, egy a kérdés
– de mi a te személyes történeted? II/I.

Építsd tudatosan önmagadat! Építsd tudato-
san pályafutásodat! – így szól az én két pilléres 
siker elméletem, mely elméletem mára már az én 
szakmai flagship store-om lett. Egy olyan esszen-
ciális szlogen és üzenet, amivel 6 egyszerű szóval 
le tudom írni, hogy mi az igazán kiegyensúlyozott 
– sikeres – élet „egyszerű receptje”.

Egy olyan szlogen, amivel, amire alapozva 
pontosan modellezni tudom, hogy miért és ho-
gyan csúsznak el életek és miért nem valósul meg 
a kiteljesedett, az egyén számára legmegfele-
lőbb élet.

Mert, hogy ezek a női történetek nem szólnak 
másról, mint, hogy egy nagyon jól kidolgozott 
“Építsd tudatosan pályafutásodat!” rész mellett 
ott a hatalmas űr az “Építsd tudatosan önmaga-
dat!” pilléren.

 
Hogy túl a látható és számszerűsíthető teljesít-

ményeken, él benne valami értékes emberi?
 
Hogy van az egy és uralkodó “Építsd tudato-

san pályafutásodat!” láb és nem is tudják, hogy 
kellene egy “Építsd tudatosan önmagadat!” láb-
nak is lennie.
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Nem tudják, hiszen nem így nevelték őket!
Nem ezt a legalizált mintát kapták, hanem azt 

az egyszerű intelmet, hogy az önmagukkal való 
foglalkozás egy bűnös és önző cselekedet!

Tehát nem, hogy nem természetes részükként 
élik meg az “Építsd tudatosan önmagadat!” én-
részt, hanem egy olyan autoimmun “betegség-
ként”, aminek teret adni nem szabad, amit tuda-
tos és kemény munkával kell legyőzni és nem 
megjelenni hagyni.

Mert hát az élet küzdelem, amibe nem férnek 
bele gyarló vágyak és érzelmek, mert azok csak 
legyengítenék az embert a küzdelmek közepette!

Mert az élet harc, ahol mindenért meg kell ke-
ményen dolgozni és áldozatot kell hozni!

Mert a saját vágyak kifejezése – egyáltalán 
tudatos megélése és megfogalmazása – egy 
erőszakos és önző tett a környezettel szemben. 
Másokat az igényeim kifejezésével arra „kénysze-
ríteni”, hogy azt tegyék, amit én akarok, ami ne-
kem jó az egy elfogadhatatlan forgatókönyv.

Az „Építsd tudatosan pályafutásodat!” kizáró-
lagos lábán jutnak előre nagy küzdelmek árán.

Mert mit szoktam kérdezni?
Te meddig tudnál stabilan egy lábon állni?
Te hogyan tudnál egy lábon szökdelgetve elő-

re haladni?

Te mennyire lennél stabil, ha csak egy lábon 
állhatnál?

Rövid ideig, semennyire és egyáltalán nem – 
ezek lennének a helyes válaszok.

Ezek a nők ilyen nehezített körülmények kö-
zött, csak magukra támaszkodva jutottak el nagy 
magasságokba és vittek másokat is a hátukon!

De milyen áron?
Az önmagukról való lemondás árán, amit út-

közben nem is vettek észre, hiszen nem is tud-
tak róla, hogy kellene, hogy olyan részük legyen, 
amiben „személyes érzéseikkel, vágyaikkal és 
gondolataikkal teli énjük él”.

Egy totális, minden addig felépített rendszert 
és működési elvet megsemmisítő törésnek kell 
eljönnie, hogy elinduljon egy változás ezeknek a 
nőknek az életében. 

Egy mindent megsemmisítő földrengésnek, 
ami mindent maga alá temetve egy kétségbe-
esett kérdést fogalmaz meg ezen hölgyek fejé-
ben: „Hol keressem?”

3 pontosan elkülöníthető fázison mennek 
keresztül ezek a nők, ahol ugyanaz a kérdés, a 
„Hol keressem?” nagyon más értelmet nyer és 
egészen eltérő fókuszba tereli útjukat.
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1) Hol keressem magamban a hibát, hogy 
megjavítva magamat újra jó legyek neked?

Az „Építsd tudatosan pályafutásodat!” kizáró-
lagos pillérén szerveződő élet egy matematikai 
pontossággal és mérnöki tudatossággal megter-
vezett élet, ami itt a szakítás küszöbén egy nagy 
fejtörést okozó rejtéllyel szembesíti a nőket!

„Ha rossz metrikus mértéket adtam meg ön-
magam értékének meghatározásához és ezen re-
ferencia érték köré építettem életemet leíró teljes 
képletrendszert, aminek közepén ott ül a párom, 
akihez mértem magamat, mivé leszek, ha ő végül 
kikerül onnan az origóból és magával viszi min-
den értékemet?”

De a számításban hiba nem lehet! Innen indul 
ki a kétségbeesett kapaszkodás és bizonyítási 
vágy a társ felé!

Bebizonyítani, de mit!
Hogy érdemes a társa/párja/férje szeretetére?
Hogy elég értékes ember?
Hogy saját jogán is van helye a világban és 

nem csak házastársi vízummal rendelkezik, ami 
abban a pillanatban visszavonódik és száműzötté 
válik, ahogy kapcsolata megszűnik lenni?

Mert a sikeres egzisztenciális építkezés hátte-
rében nem áll más, mint egy kétségbeesett bizo-
nyítási vágy, hogy méltó vagyok a szeretetedre, 
hogy szégyenkezés nélkül felvállalható társaddá 
emeltem magamat fel.

Hogy önerőből oda feljutottam melléd, s ha-
ladok töretlenül előre és felfelé, s hálából, hogy 

bevártál engem, hogy kivártad felemelkedésem 
útját most megadok neked mindent, amire csak 
vágysz, mit mindezek után megérdemelsz. S hely-
reállt ezzel a világ rendje, megérkeztünk, s innen 
egyenes út visz a végtelenbe.

S ebbe az egyensúlyinak hitt állapotban, mi-
korra felépült a sikeres nő életének minden 
aspektusa - szép ház, stabil párkapcsolat, pros-
peráló egzisztencia -, jön a törés, a szembesülés, 
a megcsalás, az elhagyás tényével, egy metrikus 
mérték objektív számadatai szerinti alacsonyabb 
értékű nőre lettem lecserélve felismerésére – ez 
az elsőszámú törés.

Ilyenkor kezd kiderülni, hogy útközben valahol 
nagyon elcsúszott a matek, hogy ebbe a tökélybe 
valami fatális számítási hiba csúszott...

S ezen a mindent felborító ponton indul el egy 
sok belső vívódással teli önmegtalálási folyamat, 
benne a kérdésekkel:

„Akkor miről is szólt ez az önmegvalósítás való-
jában és milyen értékkel is bírok saját jogomon?”

„Ha a másik félhez kötöttem önmagam érté-
kességének mértékét, akkor, ha még voltam is 
annyira bátor, hogy az értékemet őrző másik felet 
elhagytam, akkor is mivé leszek én nélküle, hogy 
leszek én értékes ember?”

A nagy feladat újra indítani a legelejéről a szá-
mítást, megtalálni saját értékességem metrikus 
mértékét, s meglátni, hogy valójában milyen ér-
tékkel bírt a párom, milyen túlidealizált és túlára-
zott képet kapcsoltam hozzá, s milyen mértékben 
becsültem alul önmagamat, vontam meg saját 
értékeim feletti önrendelkezési jogomat!
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http://www.szeghykrisztina.hu/konyvek.html
http://www.szeghykrisztina.hu/babahivogatoprogram.html
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SZEGHY KRISZTINA

Mindörökké apa
Az apák szerepe gyermekeik életében

Számos cikket írtam már az anyák meghatározó szerepéről a gyer-
mekeik fejlődésében. A júniusban esedékes Apák napja kapcsán ideje 
most már az apákról is szót ejtenünk, hiszen mindkét szülőnek megvan 
a maga szerepe a gyermek személyiségfejlődésében, és ezek a szere-
pek egymástól nem átvehetőek. 

Nem véletlen, hogy amikor nehezen érkezik egy párnál a gyermekál-
dás, a lelki hátteret kutatva gyakran az bontakozik ki kulcsinformáció-
ként, hogy a leendő anyuka szülei gyermekkorában elváltak, és nagyon 
kevés kapcsolata maradt az édesapjával, vagy egyáltalán nem volt jelen 
az apja az életében. 
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Nézzük meg, hogyan változnak egy apa szerepei és 
feladatai a gyermeke növekedése során, és hogyan tudja 
pozitívan támogatni abban, hogy sikeresen megbirkóz-
zon az adott életkorra jellemző kihívásokkal.

Kisgyermekkor

A kisgyerekek fejlődésében meghatározó szerepe van 
az apai minőség jelenlétének. 

Az első három évben az apa feladata a határok kijelö-
lése a gyermeke életében. Ő a fegyelmező, míg az anya 
a biztonságos érzelmi kereteket biztosítja. Ugyanakkor 
az apa egyúttal tágítja is a gyerek körüli határokat. Bár az 
anyához hasonló érzékenységgel fogja fel a gyermek jel-
zéseit, de másképp reagál rájuk. 

Ennek az egyik fontos színtere a játék. A gyerekek mást 
tanulnak meg az apákkal való játékban, mint az anyákkal 
való együttlétben. Az apával való játékok veszélyeseb-
bek, és érzelemmel telítettebbek, többek között azért is, 
mert az apák a játék során többet érintik meg a gyerme-
küket, mint az anyák: csikizik a gyereket, bunyóznak vele, 
feldobálják a levegőbe. Az anyák a szelídebb játékokat 
kedvelik: társasoznak, kártyáznak, és játék közben inkább 
beszélnek, mint érintenek. Mindeközben sokkal inkább 
tartják a határokat, a velük való játék, és ezért a közben 
fellépő érzések sem hevesek. 

Anya és apa játékhoz való hozzáállását a legtipikusab-
ban az a családi jelenet tükrözi, amikor az apa a levegőbe 
dobálja a boldogan sikoltozó kétévest, miközben az anya 
szorongva figyeli, és reménykedik, hogy nem lesz semmi 
baj. Ez az aprócska játék apa és gyermeke között növeli 
a gyermek biztonságérzetét, az apjába vetett bizalmát, 
hogy minden körülmények között vigyáz rá, megtartja, 
megvédi őt. 

Szimbolikában a föld jelképezi az anyát (anyaföld), az 
életet adót. A legtöbb kultúrában a föld nőnemű, minden 
élőlény tőle kapja az életét, és ő fogad be mindent a halál 
után. Amikor az apa játékosan a levegőbe dobja a gyer-
mekét, akkor egy pillanatra a gyerek elszakad a földtől, 
azaz szimbolikusan a kiszámíthatóságot, a stabilitást nyúj-
tó anyától. A gyermek számára ez egy heves érzésekkel 
járó, boldog, érintésen alapuló élmény, amely az élmény 
izgalmassága mellett mégis kiszámítható: apa feldob, de 
nem enged leesni, elkap. 

Az érzelmi fejlesztés szempontjából az apa jelenléte 
kulcsfontosságú. A gyakran vehemens, féktelen, vidám 
játékok, csaták során a gyerek megtanulja az apja ál-
tal megnyugtatni magát, kontrollálni az érzéseit. Az apa 
ugyanis képes ennek a vad játéknak egy pillanat alatt vé-
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get vetni, ha például eljött a fürdés vagy a vacsora 
ideje. Ki tudja mondani, hogy állj, ez az utolsó kör, 
vége. Mivel az apa mintaként is szolgál, a gyerek 
látja, hogy az apa önmagát is képes megállítani 
ilyenkor, és ezáltal megtanítja a gyereknek is meg-
állítani saját magát. 

Óvodás kor

Három éves kor után a gyermek bekerül a csa-
lád elsődleges szocializációs közegéből a másod-
lagos szocializációs közegbe: az óvodába. Az ovi-
ban a gyerek kénytelen megtapasztalni, hogy már 
nem ő van a figyelem középpontjában, hanem 
osztoznia kell az óvónők figyelmén a többi gye-
rekkel. A gyerekek a közösségben megtanulnak 
társas kapcsolatokat kiépíteni, és kisebb-nagyobb 
frusztrációkat szenvednek el, 
amelyeket megtanulnak ke-
zelni, lereagálni. 

A kisfiúnak, kislánynak el-
kezd kialakulni a nemi iden-
titása is, amelyben lényeges 
szerepe lesz az apának, aki 
elkezd példaképpé válni a 
kisfia számára, és az első férfi 
mintává a lánya számára. 

A kisfiúk az apjuk felé for-
dulnak, elkezdik utánozni 
a viselkedését. Azt, hogy a 
kisfiúkat mennyire megha-
tározza akár a közösségben 
való működésük során is az 
apjuk személye, a vele való 
kapcsolatuk, jól mutatja, 
hogy mennyire gyakori vita-
téma az oviban a fiúk között, hogy kinek erősebb 
az apukája. 

A kislányok számára szintén jelentős személlyé 
válik ebben az életkorban az apa. Csillogó szem-
mel várják haza munka után, puszilgatják, ölelge-
tik, és apához szeretnének férjhez menni, ha meg-
nőnek, ő lesz számukra is az elsődleges férfiminta. 

Alapvető szerepe van az apának abban is, hogy 
erősítse a gyerekben a kompetencia érzését, ké-
pes legyen önállóan, az anyja segítsége, közre-
működése nélkül is megtenni dolgokat. Egy olyan 
apróság, mint a cipőfűző önálló megkötése, erősí-
ti az önbizalmat, ellenben a túlkontrollált, túlféltett 
gyermek később szorongó felnőtté válhat.  

Fontos, hogy a gyerekek lépésről lépésre szem-
besüljenek az életkoruknak megfelelő apró kihívá-
sokkal, és ebben az óvodapedagógusok mellett 
az otthoni közegben az apának lesz elsődleges 
szerepe. Az ő biztató hozzáállása, a neki való meg-
felelés igénye, a tőle, mint az első tekintélysze-
mélytől érkező elismerés motiválja a gyereket arra, 
hogy bizonyos dolgokban egyre önállóbbá váljon. 

Iskoláskor

Az iskoláskorral a gyerek a még felhőtlen, de 
már keretek között zajló óvodai játékok időszaká-
ból átlép a merev szabályok között történő iskolai 
létezés időszakába. Ahol a szaladgálás helyett sok 
egyhelyben ülés, a játék helyett odafigyelés, és 
rengeteg gyakorlás következik. 

Az apával való viszony felkészíti a gyereket a 
tekintély- és törvénytiszteletre, aminek az iskolá-
ban lesz először igazán szerepe. Az óvónők által 
nyújtott – jó esetben – meleg, szeretetteli, még sok 
testi kontaktuson alapuló, az anyai mintára emlé-
keztető kapcsolódás helyett az iskolában már csak 
szabályokon és megfelelésen alapuló tekintélyel-
vű rendszerben kell a pici gyerekeknek helytállni, 
ami nem könnyű feladat. 

Erikson német származású pszichoanalitikus 
fejlődésmodellje szerint, ha ebben az időszakban 
a gyerekeket bátorítják, illetve dicsérik az elért 
eredményeikért, akkor egyre kompetensebbnek 
fogják érezni magukat, és a teljesítményt elkezdik 
az azonnali élvezet elé helyezni. 
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Mivel a gyerekek számára mindig fontos lesz, 
hogy büszkévé tegyék az édesapjukat, emiatt az 
édesapák képesek elősegíteni a gyermekben a 
belső növekedést és erőt. Ezzel szemben, ha nem 
kapják meg a dicséretet, esetleg megbünteti az 
apa őket a teljesítményükért vagy kifigurázza őket, 
akkor kisebbrendűség érzése alakulhat ki bennük 
a saját képességeik kapcsán. 

Kamaszkor

Felső tagozatban a kamaszkor beköszöntével 
ismét újabb – testi és lelki - változások jönnek. A 
tinédzser keresi magát a kontrollálhatatlanul válto-
zó teste, a pattanások, az agyában zajló folyama-
tok, és a rengeteg hangulatingadozás közepette. 

A kamaszok elkezdik felfedezni, hogy mások, 
mint a szüleik. Anyának és apának is lesznek „cikis” 
dolgai, szeretnének mások lenni, mint a szüleik, 
máshogy öltözni, más zenét hallgatni, más progra-
mokat csinálni. Elkezdik kialakítani az énhatáraikat. 

Ebben az időszakban fontos szerepet kapnak 
a másik nemtől érkező visszajelzések, amelyek, ha 
negatívak, erőteljesen képesek rombolni a kamasz 
amúgy sem túl fényes önbizalmát. 

Az apa a fiának és a lányának egyaránt nagy 
segítséget nyújthat abban, hogyan viselkedjen a 
másik nemmel. A lánygyermek életében pedig 
különösen fontos, hogy a sok változás közepet-
te, amikor utálja a testét, az átalakuló arcvonásait, 
legyen egy biztos, stabil pont, az apja, akinek to-
vábbra is ő lesz a legszebb „kislánya”, és akin biz-
tonságos környezetben gyakorolhatja az ébrede-
ző női vonzereje „kellékeit”. 

A fiúk ebben az életkorban gyakran hatalmi har-
cokat folytatnak apujukkal, amelynek célja a saját 
határaik felmérése és kiterjesztése.  Mindeközben 
azonban az apa lesz az is, akivel meg lehet beszél-
ni az olyan „férfias” témákat, mint az első magöm-
lés kérdése, a borotválkozás, vagy hogy hogyan 
tudnák felkelteni az osztály legcsinosabb lányának 
a figyelmét. 

A jól működő családokban a gyermekkel tör-
ténő foglalkozásban és a kommunikáció során az 
anya és az apa nem ugyanazt csinálják, eltérő stí-
lusban foglalkoznak gyermekeikkel, de harmoni-
kusan kiegészítik egymást. 

Az apaszerep egy egész életre szól, és az apa 
és gyermek között kialakított különleges kötődés 
egész életre fennmarad.
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BLOGI

Apák napja margójára
2017. január 12.
Sosem felejtem el azt a délutánt

Éppen egy berlini munkára készülődve bevásárlásból tartottunk 
haza az akkori Párommal. A keszthelyi körforgalomból kikanyarod-
va a kis Polskival megcsörrent a telefonom és Anyukám sírástól el-
csukló hangját hallottam a vonal túlsó végén…

Nem akartam elhinni, amit mondott...
Hiszen Papa még csak 67 éves volt...
Együtt kellett volna még ünnepelnünk egy csomó születésnapot 

és Apák napját, felidézve az egyre több közösen töltött évet. Jókat 
nevetgélve, eszegetve-iszogatva, ahogy mindig szoktuk. S ha ez 
nem is sűrűn történt már az utolsó években, hiszen akkor én már 
évek óta a Balaton partján éltem, Ők meg maradtak Budapesten, a 
ritka találkozások annál jobb hangulatban teltek.
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A temetésig hátralévő napok 
alatt Németországban folyton a 
vele kapcsolatos emlékek jár-
tak a fejemben. Mivel beteges 
csemete voltam és Papa mun-
kahelye sokkal rugalmasabban 
kezelte a szabadságolásokat, Ő 
volt az a Szülőm, aki rendszere-
sen orvoshoz hurcolt engem.

Imádtam ezeket a „kiruccaná-
sokat”, főleg az útközben leva-
dászott ebédeket. Volt, amikor 
hatalmas buciba töltött, csala-
mádéval púposra tömött ham-
burgert majszoltunk a Moszkva 
téri bódéknál, amikre visszagon-
dolva még most is összefut a nyál 
a számban. Máskor a Rákóczi 
úti hentesboltban helyben sütött hurkát-kolbászt 
tömtünk a pocakunkba, jó sok mustárral, hatalmas 
serclivel és almapaprikával. És a biztonság kedvé-
ért még egy kis abált szalonnát és tepertőt is vittünk 
haza, hogy a vacsora is biztosítva legyen az én szám 
íze szerint.

Na meg a közös könyvtárlátogatások hazafe-
lé. Mikor 12 évesen már a gyerekkönyvtár összes 
pöttyös, csíkos, Tarzan és egyéb ifjúsági könyveit 
felfalva elkezdtem Agatha Christie és Robin Cook 
írásai felé kacsintgatni. Ő pedig cinkos mosollyal 
a szája sarkában kölcsönözte ki saját magának az 
általam összeválogatott krimiket. Tudta meny-
nyire szeretek olvasni és mennyire utálok 
betegen otthon lenni – hogy is mondhatott 
volna nemet rá, hogy azzal töltsem az isko-
lából kimaradt időt, ami legalább közel áll a 
szívemhez.

És a sok osztálykirándulás, ahova hűsége-
sen kísért minket, olyan szendvicseket gyártva, 
hogy mindenki velem akarta elcserélni a saját 
magával hozott elemózsiát.

Azt sem felejtem el, milyen büszkén osztogat-
ta a munkahelyen a kollégái között az általam 
gyöngyből fűzött katica, méhecske és krokodil 
kulcstartókat.

És mekkora öröm volt neki, mikor haza tudott 
hozni nekem bentről egy kiszuperált Commodo-
re számítógépet, egy csomó Super Mario-s nagy 
floppyval és egy mátrixos nyomtatóval, amiből az-
tán ontottam az egyedi tervezésű levélpapírokat...

15 éve már, hogy az Apák 
Napjának ünneplése számom-
ra, mindössze emlékezés lehet 
az együtt töltött 30 évre. Hirte-
len hagyott itt annak idején és 
ami utána akkor rám maradt, az 
ott és akkor nem mondhatnám, 
hogy a lehető legnagyobb 
örömmel töltött el.

Örököltem egy lakást, ahol 
hosszú éveken keresztül Édes-
anyámmal közösen gyűjtö-
getve hajmeresztő állapotot 
sikerült teremteniük, melynek 
a rendbe tétele egyke lévén 
teljes mértékben rám hárult. 
S „örököltem” az ingatlannal 
együtt a kötelességet is, hogy 

Anyukámnak támasza legyek a váratlan tragédi-
ában.

Anyukámnak, akivel akkoriban a kapcsolatunk 
mindennek volt mondható csak éppen felhőtlen-
nek nem…

Szóval bár nem vagyok rá büszke, őszintén 
bevallom kifejezetten pipa voltam jó darabig 
szegény Papára, amiért ekkora kihívás elé állított. 
Éveknek kellett eltelnie, melyek során folyama-

tosan dolgoz-
tam az 
i r á n t a 
érze t t 
n e -
h e z -
telé-
s e -
men 
k ü -

l ö n -
b ö z ő 

módszerek-
kel, míg sikerült 

eljutnom arra a 
pontra, hogy meg-
értettem, miért volt 
mégis időszerű az 
Ő akkori távozása.

A minap felolvas-
tam Mamának az 
előző számunk-
ban megjelent 
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anyák napi írásomat. Természetesen egyikünk 
szeme sem maradt szárazon mire a cikk végé-
re értem. Benne engem hallgatva idéződtek fel 
mindazok az évek, amik az én szemem előtt pe-
regtek le, míg a múltkori köszönő sorokat fogal-
maztam. A könnyein át mosolyogva elmondta, 
mennyire jólesően megleptem Őt azzal, hogy 
amolyan nyilvános bocsánatkérés formájában fe-
jeztem ki hálámat a közelmúlt pár évének együtt 
megélt „kalandjaiért”, melyek során sikerült vég-
re olyan anya-lánya kapcsolatot kialakítanunk, 
amilyenben jó lett volna, ha már gyerekkorom-
ban részünk lehet.

Mi azonban akkoriban ezzel nem tudtunk 
megbirkózni, Apukám távozásával viszont egy-
másra utaltságunk-
ban kénytelenné 
váltunk arra, hogy 
feldolgozzuk a múlt 
sérelmeit. Ahogy el-
képzeltük, hogy Papa 
fentről figyelve milyen 
jól szórakozhatott 
néha suta próbál-
kozásainkon, be-
láttuk, hogy 2017-
es távozása bár 
m i n d ke t t ő n ke t 
megrázott és az-
óta is hiányzik ne-
künk, kettőnk kap-
csolatára mégis 
döbbenetesen jó 
hatással volt.

Drága Papa, biztos va-
gyok benne, hogy 
pontosan tudod 
mennyire hiány-
zol és milyen so-
kat gondolok Rád, 
nem csak Apák 
Napján. Hanem 
mindig, amikor 
csak finomakat 
ehetek-ihatok, el-
olvashatok egy jó 
könyvet, ami tu-
dom, hogy Neked 
is tetszene, vagy 
látok valamelyik 
retro film csa-
tornán egy Bud 

Spencer Terence Hill filmet, amiken olyan jókat 
nevettünk mindig együtt.

Szívből köszöntelek Apák Napja alkalmá-
ból és köszönöm, hogy odafentről egyengeted 
az utamat oly hosszú ideje. Remélem többször 
mosolyogsz akár cinkosan, akár elnézően, mint 
amennyit bosszankodsz rajta, ahogy látod miként 
csetlek-botlok az Élet nevű társasjáték földi aka-
dálypályáján. Bocsáss meg, ha eleinte mérges 
voltam Rád, mikor itt hagytál! Már értem miért 
akkor távoztál, amikor és hálás vagyok mindazért, 
amit 30 év alatt melletted megélhettem. Köszö-
nöm, hogy az Apukám voltál, vagy és maradsz 
mindig, bárhol is legyünk. 

Szeretettel: a Te kicsi Bogid
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https://www.michaeljackson.hu/jegyvasarlas/




CZECZON

Mikor először olvastam egy rajongói csoport-
ban évekkel ezelőtt, hogy Nagy Balázs készíti elő 
az első Michael Jackson kiállítást, a pop királya 
iránti tiszteletből, mint egykori rajongó és jelen-
kori tisztelő rögtön felajánlottam a médiatámo-
gatást a rendezvényhez. A covid kitolta a kiállítás 
megnyitását az idei évre, sokáig bizonytalan volt 
a kivitelezés emiatt, ám végül május 16-án meg-
nyitotta kapuit a tárlat. A helyszínen beszélget-
tem az ötletgazdával, szervezővel és a kiállított 
tárgyak tulajdonosával, Nagy Balázzsal.

Hogy került az életedbe Michael Jackson?
11 éves voltam, amikor itt volt Magyarországon, 

csapból is ő folyt, újságokból televízióból. Ahhoz kicsi 
voltam, hogy elmenjek a ’96-os koncertre, de ahhoz 
elég nagy, hogy felkeltse az érdeklődésem, hogy ki le-
het ez a katonai ruhás fazon, akiért odavannak. Akkor 
még nem tudtam, hogy ő pop zenész, sőt csalódás 
volt, amikor megláttam a Black or White klipet. Utá-
na tudatosan elkezdtem keresni a zenéjét, a klipjeit 
és nem volt megállás, mert rájöttem, hogy valami kü-
lönlegeset fedeztem fel. A klipjei képi világa más volt, 
mint a többi, a zenéiben még mindig lehet új dolgo-
kat találni. 11 évesen bekerültem a bűvkörébe.

Ez az ő személyes kisugárzása volt, vagy elő-
ször csak a zene meg a klipek?

Nem, először csak a kisugárzás. Hiszen csalódás 
volt, hogy ő csak egy pop zenész és nem egy diktátor. 
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Bejártuk, 
megnéztük, 
beszélgettünk

https://www.michaeljackson.hu/jegyvasarlas/
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M e r t 
úgy tűnt, 

hogy egy 
olyan katonai vezető, akit 

szeretnek. A zene kezdetben csalódást 
okozott, meg kellett szokni. Aztán spirálszerűen 
berántott és elkezdtem gyűjteni mindent, ami 
vele kapcsolatos, mert még jobban kíváncsi vol-
tam rá.

Mennyi idő volt, míg személyesen is lát-
hattad?

10 évet váratott magára a nagy találkozás, 
2006-ban. Annyi idő elég volt, hogy felkészüljek, 
az összes albummal, addigra lement a 2005-ös 
per is, az sok mindenre rávilágított vele kapcso-
latban. Eddigre túl voltam néhány könyv elolva-
sásán is.

Ingott meg benne a bizalmad? 
Nem. Sőt, gyakorlatilag példamutató volt az – 

akkorra régen lehetett tudni a 10 évvel korábbi 
sztorit, ahol peren kívül egyeztek meg az akko-
ri családdal -, hogy akár van pénze, akár nincs, 
megy a bíróságra és mondja ki egy esküdtszék az 
ítéletet felette. Ez inkább mellette szólt, számom-
ra nem voltak elég meggyőzőek az ellen oldal 
vádjai. Nem azért, mert ő annyira hiteles lett vol-
na, vagy normálisnak nézne ki, hanem mert nem 
állt össze az a kép, amit a vádaskodók megfogal-
maztak vele kapcsolatban. Az, hogy őt felmentet-
te egy esküdtszék, számomra véget ért, hogy ta-
lálgassak azzal kapcsolatban, hogy pedofil volt-e. 
Mindenki nagyon okos azóta is, aki őt támadja, 
én viszont nem tartom magam okosabbnak egy 
amerikai esküdtszéknél, akik őt felmentették. 
Szabad emberként távozhatott. 

Akkor nem lehet rád fogni, hogy egy ra-
jongói fanatizmus az, ami elvakít, objektí-
ven szemléled.

Engem a létező összes fanclubból kitiltot-
tak, ahová valaha regisztráltam, az összesből. 

Utoljára a micha-
eljackson.hu-nak 
a fanclubjából tiltottak ki, de 
megvettem inkább a weblapot. Mert 
ha valaki, akkor én kritizáltam, soha nem tar-
tottam angyalnak, hibátlannak, szentnek. Én lá-
tom és megjegyzem, ha parókája van, láttam, 
hogy olykor nem ápolta kellően a külsejét, a kö-
römágyát például.

Ember volt.
Igen. Millió hibája volt, voltak vicces hibái, vol-

tak, amiket én nem engednék meg magamnak. 
Ha kritizáltam őt, az az egészséges kritika volt, 

vádat sosem fogalmaztam meg ellene. Emiatt le-
het, hogy nem voltam soha népszerű a rajongók 
körében.

Próbáltál objektív maradni?
Igen, igen. Nem dédelgettem valami hamis 

képet róla. Én nem vagyok fanatikusa Jackson-
nak, annak ellenére, hogy itt egy ruhásszekrény-
nyi ruha. Én mindenen szeretek poénkodni, ön-
magammal kapcsolatban is, imádom az iróniát, 
jókat nevetek magamon is, ha kigúnyolhatok ma-
gamon valamit, azonnal megteszem. Egy ilyen 
emberként Michael Jacksonon, akin végképp 
lehetne mit találni, nem fogtam vissza soha ma-
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gam, de ennek ellenére kiálltam 
mellette a hamis vádak ellen. Az ellen én 
is felszólaltam. Sok mindent el lehet róla mon-
dani, hisz nem biztos, hogy a legjobban élte az 
életet, de hamis vádak ellen a leghangosabban 
elsőként lépek fel. 

A 2009-es halálhír hogyan érintett? Ak-
kor már gyűjtöttél tőle tárgyakat aukció-
kon, vagy csak utána kezdted?

Már gyűjtöttem, 2006 körül voltak az első nagy 
fogásaim aukciókon, bár 2005-ben őt felmentet-
ték, de továbbra is pedofil volt a világ szemében. 
Ennél fogva az ő tárgyai szó szerint fillérekért kel-
tek el, pár száz dollárért lehetett venni nadrágját, 
általa dedikált és viselt dzsekijét 500 dollárért. 
Kalapjai is 100-200 dollárért mentek el. Fősulira 
jártam, felvettem a diákhitelt, mellette dolgoz-
tam, de otthon laktam és így volt pénzem, amit 
beleforgathattam a tárgyak megvásárlásába.

2009-ben emlékszem, mentem aludni és el-
kezdtem kapni az sms-eket, amelyben kifejezik 
a barátaim a részvétüket, hogy mennyire rossz 
lehet most nekem. Először egy londoni barátom 
írt és nem is tulajdonítottam neki nagy figyelmet. 
A 36-ik sms egy szegedi barátom volt, aki annyit 
írt: Gratulálok milliomos barátom. Ez ízléstelenül 
hangzik, de ő nem rajongó, megengedheti ma-

gának, de az volt az a pont, ahol kiug-
rottam az ágyból. Egy ekkora ember 

halálhírét amúgy sem szoktuk könnyen 
és jól feldolgozni, jönnek a nem is halt 

meg konteók ugye. Elkezdtem nézni a televízió-
ban a híreket, majd körém gyűlt a család is.

Halála után felerősödött a vágy a további 
gyűjtésre, vagy ez akkorra már egy önger-
jesztő folyamattá vált?

Is-is. Löketet is kaptam, meg el is lett lehetetle-
nítve azonnal, mert a halála pillanatától a tárgya-
inak az árai húszezer százalékos emelkedésbe 
kezdtek. Egy olyan aláírás, ami korábban 150 dol-
lárért nem kelt el, az 2000 dollárért cserélt gazdát. 
Bármennyire is azt éreztem, hogy a hiányát – nem 
látom színpadon, nem találkozhatok vele élőben 
– nem pótolhatom, ezt próbáltam azzal kompen-
zálni, hogy akkor elkezdem a cuccait gyűjteni, de 
mégsem tudtam, mert felmentek az árak. Elkezd-
tem a saját gyűjteményem felszámolni. Eladtam 
Cd-ket és egy új gyűjtői magatartást vettem fel, 
értékesebb ruhákat kezdtem nézni. Aukciós há-
zaknak dolgoztam, így viszonylag közel voltam a 
tűzhöz, ennélfogva sokszor engem kerestek meg, 
hogy segítsek Jackson tárgyakat elárvereztetni. 
Ha érzelmileg kötődtem a tárgyhoz, vagy kivásá-
roltam, vagy a licitnél én vettem meg. Így került 
hozzám a sisak is. Lemaradtam bizonyos tárgyak-
ról, de kötődtem érzelmileg hozzájuk és figyel-
tem az útjukat. A covid ideje alatt pl. újra eladóvá 
vált az a bahreini dzseki, ami itt látható.

A halála után átalakult bennem egy egyedibb 
gyűjtéssé. Nem a merchandising dolgot akartam 
venni tőle, olyat, ami nem Michael Jacksonos, 
hanem AZ. Neverland-el meg végképp kialakult 
egy kötődés, imádom a birtokát, szerintem ez a 
legnagyobb művészeti tevékenység, amit nyúj-
tott. Ahogy a semmi közepén felépített egy új vi-
lágot, ott mindent ő talált ki, tervezett meg. Ezek 
a tárgyak az ő otthonából származnak, számomra 
ez fontos.
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Fiatalon hogy ke-
rültél aukciós házak kö-
zelébe? Hogy tudtad meg, hogy 
egy tárgy árverezésre kerül?

Rajongóként volt egy kis identitás keresésem, 
mert engedtem volna annak a csábításnak, hogy 
a ruhái, amik korábban hozzám kerültek, a halála 
után többet érnek. Ezért én kerestem meg auk-
ciós házakat, hogy eladjam a gyűjteményem na-
gyobb darabjait, mert azt hittem pénzt tudok be-
lőle csinálni, a pénzt pedig valami felnőttesebb 
dologba rakom. Autóba, lakásba, iskolai végzett-
ségbe. Nem sikerült. Ahogy beléptem az aukciók 
világába, mint eladó, megláttam a kínálatot, mint 
vevő. Addig nem tudtam, hogy vannak pop relik-
via árverések, más élt a fejemben az aukciókról. 
Az egy mennyország volt, egy cukorkabolt a gye-
rek számára. 2010 körül voltam olyan aukción, 
ahol volt tőle 100 tétel és abból 25 dzsekije.

Ilyenkor a jön a „mindet szeretném”?
Igen. Odamegyek 1 termékkel eladóként és 

kész kívánságlistával jövök haza. Egyre többet 
leveleztem aukciós házakkal, kezdtem kitapasz-
talni, hogy mikor vannak aukciók, milyen igénye-
ik vannak, hogyan tudnék rajtuk keresztül én is 
pénzt csinálni. Számtalanszor fordult elő, hogy ál-
talam szerzett tárgyakat árvereztek el, de engem 
ki sem fizettek, mert tudták, hogy én levásárolom 
a jutalékomat. Ez nekik is jó üzlet volt, nekem 
meg végképp. 

Még vásárolsz? Bővül a gyűjteményed?
Igen, ez a terv. A kiállítással is az volt az egyik 

motivációm - Budapestre elég ez a gyűjtemény, 
Londonba már kevésbé lenne elég -, hogy a bevé-
tel egy részéből még kerekebbé tegyem a gyűjte-
ményt vásárlásokkal. Az álom továbbmenni Bécs-
be, Berlinbe. A birtoklási vágy bennem is ott van, de 
ha ezeket a tárgyakat nem állítom ki, akkor csak én 
gyönyörködhetek bennük. Azért láttam néhány ra-
jongónak az arcát, volt, aki idejött 11-re és záráskor 
távozott. Láttam középkorú hölgyet sírva fakadni. 

A nagyértékű darabok sosem ma-
gángyűjteményekben végzik, hanem 

kaszinóknak, luxus hoteleknek a falán. 
A rajongók ezekkel szinte sosem találkoznak. A 
Jackson örökséget kezelők nem rendeznek kiállí-
tást valami oknál fogva, nincs motivációjuk. Pedig 
5 Los Angeles-i raktárban vannak Jackson teljes 
életének tárgyai. 

Nem akarok a zsebedben turkálni, de el-
mondható, hogy ezekkel a tárgyakkal te a 
halála után milliomossá váltál? Van egy esz-
mei értékük és van egy reális, üzleti alapú 
forintosítható.

Ezeknek az eszmei értéke számomra egy pi-
cit meghalványult. Már nem akkora flash, mint 
régen volt, hisz megérkezik a termék és már a 
következőt böngészem. Nem tartom rossz be-
fektetésnek, bár nem növekszik úgy az értéke, 
mint az aranynak. Tartják az értéküket. Aukci-
ós házaktól, Jackson életszakaszától függően 
változik az ár. Amit sokszor viselt, vagy klipben 
viselte, az számomra is megfizethetetlen kate-
gória. Akár 20-30-50 millió forintért megy el 
egy dzseki. Itt két igen értékes az overál és a 
pizsama, ami akár most is 20 000 dollárt érné-
nek darabonként. A kesztyű messze a legérté-
kesebb, egy fél budapesti lakás értéke. Ebből 
a szériából kettőt adtak el az elmúlt 2 évben 35 
és 50 millió forint értékben.

Ha egyszer véget ér a rajongás és felnőtté kell 
válni, bánni fogom, hogy pénzzé kell tenni, de 
meglesz belőle egy stabil anyagi keret.

Ezt üzletemberi szemmel meg is tudnád 
tenni, hogy megválj ikonikus tárgyaktól, 
amiket sikerült megvásárolnod. Gondolom 
van olyan, amiből nincs túl sok a világban. 

Megtanultam, hogy képes vagyok reakcióból, 
hirtelen cselekedni. Meg is bántam korábban ad-
tam el olyan relikviát, amit megbántam. Adódhat 
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olyan 
extrém élet-

helyzet, ami azonna-
li nagy tőkét kíván, akkor egy 

percet sem gondolkodnék. Ki 
vannak építve a kapcsolataim az aukció házak-
hoz. Nem kizárt, hogy megválok életem során 
ezektől a tárgyaktól, nekem is vannak megvaló-
sítandó álmaim. Talán azon életszakaszom utolsó 
éveiben vagyok, amikor még megengedhetem 
magamnak, hogy egy ilyen mánia vegye ki a leg-
több pénzt a zsebemből. Ha lenne családom, a 
prioritás lényegesen megváltozna, talán kiválasz-
tanék egy tárgyat, ami az otthonom dísze lesz és 
egy szép emlék marad a többi. 

Szerintem mindenkiben felmerül a kér-
dés, hogy milyen lehet felvenni egy ilyen 
dzsekit. Te ezekbe belebújtál? Jackson után 
rajtad is legyen, kipróbálni, milyen viselni?

Az a dzseki, amit viselt, az már a per utáni élet-
szakaszához tartozik, amikor már nagyon vékony 
volt. Alacsonyabb volt, mint én, a vállszélessége 
is keskenyebb volt, így pont a dzseki, ami nem 
jött rám. De minden mást viszont igen, kalapot, 
pizsamát. Sok rajongó szerint megszentségtele-
nítettem ezeket a tárgyakat, elvész egy kicsit a 
varázsuk. Biztos vagyok benne, hogy ők is felpró-
bálták volna. A sisak azért is kedvencem, mert ez 
valami pop kulturális rögződés, ha van otthon egy 
szuperhős tárgyad, az egy sisak, Darth Wader, 
Vasember, mert a fejen viselik és nagyon exklu-
zív dolog. Felvettem és azon a résen át, ahol ő is 
kinézett a sok tízezres közönségre, szinte rosszul 
voltam, olyan ereje volt.

Ezek mind certifikált termékek?
Az aukciók világában honosított sztenderdek 

szerint gyűjtök. A vásárlás előtt rengeteg kérdé-
sem van az eladó felé, papírokat gyűjtök be, így 
jócskán felül van dokumentálva egy csomó. Aki ké-
telkedik, azoknak meg tudjuk mutatni. Jackson a 
közelmúltban halt meg, él szinte mindenki, aki kap-
csolatba került vele, visszakövethető, maximum 3 

e m -
beren keresz-
tül mentek a tárgyai.

Kerestek meg az- zal, hogy környező 
országokban hasonló kiállítást szervezz? 
Vagy ide próbálod becsatornázni a külföldi 
rajongótábort?

Nézzük, hogy mozdulnak-e a környező orszá-
gokból, egyébként igen, de még nagyon eny-
hén. A Pesten lévő külföldiek is jönnek, tagok a 
külföldi fan clubokban. Azt érzem, hogy akik itt 
vannak elérhető távolságra, ők már kezdenek 
tudni róla, mozdulnak, de nem várom el, hogy a 
hegy menjen Mohamedhez. Tervezem, hogy ezt 
a kiállítást tovább visszük külföldre. Hazai meg-
keresés jött egy intézménytől, hogy mit szólnánk 
ott egy hosszabb ideig tartó kiállításhoz. Várom, 
hogy a következő 5 hét tapasztalata mit mutat. Én 
örülnék, ha lehetne bővíteni, ötlet bőven van.

A mai kiállítás követelmények az interaktívabb 
felé mutatnak, azt is bele lehetne vinni Jackson 
esetében, akár hologramot vetíteni. Ez kísérlet 
egyelőre, az ő megítélése annyira kettős az em-
berekben, hogy egyelőre csak a felszínt kapar-
gatom mindenkinél, hogy mennyire igénylik, 
mennyire nyitottak rá, hogy viseltetnek felé, elol-
vassák-e az életrajzi táblákat. 

Én az láttam, hogy minden táblát végig 
néznek.

A táblák magával ragadóak, mert egy újság-
íróval írattam meg az összes táblát, a szókincs és 
megfogalmazás miatt. A szövegek objektivitása is 
megragadó. Az olvasó eldönti, hogy ezek alapján 
Jackson szimpatikus-e neki, de kérdőjeleket nem 
hagyunk. Sokan a tudatlanságból táplálkozva al-
kotnak róla véleményt.

Milyen volt a megszervezése a kiállítás-
nak?

Szolgáltatói részről egyébként annyi falba 
ütköztem, hogy szinte elvette az örömérzetet, 



mielőtt 
megvalósulhatott 
volna a kiállítás. Az emberek 
részéről soha nem volt pedofi-
lozás. Persze kamu profilokról jönnek mocsko-
lódó kommentek. Viszont legtöbb pedofil vo-
natkozás miatt engem elutasító válasz az mind 
szolgáltatói részről jött. Helyszínt nagyon nehéz 
volt találni, volt, hogy videószerkesztő, akinek 
teljesen mindegy, milyen anyagot vág össze azt 
mondta, hogy a téma miatt nem vállalja. Szó-
val szerintem még kell az edukáció az ő szemé-
lyével kapcsolatban. Ilyen körülmények között 
nem tudom, hogy van-e létjogosultsága pl. egy 
állandó kiállításnak.

Volt egy magasztos célod a kiállítással?
Hogy a barátaimat elhallgattassam, akik min-

dig piszkáltak, hogy tele a lakás, a polcok, szek-
rények, az ágy alja a relikviákkal és miért nem ál-
lítom ki. (nevet) Aztán mikor komolyan elkezdtem 
vele foglalkozni, akkor elindult a nagyon alapos 
és részletes tervezés. Hogy tartják majd izgal-
masnak a látogatok, hogy legyenek edukálva 
Jacksonnal kapcsolatban, legyen kronológiai és 
persze a színek, formák, grandiózusság. A végén 
annyi mindennek akartam megfelelni, hogy re-
mélem ez valamennyire átjön látogatói szemmel. 
Szinte mindent magunk építettünk, szereltünk 
vásárolt alapanyagokból a két kezünkkel. Az utol-
só utáni pillanatig készült a belső tér.

Van még ezeken kívül rengeteg relikvi-
ád, kerülnek még ki a tárlatra később újabb 
tárgyak?

Sok aláírásom van, mert Jacksonnak olyan szé-
pen változott az aláírása az idő előrehaladtával. 
Sok dologból van több példányom. De lesznek 
még újabb ruhák kiállítva, néhány tárggyal még 
bővítem a tárlatot. A gerince kint van a kiállítás-
nak, de még változhat az összetétel.

A véleményeket hallgatva büszke vagyok, 
hogy rendezvényszervezői szakértelem nélkül 

össze tudtam állítani egy olyan rendez-
vényt, ami megállja a helyét a budapesti kiállí-
tások sorában. Minden tekintetben beleraktam 
magamat, az energiámat, munkámat ebbe a ki-
állításba.

Akik visszatérnek később, láthatnak 
újabb tárgyakat is. Hány órányi élményt ad 
a rendezvény?

Aki végig olvassa a táblákat, az nem jön ki egy 
órán belül. Néhány órát biztosan el lehet tölteni a 
tárgyak között úgy, hogy lesznek újabb felfedez-
ni valók. Sokan végig fotózzák, vagy fotózkodnak 
a tárgyakkal, tehát biztosan jó néhány órányi él-
ményt nyújtani fog.

A POPKIRÁLY LEGENDÁJA kiállítás 
június 30-ig várja a látogatókat 
a TESLA LOFT első emeletén. 

Ne hagyják ki, hogy közelről láthassák 
Michael Jackson személyes tárgyait. 

Cím: TESLA LOFT 
1075 Budapest Kazinczy utca 21.
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A MICHAEL JACKSON JELENSÉG
Avagy, születhet-e még ilyen hatású 

popsztár a jövőben?
- A Michael Jackson kiállítás margójára -

SZÁSZ DÁVID

Az ünnepelt popsztárok allűrjeitől hangos a bulvársajtó. A luxusélet, amit élnek, és amit sokan irigyel-
nek tőlük, a magánéleti botrányaik, az igényük, hogy bármit, csak írjanak róluk, mert így maradhatnak 
a köztudatban, nem ismeretlen jelenség. A haját egy idegösszeomlását követően kopaszra borotvá-
ló, nemrég saját apja gyámsága alól kiszabadult egykori tinipop bálvány, az immár 40 éves Britney 
Spears is egyre pikánsabb képeket posztol az Instagramra, csak el ne felejtsék. Kanye West 2009-ben 
félbeszakítja a Video Music Awards legjobb videoklip kategóriájában éppen díját átvevő Taylor Swift 
monológját, hogy beleüvöltse a mikrofonba, a díj Beyoncé-nak járna, mert az ő dalához készült minden 
idők legjobb videóklipje. 
Látszólag sikereik csúcsán vannak, látszólag ők formálnak mindent, látszólag ők valakik. De van-e akko-
ra befolyásuk, lesznek-e valaha olyan kaliberű ikonok, mint a “Pop Királya” titulust viselő néhai Michael 
Jackson? Képviselnek-e bármi olyan értéket mely évtizedek múlva még mindig a köztudatban tartja a 
nevüket? 

Kanye West és Taylor Swift, 2009, VMA Awards
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Ha őszinte akarok lenni, nálam Michael Jack-
son zenei értelemben sosem lesz a legfelső pol-
con. Mainstream popzenét játszott, (bár azt való-
di zenészekkel, és igen magas színvonalon), de 
pop kliséket használt, legyenek ezen pop klisék 
bármily mesteri módon tálalva, zenei értelemben 
különösebb kockázatot soha nem vállalva, a gé-
pezet részeként, multimilliós stúdiókban, state of 
the art technikai felszereléssel, dollármilliókkal a 
háta mögött. 

Michael Jackson egyenesen Intézmény volt, 
egy mammut brand, az ehhez kapcsolódó fo-
gyasztói igényeket előtérbe helyező, sőt, alakító 
iparág egyik legbefolyásosabb, és leginkább ha-
talommal bíró intézménye. Ez pedig alapvetően 
szemben áll azzal, amit a tiszta és intakt művészet 
célkitűzései hordoznak, ezért Michael Jacksonra 
ebben az értelemben nem elsősorban művész-
ként, hanem showbiznisz személyiségként tekin-
tünk jelen cikkben. 

Mindazonáltal, még ha a fentieket a lehető 
legszigorúbban vesszük is, Michael Jackson va-
lamiért mégis csak kilóg a kalap alól. Hiszen a 
pop királya titulust kiérdemelni másoknak is lett 
volna lehetősége, de ezt a tisztséget, vagy ahhoz 
hasonlót Elvis óta (akit stílszerűen a rock and roll 
királyának bélyegeztek) senkinek nem sikerült a 
magáénak tudnia. Voltak tiszteletbeli titulusok, 
Bruce Sprinsteen-t például Boss-nak (Főnök) hív-
ták, Louis Armstrong a King of Jazz (a jazz királya), 

Joan Baez a Queen of Folk (a folk királynője), Da-
vid Bowie-t a Picasso of Pop (A popzene Picas-
so-ja) címmel illettek többek között. De egyene-
sen a pop királyának lenni azért fémjelzi, hogy 
- legalábbis a lemezeladások, vagy a népszerűsé-
gi indexek alapján - a popszakma és a szélesebb 
közönség kit tekintett non plus ultrának ebben a 
tekintetben. 

Vajon ma, a 21.században születhet-e még 
egy ilyen hatású popsztár, lehet-e egy, Michael 
Jacksonhoz hasonlóan évtizedeket meghatározó 
popszemélyiség, aki pár kérészéletű világslágert 
követően nem tűnik el a süllyesztőben, és még 
halálát követően is rajongók generációi ápolják 
életművét? 

Michael Joseph Jackson 1958. augusztus 29-
én született az Indiana állambéli Gary kisvárosban. 
A legfiatalabb és legtehetségesebb volt öt fiútest-
vére közül, akiket apja, az idősebb Joseph Jack-
son, a Jackson 5 néven ismert, gyerekekből álló 
popcsapat szólóénekeseként indított el a ma már 
mindenki számára ismert káprázatos karrierje felé. 

Tudni kell, hogy a kora hatvanas években feke-
teként az Egyesült Államokban - pláne egy olyan 
középnyugati, zömében fehérek lakta államban, 
mint Indiana - labdába rúgni, és kitörni a gálya-
munka és a megalázó életkörülmények béklyójá-
ból kisebb fajta csodának számított. Joseph Jack-
son maga is zenész volt, de a kitörés számára az 
ötvenes években, annak idején nem sikerült. Ezért 
tehát fanatikusan, megszállottan, esetenként a rö-
geszmésség határain is túllépve, és nem egyszer 
tettlegesen bántalmazva fiait - kergette az álmot, 
hogy a Jackson család egyszer még viszi valamire 
az életben. Ha ő nem, hát majd a fiai, ezen belül 
is a leginkább Michael. Nem tűrt ellentmondást, a 
fiúknak kötelező napi zenekari próbák, énekórák, 
táncórák voltak előírva. Sokszor és sok helyütt kifej-
tették már, hogy gyakorlatilag Joseph diktatórikus 
módszerei mellett, és miatt Michael Jacksonnak - 
és így a többi fiúnak sem - adatott meg a klasszikus 
gyermekkor, és Michael későbbi lelki problémái, 
a furcsa zárkózottsága, és az, hogy a stage perso-
nája, és a magánéletbeli személyisége két külön 
világ volt, elsősorban ennek köszönhető. 



Joseph, vagy ahogy leggyakrabban hívták,
Joe Jackson 

A fenti kérdés megválaszolásához vezető úton 
azonban csak a mozaik egyik része Michael sze-
mélyisége, a másik és igen fontos különbség az 
akkori és a mai viszonyok között, a zeneipar a ma-
itól több szempontból is gyökeresen eltérő mű-
ködése. 

Michael Jackson, és testvérei - szemben a 
mai sztárgyárak által kitermelt sokszor huszad-
rangú képességekkel megáldott, de valamiért 
jól eladható popsztárokkal - valódi teljesítményt 
tudtak felmutatni. Ez nem vélemény, hanem el-
vitathatatlan tény. A Jackson Five 1969-es hiva-
talos indulásának idején (ekkor szerződtette le 
a csapatot a Motown Records igazgatója, Berry 
Gordy Jr.) ugyanis még nem voltak elérhetők 
azok a ma már elengedhetetlen technikai bű-
vésztrükkök a stúdiókban, melyek nélkül ma már 
egyetlen most futó popsláger sem képzelhető 
el. Nem volt autotune (az énekhangot, és bár-
milyen hangszer hangját teljeskörűen utólag 
manipulálni és javítani képes digitális program), 
ennél fogva tehát a Jackson fiúknak valóban 
tudniuk kellett énekelni, és hangszeren játszani. 
Hozzávéve mindehhez a már korábban is emlí-
tett nehezítő körülményt, miszerint feketeként 
nem volt elég a jó teljesítmény, egyenesen ne-
kik kellett lenniük a legjobbnak a saját kategóri-
ájukon belül. Joseph jól tudta ezt, és figyelembe 
véve a kívülállók szemében nem épp szimpati-
kus módszereit, talán azt biztonsággal kijelent-
hetjük, hogy az egyébként is tehetséggel szüle-
tett Jackson fiúk Joseph kérlelhetetlen szigora 
nélkül nem biztos, hogy ilyen sokra vitték volna. 

Ne vitassuk el azt sem, hogy majdnem kizáró-
lag a kimondottan fekete előadókra specializá-
lódott, fekete tulajdonban lévő, fekete igazgató 
által vezetett Motown Records jöhetett számukra 

szóba egyébként is, viszont a sikerek későbbi ala-
kulását tekintve - és itt elsősorban Michael szóló 
előadói sikereit értjük ez alatt - a siker és a világhír 
messze túlnőtt még azokon a kereteken és korlá-
tokon is, melyeket Joseph vagy akár Michael va-
laha is el tudtak képzelni. 

A Jackson Five

Manapság, a tehetségkutatókon, bármilyen 
popzenei vetélkedőn minduntalan halljuk a fel-
törekvő sztárocskák szájából, hogy mi a céljuk: 
semmi más, mint sztárnak lenni. Ha mást is mon-
danak betanult szövegként, a napnál is világo-
sabb, hogy zömében nem adni, hanem kapni 
szeretnének: csillogást, sikert, elismerést, annak a 
kőbe vésett bizonyítékát, hogy ők különlegesek, 
többek, mint a nagyátlag, és ennek megfelelően 
többet is érdemelnek az élettől. 

Michael Jackson számára a sztárság elérése 
ezzel szemben nem álom volt, hanem feladat. Ő 
nem saját magáért lett sztár, hanem az édesapja 
kedvéért. Joseph álmát valósította meg és szol-
gálta ki, azt, hogy mindenben a legjobb legyen, 
elsősorban nem önmagáért, hanem az apjának 
való megfelelés kedvéért tette. Szolgált, hátha 
szeretetet is kap cserébe. Tekintve, hogy Joseph 
apaként - több forrás szerint is - a szeretet kimu-
tatására klasszikus értelemben nagyjából teljesen 
alkalmatlan volt, el tudjuk képzelni, hogy Micha-
el milyen szinten törekedhetett arra, hogy még 
jobb, még tökéletesebb legyen. Hogy soha ne 
legyen elég a csúcs sem, hanem ha nincs kijelölt 
új magaslat, egyenesen ő állítson új célokat maga 
elé. Ha az életében elért eredményeit nézzük, 
már talán egy fokkal jobban értjük azt is, ezen 
célok hogyan sikerülhettek. Michael Jacksonba 
belenevelték a kötelességtudatot, és egészen a 
Jackson Five-val majd később apjával, mint me-
nedzserrel való szakításáig - ennek a lehető leg-
maximálisabban eleget is tett. 

De vajon kizárólag emiatt volt Michael több 
mint sorstársai, azok a későbbi sztárok, akik nagy-
jából vele egy időben indultak? 
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Michael Jackson otthonról hozta, apjától, Jo-
sephtől tanulta azt az attitűdöt, miszerint nem 
engedhet meg magának a kiválónál rosszabb 
teljesítményt, a legtöbb eladott album titulusnál 
gyengébb eredményeket. De ugyanezen elvek 
szerint nevelték a testvéreit is, akik később, az ő 
távozása után mégsem érték el a sikerei egytize-
dét sem. Vajon miért? 

Először is Michael volt a legfiatalabb testvér, 
akkor legalábbis, mikor a Jackson 5 hivatalo-
san elindult (húga, Janet ekkor még kisgyerek 
volt). Őt rajongták körül a leginkább, és többek 
között személyesen őt patronálta Diana Ross is, 
miután a Motown berkein belülre kerültek. Ki-
mondható, hogy Michael kapta kezdettől fogva a 
legnagyobb sajtófigyelmet, a háttérbe hangsze-
res előadóként jobban beleolvadó testvéreivel 
szemben, szólóénekesként kezdettől fogva rajta 
volt a reflektorfény. 

A családi együttessel való szakítás során Jo-
seph többször is a szemére vetette azt, hogy ez-
zel a lépésével egyenesen elárulja testvéreit, akik 
nélküle egész biztosan nem érnek el a korábbi-
hoz hasonló sikereket. Amikor ez nem használt, 
Michael félelmére apellálva aztán egyenesen 
ennek az ellenkezőjével kezdett érvelni: misze-
rint Michael a családja, a testvérei, és az ő (tehát 
Joseph) menedzseri segítsége nélkül egy senki, 
és soha nem fog tudni önmaga olyan sikereket 
elérni, mint a Jackson Five-val. 

Azok az erők azonban, melyek ekkorra Micha-
el-ben munkálkodtak, előre sejthetően jelezték, 
hogy a recept minden eleme megvan benne ah-
hoz, hogy sokszorosan túlnőve a Motown sikere-
ken és a családi vállalkozás korlátain, lényegesen 
többre vigye bármelyiküknél. 

Az apja elleni lázadása volt az egyik faktor. A 
másik faktor pedig a belé nevelt perfekcioniz-
mus, melyet még ha Josephnek köszönhetett is, 
mostantól már nem Joseph, hanem a saját maga 
szolgálatába szándékozott állítani. 

Ne felejtsük el azt sem, hogy Michael Jackson, 
pláne, ha a Jackson Five 1964-es megalakulását, 
és nem a Motownhoz való 1969-es leszerződést 
vesszük alapul - ekkorra már mindent tudott a 
színpadról, a zeneiparról, hiszen ebbe született 

bele, és 5-6 éves korától kezdve mindez egye-
nesen kitöltötte az életét. Bennfentes volt, a csa-
ládtól való elszakadáskor, 1984-ben, azaz alig 26 
évesen már veteránnak számított, aki rendelke-
zett a szükséges kapcsolatokkal, az elért eredmé-
nyei által hitele volt bárhol, és bármikor. Habár a 
többség fejében kialakult kép Michael Jacksonról 
egy félszeg, sebezhető, és elesett karakter, mely-
re elsősorban az élete utolsó szakaszában őt ért 
számos támadás adhatott okot - a valóságban, és 
pláne a szólókarrierje első éveiben Michael Jack-
son egy nagyon is határozott, professzionális, az 
ügyeit kézben tartó, a szakma minden buktatóját, 
és a siker eléréséhez szükséges eszközöket töké-
letesen ismerő és alkalmazó illető volt. Ha mene-
dzserként alkalmazta is a dörzsölt Frank Dileo-t, 
kétség nem férhet hozzá, hogy az utolsó szó min-
dig Michael-é volt. 

Manapság nagyon kevés olyan pop előadó 
létezik (mert természetesen a független kiadók-
nál lévő, vagy önerőből underground muzsikát 
játszó előadók egy teljesen más kategória), aki 
nem függ nagy részben, vagy akár teljes egészé-
ben az őt foglalkoztató és belőle multimilliárdos 
üzleteket realizáló mammutcégektől, lemezki-
adóktól, és kapcsolódó vállalatoktól. A showbiz-
nisz gépezete hatalmasra nőtt, ma egy gigakon-
cert megrendezéséhez még a legnagyobb 
nevek esetében is külső szponzorokat kell be-
vonni (gondoljunk akár a Volkswagen cég Pink 
Floyddal kapcsolatos együttműködésére 1994-
ben). Ebben a közegben, egy ekkora felhajtás 
kellős közepén a legtöbbször maga az előadó 
a legirrelevánsabb elem: igaz, hogy a tömegek 
az ő nevére jönnek be, de a monstre produkció 
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számos elemét működtető résztvevők nélkül, 
magából a bevételt generáló és több tíz- száz-
ezres tömegeket megmozgató rendezvényből 
nem lenne semmi. 

A zeneipar, átalakulását követően - melyről 
egy korábbi cikkünkben már írtunk bővebben 
- gyakorlatilag a lehető legkevesebb hatalmat, 
döntési lehetőséget, és szabadságot hagyja ma-
gánál az előadónál. Egy popsztár manapság már 
magát a gépezetet szolgálja ki, az eladhatóság 
égisze alatt “megteremtik”, és nem az ő egyéni-
sége, víziója, és esetleg művészi indíttatása fém-
jelzi és determinálja a produktumot, hanem a 
kenyéradó gazdái által kidolgozott sikerrecept és 
az ennek megvalósítására - akár az ő feje felett 
meghozott - döntések. 

Ez Michael Jackson idejében, és az ő eseté-
ben még nem egészen így zajlott. Amikorra a 
zeneipar a mai arculatát elérte, ami nagyjából a 
80-as évek közepére tehető, és a televízió, mint új 
médium bevonásával (MTV) csúcsosodott ki, ad-
digra Michael Jacksonnak már hatalma volt, jó-
val befolyásosabb volt, elképesztő kapcsolati, és 
konkrét tőkével, mint amire egy manapság friss 
sztárként induló üdvöskének valaha is esélye lesz 

az életben. Michael, mint említet-
tük korábban, bennfentes volt. 
A gépezet része, de nem áldo-
zatként. A Joseph Jackson ál-

mait kiszolgáló robotolás-
sal ellentétben immár 
a saját maga ura volt. 
Amikor az Epic Recor-
ds határidőt szabott a 
Thriller album 1982-es 
megjelenését illetően, 

ezt ő több alkalommal 
is megvétózta, egyszer 

azért, mert a végleges 
keverés hangzásával 

nem volt elégedett, 
másodszor pedig azért, 
mert a már gyártás alatt 

lévő lemez borítóján 
elfelejtették Qu-

incy Jones mellett 
producerként őt 

is feltüntetni. 

A mai 
“ s z t á r o c s -

kák” azért 
tiszavirág 

életűek, mert annak is tervezik őket. Van kifutási, 
szavatossági idejük, hogy aztán ugyanazon re-
ceptet elsütve lecserélhessék őket egy frissebb, 
ropogósabb, új alternatívára. Ezt a mai popvilág-
ban nem volna képes eltűrni valaki, aki a klisék 
ügyes másolásának képességétől messzebb mu-
tató tehetséggel, saját vízióval, művészi elképze-
léssel rendelkezik. Ha a jelenlegi tehetségkutató 
tévéműsorokat nézzük, az ezeket vezető “szakmai 
zsűri”, pl. Simon Cowell és társai, tesznek is róla, 
hogy ilyesféle attitűddel rendelkező szabad lélek 
ne is sűrűn keveredhessen a soraik közé. Ha ese-
tenként be is engednek a látszat kedvéért egy-
egy ilyen tehetséget, azok általában soha nem 
jutnak el a nyertesek fináléjába. 

A kérdésre válaszolva tehát, miszerint a jövő-
ben lehet-e egy, Michael Jacksonhoz hasonlóan 
évtizedeken át meghatározó popszemélyiség, aki 
pár slágeren túlmenően fenn is marad, a válasz 
az, hogy sajnos az esélyek elég csekélyek. 

Manapság ugyanis sokszor már maga a 
popsztár sem fontosabb eleme a teljes képnek, 
mint a világítás, a szponzorok, a marketing, vagy 
a merchandise. 

Michael Jacksont ugyan rákényszerítette az 
apja arra, hogy a világ legsikeresebb popsztárja 
legyen, de végülis csak kijelölte számára az utat, 
Michael viszont később a saját kezébe vette az 
irányítást. 

Michael-t nem megcsinálták, legfeljebb elin-
dították. 

Innovátor volt, és ha ez visszatetsző is vala-
melyest, valahol talán még hibáztatható is azért, 
hogy a zeneipar ilyen lett, amilyen. 

Mert még a sikerhez vezető utat, és az elké-
pesztő bevételeket generáló médiahype recept-
jét is ő mutatta meg nekik. 

CsPM   163



GÓDOR ANITA

„Budapest várhat, míg 
vége van a nyárnak…”

20 évvel ezelőtt a júniustól augusztusig tartó 
időszak leginkább a könnyűzenei fesztiválokról 
szólt -mondjuk nem nekem, de sokaknak biztos-, 
és az ikonikus szabadtéri játszótereken kívül nem 
nagyon fordultam meg egyéb színházi esemé-
nyeken. Nem azért, mert ne érdekelt volna, ha-
nem azért, mert nem is jutott el hozzám az infor-
máció. Vagy túl későn…

A modern technika felgyorsította a minden-
napjainkat és kétségtelen, hogy rengeteg nem-
szeretem és káros hatása van, de a legnagyobb 
előnye vitathatatlanul az, hogy ajtót nyit a világra, 
és lehetőséget teremt. Pár karakter leütéssel min-
den, számunkra releváns információ birtokába 
kerülhetünk. Azonnal. Ha valamiről mégis lema-
radunk, azt nem foghatjuk már arra, hogy a Ma-
gyar Hírlap, a Magyar Nemzet vagy a Népszabad-

ság kulturális rovatának ezen passzusát véletlenül 
átlapoztuk. 

Az internet egyik legnagyobb ellentmondása, 
hogy elérhető közelségbe hozza a Föld bármely 
szegletét, mindeközben mégis elszigetel. Min-
den elintézhető a négy fal között, így nem kény-
szerülünk arra, hogy felemeljük a hátsónkat a ké-
nyelmes fotelből, és kilépjünk az ajtón.

Pedig az élményekért el kell indulni.
A valódi emberi kapcsolatok, a társasági ese-

mények és a közösségi élmények mind odakint 
várnak ránk, és hiába az örök érvényű igazság-
ként hangoztatott „nekem erre nincs időm” mon-
dat, ha egyszer rászánjuk magunkat a változtatás-
ra, rájövünk, hogy ezek a jelenLÉTben eltelt órák 
azok, amik lassítják az időt.

A magadra fordított idő az egyik legjobb be-
fektetés. 

A meleg napok beköszöntével kevésbé vágyik az ember beautózni a városba, hogy eltöltsön 
egy estét valamelyik kőszínház falai között. Persze ez nem jelenti azt, hogy emiatt a csillagfényes 
nyári éjszakákon a kultúrától is távol kellene tartani magunkat.
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Középiskolás éveimet Budapesten töltöttem. 
Hajnal ötkor keltem, hogy a hatórási buszok va-
lamelyikét elérjem. Sokszor 3-4 buszt kellett elen-
gedni, mert egészen egyszerűen nem fértünk fel 
rá. Sosem értettem mit keres rajta kora reggel a 
sok nyugdíjas, miért nem alszanak még otthon, 
ha már megtehetik. Ahogy teltek az évek egyre 
világosabbá vált számomra, ahogy az ember idő-
södik, úgy válik egyre nagyobb értékké az idő.

 
Fiatalnak lenni boldog tudatlanság, nem fog-

lalkozol az idő múlásával. 
A húszas években csak a most van, a soha-

végetnemérős éjszakák, a haverok, a buli, az 
ereszdelahajam. A harmincas évek véget vetnek 
az időtlenségnek, jönnek a szürke hétköznapok, 
a meló, a család, a mókuskerék. …és jön az öná-
mítás, majd jobb lesz, szebb lesz, színesebb lesz, 
ha… megvetted, ha felnőtt, ha ledolgoztad, ha 
visszafizetted…

És egyszer csak azt veszed észre, hogy ott ülsz 
azon a hajnali buszon. 

Nyugdíjba mentél, elteltek a legszebb éveid, 
és ki tudja mennyit kaptál a sorstól, menni kell, 
élni kell, mert nincs időd. Hát… valahogy így válik 
ÉRTÉKKÉ az idő.

Míg az ősz és a tél csak vánszorogva telik, a 
nyári hónapok huss, elszaladnak. Hogy legyen 
mivel az idő nyakára lépni és lassítani egy kicsit 
a sodrásán (nem, nem azzal, hogy beülsz az előa-
dásra és várod, hogy mikor lesz már vége…), a 
strandélmények mellé szabadtéri kulturális prog-
ramokat, és - darabok helyett- különleges játszó-
helyeket ajánlok. Ahol a nem mindennapi hely-
szín, a természet és a csillagos ég az alapdíszlet, 
az előadás már csak hab a tortán. Persze ezekben 
az időjárás miatt van némi rizikó faktor, de a leg-
jobb kalandok a kockázatvállalással kezdődnek!

Most a fővárosban és környékén lévő szabad-
téri színpadokat gyűjtöttem csokorba, ahol idén 
nyáron is rengeteg nagyszínházas produkcióval, 
ősbemutatóval és vidéki színházak sikerdarabja-
ival várják az érdeklődőket. A lehetőségekről a 
teljesség igénye nélkül az alábbi felsorolásban 
tudtok tájékozódni, a nyári előadásokat pedig a 
linkekre kattintva érhetitek el.

Válogassatok ezekből, mielőtt a jövő hónap-
ban elhagyjuk majd a főváros környékét és szét-
nézünk, hogy mit csinálhatunk esténként a Ba-
laton parton, amikor bezárt a lángosos. (Na, de 
kérem, viselkedjünk!)

Színházi élményekben gazdag,
csodás nyarat kívánok!

Ajánló

- Margitszigeti Szabadtéri Színpad 
Margitszigeti Nyári fesztivál 2022. május 24. - 
augusztus 19.
 https://margitszigetiszinhaz.hu/

- Városmajori Szabadtéri Színpad
Városmajori Nyári Fesztivál 2022. június 1. - 
augusztus 31.
 https://varosmajoriszinpad.hu/

- Szentendre
Szabadtéri Játékok a Skanzenben
 https://iiszt.hu/repertoar/szabadteri-jate-

kok-a-skanzenben-0618-0628-86

- Gödöllő
• Nyári színház a Magyar Agrár- és 
 Élettudományi Egyetem díszudvarán
• Gödöllői Erdészeti Arborétum 
• Gödöllői Királyi Kastély
 https://nyariszinhaz.hangjegyszinhaz.hu/

eloadasok

- Veresegyház
Mézesvölgyi nyár 2022. június 25. - 
augusztus 31.
 https://mezesvolgyinyar.hu/programok/

- Sóskút
Caravella nyár
 https://caravella.hu/

- Kápolnásnyék 
Csajághy Laura Szabadtéri Színpad
 https://www.csajaghylauraszinpad.hu/in-

dex.php/programfuzet-2021

- Fehérvárcsurgó
Károlyi Kastély
 https://www.teleelettel.hu/kereses/categ-

ory/13/when/all/page/12

- Zsámbék
Zichy kastély
 https://zsambekiszinhaz.jegy.hu/

- Esztergom
Esztergomi Várszínház
 https://www.esztergomivarszinhaz.hu/
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APÁINK NEVÉBEN
Filmek az apaságról 

Múlt havi számunkban anyák napi apropóból olyan filmalkotások közül szemezgettünk, me-
lyek témájának központjában az anyaság áll. Engedjék meg kedves Olvasók, hogy e hónapban 
ennek megfelelően - és a közelgő Apák Napja alkalmából - most stílszerűen az édesapák előtt 
rójuk le tiszteletünket pár, a témát érintő fontos filmalkotás bemutatásával. 

Szabó István 1966-ban készült Apa című filmje 
az akkor szárnyát bontogató francia újhullám úttö-
rőinek, Jean Luc Godard-nak, és Francois Truffaut-
nak újfajta, szerzői megközelítését alkalmazza, 
ami akkor teljesen újszerűnek számított, pláne a 
még javában keményvonalas diktatúra évei alatt, 
Magyarországon. Szabó István filmrendező alko-
tása egy életrajzi ihletettségű filmtrilógia középső 
darabja (az 1965-ben készült Álmodozások kora, 
és az 1970-es Szerelmesfilm közé illeszthető), és 
a személyes vonatkozáson túl egy teljes generá-
ció (nevezetesen a 40-es, 50-es években felnövő 
nemzedék) életérzését közvetíti. 

A film főszereplője, egy Bence nevű kisfiú, aki 
a háborúban elvesztette édesapját. A filmben ke-

SZÁSZ DÁVIDFILMSAROK
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veredik valóság és fikció - az elvesztett apa után 
vágyódó kisfiú történeteket talál ki, az általa nem 
ismert hézagokat a saját vágyódásával, és az 
idealizált apaképpel tölti ki. 

A második világháború véget ért, 1945-ben, 
a lebombázott Budapest romjai között járunk. 
Időközben Roosevelt amerikai elnök halála miatt 
a házakon mindenütt fekete zászló. Bence a fe-
kete zászlókat apja halálával azonosítja, aki az ő 
emlékei szerint köztiszteletben álló orvos volt. A 
halálesetről csak annyit tud, hogy apját nyilasok 
fogták el, de egy másik történet szerint megszö-
kött előlük, és így először egy nyilasokkal szem-
beszálló hős mítoszát kezdi önmagában kialakíta-
ni, később, iskolatársainak pedig már egyenesen 
azt meséli, hogy apja partizán volt. 

A május elsejei ünnepségről szőtt álomké-
pében édesapja már a tömegek által ünnepelt 
nemzeti hős. Szabó István a diktatúra elemeit, a 
felvonulás és a népünnep giccses parádéba hajló 
képsorait úgy volt képes könnyű, csipkelődő iró-
niával ábrázolni, hogy csodával határos módon 
nem szúrt szemet a film megjelenésekor még 
igen szigorú pártcenzúrának. A valóság és fikció 
közti feszültség azonban Bencében nőttön-nő, 
ahogy lassan telnek az évek. Maga is kezdi tisz-
tán látni, hogy hamis illúziókra építette édes-
apja benne élő emlékét. A kiszínezett mítoszok 
egyben egy hamis és velejéig romlott, elnyomó 
rendszer metaforái is, melyek nemcsak Bencére 
és apjára, vagy akár az adott generációra, hanem 
egy teljes országra és a fennálló rendszerre is ér-
telmezhetők. 

Bence 1956-ban, a forradalom idején már 
egyetemista. Egy hallgatótársa az egyetemen 
megkérdezi tőle, ki volt valójában az apja. Bence 
itt, a forradalmi, rendszerellenes légkörben már 
nem adhatja elő a régi mesét, miszerint apja par-
tizán volt, majd a szocializmus hőse. A film keserű 
iróniával mutat rá arra a tényre, hogy főhősünk 
immáron a politikai szélfordulatához kénytelen 
igazítani apja mítoszát is. Amikor egy második 

világháborús film forgatásán statisztaként vesz 
részt, ahol sárga csillagot visel, mivel a nyilas sze-
replők kevesebben vannak, leveszik róla a csilla-
got: immáron nyilas katonát kénytelen játszani. 

Egy későbbi osztálykiránduláson Bence a vo-
natból megpillantja Adorjánpuszta állomást, a 
helységet, ahonnan édesapja származik. A meg-
hasonulás katartikus kulcsjelenetei ezután kö-
vetkeznek. Bence ugyanis sorban meglátogatja 
azokat, akik ismerhették édesapját. Végre kirajzo-
lódik a valós kép: édesapja nem volt hős, egysze-
rű átlagember volt, a mítoszra, és az apahiány mi-
atti benne tátongó mardosó üresség kitöltésére 
csak neki volt szüksége. A hosszú évek alatt végig 
hazugságban élt, és szerepet játszott, ahogyan 
szerepet játszatott saját édesapja figurájával is, 
melyet saját maga teremtett meg. 

A film konklúziója a továbblépés, a saját iden-
titás és saját út megtalálásának fontossága, mind-
azon traumák feldolgozásának ígéretével, me-
lyekkel egy viharos és embert próbáló korszak 
generációjának szembesülnie kellett. 

Valós történetet dolgoz fel Jim Sheridan ír 
filmrendező In the name of the Father (Apám ne-
vében) című drámája. A guildfordi négyek meg-
hurcolásáról, és az ártatlan főhős, Gerry Conlon 
(Daniel Day-Lewis) 15 éves börtönbüntetéséről, 
valamint apja elvesztéséről szóló drámában elő-
ször egy lázadó fiatal szemszögéből láthatjuk 
Giuseppét (Pete Postlethwaite), a köztiszteletben 
álló, de unalmas és céltalan hivatalnoki munkát 
végző apát, aki fia szemében igazi nyárspolgár: 
mindent megtestesít, mely ellen Gerry lázad. A 
hippikorszak után járunk jóval, 1974-ben, amikor 
az élesedő észak-ír konfliktus és az IRA sorozatos 
akciói elől Giuseppe Angliába menekíti fiát: felte-
szi az első Londonba tartó kompra, mert attól tart, 
ha Belfastban marad, előbb utóbb holtan végzi 
valamelyik utcaharc során. 
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Pete Postleithwaite

1974. október 5-én Gerry Londonban be-
tör egy prostituált lakásába, és ellop 700 fontot. 
Miközben barátjával Paul Hill-el, és egy Charlie 
Burke nevű hajléktalannal diskurál egy parkban 
éjszaka, Guildfordban robbanás történik, mely 
négy szolgálaton kívüli katona és egy civil életét 
követeli, valamint sokan megsebesülnek. Gerry 
az ellopott pénzből alaposan bevásárol, és visz-
szatér Belfastba hogy meglátogassa családját, 
ám pár nappal később a britek rajtaütnek, letar-
tóztatják, és Paul Hill-el egyetemben Londonba 
szállítják őket. 

Az Egyesült Királyságban Gerryt, barátját, Paul 
Hillt, valamint a Guildford-i négyek többi tagját ki-
hallgatásuk részeként rendőri kínzásnak vetik alá. 
Bár kezdetben kitart ártatlansága mellett, Gerry 
kényszerből végül beismerő vallomást ír alá, miu-
tán a rendőrség apja megölésével fenyegeti, akit 
később szintén letartóztatnak. A tárgyaláson, bár 
Gerry védelme számos következetlenségre hív-
ja fel a figyelmet a rendőrségi nyomozásban, őt 
a Guildford-i négyek többi tagjával együtt élet-
fogytiglani börtönbüntetésre ítélik. Börtönben 
töltött idejük alatt Gerryt és Giuseppé-t megke-
resi egy új fogvatartott, Joe McAndrew, aki közli 
velük, hogy ő volt a robbantás valódi elkövetője, 
és ezt be is vallotta a rendőrségen, akik viszont 
a tárgyalás során hozott ítéletért felelős, promi-
nens személyek érdekében elhallgatják ezt az új 
információt. Bár Gerry megbarátkozik Joe-val, 
véleménye megváltozik, amikor Joe felgyújt egy 
gyűlölt börtönőrt egy későbbi zavargás közben. 

A film legerősebb vonulata kétségkívül a Ger-
ry és Giuseppe közti kapcsolat alakulása, elmé-
lyülése. Az apja kioktató stílusa miatt - melynek 
hátterében Giuseppe féltő, konfliktus kerülő, bé-
kés természete áll - kezdetben ellenséges, lázadó 
Gerry az idő előrehaladtával egyre jobban tiszteli 
apját, egyre inkább kezdi megérteni indítékait, és 
felnézni rá. 

1980-ban Giuseppe régóta fennálló tüdőbe-
tegsége súlyosbodik, és még ugyanebben az 
évben az őrizetben meghal, de még halála előtt 
Gerryre hagyja, hogy átvegye azt az igazságszol-
gáltatási kampányt, melyeken évek óta dolgozott.

Giuseppe ügyvédje, Gareth Peirce, aki Giusep-
pe nevében nyomozott az ügyben, létfontosságú 
bizonyítékokat fedez fel Gerry korábbi alibijére 
vonatkozóan Charlie Burke nyilatkozata révén, 
amely a bírósági fellebbezés során teljesen fel-
menti Gerryt és a Guildford-i négyek többi tagját. 
A film végén elhangzik, hogy az ügyben nyomo-
zó rendőröket felmentették minden jogsértési 
vád alól, és a guildfordi bombamerénylet valódi 
elkövetőit soha nem vádolták meg a bűncselek-
ménnyel.

Miután - ahogy ezt apjának egyszer megígér-
te - szabad emberként sétált ki a brit Legfelsőbb 
Bíróság főbejáratán Conlon azt mondta: „15 évet 
ültem börtönben, valamiért, amit nem én tettem. 
Valamiért, amiről nem tudtam semmit. Teljesen 
ártatlan ember vagyok – és végig kellett nézzem, 
ahogy apám meghal egy brit börtönben valami-
ért, amit nem Ő tett.”

Giuseppe és Gerry Conlon (Daniel Day-Lewis, 
Pete Postlethwaite)

Szeretett apja halálával kapcsolatban később 
ezt nyilatkozta: „Nem tudtam megbirkózni a ke-
serűséggel. Az egyik legsokkolóbb dolog, ami az 
életedben megtörténhet, látni, ahogy apád meg-
hal.” Conlont nem engedték ki a börtönből, hogy 
részt vegyen apja temetésén, és nem is telefo-
nálhatott haza, hogy beszéljen gyászoló anyjával. 
„Egy napra felmentettek a kényszermunka alól, 
mindössze ennyi szabadságot kaptam” – mondta. 
Conlon, apja halála miatti keserűségét végül arra 
fordította, hogy folytassa a Guildford-i négyek ki-
szabadításáért indított kampányt, amelyet Giusep-
pe még életében elkezdett: „Látva a jelleme ere-
jét és azt a hatalmas méltóságot és önbecsülést, 
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amivel önmaga iránt érzett, és amilyen vehemen-
ciával hangoztatta az ártatlanságunkat, az, hogy 
végül magam is kijelentettem, hogy ártatlan, és 
hogy kiálltam a minket érő csapások ellenére, ez 
adott nekem erőt a halála után a folytatáshoz.”

Gerry és Giuseppe Conlon a mai napig iko-
nikus figurának, nemzeti hősnek számítanak Ír-
országban. Gerry - 2014-ben bekövetkezett ha-
láláig - aktívan kampányolt, és szólalt fel számos 
ártatlanul bebörtönzött sorstársa ügyében. 

Egy álmodozó, látszólag saját mesevilágában 
élő apa figurája elevenedik meg előttünk Tim 
Burton rendező The Big Fish (A Nagy Hal) című 
2003-ban bemutatott grandiózus filmjében. 

A United Press International újságírója, Will 
Bloom, és francia szabadúszó fotóriporter felesé-
ge, Josephine Bloom, aki első gyermekükkel vá-
randós, elhagyja párizsi bázisát, hogy visszatérjen 
Will szülővárosába, az alabamai Ashtonba, a hír-
re, hogy Will apja, Edward Bloom végstádiumban 
lévő rákos. 

Will három évvel ezt megelőzően, a Josephi-
ne-nel kötött házasságát követően hidegült el ap-
jától. Will problémája apjával azok a képzeletbeli 
mesék, amelyeket Edward egész életében mesélt 
az életéről, nemcsak Willnek, hanem az egész vi-
lágnak. 

Gyerekként, amikor Edward nagyrészt távol 
volt családjától utazó ügynökként, Will elhitte 
ezeket a történeteket, de most rájön, hogy nem 
ismeri az apját, és így az igazságot sem, melyre 
kínzó késztetést érez, hogy tisztázza, mielőtt az 
apjával együtt a sírba száll. Családi élete kezde-
tének küszöbén ugyanis Will nem akar olyan apa 
lenni, mint amilyen Edward volt számára. Edward 
gyerekkorának egyik története – miszerint saját 
halálát egy boszorkány üvegszemében látta – oda 
vezetett, hogy magához ölelte az életet, hiszen 
többé nem kell félnie a haláltól, ha tudja, mikor és 
hogyan jön el érte végül. A kérdés az, hogy Will 

képes lesz-e összeegyeztetni Edward története-
it a valós életével, akár közvetlenül Edward által, 
ha az végre képes lesz ez egyszer igazat monda-
ni, mielőtt meghal, vagy más forrásokból, és így 
képes lesz-e Will megérteni önmagát és életét, 
múltját, jelenét, és ezáltal szembe nézni jövőjével. 

A „Big Fish” Burton szokatlan humorát ötvözi 
az apa-fia kapcsolat, és az édesapa halálos ágyá-
nál történt megbékélés szívszorító történetével. 
Albert Finney játssza az idős, és Ewan McGregor 
a fiatal Ed Bloom szerepét. Az idősebbik Bloom 
metaforikus értelemben egy nagy hal az alaba-
mai Ashton parányi kis tavában ebben a mesé-
ben, amelyet többnyire visszaemlékezések for-
májában ismerünk meg. Jessica Lange játssza a 
feleségét, Billy Crudup pedig a fiát, Willt, aki az 
elmúlt három évben elhidegült apjától. 

Albert Finney és Jessica Lange

Ed Bloom egész életét azzal töltötte, hogy mito-
lógiai méretekre hízlalta és a végletekig kiszínezte 
személyes történetét: egy nagyon magas férfival 
való korai találkozásból egy ház méretű óriással ví-
vott harc lesz; egy vidéki falut földi mennyország-
ként ábrázolnak; a koreai háború alatti katonai 
szolgálat egy misztikus titkos küldetéssé válik. A 
gyermekkorában apjában vakon hívő, de felnőtt-
ként annál földhözragadtabb Will most már tud-
ja, hogy mindaz, amit apja mesélt neki, nem csak 
hogy túlzás, vagy akár mese, hanem egyenesen 
hazugság. Az apja történetei mögött meghúzódó 
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szimbolikus igazságok megértése során azonban 
végül megtanulja szeretni édesapját, valamint a 
mitológiák és mesék világát.

A filmben Tim Burton az apa és fia közötti ge-
nerációs feszültség felszínen zajló története mel-
lett a “nagy hal a kis tóban” metaforáját is elénk 
tárja, és alaposan górcső alá veszi Ed Bloom ha-
tását saját életútjára és eme életút legfontosabb 
állomásaira, melyeket a kollégákkal, ügyfelekkel 
való munkakapcsolatai során érintett. Különösen 

megkapó képet fest a déli kisvárosokban élő em-
berek egyszerű és puritán, de valójában idillikus-
nak látszó életéről, mely miliőben még mindig 

sikerül megmutatnia, hogy mindannyiunknak – 
még a kis halaknak is – milyen mély hatásunk van 
a körülöttünk élő emberekre. 

Számos fáma szól arról, hogy egy fiúgyermek-
nek az apa először afféle bálványozott példakép, 
majd az a személy, akivel szemben kamaszkori lá-
zadása felébred, ezt követően érettebb korában 
pedig eme lázadás elfogadássá, és csendes tisz-
teletté szelídül. 

Szüleink, és így apáink jellemét és kliséit vesz-
szük át mi is, de talán ahogy saját személyiségünk 
kialakul, és a világ ránk gyakorolt egyéb impul-
zusai sok tekintetben el is távolítanak minket az 
otthonról hozott mintáktól, már külső szemlélő-
ként vagyunk képesek szemlélni, és felismerni 
esetleges tévedéseiket, látni őket gyarló emberi 
mivoltukban. Ez egy másfajta tiszteletet és szere-
tetet szül, talán mélyebbet és emberibbet, mint a 
gyermekkori bálványozás időszaka. 

Mi, fiúk, ha a szívünkre tesszük a kezünket, 
mind valahol utánoztuk életünk egy pontján apá-
inkat, és valahol titkon reméltük, hogy ezzel kivív-
juk büszkeségüket, elismerésüket. 

Boldog Apák napját kívánunk
minden kedves Édesapának! 
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RÓNAI KATALIN

Csak úgy egy kicsi a blikkfangról, Csak úgy egy kicsi a blikkfangról, 
amúgy Rónai Katásanamúgy Rónai Katásan

Lassan leomló lépcsőkkel mozog a mozgólép-
cső alattam. Jobbra-balra plakátok, könyvajánlá-
sok, hála már nem nyomatják a Coviddal kapcso-
latos szövegeket. A két sáv között is ott a reklám. 
Egy-egy dologra felkapom a fejem, de már el is 
tűnik, jön a másik. Olyan, mint a pillanat maga, 
egyik pillanatban a jelen, másik pillanatban már 
a múlt része. 

Ritka, amikor valami megragad a pillanat tört 
részének tört része alatt, amint a szemem fenna-
kad egy érdekességen, vagy, ami abban a pilla-
natban betalál, de arra sokszor elég, hogy bein-
dítsa a belső morgást, akár a közvetített szöveg, 
cím, vagy kép kapcsán.

Most mégis egy szöveg és egy hozzá kapcso-
lódó kép beakad. 

A szöveg: „MINDENRŐL A CSUKLÓS JUT 
ESZEDBE?”. Íme, végre, egy blikkfangos, kedves 
reklám! Bal felső sarokban a megállapítás, mely 
eme rövid idő alatt is betalál, hisz mosolygok, és 
mindenáron le akarom fotózni, amikor érkezem 
majd vissza az esti táncomról. A kedves, tekin-
tetemet odavonzó felirat egy harmonikán játszó 
férfire irányítja a figyelmet a plakáton. Sosem 
gondolnám, ha nem látnám, hogy mindez a BKK 
leányvállalatának az Arrivának a reklámplakátja!

Mosolygok. Igen, ez az igazi! Ez nem mond 
mást, egy pillanat tört része alatt felkapom a fejem, 
csettintek, na, ez igazi reklám, ez igazi blikkfang!

18. és 21. éves korom közt zsenge írásaim-
mal mindenhova jelentkeztem, amely irodalmi 
hetilapok, vagy folyóiratok léteztek körülöttem, 
amelyeket olvastam, figyelemmel kísértem. Kül-

dözgettem gyengus írásaim, meggyőződésem 
szerint, írói tehetségem belső bizonyosságával.

Az írások postázásához kb. két hétre, rendsze-
rint a legtöbb helyről a „szokásos” levél érkezett: 
„Az Ön által a szerkesztőségnek beküldött anyag 
nem felel meg annak a kritériumnak, amelyet mi 
a szerzőkkel szemben támasztunk…(bla,bla,bla), 
vagy valami ilyesmi, amúgy, meg úgy folytató-

dott minden levél, hogy: „kéziratokat nem őrzünk 
meg, és nem küldünk vissza”.

A beküldött írásaim, novellakezdemények pos-
tai úton borítékban közeledtek a Kortárs, az ÉS, és 
egyéb fórumok postázójáig. Egy Undewood mí-
ves régi írógépen – amelyet valamilyen elektro-
mos kütyüért cseréltem – pötyögtem az írásokat, 
verseket, novellákat, cikkeket, ha megszállt az 
ihlet, amely általában valamilyen lelki csalódás 
következményeképpen érkezett.

A blikkfang: Feltűnő, szembeötlő, mutatós, a figyelmet megragadó „blikkfangos” lehet egy 
plakát. Cikkünknek, könyvünknek egy jó blikkfangos cím, vagy borító odavonzhatja a tekin-
teteket. A Blikkfang, – Blickfang, – német szó – a “pillantás megragadása”, –a reklámnyelv egy-
ik szakszava.
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Mivel 18 évesen a Honvédség égisze alatt – sa-
ját hatáskörömben, de önálló akarattal megáld-
va –, ahogy egyébként létezem, lázadásaimmal, 
nyüzsgő életvitelemmel együtt elvégeztem egy 
gyors - és gépíró gyorstalpalót ezért a tíz ujjal való 
„vakon” írás nem esett nehezemre, és sokkal gyor-
sabb is volt, mintha keresgéltem volna a betűket.

A tanfolyamon a tanár köztünk járkált egy csat-
togó fa alkalmatossággal, és vele kellett kórusban 
szavalni, miközben a kezünk járt a billentyűkön: A, 
eS, Dé, eF, Gé, Há, Jé ,Ká, eL, É, Á, Ű. 

Ez az alap kéztartás, innen lépked az ember, 
vagyis én, mindenfelé. Az ujjaim tudják mit kell 
tenniük, szinte úgy, mint a harmonikás ujjai, neki 
a belső hangok, a kotta az irányító, nekem a gon-
dolat, ami jön, illetve, még nem is jön, csak átfo-
lyik rajtam. 

Akkortájt még a papír jelezte vissza, hogy mit 
írtam addig, javítási lehetőség erre a célra egy 
5X4 cm-es papírjavítóval történt, úgy, hogy a hi-
bás betűt, szót, szövegrészt a kis lapkán átütve 
valamennyire eltüntettük a hibás leütést, majd a 
javítottat rágépeltük.

Ez természetesen lassította a tevékenységet, 
de a formátum meghatározott volt, s nem lehetett 
kézírásos kéziratot küldeni, ráadásul a kézírásom, 
ahogy az írógépeim is, folyamatos változásokon 
mentek át. 

1972-ben az Országos Tervhivatal fémjelezte 
Angol utcai munkahelyen dolgoztam, ahol elő-
ször láttam számítógépet, R20-ast, mely három 
szobányi helyet foglalt el. A szorgos „méhecske” 
beírók lyukkártyára írták a tudnivalókat a gép szá-
mára. Ekkoriban már a hagyományos mechanikus 
nagykocsis, és táskaírógépek mellett az elektro-
mos gömbfejes írógépek is forgalomban voltak 
Magyarországon, de általában csak az ilyen ki-
emelt munkahelyeken.

A Tervhivatalban a gömbfejes írógéppel ösz-
szekapcsolt IBM Composer mágnesszalagos 
„masina” volt a sláger, mely csak egy íróasztal-
nyi helyet foglalt el a hatalmas számítógépekkel 
szemben. Kezeléséhez egy ember is elég volt, 
aki beíróként, szerkesztőként, és korrektorként 
is funkcionált, ellentétben a nagy géppel, amely 
tíznél több ember munkáját igényelte. Teljesen 
elvarázsolt ez az újdonság, sajnos elég „lealacso-
nyító” munkára vettek fel, Xerox gépkezelőnek, 

akinek az volt a dolga, hogy nyomtatványokat 
másoljon. (Ekkoriban még létezett a „közveszé-
lyes munkakerülés” fogalom, tehát egyik helyről 
kilépve, azonnal munkát kellett vállalni. De ez egy 
másik történet).

Julika, a kolleganőm a kieső időt pulóverkö-
téssel töltötte ki, de nekem a terem másik oldalán 
dolgozó három IBM Composer és három hölgy 
körül kellett legyeskednem. Ők szerkesztették az 
összes fontos irat lenyomatát. Ráírták a 15X15-ös 
dobozban a gépük felett forgó mágnesszalagra 
a kapott anyagot, bármit, 5 éves tervjavaslatot, 
felhívást, egyéb akkoriban érvényes dolgokat, 
egyszemélyes nyomda volt mind a három gép, és 
egyszemélyes nyomdász volt a három hölgy. 

Az egész nyomdai folyamat a kezükben volt. 
Nagyon tetszett! Sajnos nem kerülhettem be kö-
zéjük, de addig-addig kerestem újsághirdetések-
ben az új munkahelyemet, ahol dolgozhatok ez-
zel a csodával, míg végül találtam egy nyomdát, 
KISZOLG néven, Kőbányán, ahová felvettek és én 
is dolgozhattam az IBM Composeren. 

Igen ám, de nem lehetett az egész folyamat az 
enyém, csak úgynevezett beíró voltam, napi hat 
órában írtam megállás nélkül könyvek, folyóira-
tok kéziratát a mágnesszalagra. Ez a betanított 
munkának beillő tevékenység nemcsak, hogy 
nagyon fárasztó volt, sikerélmény nélkül, de már 
nem vonzott, s mivel akkor már jártam egyete-
mi előkészítőre, majd a sikertelen felvételi után 
Debrecenbe jelentkeztem népművelés-könyvtár 
szakra, végül is fél év után búcsút mondtam a 
nyomdának. 

Debrecenbe viszont, már magammal vihettem 
nyomdai fizetésemből vásárolt Erika táskaírógé-
pemet!

A blikkfang. Igen, mert mindezen történetek – 
mármint a sorozatos elutasítások a különböző élő 
irodalmi fórumoktól – nem tántorítottak el. Vala-
milyen csoda folytán összeállt – ma már egyálta-
lán nem tudom, hogyan – egy csoportos szerzői 
est, ahol az írásaimat, verseimet is felolvasták, a 
többi jelenlevő fiatal író, költőtanonc munkáival 
együtt, a 25. színház fiatal tehetséges színészei. 
Mindez az akkor még regnáló Metró klubban ke-
rült lebonyolításra. 

Magam rég elfelejtettem ezt az eseményt, 
amikor harminc év távlatából, akkori újságíró ba-
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rátommal újra összegabalyodva, tőle előkerült az 
eredeti meghívó.

Az érdekessége, hogy ezen a szerzői esten 
ajánlották a Hungarocamion újságot, újságíró 
barátomat, és így kerültem be külsős újságíró 
tanoncnak, s jelentem meg a szerkesztőségben 
délutánonként, érkeztem interjúra a cég által 
érintett családoknál és írtam rettenetesebbnél 
rettenetesebb, a szocialista éra által megkívánt 
cikkeket, vagy egy évig. 

Ott, a szerkesztőségben érkezett el hozzám 
először, aztán alkalmasint többször is a blikkfang 
kifejezés, jelezve, hogy milyen fontos, hogy az ol-
vasók azonnal „ráharapjanak” bizonyos cikkekre.

Amikor még a metrón az emberek újságokat 
olvastak, ezen újságok blikkfangos, sokszor igaz-

talan címeit, amelyek ráadásul magyartalanok is 
voltak – mert nem törődtek a magyar szórend, a 
hangsúlyos szavak alapvető szabályaival, a dupla 
birtokos esetek feleslegességével, – sokat játszot-
tam azzal, hogy gondolatban átrendeztem meg-
változtattam a szórendet, a hangsúlyokat – az én 
szájízem szerint, persze – felfrissítettem gondolat-
ban az ismétlődő lerágott csont címeket. 

Azt hiszem, ez a BKK-Arriva plakát ezért ra-
gadta meg a figyelmem, mert minden, ami a 
figyelemfelkeltéshez szükséges, röviden, tömö-
ren ott van rajta. 

Ahova először néz a szem, Egy harmonikás 
férfi képe mosolyog vissza ránk, aztán jön a rö-
vid, frappáns, mást sejtető, „csattanó”: s mintegy 
„véletlen”, az VT-Arriva logója, és a telefonszám. 
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ÚJVÁRI GYÖRGY

A magyar nyelv szépsége és
gazdagsága - Avagy mennyire

pszichoszomatikus nyelv a magyar nyelv?

Az emberi természet egy érdekes állapot. 
Gondolkodó lény. A fejlődése során különböző 
minták alapján tanul - család, ovi, iskola, mun-
kahely, párkapcsolat - és ez határozza meg a vi-
lágról alkotott véleményét.

Nyelvünk ugyanakkor tökéletesen „tükrözi“ 
azt, amit ismer és tud - mert megtanulta valami-
kor a minták által.

Hol van ebben a nyelv, vagy a nyelvünk 
szépsége?

Nézzünk egy példát:

Vegyük példának az egészségügyet. Ha be-
mész bárkihez a kórházba beteglátogatóként 
és elkezdesz beszélgetni egy beteggel - legyen 
rokon, hozzátartozó, ismerős - Ő a saját szavai-
val tökéletesen „elmondja“, hogy mi a baja! Pél-
dául vegyük az infarktust. Mit mond a „beteg“?

Szorít a mellkasom, nem kapok levegőt, 
olyan mintha abroncsban lenne a testem, a 
mellkasom, megfulladok…

Nyelvünk különlegessége az a tény, hogy olyan finom szépséggel és finomsággal tudja kifejez-
ni a gondolatait, amit egyetlen egy nyelv sem a világon. Ez a magyar nyelv.
Sokan vallják és hiszik, hogy pszichoszomatikus. Mit jelent ez?
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Ha - és ez egy elvonatkoztatott, nem racio-
nális értékrend szerinti megközelítés - a szava-
kat figyeled, akkor mondhatod, hogy ez egy 
olyan élethelyzet, amikor a nyomás egy olyan 
élethelyzetre ad utalást, ami neked SOK. Nem 
bírod el, nem vagy rá felkészülve. Más szóval: 
NAGY A KABÁT!!! SZŰKKEBLÜSÉG.

Nézzünk másik példát, például a náthát. Mit 
mond a náthás beteg?

Ne gyere közel, mert elkapod. 
Tele van az orrom, minden bajom 
van, maradj távol…

Magyarul, tele van a… mindenem 
a főnökömmel, a munkahelyem-
mel, a családommal a… bárkivel, 
de, mennyivel szalonképesebb azt 
mondani, hogy „BETEG“ vagyok, 
mint azt, hogy tele van a t..ököm Ve-
led, a főnökömmel, a családommal? 

A titok a „betegség“ szó társa-
dalmi megítélése. A beteg ember 
mindenhol - minden országban és 
társadalomban - részvétet vált ki. 
Olyan odafigyelést kap, amit koráb-
ban nem….

Egy nem hitelesen megerősített információ 
szerint Amerikában csináltak egy kísérletet. Ez 
abban az időben volt, amikor a pszichiátria na-
gyon beindult. Egy amerikai város olyan lélek-
számot produkált a mintavételhez európai mér-
tékhez képest, ami korábban elképzelhetetlen 
volt. A kísérlet arról szólt, hogy összegyűjtöttek 
olyan gyógyíthatatlannak nyilvánított rákos be-
tegeket, akikkel az volt a kísérlet célja, hogy a 
hátralévő életükben emberhez méltó életet 
éljenek. A kísérlet nagyon jól indult és haladt, 
majd a terápiás időtartam félidejének táján fel-
tették nekik a következő kérdést: MI LENNE, HA 
MEGGYÓGYULNÁL?

És mindenki megijedt. Elvesztette ugyanis a 
betegség az értelmét, azt az odafigyelést, ami-
ért a betegség kialakult:

Vagy vegyünk egy másik hétköznapi pár-
kapcsolati példát.

Egy párkapcsolatban olyan nincs, hogy ne 
legyenek „konfliktusok“. Vannak. Ennek vég-
eredménye, hogy az egyik fél megsértődik. Ed-
dig rendben van. Mit csinál a sértett fél, hogy 
engeszteljék ki. És mit csinál addig? 

VÁR.
Aki vár, az NEM CSINÁL SEMMIT!

Nincs a helyzetben CSELEKVÉS, aktív kísér-
let, semmi. Vár!

Nézzünk egy másik nézőpontot….

A létünk alapelve az egészség természetes 
igenlése. Ez, ami alap. Mit jelent az egészség?

A test és a lélek harmóniája. A lélek meghatá-
rozása sok értelmezéssel bír, nem elemezném. 
Mi a dolga a „léleknek“, és a fejünknek abban, 
hogy a test harmóniában legyen önmagával??

Nagyképűen hangzik: ÖNISMERET.

Mert ha megkérdezel valaki ismerőst: Hogy 
vagy? Azt mondja: VAGYOK. 

Én meg azt mondom: vagy OK!

A nyelvünk szépsége mindenre választ ad. 
Legyen pillanatnyi élethelyzet, betegség vagy 
annak tűnő állapot, a tünet abban segít, hogy 
felhívja a figyelmet: dolog van! Ez a test és a lé-
lek harmóniájának megbomlása. 

A JEL!!!

Ha van szem és fül a jelek érzékelésére, van 
esély a megoldásra és a gyógyulásra.

Szakmai körökben is elfogadott megállapí-
tás: 

Miért latin az orvosi nyelv? Mert ha a beteg 
értené, hogy mi baja van, magától is meggyó-
gyulna!
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Utolsó fejezetéhez érkezett társasjátékokról 
szóló cikksorozatom.

Május 26-án délután volt a Magyar Társasjáték 
Díj 2022-es díjátadója.

Ahogy már megszokott – s, amit Paulik Tamás 
elnök az előző beszélgetéseink kapcsán elmond-
ta –, minden évben a Magyar Társasjáték Egyesü-
let tagjai három ajánlást, egy különdíjat, és egy 
fődíjat adnak át az adott évben általuk legjobb-
nak ítélt társasjátékoknak.

RÓNAI KATALIN

A játék öröme
A Magyar Társasjáték díj 2022.

A négytagú zsűri: Tichy-Rács Lenke, Fischer 
Tamás, Krantz Domokos, Paulik Tamás minden 
benevezett játékkal minimum kétszer játszott, a 
döntőbe jutottakkal alkalmasint még többször, így 
érezve meg az adott társasjáték nyújtotta örömöt, 
lehetőségeiket, és azt, hogy mely játék lesz vajon a 
társasozók kedvence az ő ajánlatukkal megspékel-
ve. Minimum ötven alkalommal játszottak az őket 
lebilincselő, és nyerésre esélyes játékokkal.

A Magyar Társasjátékdíj 2022. díjkiosztójára a 
Hotel Ibis Budapest Center földszinti aulájában 
került sor. 

Paulik Tamás pár szavas bevezetője után a zsűri 
tagjai egyenként adták át a díjakat, amely egy dí-
szes oklevélből és egy üveg pezsgőből állt. Min-
den általuk kiemelt, ajánlott, különdíjas, vagy a 
fődíjas társasjátéknál pár szóval elemezték, miért 
lett az az idei évben az egyesület által a legjobb-
nak ítélt, és a díjra jogosult. Azt is megemlítették 
– amelyről már előző cikkeimben említést tettem, 
Paulik Tamással való beszélgetéseim kapcsán –, 
hogy az 2021-22-es évben nagyon erős volt a me-
zőny, mert nagyon sok a jó társasjáték. A verseny-
be pedig, száznál több nevezés érkezett, amelyből 
előbb 14–et, majd a végső megmérettetésnél ezt 
az ötöt választotta ki az egyesületi zsűri.
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A zsűri által kiosztott díjak: 

A Canvas–Festői vásznak, a Gémklub kiadásá-
ban, a Draftosaurus, a Reflexshop kiadásában, a 
The Crew–Küldetés a 9. bolygóhoz, a Piatnik kiadá-
sában, ez három játék kapta a zsűri ajánlását, és 
egy-egy üveg pezsgőt. 

Különdíjas lett az Unlock–Szabadulós kalan-
dok a Gémklub kiadásában, egy üveg pezsgővel 
jutalmazva.

Fődíjat, pedig az Ábrándos bárányok, a Re-
flexshop által kiadott játék kapta, egy nagy üveg 
pezsgő kíséretében.

A díjkiosztó után beszélgettem Komoróczy Kit-
tivel, a Reflexshop, és Tóth Balázzsal, a Gémklub 
marketing menedzserével. 

A velük való beszélgetésben, mind Komo-
róczy Kitti, mind Tóth Balázs megerősítette, sőt, 
fontos szempontként emelte ki, hogy amikor a 
játékokat magyar terjesztésre megvásárolják, 
azok szerint a feltételek szerint választják ki a ma-
gyar piacra, hogy családban, gyerekekkel játszva, 
vagy felnőttek egy társaságban – akár már amikor 
a gyerekek már alszanak –, valamint a klubokban is 
ugyanolyan öröm legyen minden egyes alkalom, 
egy-egy játék a részvevőknek.

Hiszen mi más lehetne a legfontosabb, mint a 
játék öröme, a közösségi szórakozás, a végtelen-
ség érzése a közös játékok kapcsán?

Fontos szempontként merült föl az is, hogy a 
játékok idő-intervalluma ne tegye unalmassá a 
játékokat, beleférjen a hétvégi pihenőbe egy-
egy családi játék, vagy akár nyaraláson, amikor az 
időjárás nem kedvez a strandolásnak, hiszen a já-
tékok nagy része kisebb dobozban, szállíthatóan, 
változatos kártyákkal variálható.

A papírhelyzetre való tekintettel kérdeztem 
rá az árak esetleges változására, amelyre, mind 
Komoróczy Kitti, mind Tóth Balázs azt válaszolta, 
hogy bár tényleg nagy nehézséget okoz az árak 
kalkulációinál a jelenlegi helyzet, de igyekeznek 
még az eladható tartományban maradni az árak-
kal, és valóban 1-2000 - forintos emeléssel meg-
akadályozni a piac bedőlését. 

A díjkiosztó ezután laza beszélgetésben ért véget. 
A társasjátékokról többféle megközelítésben, 

előző havi számainkban bőven olvashatnak.
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