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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! 

Figyelmet szentelünk júliusban a bántalmazó kapcsolatok kiterjesz-
tett szemléletének és megvizsgáljuk, hogy milyen, mikor egy ilyen 
kapcsolat intézményesített. Bezár, korlátoz, fenyít és tönkre tesz. Ne-
vezzük szektának.
A szekta általános értelemben olyan emberek kis csoportja, akik jól 
megkülönböztethető vallási, filozófiai vagy politikai kisebbségi dokt-
rínát követnek. A szekta kifejezés a nyugati nyelvekben többnyire 
pejoratív jelentést kapott, és manapság elsősorban olyan vallási 
csoportokra használják, amelyeknek a tevékenységét a társada-
lom többsége zavarónak vagy károsnak tekinti. A keleti vallásokban 
(buddhizmus, hinduizmus) viszont nincs negatív tartalma. 
Nathalie Luca francia vallásszociológus szerint „egy csoport akkor 
válik szektássá, amikor bezárkózik”.
A szekta a latin sequi szóból származtatható, jelentése: követ(ni).
A szekta fogalom mai használata viszonylag pontatlan és kevéssé 
szelektáló. 
Egyik jelentése: az uralkodó egyháztól elszakadt, többnyire nem be-
vett vallási csoportok, a másik jelentés szerint: szorosan összetartó, 
azonos nézetű, a külvilágtól elkülönülő csoport; zárt csoportosulás 
valamely közösségen belül. A szó mind a köznyelvben, mind a publi-
cisztikában pejoratív tartalmú. 
A szekták alapvető jellemzője, hogy kizárólagosan egy vallás vagy 
vallási tanító tanításait, dogmáit követik, és elítélik, elutasítják a rajtuk 
kívül álló vagy tőlük különböző gondolkodást, nézeteket. Az emberek, 
felekezetek egy csoportja nem feltétlenül jelent szektát. Akkor válik 
szektává, amikor a tanító vagy az egyház vezetője azt mondja, hogy 
mindenkinek az ő tanításait kell követnie, és a tagoknak más tanítás-
ra nincs szükségük, illetve az üdvözülést csak az adott egyház taní-
tásai jelenthetik az emberek számára. Sok esetben éppen az embe-
reket ilyenformán megkötő uralkodó egyházakból kivált, nyitottabb 
gondolkodású csoportokat nevezik az anyaegyházak szektának.

*****
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 szivacsokat a szélsőségesen meleg óceáni 
hőmérséklet változtatta fehérré. A kutatók elő-
ször májusban fújtak riadót, amikor Új-Zéland 
déli partjainál észlelték a kifehéredett tengeri szi-
vacsokat. Vizsgálatuk megállapította, hogy akár 
több tízmillió szivacs fehéredhetett ki.

„Tudomásunk szerint ez a legnagyobb mértékű 
szivacsfehéredés, amelyről egyetlen esemény 
során, különösen a hideg vizekben valaha beszá-
moltak” - mondta James Bell professzor.

A tengeri szivacsok a korallokhoz hasonlóan 
a velük szimbiózisban élő szervezetekre támasz-
kodnak, amelyek fotoszintetizálnak bennük, táp-
lálékot biztosítanak, és alkalmanként elriasztják a 
ragadozókat.

Bár a fehéredés nem feltétlenül pusztítja el a 
szivacsokat, de elűzi ezeket az organizmusokat - 
csökkentve a szivacsok kémiai védekezőképessé-
gét és megfosztva őket a tápláléktól. Míg egyes 
fajok képesek felépülni a súlyos fehéredésből, 
Bell szerint vannak olyanok, amelyek nem.

Robert Smith, az Otagói Egyetem oceanográ-
fusa szerint Új-Zéland környékén két tengeri hő-

Az eddigi legnagyobb 
szivacsfehéredés Új-Zéland partjainál

hullám miatt melegedett rekordhőmérsékletűre 
az óceán, egyes területeken a normálisnál öt fok-
kal volt melegebb.

„Új-Zéland északi és déli határainál az elmúlt 
40 év leghosszabb és legerősebb tengeri hőhul-
lámának lehettünk tanúi, amióta 1981-ben meg-
kezdődtek az óceán hőmérsékletének műholdas 
mérései” - hangsúlyozta a tudós.

Egyes területeken a tengeri hőhullám tavaly 
szeptemberben kezdődött, és csak most ért vé-
get, 213 napig tartott - idézte fel megjegyezve, 
hogy ez meglehetősen szokatlan jelenség.

Smith szerint nehéz egy-egy hőhullámot az 
ember okozta éghajlati válságnak tulajdonítani, 
de az óceánok hőmérséklete világszerte emelke-
dik. „Az elmúlt évszázadban a tengeri hőhullámok 
gyakorisága, időtartama és intenzitása világszerte 
jelentősen megnőtt” - mondta. Az előrejelzések 
szerint ezek a hőhullámok a jövőben még szélső-
ségesebbek és hosszabbak lesznek.

„Most bepillantást kaphatunk arról, hogy mi-
lyenek lesznek az óceánjaink a gyermekeink és az 
unokáink számára” - figyelmeztetett Smith.

Az eddigi legnagyobb szivacsfehéredést tapasztalták Új-Zéland partjainál. Kutatók szerint 
több tízmillió szivacsot érinthetett az elhúzódó tengeri hőhullám.

CZECZON
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Több nemzetközi partnerszervezettel közös 
jelentést és javaslatcsomagot dolgoztak ki az 
Európai Bizottság (EB) részére a gazdaságélén-
kítési és természetvédelmi szempontokat egy-
aránt figyelembe vevő intézkedések kialakítása 
érdekében.

A természetvédők szövetsége felidézte: az 
uniós Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz 

teljes, 672,5 milliárd eurós keretösszege 37 száza-
lékának felhasználását kifejezetten a környezettu-
datos gazdasági átállásra, a többi között a biológiai 
sokféleség védelmére irányozták elő. A szervezet 
szerint ugyanakkor probléma, hogy a tagállamok 
a „zöld” helyreállítás alatt szinte kizárólag a klíma-
védelmi és például az árvízvédelmi szempontokat 
vették figyelembe, a biodiverzitás védelmét szinte 
teljes mértékben elhanyagolták.

A biológiai sokféleség 
védelme fontos 

Az európai uniós helyreállítási források felhasználásának újragondolására van szükség a bioló-
giai sokféleség csökkenésének megakadályozása érdekében a Magyar Természetvédők Szö-
vetsége (MTVSZ) szerint.
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A tagállamok többségénél a természetes élő-
helyek megőrzésére és helyreállítására irányuló 
intézkedések hiányoznak a benyújtott tervekből 
az MTVSZ szerint. A kelet- és közép-európai orszá-
gokban a biodiverzitásra szánt összegek nem érik 
el a teljes keret 1 százalékát.

Magyarországnál az európai uniós egyeztetés 
alatt álló magyar Helyreállítási és Ellenállóképes-
ségi Terv (HET) zöld forrásain belül a klímaválto-
zás által különösen fenyegetett Homokhátság 
vízpótlásának megoldása az egyik legfontosabb 
célkitűzés, amelyre 44 milliárd forintos keretössze-
get különítenének el. Az MTVSZ szerint azonban 
a mintegy 10 ezer négyzetkilométer alapterületű, 
800 ezer embernek otthont adó térség elsivata-
gosodását csak abban az esetben lehet kezelni, 
ha a tervezett fejlesztésekhez kapcsolódóan a vi-
zek megtartására és fenntartható hasznosítására 
is gondolnak a tervezők. Így például a vízgazdál-
kodási szerveknek jogot biztosítanak arra, hogy 
figyelembe vehessék a vízvisszatartással kapcsola-
tos közérdeket, és elutasíthassák a vízzel elárasz-
tott területek levezetésére irányuló kérelmeket.

Az MTVSZ úgy látja, ennek ellentételezéseként 
a mezőgazdasági termelőket kompenzálni kell, ha 

földjeiken vízvisszatartó vagy más környezetvédel-
mi szolgáltatásokat nyújtanak.

A szervezet szerint átfogó strukturális változás-
ra van szükség: át kell térni a vízigényes, nagy bi-
omasszát termelő kultúrákról az extenzív földhasz-
nálatra, például a gyepterületek hasznosítására és 
a legeltetésre. A helyi önkormányzatoknak elővá-
sárlási joggal kellene rendelkezniük a vízvisszatar-
tásra és egyéb ökológiai célokra szolgáló területek 
megszerzése céljából, a Natura 2000 területeken 
pedig korlátozni kellene az öntözést. Emellett jelen-
tősen kellene emelni a természetvédelmi célú pro-
jektek arányát a vízgazdálkodási beavatkozásokon 
belül.
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A tavaszi mászószezonban akár 1500 ember 
is használja a tábort, amely a gyorsan vékonyodó 
Khumbu gleccseren terül el. Az új helyszínt ala-
csonyabb tengerszint feletti magasságon keresik, 
ahol nincs egész évben jég - közölte egy illetékes 
a BBC hírportáljával.

„Az áthelyezést előkészítjük, hamarosan az 
összes érdekelttel elkezdjük a megbeszéléseket. 

Alapvetően arról van szó, hogy alkalmazkodunk 
a változásokhoz, amelyeket látunk. A költözés a 
hegymászásüzletág fenntarthatósága miatt is fon-
tos” - mondta el Taranath Adhikari, a nepáli turisz-
tikai minisztérium egy vezetője.

A tábor jelenleg 5364 méter magasan áll, az új 
hely 200-400 méterrel alacsonyabb helyre épül - 
tette hozzá.

Gleccserolvadás miatt 
költözik az Everest 
alaptábor

Nepál a világ legmagasabb hegycsúcsa, az Everest alaptáborának költöztetésére készül, mert 
a globális felmelegedés és az emberi tevékenység okozta gleccserolvadás miatt már nem 
biztonságos.

CZECZON
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Az alaptábor közepén lévő patak a hegymá-
szók és a hatóságok szerint évről évre egyre na-
gyobb területet foglal el.

Azt is elmondták, hogy egyre több hasadék 
nyílik meg az alaptábor felszínén. A jég mozgásá-
nak, a sziklák zuhanásának zaja gyakran hallható.

A tábor költöztetését javasló bizottság vezető 
tagja, Khimlal Gautam azt mondta, az emberek 
jelenléte része a problémának. „Azt találtuk pél-
dául, hogy naponta nagyjából 4 ezer liter vize-
letet ürítenek a tábor területén. Ezen kívül nagy 
tömegű kerozint és gázt égetnek, hogy fűtsenek 
és főzzenek, ennek mindenképpen hatása van a 
jégolvadásra” - magyarázta.

A nepáli hatóságok szerint a költöztetés 2024-
re fejeződhet be.

A tervek a nepáli kormánynak az Everest-ré-
gió turizmusát elősegítő bizottsága javaslatait 
követik.

A Khumbu-gleccser, mint a Himalája sok más 
jégfolyama a globális felmelegedés miatt gyor-
san olvad, vékonyodik - állapították a Leeds-i 
Egyetem tudósai 2018-as tanulmányukban.

A gleccser legnagyobb részét sziklatörmelék 
borítja, de vannak csupasz jégsziklák, ezek olva-
dása destabilizálja leginkább a gleccsert. Amikor 
a jégsziklák olvadnak, a tetejükön lévő kövek és 
törmelék elmozdul, lezuhan, majd vizes helyek 
is keletkeznek. Sziklaomlásokat és az olvadékvíz 
mozgását látjuk a gleccsereken, ami veszélyes le-
het - mondta Scott Watson, a kutatók egyike.
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Több mint 1500 zsák szemét gyűlt össze
a III. Tisza-tavi PET Kupán 

Rekord mennyiségű, 1549 zsák szeméttől men-
tesítették Tiszafüred és Tiszanána-Dinnyéshát kö-
zötti szakaszán a Tisza-tavat a III. Tisza-tavi PET 
Kupa résztvevői - tájékoztattak a szervezők.

Több mint 200 zsák hulladék összegyűjtésével a 
versenyt a TiszaiJAK családi csapat nyerte, a fejen-
ként legtöbb hulladékot összegyűjtő csapatnak járó, 
Tisza-tó Hőse elismerést a DHL Clean Up Hungary ve-
hette át. 

Második helyen az ERSTE Green végzett, a harma-
dik helyen tavalyi eredményét ismételte meg a De-
cathlon csapata.

A főként Ukrajnából és Romániából érkező hulla-
dékot az árterekben gyorsan benövi a természet, ezért 
- a sűrű vízparti erdőben - nem volt könnyű dolga III. Ti-
sza-tavi PET Kupán rajthoz álló négy baráti, kilenc vál-
lalati és egy nemzetközi résztvevőkből álló csapatnak, 

amelyek leginkább vízen úszó műanyag palackokat 
gyűjtöttek össze, de találtak hűtőgépdarabokat, tévé-
készüléket, autókarosszériát, különféle szigetelőanya-
gokat, valamint veszélyes hulladékot: festéket és ola-
jos hordókat is.

A versenyen gyűjtött hulladék újrahasznosítható ré-
sze, csaknem 70 százaléka magyar vállalkozások mun-
kájának köszönhetően kerül vissza az anyagok körfor-
gásába.

A PET Kupa civil szervezetként mára a folyami hul-
ladék legnagyobb újrahasznosítójává nőtte ki magát 
a közszolgáltatóknak, begyűjtő- és hasznosító cégek-
nek, valamint az innovatív, kisipari megoldásoknak kö-
szönhetően.
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A Sajó szennyezését 80%-kal csökkentették

Befejezték az alsósajói bányában a felszíni vi-
zek elterelésének munkálatait, ennek következté-
ben a Sajóba kerülő szennyeződés mértékét mint-
egy 80 százalékkal sikerült csökkenteni - jelentette 
a TASR, szlovák közszolgálati hírügynökség a szlo-
vák Ércbánya-vállalat igazgatójának közlésére hi-
vatkozva csütörtökön.

A Sajót szennyező alsósajói bányában a szlovák 
központi bányamentő-állomás (HBZS) május végén 
kezdte meg a vízelterelő munkálatokat, amelyek befe-
jeztével a problémát okozó vizet acélcsövek segítsé-
gével sikerült a felszínre vezetni. A munkálatokat végző 
HBZS igazgatója, Stanislav Paulík szerint ez a műszaki 
megoldás mintegy 15-20 évig tarthat ki.

A szlovák Ércbánya-vállalat igazgatója, Peter Zitnan 
a szlovák hírügynökségnek azt mondta: 80 százalékkal 
sikerült csökkenteni a Sajóba kerülő oldott anyagok 
koncentrációját, de tovább dolgoznak a helyzet ren-
dezésén. „Tisztában vagyunk vele, hogy a probléma a 
Sajón nem tűnt el és hogy a fennmaradó 20 százalék-
nyi oldott anyag továbbra is környezetvédelmi prob-
lémát jelent” - fogalmazott Peter Zitnan. Hozzátette: 
előkészítés alatt áll a munkálatok következő szakaszá-
nak projektje, amelynek a fennmaradó bányavíz prob-
lémáját kell megoldania. 

A Sajó szlovákiai szakaszán először február köze-
pén észlelték a folyó vizének vöröses elszíneződését, 
amelyet, mint kiderült, az alsósajói vasércbányából ki-
folyó víz okozott, s a 2008-ig működő Siderit egykori 
bányatelepéről került a folyóba. Az eddigi vizsgálatok 
szerint a folyó vizében a vas mennyisége 12-szer ma-
gasabb a határértéknél, továbbá emelkedett mangán-, 
szulfát- és arzéntartalmat is kimutattak.

A Siderit bányaüzem 1975 és 2008 között műkö-
dött, mikoris csődbe került. A szlovák állami Ércbá-
nya-vállalat közlése szerint a csődbe jutott társaság a 
kitermelés leállítását követően nem tett eleget a bánya 
likvidálására vonatkozó kötelezettségeinek, így az „el-
engedhetetlenül szükséges” intézkedéseket maga az 
Ércbánya-vállalat hajtotta végre, még 2012-ben. 

RÖVID HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK



Idén zárta 10. évadát az E.ON 
EnergiaKözösségek 

családi-közösségi program

Idén zárta 10. évadát az E.ON EnergiaKözösségek 
családi-közösségi energiamegtakarítási és klíma-tu-
datosságát növelő program. A programban résztve-
vő 15 „energiaközösség” (95 háztartás) csupán visel-
kedésváltozással több mint 67 ezer adag mosásnak 
megfelelő energiamegtakarítást ért el, amely heti 2 
mosással számolva 645 család éves mosásigényét fe-
dezné. A legsikeresebb közösség közel 30%-os meg-
takarítást ért el előző évi fogyasztásához képest úgy, 
hogy közben életminőségük nem csökkent.

A program rendezvényeinek karbon-lábnyomát 
133 őshonos gyümölcsfa résztvevő háztartások közti 
kiosztásával és elültetésével kompenzáljuk.
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Elektromos kiszállító furgonokat 
vezetett be a Tesco 

Teljesen elektromos meghajtású furgonokat ve-
zetett be házhozszállítási szolgáltatásában a Tesco; 
az MHC Mobility Magyarország flottapartnerrel 
közösen üzemeltetett járművekben a hűtőgépek 
is akkumulátorról működnek, így az áruházlánc az 
online rendeléseket károsanyag-kibocsátás nélkül 
tudja kiszállítani.

Elsőként 4 teljesen elektromos furgonnal bővítet-
ték a flottát, amelyekkel a legforgalmasabb helyszí-
nen, Budapesten szállítják házhoz a rendeléseket. Kez-
detben az üzleti megoldást néhány autóval tesztelik, 
mielőtt a további bővítésről döntenek. 

Partnerük, az MHC Mobility operatív lízing kere-
tében biztosítja a furgonokat, a cégtől emellett közel 
100 hagyományos meghajtású kiszállító járművet is 
lízingelnek. A lízingszerződés részletei az üzleti titok 
részét képezik.

A Yukonban felfedezett fagyott mammutbébi
tartja izgalomban Kanadát  

Egész bébi gyapjas mammutot találtak megfa-
gyva Kanada északnyugati permafrosztjában – ez 
az első ilyen felfedezés Észak-Amerikában. A mu-
mifikálódott jégkorszaki mammutot több mint 30 
000 évesnek tartják. 

Aranybányászok bukkantak rá kedden Yukon Klon-
dike régiójában. A lelet területe a Tr’ondek Hwech’in 
első nemzetéhez tartozik. A Yukon-kormány a szibériai 
örökfagyban 2007-ben Oroszország által felfedezett 
mammutbébihez hasonlította. 

Azt írták, ez „a legteljesebb mumifikált mammut, 
amelyet Észak-Amerikában találtak”, és csak a második 
ilyen lelet a világon. A nősténynek vélt csecsemőt Nun 
cho ga-nak nevezték el, ami a környékbeli amerikai ős-
lakosok által beszélt han nyelven „nagy baba állatot” 
jelent. „A Nun cho ga gyönyörű, és az egyik leghihe-
tetlenebb mumifikált jégkorszaki állat, amelyet valaha 
is felfedeztek a világon” - mondta Grant Zazula yukoni 
paleontológus. 

Körülbelül akkora, mint a 2007-ben talált szibériai 
Lyuba baba, amely körülbelül 42 000 éves volt – áll a 
Yukon-kormány sajtóközleményében. Ez a legjobban 
megőrzött gyapjas mammut, amelyet Észak-Ameriká-
ban fedeztek fel. Az Effie nevű mammutborjú részle-
ges maradványait 1948-ban találták meg a szomszé-
dos alaszkai aranybányában. 

A CBC News szerint Nun cho ga azután került elő, 
hogy egy bányász odahívta a főnökét, hogy megvizs-
gáljon valamit, amit a buldózere a sárban talált el a 
Dawson Citytől délre fekvő Eureka Creekben.

RÖVID HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK
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Fenntartható fejlődésFenntartható fejlődés –  – 
hogyan tovább?hogyan tovább?

A fenntarthatóság kérdése gyakorlatilag min-
dennap szerepel a hírekben, lehet újrahasznosí-
tott termékeket vásárolni, mindenféle termék és 
szolgáltatás értékesítése kapcsán releváns infor-
mációnak számít az, hogy milyen ponton kapcsol-
ható össze a fenntartható fejlődés alapelveivel.

Tudatos fogyasztóként sokan figyelnek arra, 
hogy esetleg a kicsit drágább, de a természeti 
erőforrások fenntartható használatát is figyelem-
be véve vásároljanak.

Ezzel együtt sajnos számomra úgy tűnik, az 
emberiség csak futja a köröket, tanulmányok je-
lennek meg, kutatási eredmények látnak napvilá-
got, azonban nem látom a fényt az alagút végén.

Napjaink civilizációja egy véges világban úgy 
él, mintha végtelen erőforrásokkal rendelkez-
nénk. A Földön a fogyasztói társadalom rendkí-
vül pazarlóan bánik mindennel, ahogy mondjuk: 
nincs pótolhatatlan, majd lesz újabb, szebb, ez 
mehet a kukába.

Míg szüleink, nagyszüleink generációja egy-
egy tárgyat évtizedekig (sőt évszázadokig) hasz-
nált, ha kellett javított, karbantartott, addig je-
lenleg a megvásárolható termékek minősége a 
legjobb gazda módján történő bánásmód mel-
lett sem biztosít hosszútávú élettartamot.

Évszázadokkal korábban az emberek nagy 
hányada csak ritkán, bizonyos esetekben vett új 
eszközöket, rendszeresen előfordult, hogy a régi 
tárgy ugyan már nem volt használható, de vala-
mely részét fel tudták használni, hiszen alkotóré-
szeire lehetett bontani.

A jelenlegi, úgynevezett lineáris gazdaságban 
a technikai és biológiai alkotóelemeket kivesszük 
a természetből („take it”), átalakítjuk, felhasználjuk 
(„make it”), majd ezt követően miután számunkra 
már értéktelen, hulladékként kezeljük („waste it”).

A lineáris gazdaság egyre gyorsuló ütemében 
nem érdek a tartós, könnyen javítható termékek 
kínálata. Ugyanakkor miközben belefulladunk a 

UDVAR MELINDA
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hulladékunkba, egyre szűkösebben állnak ren-
delkezésre azok az erőforrások, amelyek ezt a pa-
zarló gazdaságot táplálják.

Egy érdekes példa: az arany relatív ritkán for-
dul elő, illetve kitermelése fáradságos és költsé-
ges folyamat. Az arany mennyisége sok évszáza-
don keresztül konstans volt, mert folyamatosan 
újrahasznosították, meglévő tárgyakból új eszkö-
zöket, ékszereket készítettek, azonban kedvező 
fizikai és kémiai tulajdonságait felismerve a tech-
nológiai fejlődésnek köszönhetően új területe-
ken kezdték alkalmazni, felhasználni.

A modern mobiltechnológia iparban a mobil 
készülékek rengeteg olyan anyagot tartalmaz-
nak, amelyek csak szűkösen állnak rendelkezé-
sünkre, így hamarosan kifogyhatunk belőlük. 
Egy átlagos mobiltelefonban például a periódu-
sos rendszer több mint negyven eleme megta-
lálható, köztük több nemesfém is – így például 
24 milligramm arany.

Érdekesség: a világon 2020-ig legyártott mo-
biltelefonok mintegy 300 tonna ezüstöt, 29 tonna 
aranyat és 11 ezer tonna rezet nyeltek el.

E fémek bányászata egyrészt óriási természe-
ti terhelést jelent, másrészt pedig belátható időn 
belül kifogynak. Sajnos a mai mobilok átlagélet-
tartama a legjobb esetben is csak 3, maximum 
4 év. A mobiltelefon eredeti funkciói kibővültek, 
manapság egyre több hétköznapi feladat vég-
rehajtását intézhetjük telefonon keresztül, lassan 
elhitetik velünk, hogy mobiltelefon nélkül a mo-
sógép elindítása sem lehetséges.

Azonban ahhoz, hogy a végesen elérhető erő-
forrásaink felhasználása során hatékonyabban 

tudjunk eljárni, gyakorlatilag a napjainkra kiala-
kult pazarló modell felülvizsgálatát kell elvégezni.

Jelenleg, amikor a gyártó (vagy annak forgal-
mazója) elad egy terméket, akkor az új tulajdo-
nos, a fogyasztó nem rendelkezik sem eszközzel, 
sem tudással, hogy a számára később már érték-
telen termékkel mit is kezdjen, így a hulladékba 
kerül - jobb esetben a szelektív hulladékgyűjtés 
szabályait is figyelembe véve.

A szilárd hulladék lerakása, megfelelő kör-
nyezetvédelmi és közegészségügyi szabályok 
betartásával történhet, amely rendkívül költsé-
ges és hatékonyságát sok szakértő megkérdő-
jelezi. A szelektív hulladék kis mértékben kerül 
csak újrahasznosításra, többsége elégetésre 
kerül, és energiát termelnek belőle, ez így már 
zöld energiának is számít, ami számomra felet-
tébb különös.

Egyik új nézőpont lehet a lineáris modell fe-
lülvizsgálata során, hogy a gyártó ne tudja és ne 
is akarja átruházni a termék későbbi sorsának el-
döntését és felelősségét. 

Ennek kapcsán a jó hír az, hogy számos ipar-
ágban vannak kezdeményezések, amelyek az ala-
pok felszedését követően új elvek mentén szeret-
nének nagyobb egyensúlyt teremteni, kialakítani 
egy új rendszert.

Erre jó példa az amszterdami reptér történe-
te, amely egy teljesen új együttműködést valósí-
tott meg. A repülőtér üzemeltetője ugyanis nem 
világítótesteket és egyéb eszközöket vett egy 
óriáscégtől, hanem fényt, azaz egy teljesen új 
megoldást talált a fenntartható szempontok ér-
vényesítése érdekében. Ezt a példát emlegetik a 
körkörös, fenntarthatóságot elősegítő gazdasági 
modell egy példájaként, amely mintaként szol-
gálhat a jövőben.

A modell kidolgozása során – mivel a költ-
séghatékonyság kérdése immáron a beszállítói 
oldalon is prioritás lett - például kifejlesztettek 
és olyan fénycsöveket alkalmaztak, amelyek élet-
tartama 75 százalékkal hosszabb a hagyomá-
nyos változatoknál. A karbantartás pedig azért 
költséghatékony az üzemeltető számára, mert a 
szolgáltatáscsomagon belül a beszállító vállalta, 
hogy elvégez minden szükséges szerelési, cse-
rélési, vagy épp bővítési munkálatot – és a kidol-
gozott modell alapján a beszállító kezel minden 
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tárgyi eszközt a projekthez rendelten, ideértve az 
anyaghulladékot vagy a leselejtezett fényrudakat. 

A fenti példa szem-
lélteti a körkörös gaz-
daság egy másik ele-
mét: ebben az esetben 
a beszállító érdeke, 
hogy megbízható és 
javítható termékeket 
fejlesszen ki, hiszen 
saját profitját tudja ez-
által biztosítani, illetve 
az életciklust követően 
az anyagok kinyerhe-
tők - a termék így nem 
feltétlenül végzi hulla-
dékként – és újra fel-
használhatóak lesznek.

Az amszterdami reptér „fény”beszerzése 
számomra egy reménysugár, hogy lehet új utat 
találni és kialakítani a fenntartható fejlődés ér-
dekében.

Átgondolva az emberiség fejlődésének min-
den általunk ismert szakaszát a birtoklási vágy az 
emberek alaptermészetének része, manapság 
azonban a technológiai fejlődés ezen szakaszán a 

tárgyak birtoklása értéket is teremt, hiszen egyes 
tárgyak tulajdonlása egyértelműen státuszszim-
bólumként szolgálnak.

Felmerül a legnagyobb és legnehezebb kér-
dés: tudunk- e az egyéni felelősségvállalás ke-
retén belül is hasonló, új útra lépni? El tudjuk-e 
engedni a termékek birtoklásának jogát, érzését? 
Ameddig a felhasználó ragaszkodik ahhoz, hogy 
birtokolja a tárgyakat, addig ez újabb akadálya 
annak, hogy kialakuljon teljes egészében a kör-
körös gazdaság.



18   CsPM

CZECZON

Fontos az energiafelhasználás
csökkentése

Fontos az energiafelhasználás csökkentése, törekedni kell a megtakarításra, ugyanis 
nincs a világban elégséges mennyiségű gáz az orosz földgáz 100 százalékos helyettesíté-
sére, amennyiben az ellátás teljes mértékben leáll - jelentette ki Kadri Simson energiaügyi 
biztos hétfőn Luxembourgban.

Kadri Simson az uniós tagállamok energiaügye-
kért felelős minisztereinek tanácskozását megelő-
zően kiemelte: az európai intézményeknek a gáz-
tározók feltöltöttségi szintjére vonatkozó, gyorsan 
tető alá hozott megállapodása biztosítani fogja a 
lakossági energiaellátást.

„Ügyelni fogunk arra, hogy a fogyasztók otthonai 
fűtöttek legyenek” - fogalmazott.

Közölte, az uniós bizottsági javaslat tanácsi elfo-
gadása esetén a tagállamok fel fogják tölteni gáz-

tározóikat a lakossági ellátás teljeskörű biztosításá-
ra. Véleménye szerint ugyanakkor a vállalkozások 
energiaellátásához összehangolt megközelítésre 
van szükség, különös figyelemmel a szükségletek 
csökkentésére. Közölte: fel kell mérni a különböző 
szektorokat, hogy rangsorolni lehessen közöttük az 
energiaszükséglet szempontjából.

Tájékoztatása szerint az Európai Bizottság az 
energiahordozók újabb beszállítói listájának össze-
állításán dolgozik, hogy tárgyalni tudjon a legjobb 
árak megállapítása érdekében.
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Az Európai Parlament múlt heti plenáris ülésén 
hagyta jóvá az európai földgáztartalék biztosítását 
célzó uniós bizottsági javaslatot.

Az új rendeletjavaslat szerint a tagországok és az 
üzemeltetők november elsejéig legalább 80 száza-
lékig, de lehetőség szerint 85 százalékig kötelesek 
feltölteni az európai földgáztárolókat. A következő 
évek folyamán a cél 90 százalékra emelkedik an-
nak érdekében, hogy Európa az esetleges ellátási 
zavarok esetén is védett legyen. Az is elvárás lesz 
a tagországokkal szemben, hogy több forrásból 
szerezzék be a földgázt, és külön intézkedésekkel 
fokozzák az energiahatékonyságot.

A rendelet szerint a gáztároló létesítmények 
ezentúl kritikus infrastruktúrának minősülnek. Ezért 
a külső beavatkozás kockázatának kizárása érde-
kében üzemeltetőiknek kötelező tanúsításon kell 
átesniük. Kizárólag azoknak az üzemeltetőknek a 
tulajdonában, illetve ellenőrzése alatt maradhatnak 
uniós gáztároló létesítmények, amelyek megszerez-
ték ezt a tanúsítványt.

A javaslatot az uniós tagországok energiaügyi 
miniszterei hétfői ülésükön hagyhatják jóvá. A ren-
delet ezt követően hatályba lép.
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Nem csak az emberi egészségre nézve jelent veszélyt, a növény- és állatvilágot, a műanyag 
és faanyagokat is károsítja az UV-sugárzás - hívta fel a figyelmet péntek esti cikkében a Más-
félfok - Éghajlatváltozás közérthetően című szakportál.

Kis Anna meteorológus kiemelte: az UV-su-
gárzásnak való nagyobb kitettség növeli például 
a bőrrákos megbetegedések számát és a szür-
kehályog előfordulását. 2012-ben - mint írta - a 
becslések szerint nagyjából 168 ezer új melano-
más eset volt tulajdonítható a túlzott UV-sugár-
zásnak: ez az összes új eset mintegy 76 százalé-
kát tette ki.

Emellett az UV-sugárzás a szürkehályog - ami 
a sérült látás vezető oka - kialakulásához is hoz-
zájárul. A sugárzás összefügg továbbá a bőr idő 
előtti öregedésével, ugyanakkor - mint kiemel-
te - „megfelelő mértékű kitettség esetén”, az 
UV-sugárzásnak jótékony hatása is lehet az em-
beri egészségre, például fontos szerepe van a 
D-vitamin képződésében és egyes autoimmun 
betegségek súlyosságát is csökkentheti.

A meteorológus rámutatott továbbá, hogy 
a klímaváltozás miatti migráció következtében 
olyan mértékű UV-sugárzás érheti az adott élő-
lényeket, amelyekhez nincsenek hozzászokva. 
Ráadásul, mivel az egyes élőlények eltérő mér-
tékben tolerálják az UV-sugárzást, ezért annak 
megváltozása az ökológiai közösségek változa-
tosságára is hatással lehet.

Számos halfaj lárvája például érzékeny az 
UV-sugárzás okozta károkra. Így ha felszíni vizek-
ben magas UV mellett terjednek el ezek a lárvák, 
akkor megvan a lehetősége, hogy csökkenni fog 
a fiatal egyedek túlélése, amely következéskép-

pen a halászatra nézve is negatív hatásokkal jár 
- hangsúlyozta.

Kis Anna kitért arra is, hogy az UV-sugárzás a 
műanyagot és a fát is roncsolja, márpedig - mint 
megjegyezte - építkezéseken, közlekedési esz-
közökön, kültéri bútorokon és mezőgazdasági 
eszközökön is használnak fát és műanyagot.

Az UV-B sugárzás sárgulást és a felületen 
fényvesztést okozhat, de növelheti a vízelnyelő 
képességet is. Így az UV-sugárzás hajlamos fel-
gyorsítani a bomlási, „degradációs” folyamato-
kat az anyagokban, esetenként idő előtti hibá-
hoz vezetve, a hőmérsékletemelkedés pedig 
további súlyosbító tényező lehet.

Továbbá a magasabb UV-sugárzás a műanya-
gok széttöredezéséhez is hozzájárulhat, egé-
szen parányi műanyagszemcséket, mikro- és na-
noplasztikot eredményezve, ami az élővilágra és 
az emberi szervezetre is káros.

A növény - és állatvilágot, 
a műanyag és faanyagokat 
is károsítja az UV-sugárzás



CZECZON

Alacsonyabbak lehetünk 
a felmelegedés miatt?

Előre jelezheti az ember jövőjét az, ahogy ko-
rábban más emlősfajok reagáltak a klímaválto-
zásra – mondta Steve Brusatte-et, az Edinburgh-i 
Egyetem paleontológusa.

Az ember jelenlegi helyzetét az ősi lovakéhoz 
hasonlította, amelyek kisebb termetűek lettek 
mintegy 55 millió évvel ezelőtt, az úgynevezett 
paleocén-eocén hőmérsékleti (termális) maxi-
mum (PETM) korszaka idején.

„Nagyszerű kövületek állnak rendelkezésünk-
re a legutóbbi nagy földtörténeti felmelegedés 
idejéből. Hátborzongató a hasonlóság a jelen-
legivel”.

Könyvében - The Rise and Reign 
of the Mammals (Az emlősök fele-
melkedése és uralma) - megjegyzi, 
hogy a mai világ melegebb része-
in élő emlősök gyakran kisebbek, 
mint a hűvösebb területeken élők, 
ez a Bergmann-szabályként ismert 
ökológiai elv.

Noha az okok nem teljesen is-
mertek, valószínű, hogy a kisebb 
állatok bőrfelülete a térfogatukhoz 
képest nagyobb a termeteseb-
bekhez képest, így könnyebb 
levezetni a felesleges hőt.

A globális felmelegedés miatt csökken-
het az emberi test mérete, mivel úgy tűnik, 
a kisebb emlősök jobban bírják az emelke-
dő hőmérsékletet az ősi kövületek egy ve-
zető szakértője szerint.
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A könyv megjelenése előtt a lapnak elmondta, 
hogy a zsugorodás „a klímaváltozással való meg-
küzdés gyakori módja”. Ez nem azt jelenti, hogy 
minden emlős 
kisebb lett, de 
úgy tűnik, ez az 
általános trükk, 
amikor gyorsan 
emelkedik a hő-
mérséklet.

Ha a hőmér-
séklet valóban 
gyorsan nő, 
könnyen lehet-
séges, hogy az 
emberi testmé-
ret csökkenni 
fog.

Nem minden 
szakértő vallja, 
hogy az emel-
kedő hőmérséklettel mérséklődik az emlősfajok 
testmérete. Adrian Lister, a londoni Természettu-
dományi Múzeum kutatója szerint gyenge a bizo-
nyíték, amelyet a tanulmány bemutat, ellenben a 
hőmérséklet és az emlősök mérete közti össze-
függés oka gyakran a rendelkezésre álló élelem 
szűkössége.

Lister azt a vélekedést sem osztja, hogy az 
ember „összemegy” a globális felmelegedés 
miatt.

„Az embernél már nem igazán működik a ter-
mészetes szelekció. Ha így lenne, akkor azt kel-
lene látnunk, hogy a nagyobb testű emberek a 
klímaváltozás miatt meghalnak, mielőtt utódaik 
születnének. Nincs ilyen a mai világban. Ruhát vi-
selünk, fűtünk és klímaberendezésünk van arra az 
esetre, ha túl nagy a meleg”.

https://ujegyenloseg.hu/category/podcast/zold-egyenloseg/
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BLOGI

Kész átverés ;) 
Munkában, magánéletben, mindenben
és mindenhol…

Na nem nálam személy szerint szerencsére, de annyi embertől 
hallom a környezetemben a negatív visszajelzéseket, hogy úgy 
döntöttem ebben a hónapban szentelek némi időt annak, hogy 
megosszam ezzel kapcsolatban a saját tapasztalataimat. Az alábbi 
sorokban a munkámra vonatkozóan, másik cikkemben pedig a pár 
éve divatba jött ezo-spiri-önfejlesztő témát illetően.

Ahogy már korábbi írásomban említettem, a Vendéglátás – Más-
képp projektem jelenleg építési fázisban van, a megélhetésemet 
pedig egyelőre egy call center biztosítja. Szó szerint és átvitt érte-
lemben is, hisz biztosítások távértékesítésével foglalkozom immá-
ron egy éve.

Ennek a munkának a kapcsán napi szinten szembesülök azzal, 
mennyire megnehezíti a hozzám hasonlók munkáját az, hogy ko-
rábban más cégek üzletkötői nem a legkorrektebb módon tájékoz-
tatták az ügyfeleiket a szolgáltatásokkal kapcsolatban.
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Sajnos az elmúlt bő 12 hónapom alatt hallott 
történetek alapján kijelenthetem, sokakat átver-
tek már biztosítási ügynökök, akiket bátran ne-
vezhetünk a szakma szégyeneinek vagy magukat 
pénzügyi tanácsadónak nevező szélhámosok. 
Mivel olyan mértékű igazságérzettel áldott (vagy 
vert meg?) a sors keze, amit még egy jó adag ma-
ximalizmussal én magam spékelek meg a mun-
kám tekintetében, elhihetik kedves Olvasóim, 
hogy volt már ennél általam jóval könnyebbnek 
ítélt munkám is.

Igaz, hogy akkoriban heti hat napban, napi 
átlag 12 órát dolgoztam úgy, hogy sokszor még 
enni leülni sem volt időm egész nap, de mind a 
megkeresett pénz, mind a vendégektől kapott 
pozitív visszajelzések kárpótoltak a fáradtságért. 
Nem beszélve arról, hogy meseszép helyen dol-
gozhattam egy szuper csapatban, olyan főnökök-
nek, akikhez hasonlót 25 év alatt 2 ország számos 
helyén pincérkedve sem találtam.

Nem, nem az akkori munkám és fizetésem sí-
rom vissza. Mindössze arra gondolok egyre sű-
rűbben, mennyire jó volt, hogy érezhettem: értel-
me van annak, amit csinálok. Hogy a szó szoros 
értelmében véve leteszek valamit az asztalra. Le-
het, hogy csak pizzástányérokat és sörös korsó-
kat, de azt tudtam, hogy jól csinálom.

Manapság pedig egyre többször van vége 
úgy egy-egy munkanapomnak, hogy nem értem, 
mit keresek ott, ahol vagyok…

Pedig örülhetnék éppen annak is, hogy egyál-
talán van munkám. Ami igaz, hogy folyamatosan 
kihívásokat tartogat számomra, mégis élvezhet-
ném, hogy kamatoztathatom benne mindazokat 
a „szupererőimet”, melyek csak az enyémek. És 
hogy olyan helyen dolgozhatok, ahova amúgy 
mosolyogva megyek be reggelente. Mert egy 
olyan Csapat része lehetek, ahol nem csak elfo-
gadják, de díjazzák az egyediséget, a kreativitást 
és azt, ha apróságokkal tudunk egymás napjába 
mosolyt csempészni. És ez a mosoly a nap kezde-
tén még az én arcomon is ott ragyog...

Aztán ahogy telik-múlik az idő és a sokadik 
olyan emberrel beszélek, aki szerint egy élet- 
vagy balesetbiztosításnak semmi értelme, mert 
mikor kéne, úgysem kapnak használható anyagi 
segítséget, olyankor már egyre kevésbé megy a 
jókedv megtartása. A hangomon pedig hallatszik 
a hangulatom. Mert érzem, hogy a mások általi át-

verések és annak következményei az én életemre 
is hatással vannak. Hogy rajtam csapódik le a bi-
zalmatlanság, a megkeseredettség, a csalódás… 

És ezt napról napra megélni még egy hozzám 
hasonló kitartó és elszánt nőszemélynek is elég 
komoly feladat.

De vajon mi lehet a megoldás?
Kitartani tűzön-vízen át, arra várva, hogy egy-

szer talán majd csak beérik a befektetett hosszú 
hónapok gyümölcse? Folyamatosan emlékeztet-
ve magam, hogy az elutasítás nem rólam szól. 
Mégis érezve, hogy sokkal többre vagyok képes 
és hivatott, mint naphosszat ezerféle kifogásba 
burkolt „NEM”-eket hallgatni.

Vagy egyszerűen azt mondani: van az a pont, 
amikor érdemes megérteni és elfogadni, hogy 
amit erőltetni kell, azt kár erőltetni.

Ez itt a kérdés.
És hogy mi lesz a válasz?
Egy hónap múlva ilyenkor szerintem már oko-

sabb leszek. És ígérem akármire is jutok, megosz-
tom Önökkel a végeredményt.

Addig is kívánom, hogy bármilyen érzéseket 
és gondolatokat is indított el ezen írásom ked-
ves Olvasóimban, legyenek hajlandók és ké-
pesek úgy dönteni, hogy a szívükre hallgatnak. 
Én is azt fogom tenni, mert a szívem eddig még 
soha nem vert át.



Csatlakozz a Csak POZITÍVAN közösséghez 
a Facebookon!

Köztünk biztonságban vagy!

“Csak Pozitívan - A tudatos ember magazinja” csoport

Nálunk szeretve vagy!
Itt otthon vagy!

Itt jó helyen vagy!

https://www.facebook.com/groups/273584193762189
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Az adatok alapján a fogyasztók 85 százaléka 
internetes keresőkben tájékozódik a kedvezmé-
nyes ajánlatokról. A második legnépszerűbb tá-
jékozódási hely a közösségi média, a válaszadók 
közel fele ebből szerzi ismereteit: a 18-29 éve-
sek 66 százaléka tájékozódik innen, ha vásárolni 
akar valamit.

A felmérés szerint a hírlevelek is fontos forrá-
sai az ismereteknek, ezekből szintén a válaszadók 
közel fele szerez információt, de itt is kirajzolódik 
egy generációs különbség: míg a 18-29 éve-
seknek csupán harmadára, addig a 40 év feletti 
válaszadók felére jellemző ez. Barátoktól, isme-
rősöktől a kutatásban részt vevők harmada kér 
segítséget, támpontokat vásárlás előtt, ám a 18-
24 évesekre ez még jellemzőbb: közülük minden 

második a kortársaihoz fordul információkért. 
Kuponos oldalakról minden harmadik ember tá-
jékozódik, ez az arány a 30-39 évesek között a 
legmagasabb (41 százalék). Egy-egy szolgáltató 
nyomtatott újságjából mindössze 13 százalékuk 
kap hírt az akciókról, de a 25-39 évesek közül 
csak 6-7 százalék forgatja az akciós újságokat.

A felmérés kimutatta, hogy a legtöbben, a fo-
gyasztók 84 százaléka a kuponokat, akciókat kíná-
ló weboldalakon tervez online szolgáltatásokat, 
utazásokat, élményeket vásárolni. Közvetlenül a 
szolgáltatók weboldalán a válaszadók 47 százalé-
ka, a szállásadásra specializálódott oldalakon 56 
százalék vesz igénybe szolgáltatást, utazást.

A vevők számára a legfontosabb szempont 
továbbra is az adott termék vagy szolgáltatás 
ára (67 százalék), illetve ár-érték aránya, melyet 
a válaszadók közel háromnegyede jelölt meg 
a legfontosabb szempontként. A szolgálatóval 
kapcsolatos korábbi pozitív tapasztalat 45 száza-
lék számára fontos, azonban minél idősebbeket 
kérdezett a kutatás, ez annál fontosabb szempont 
volt. A földrajzi közelség, elérhetőség minden 

Az online vásárlók döntő többsége inter-
netes keresők segítségével tájékozódik, a 
válaszadók fele a közösségi médiában és hír-
levelekből is szerez információt, harmaduk a 
barátoktól, ismerősöktől kér segítséget, míg 
az influenszerek ajánlásai csak a megkérde-
zettek 2 százalékát befolyásolják – tette közzé 
a Bónusz Brigád, a társaság és a GKID közös 
felméréséből az is kiderül, hogy sok potenciá-
lis vevő azonnal abbahagyja, ha bonyolultnak 
tűnik egy online vásárlás.

CZECZONCZECZON

Abbahagyják a vevők
az online vásárlást, 
ha bonyolultnak tűnik
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negyedik válaszadó számára döntő tényező vá-
sárláskor, ugyanakkor ennél jóval fontosabb a vá-
sárlás, foglalás egyszerűsége, ez a válaszadók 37 
százaléka számára lényeges.

A webáruház megbízhatósága minden máso-
dik ember számára döntési faktor, ez a nők szá-
mára fontosabb, nekik mind az értékelések, mind 
a közvetítő oldal megbízhatósága többet nyom a 
latba, mint a férfiak számára.

A termék vagy szolgáltatás részletekbe menő, 
alapos leírása közel minden második válaszadó 
számára lényeges, és a vásárlók előnyben ré-

szesítik azokat a helyeket, ahol minden részletre 
vonatkozóan választ kapnak a kérdéseikre, nem 
kell e-mailben, chaten vagy telefonon keresniük 
a webáruházat.

A Bónusz Brigád és a GKID kutatása szerint 
az influenszerek ajánlásai csupán 2 százalékukat 
befolyásolják egy szolgáltatás melletti elkötele-
ződésben, miközben a válaszadók 22 százaléka 
számára előtérbe került a visszaválthatóság, a ha-
táridő módosításának lehetősége, illetve minden 
ötödik válaszadó rövidebb időre tervez előre, és 
inkább az utolsó pillanatban foglal utazásokat, 
szolgáltatásokat.

https://epitoguruk.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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PÁLI PATRÍCIA

Hány fala van az otthonodnak?Hány fala van az otthonodnak?

A nemek azok a kerítés elemek, melyek kijelölik A nemek azok a kerítés elemek, melyek kijelölik 
a határt és amin belül már csak igenek léteznek.a határt és amin belül már csak igenek léteznek.

Arrowtown egy pici település Queenstowntól 
nem messze, ahol az egyszintes western style ál-
mos kis romantikája között sétálva olyan dologra 
bukkantam, amit sose hittem volna!

Igen a Sotheby’s luxusingatlan értékesítő egy 
irodájára! És az iroda előtt csinos kis állványon 
tekintélyes méretű - A3-as nagyságú - brosúrák 
voltak kirakva benne az elképesztő eladásra váró 
ingatlanokkal. Nagy, minimalista stílusú ingatla-
nok, hatalmas terekkel úgy kint, mint bent - így 
tudnám a legjobban leírni, hogy mit is rejtettek 
azok a falak, melyek új gazdát kerestek.

4 fal! Igen, pontosan ennyi fala van egy otthon-
nak, ez a közös mindben, de hogy milyen élette-
ret zár be… na az már nagyon nem mindegy

A brandünkhöz illeszkedő célközönség meg-
határozását pontosan egy dolog akadályozza 
meg - a veszteségtől való félelem, még ponto-
sabban az önként vállalt és előidézett veszteség-
től való félelem!

Hiszen hatalmas, tényleg hatalmas embertö-
megről mondunk le, amikor elkezdjük pontosan 
meghatározni, hogy egészen pontosan kikhez is 
szól a brandünk.

Arrowtown.
Ki hallott már erről a pici western style helyről?
Július volt és Queenstownban dübörgött a síszezon, az utcákat hó lepte el és óhatatlanul min-

den sarkon egy karácsonyfa felbukkanását vártam.
Mert hát ha hó és havas táj, akkor nekem az karácsony - bármennyire is racionálisan tudtam, 

hogy július közepét írtunk éppen ott Új - Zéland déli szigetén.
Meseszerű élmény volt, amit már csak Arrowtown tudott még ünnepibbé tenni számomra.
Ki játszott már a gondolattal és keresgélt wannabe ingatlanokat a Sotheby’s luxusingatlan 

értékesítő oldalán?
Én igen!

3
pont
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„
Amit túlzó luxusnak érzünk, alaptalan kivagyi-

ságnak, felelőtlen tékozlásnak és önsorsrontó gát-
nak.

És mindez igaz is lesz addig, amíg a veszteség 
fókuszából tekintünk a célközönség meghatáro-
zásra, ha a “miről mondunk le” szemléletbe bele-
ragadva gondolkodunk brandünk sorsáról.

És ezt a 4 falat ingatja meg 3 önkorlátozó hie-
delem, miközben gyerekjáték lenne a célközön-
ségünk meghatározásának folyamata

1. önkorlátozó hiedelem
Az ingyen munkának mennyi az értéke?

Volt az egyetemen egy csupaszív tanárnő – 
gyermeklélektan órára jártam hozzá –, aki gyerek-
pszichológusként dolgozott és neki volt egy na-
gyon értékes mondata, amit a személye, az általa 
képviselt értékrend, szakmai alázat és emberség 
tett számomra felülírhatatlanul hitelessé.

Arról beszélt, hogy miért kell pénzt(!) kérni a 
munkánkért. Szóval azt mondta, hogy kliensünk 
ezáltal fogja értékként megélni – ergo komolyan 
venni – a közös munkát, fog elköteleződni a kon-
zultáció iránt és ezáltal lesz egy hatékony együtt-
működés.

Amit ingyen adsz, az pont annyit fog érni, mint 
amennyit a másik félnek erre áldoznia kell!

Igen! A pénz által deklaráljuk az elkötelező-
désünket, a pénz által válik ügyfelünk elkötelező-
dötté közös munkánk iránt és ez az elköteleződés 
– a kölcsönös érdekeltség – fogja sikerre vinni az 
együttműködést.

Ingyen munka esetén csak te és kizárólag csak 
te adod bele magadat a közös munkába. A másik 
félnek pedig nem lesz több, mint egy szabad, tét 
nélküli játék, ahol neki semmi érdekeltsége nin-

csen abban, hogy a siker felé menjen ez a törté-
net. És ha csak az egyik fél teszi ezt meg, akkor 
semmi garancia nincs a sikerre. Sőt!

Ügyfeled elköteleződése az alapja a sikeres 
projekt kivitelezésnek. Ehhez kell egy pontos 
keretrendszer, amiben ki van jelölve a haladás 
iránya. Ha megvan a haladás iránya, akkor az fó-
kuszban tart téged és ügyfeledet és igen, a pénz 
ebben a keretrendszerben egy kiemelkedően 
fontos elem. Te a munkádat teszed bele, az ügy-
feled pedig a pénzét és így áll fel egy közös ér-
dekeltség.

Ingyen munkában, hol teszed az ügyfeledet 
érdekeltté az elköteleződésben és sikeres projekt 
kivitelezésben?

2. önkorlátozó hiedelem
Az célközönség meghatározása olyan, mint 

az indiai kasztrendszer - ahova születtél eb-
ben a körben, pontosan ott is fogsz maradni.

Ahova születtél ott maradsz, függetlenül attól, 
hogy mit teszel, milyen erőfeszítéseket eszkö-
zölsz, hogy mit érsz el. Bármit is teszel, abban a 
dobozban maradsz, ahova születtél, onnan nin-
csen kiút, onnan nincsen lehetőség átkerülni egy 
másik dobozba – ebben a körben nem.

Branded egy élő organikus egységként műkö-
dik, ahol optimális esetben minden ki van találva, 
ki van dolgozva és branded köré van építve.

A brand név, a brand vízió, a brand szlogen, a 
brand logó, a brand színek. 

Solumination – a brand név, a solution és com-
munication, azaz a megoldás és kommunikáció 
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szavak játékos találkozásából született meg, ami 
alap üzenetként sugallja a szemléletemet, neve-
zetesen, hogy beszéljünk a bennünk zajló folya-
matokról, érzésekről, gondolatokról és erre talál-
junk megoldást.

Ebbe az alappillérbe kapcsolódik be a brand 
szlogen – A new universe of the human relations 
– az emberi kapcsolatok új univerzuma, ahol tar-
talmas emberi kommunikáció zajlik, ami mentén 
valódi megoldások születnek.

És itt jön be a brand vízió – Mindenkinek szük-
sége van egy saját méterrúdra, hogy végül egy 
károsanyag kibocsátás mentes életforma valósul-
hasson meg.

És a hogyanra a válasz – ezt hívom én most már 
a flagship storeomnak – „Építsd tudatosan önma-
gadat! Építsd tudatosan pályafutásodat!”, azaz az 
én két pilléres siker elméletem.

És ha egy új univerzumot építünk, egy új vi-
lágot önmagunkon belül és a környezetünkben 
egyaránt, akkor a logót nem is tervezhettem vol-
na másképp, mint egy kis önálló bolygót, így lett 
az „S”, mint Solumination körül egy bolygó kör-
gyűrű, amihez csak egy színvilág jöhet, a kék – 
mint az égbolt – és a fehér.

És én ezt kommunikálom. Bátran, és azt a 
sajátos világot megmutatva, amivel a leendő 
kliensem találkozni fog, ha velem együttműkö-
désbe kezd.

Ez az én brand építkezésem. Ha te is átgon-
dolod, hogy mit építettél fel, hogy milyen értéket 
tudsz hitelesen és megkérdőjelezhetetlenül kép-
viselni és mindennapi munkád által megterem-
teni, akkor már „csak” az a kérdés, hogy melyik 
dobozba teszed bele magadat.

Mert onnan nagyon kiutad nem lesz. 
Ha dobozt szeretnél váltani, akkor nem lehet 

egyszerűen csak kivenni a brandedet onnan és 
áttenni egy másik dobozba. Nem lehet hitelesen 
azt mondani, hogy eddig ezt képviseltem, de hol-
naptól egy másik doboz, másik társadalmi kasztja 
szerinti értéket érem.

Ugyanaz a brand nem tartozhat két különböző 
– anyagi – világhoz.

Ugyanazt a brandet, brand filozófiát, logót, 
színvilágot nem kapcsolhatod két különböző – 
anyagi – világhoz. 

Nem lehetsz ma ez, holnap pedig egy másik 
világ hitelesen.

Egy doboz mellett kell elköteleződni és abban 
a világban kiteljesedni.

3. önkorlátozó hiedelem
Egy rossz kompromisszum rosszabb, mint 

nulla, azaz nulla ügyfél.

Ügyfél bármi áron?
Elmondom, hogy milyen dinamikába fogsz 

belefutni garantáltan!

Amikor az UNICEF Ébresztő-óra projekt tré-
nere voltam, nem múlhatott el úgy tréning, hogy 
a - szerintem legfontosabb - szemléleti alapelv 
és az ehhez összerakott interaktív játék ne tör-
tént volna meg!

Jogok és kötelességek - ez volt a játék, ami na-
gyon egyszerű fogalmi párokban gondolkodtatta 
a gyerekeket. Ez pedig nem volt más, mint hogy 
ha van jogom, akkor kötelességem is van - mert 
az adok - kapok egyensúly így áll össze, csak ezen 
szemlélet által vezérelve lehet kiegyensúlyozott 
és korrekt emberi viszonyokat fenntartani.

A jogaidról mondasz le önként, ha bármi áron, 
semmilyen kompromisszum nem drága és túl 
nagy alapon mész az ügyfeled alá, csak hogy az 
ügyfeled legyen.

Ezzel pedig egy lavinát fogsz elindítani, ami-
ben nem lesz megállás a lejtőn.

Jönni fognak az egyre nagyobb elvárások és 
az egyre hangosabban elmondott nem tetszések. 

Az ügyfél, aki érzi, hogy ki vagyunk neki szol-
gáltatva, vérszemet fog kapni és egyre nagyobb 
igényeket és elvárásokat fog veled szemben tá-
masztani, amit, ha még teljesítesz is, akkor is az 
lesz a vége, hogy valamit nem jól csináltál és ja-
vítsd ki természetesen ingyen.

A végsőkig ki fog szipolyozni az ilyen ügyfél - 
ezzel rengeteg időt és energiát kivéve belőled és 
elvéve ezeket egy jó ügyféllel való együttműkö-
déstől - majd mikor már teljesen kiszívott belőled 
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minden potenciált, úgy fog eldobni, hogy közben 
minden létező social média felületen szét fogja 
kürtölni, hogy ilyen rossz szolgáltatásban sose 
volt része…

És ennek bizony örökre nyoma marad!
És bizony ez egy örök bizonyítvány lesz rólad 

és a brandedről, ami alapján első körben a leen-
dő vevőid meg fognak ítélni!

És a gyerekjáték
A célcsoport meghatározása nem gyerekjá-

ték! Vagy mégis?

Ki emlékszik arra a kedves gyerekjátékra, ahol 
a megfelelő formát a megfelelő alakú lyukba kel-
lett bedobni?

A csillagot a csillag alakú lyukba, a kört a kör 
alakú lyukba.

A játékra, ahol a kört hiába is szeretted volna 
a csillag alakú lyukba dobni, szerkezeti károsítás 
nélkül nem ment volna. Azaz, vagy a teljes játék 
műanyag szerkezetét törted volna szét csak hogy 
a kört a csillag alakú lyukon a játék belsejébe jut-
tasd vagy kint maradt volna a forma.

Mert a kör és a csillag alakú lyuk nem kompa-
tibilis.

A csillag alakú formát viszont a kör alakú lyuk-
ba be lehet juttatni.

Szóval vannak jól működő párosítások és van-
nak nem passzoló párok.

Ennyire egyszerű a játék.
Ennyire egyszerű a játék edukációs célja, hogy 

az ember ismerje a formáját - brandjének pontos 
paramétereit - és találja meg a vele kompatibilis 
formákat, azaz ügyfeleket.

Ennyire egyszerű a játék célja, hogy egymás 
megroncsolása nélkül találkozzon forma a formával.

Ennyire egyszerű a játék üzenete, hogy nem 
kell minden áron minden formával kompatibilis-
nek lenni, tiszteletben kell tartani a különbözősé-
get és egy egyszerű szimpla tényként kell kezelni 
a különbözőségből adódó kizáródást, a nemeket.

És pont ilyen pozitívan kell látni azt a tényt, 
hogy viszont ott vannak azok a formák, melyek-
kel megvan az “igen”, a kapcsolódásra alkalmas 
összhang.

Látni kell, hogy önmagad és branded önazo-
nosságát megtartva kiknek - melyik formáknak 
- tudsz esszenciális lényegedet megtartva a leg-
jobb megoldás lenni, hol tudod a branded által 
képviselt értéket igazán kibontakoztatni - megal-
kuvó kompromisszumok és önazonosságot fel-
adó megalkuvások nélkül.

Válaszd ki a formádat.
Legyél annyira rugalmas, amit esszenciád ron-

csolása nélkül még bevállalható.
Mutasd meg a világnak a formádat - keress és 

légy keresve ezen pontos forma alapján.
Találd meg - szerkezeti roncsolás nélkül - azo-

kat a kölcsönös kapcsolatokat, akik igazán hoz-
zád, a brandedhez passzolnak.

Mert, ha nem merünk a otthonunknak fa-
lakat építeni és maradunk a szabad ég alatt, 
akkor örökre a környezet szeszélyének kiszol-
gáltatva otthontalanul maradunk és álmunkat 
egy éppen arra jövő szél fújja tőlünk messzire.
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BLOGI

Kedves Olvasó! Verték-e már át építkezés-
sel kapcsolatban Önt, vagy bárkit az ismerősei 
közül? Nekem szerencsére még nem volt ilyen 
jellegű negatív tapasztalatom, de sokszor olvas-
tam ezzel kapcsolatos cikkeket, facebook posz-
tokat és hallgattam ismerősök és az ő ismerőse-
ik rémtörténeteit. Minden alkalommal eszembe 
jutott, milyen szerencsés vagyok, hogy nem ve-
lem történt ilyesmi. Sokszor gondolkodtam rajta, 
mennyire jó lenne, ha lenne valaki, akinek a se-
gítségével ezek a bosszúságok, pénzügyi és idő-
veszteségek megspórolhatóak lennének.

És egyszer csak, láss csodát: egy újdonsült 
kedves ismerősöm, aki rendszeresen olvassa a 
Magazinban megjelenő cikkeimet, feltett nekem 
egy kérdést. Van-e kedvem riportot csinálni vala-
kivel, akinek köszönhetően az Ő problémás épít-
kezésük egy csapásra kedvező fordulatot vett. 
Ahogy Krisztivel beszélgettünk, egyből úgy érez-
tem, mindenképpen helye van a Csak Pozitívan 
Magazinban Magyari Balázsnak és a BauMed 
építőipari vállalkozásnak. 

Fontosnak tartom, hogy minél többekhez el-
jusson az információ arról, hogy létezik valaki, aki 
segítséget tud nyújtani az új otthonukhoz időben 
hozzájutni vágyóknak. Ráadásul úgy, hogy ár-ér-
ték arányban korrekt szolgáltatást és minőségi 
munkát kapnak a megrendelők.

Nagy örömmel mutatom be tehát most Önök-
nek azt a fiatalembert, akivel beszélgetve megy-
győződtem róla, bármilyen ingatlannal kapcsola-
tos dologban bátran ajánlhatom Őt és a cégét.

Balázsék elkészült vagy épülő ingatlanok mű-
szaki ellenőrzésével, új vagy használt ingatlanok 
állapotának felmérésével, kivitelezési hibák feltá-
rásával és azok kijavításával, kivitelezési tanács-
adással, tervezéssel, jogi, valamint műszaki segít-
ség adással foglalkoznak. Ezenkívül épületfizikai 
jelenségek, például hőhíd, ázások, penészedés 
stb. okainak feltárásában, megszüntetésében és 
lakásfelújításban, valamint teljeskörű kivitelezés-
ben vagy a hatósági engedély (használatbavételi 
engedély) megszerzésében is segítenek. És hogy 
ez mit is jelent hétköznapi nyelvre lefordítva, arról 
Magyari Balázs mesél Önöknek az alábbiakban.

Megelőzés, előre gondolkodás 
építésnél, felújításnál, vásárlásnál
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- Balázs, hogy tudnád elöljáróban röviden ösz-
szefoglalni a lényegét a tevékenységeteknek?

- Legjobban szerintem a nevünk fejezi ki, amivel 
foglalkozunk: BauMed. Hisszük, hogy előre gon-
dolkodva, az ügyfelek érdekeit képviselve meg 
tudjuk előzni a kivitelezéskor felmerülő felesleges 
kiadásokat és problémákat. Vagy ha már megtör-
tént a baj, akkor mint egy jó “építőipari orvos”, se-
gítjük a “beteget”, hogy problémájával megfelelő 
helyre jusson el, hogy azok mielőbb “gyógyulást” 
nyerjenek. A szerencse mindebben, hogy az eb-
ből fakadó következő lépéseket is el tudjuk látni, 
hisz minden műszaki vagy jogi kérdésben az ügy-
fél érdekeit, problémájának “orvoslását” tartjuk 
szem előtt. Mondhatnánk, mi vagyunk az építőipar 
orvosai. Amiben mégis többet nyújtunk a hagyo-
mányos ingatlanokkal kapcsolatos “orvosláshoz” 
képest, hogy mi már a tünetek megelőzésében is 
segíteni tudunk.

- Mit értesz pontosan ezalatt?

- Aki házépítésben, lakásvételben vagy -felújí-
tásban gondolkodik, vagy egy meglévő problé-
mával keres meg bennünket, azzal egy megbeszélt 
időpontban, akár a helyszínen vagy online módon 

átbeszéljük az elképzeléseiket, céljaikat. Ugyanígy, 
ha új építésről van szó és a tervek rendelkezésre 
állnak, kielemezzük azokat a fontos dolgokat, ami-
ken egy ingatlan minősége fog múlni. Hol fogják 
őket akarva vagy akaratlanul átverni, mire kell fi-
gyelni műszakilag, anyagválasztásban, a szerző-
déskötésben és minden egyes dologban, ami egy 
felújítást, átépítést, vagy új építést jellemez. Az 
egész célja az, hogy még a laikus ügyfél is meg-

értse, hogy min múlik majd a végeredmény és a 
bekerülési költség, azaz, hogy mitől lesz valami jó 
vagy rossz. Ilyenkor tisztázzuk a célt, amit szeretné-
nek elérni, meg persze azt is, hogy milyen összeg 
áll rendelkezésre a kivitelezéshez, felújításhoz, 
hisz, ha az ügyfél reálisan látja a lehetőségeket, az 
segít priorizálni az elvárásokat. Fontos szempont 
az időtényező is, hogy például az elképzeléseiket 
egy ütemben vagy szakaszosan, hosszú távon sze-
retnék megvalósítani. Ez az előre gondolkodás se-
gít abban, hogy a megrendelőt kezdettől ne érjék 
meglepetések, ne kelljen szétbontani mondjuk, 
amit egyszer már megcsináltak. De hasonló mód, 
egyre több megkeresés érkezik eladásra szánt in-
gatlanokkal kapcsolatban is: hogy mit és hogy kell 
kijavítani annak érdekében, hogy az ingatlant ked-
vezőbben (gyorsabban, magasabb áron) lehessen 
értékesíteni.

- Mi a legkorábbi stádium, ahol érdemes be-
lépnetek az ingatlannal kapcsolatban tervezge-
tők életébe?

- Nagyjából az azt követő „pillanat”, mikor elő-
ször megfordul valakinek a fejében, hogy új ott-
hon vásárlásban vagy valamilyen felújításban, épí-
tésben vagy átépítésben gondolkodik.

- Amikor ilyenkor keres meg Titeket a megren-
delő, milyen előnyhöz jut ezáltal?
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- Lényeg a prevenció és a két lábbal a földön 
állás! Amennyiben új ingatlan épül, akkor közért-
hető példákon át, akár épületfizikai folyamatok 
szemléletes megmagyarázásával értetjük meg az 
érdekelttel, hogy mikre kell kiemelten figyelni. Mi-
től lesz valami hosszútávon jól megépített, amire 
sok évig nem kell költeni, mert nem fog tönkre-
menni. A kivitelező kiválasztásában is tudunk segí-
teni, átbeszélve a szóba jöhető árajánlatokat adó 
cégekkel a műszaki tartalmat, hogy mit hogyan 
csinálnak pontosan. Aki megfelelő szakmai rálátás 
nélkül választ kivitelezőt, azt kockáztatja, hogy mi-
nél kevésbé informált, annál kevesebb dolgot tud 
számon kérni az építkezéssel kapcsolatban. Példá-
ul a kivitelezési tervek hiába tartalmaznak anyag ki-
írásokat, de nem szerepel bennük, HOGYAN fog-
ják végrehajtani a részfeladatokat. Kivel dolgozik a 
kivitelező, milyen anyagokat használ majd esetleg 

a terveken szereplők helyett, hisz ezek mind fon-
tosak lehetnek a tartósság érdekében. Átnézzük 
tehát közösen a terveket, kielemezzük mindazo-
kat a lényeges kivitelezési pontokat, melyek leírva 
vagy terv szinten ugyan nem szerepelnek, de az 

ingatlan tartóssága, energiatakarékossága, majd 
később értéke szempontjából kulcskérdések lesz-
nek. Nem mindegy ugyanis, hogy hogyan, milyen 
rutinnal vagy szakmaisággal csinálják például a 
vízszigetelést, a hőszigetelést, milyen anyagokkal 
dolgoznak és azokat hogyan építik be. Tehát a 
tervben vagy írásban nem tisztázott kérdések át-
beszélése az egyik lényeges feladat a tartós jó mi-
nőség érdekében. Ez azért fontos, hogy az építtető 
lássa és megértse: hol és miben lehet a későbbiek 
során esetlegesen probléma, azok mik, és hogyan 
lehet őket elkerülni, mit kell és mit lehet tenni ezek 
ellen és mi az, amivel milliókat tud spórolni.

- Mi van akkor, amikor később kerül kapcsolat-
ba Veletek az ügyfél?

- Aki már belevágott a megvalósításba, de el-
akadt, mert nem úgy mennek a dolgok, ahogy sze-
retné, minőségi hibák, vagy bármi más miatt, ott 
segítünk az addigi kivitelezés ellenőrzésével és a 
hibák feltárásával, a javítás lehetőségeinek átbe-
szélésével, műszaki tanácsadással, vagy akár jogi 
képviselettel is. Ha egy már valamilyen stádiumig 
elkészült ingatlanról van szó, az a dolgunk, hogy 
a problémák megoldását illetően segítsük közelí-
teni a felek közti álláspontokat, mintegy közvetítő-
ként veszünk részt a folyamatban. Sokszor van arra 
is példa, hogy a megrendelő jóval többet kifizet, 
mint ami ahhoz szükséges lett volna, amilyen stá-
diumban az építkezés éppen tart. Az is előfordult 
már sajnos, hogy bottal üthette a kivitelező nyomát 
a megrendelő. Ezt a kedvezőtlen helyzetet meg 
lehet előzni azzal, ha a megrendelő tökéletesen 
tisztába kerül vele, hogy mik az Ő jól és kézzelfog-
hatóan menedzselhető érdekei, mik a fontos dol-
gok műszakilag, hogyan lehet és kell azt az adott 
valamit megfelelő minőségben megcsinálni. Így 
nem fordulhat elő, hogy több pénzt fizet ki a kivi-
telezőnek, mint amennyit az eddig jól (!) elvégzett. 
A hangsúly azért itt van, hisz ezen múlik a minőség 
és ez által az ingatlan valós értéke.

- Ha nem építkezésről, hanem lakás vásárlás-
ról beszélünk, ott miben tudtok segíteni?

- Egyrészt az ingatlan állapotának felmérésé-
ben. Ugyanis amikor vásárolunk, nem csak az in-
gatlan pillanatnyi állapotát, hanem annak jövőjét 
is megvásároljuk. Mielőtt valaki megvesz valamit, 
nem csak azt kell figyelembe venni, hogy maga 
az ingatlan MOST mennyibe kerül, hanem hogy 
később milyen költségekkel fog járni annak fenn-
tartása, esetleges felújítása, állagának megőrzé-
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se. Vásárlás előtt a felújításra vonatkozóan tudjuk 
megmutatni szakmai szempontok alapján, mik a 
javítandók és azokra mennyit kell költeni és ho-
gyan érdemes megcsináltatni. 

- Magamat véve alapul nekem szerintem ma-
ximum az esztétikai-optikai problémák tűnnének 
fel egy ingatlan megtekintése során, de ha jól 
sejtem ezek szinte elhanyagolható apróságok.

- Valóban, sokszor mégis ide koncentrál a ve-
vők jó része, mert Ők ezeket látják elsőre. Mi szíve-
sen elmondjuk és ha kell, szakvéleményt is tudunk 
adni a kivitelezési hibákról, vagy problémákról, 
melyek nem láthatók, vagy bagatellnek tűnhet-
nek, de később nagy gondot és sok plusz költsé-
get okozhatnak. Tipikus ráfaragás, amikor veszünk 
egy társasházi lakást, ahol például a tető állapotát 
nem ismerjük, de gondolhatjuk, ha egyszer talán 
beázik, „mi bajunk lehet”, hisz mi az elsőn lakunk… 
Azonban gondoljunk csak bele, ha annak a tető-
nek a javítása 20 millió forint és ez egy 8 lakásos 
társasház, melynek nincs 20 millió forintja, akkor 
hirtelen lett legalább 1 millió Ft nem tervezett ki-
adásunk. Ennek ellenkezője, amikor sok-sok éven 
át gyűjt egy lakóközösség, de a közös használatú 
dolgok felújítása előtt adja el valaki az ingatlant. 
Így az eladó a hosszú évek alatt a felújítási alapba 
befizetett pénzt is értékesíti, ami által értékesebbé 
válhatott volna az ingatlana. És egy tető állapotán 
kívül még adódhat számtalan közös probléma, 
mint áramellátás, víz- és fűtéscsövek, csatorna, ka-
zán stb. Ezeket is érdemes megvizsgálni és tisztá-
ba kerülni vele, hogy mi várható rövid és hosszú tá-
von. Ha a lakást/házat éppen ki tudjuk fizetni, mert 
csak ennyit engedett a keret, azért jó, ha tisztában 
vagyunk azzal, hogy x idő múlva még vár ránk egy 
jókora kiadás.

- Ez miért fontos?

- Amikor egy ház elkészül, vagy megtörtént a 
felújítása, ott nem áll meg az idő, az épületek ve-
lünk együtt öregednek, a beépített anyagok las-
san tönkremennek, elhasználódnak. Ez egy családi 
és egy társasház esetében is igaz. A kérdés, hogy 
ez mikor, azaz milyen gyorsan történik meg. Ezt a 
kivitelezés minőségéből és a felhasznált anyagok-
ból meg lehet mondani. Ha csak pár évre terve-
zünk, nem feltétlen kell minden apró részletre és 
anyaghasználatra odafigyelni, de ha hosszú távú 
terveink vannak (például 5 év felett), akkor bizony 
az apró hibák idővel összeadódnak… Ilyenkor ta-
lálkozunk a repedt, megsüllyedt, beázó, penészes, 

magas fűtés költségű stb. házakkal. Mi érthetően 
elmondjuk és képbe hozzuk az érintetteket, hogy 
mi minek a következménye, mikre kell odafigyeli, 
hogy az otthonunk hosszú évekre azt adja, amit a 
pénzünkért elvárunk tőle. Sőt, ha majd értékesíte-
ni szeretnénk, ez az odafigyelés akkor is busásan 
megtérül. 

- Visszakanyarodva az építkezésre, hiszen egy 
ilyen történet kapcsán ajánlottak Téged a figyel-
membe: hogyan és mitől lesz egy ház tartósan jó 
minőségű? Milyen buktatók merülhetnek fel már 
a kezdetekkor?

- Például a könnyűszerkezetes házaknál (de ez a 
hagyományos építésre is ugyanúgy igaz) nagyon 
nem mindegy, hogy milyen anyagokból és azokat 
hogyan felhasználva (!) építünk, például milyen fa 
és egyéb anyagokból, szerkezetből és rétegren-
dekkel csinálják, hogy lesz az kialakítva. Például 
megfelelően ki lett-e szárítva az a faanyag, hogyan 
kezelték (például rovar-, gomba- és lángmentesí-
tő védőszerrel), hogyan tárolták, milyen minőségi 
tanúsítványt adnak róla. Aki megfelelő minőségű 
alapanyagokból dolgozik, ott valamivel nagyobb 
az anyagköltség, hosszú távon azonban ez a ki-
adás megtérül. Hiszen a későbbiek során keve-
sebbet kell fordítani a folyamatos állagmegóvás-
ra. Egy nem megfelelően kezelt fa alapanyagból 

épített háznál, ha bogár költözik bele, ha elkezd 
vizesedni már romlásnak indul a szerkezet. Egy 
könnyűszerkezetes ház is lehet jó és tartós, csak 
megfelelő alapanyagból ÉS jól kell megépíteni. 
Hiába jó ugyanis az alapanyag, ha nem jól építik 
meg belőle a házat, ha az egyes csatlakozási pon-
tok, ún. csomópontok hanyag módon készülnek. 
De fontos megérteni, hogy ez ugyanúgy igaz a 
tégla házakra is. Ki kell emelni, hogy az elkészítés 
módja hasonlóan lényeges az anyagok minőségé-
hez, így azok, akiknek korlátozottabb a költségve-
tése, azok is milliókat tudnak spórolni azon, hogy 
egyes anyagok hogyan kerülnek felhasználásra, 
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milyen minőségű az azokkal történő munka, hisz 
javarészt ezen múlik az épület jövője.

- Ha már ezt a példát említetted, felmerült 
bennem a kérdés: mit érdemes inkább építeni 
vajon? Tégla házat vagy könnyűszerkezetest?

- A háznál nem az a lényeg, hogy téglából vagy 
fából épül, mert a tartósság a részletektől függ. 
Ahogy az elején is említettem, már a tervezés előtt 
egy pár órás konzultáció során átbeszélve el lehet 
dönteni, hogy melyik megoldást válasszuk. Ahogy 
azt is fontos tudni annak, aki építkezésbe kezd, 
hogy egy drága anyagot is be lehet építeni nem 
megfelelő módon, ami sokszoros többletköltséget, 

vagy fel nem ismerhető módon többlet kiadást je-
lenthet majd a későbbiek során. Hiába jár magas 
költséggel a ház felépítése, mégsem úgy működik 
ahogy kellene. Vajon feltűnik majd, hogy havonta 
nagyságrendekkel többet kell költeni például a fű-
tésre? Nem, nem fog, de ha az ügyfél tudná, hogy 
ha odafigyeltek volna a kivitelezés folyamán, akkor 
sokkal kevesebbet is fizethetne ezért, hát biztos 
nem lesz túl boldog... Mi ezeket az apró részleteket 
is elmondjuk, hogy az ügyfelet ne lehessen megve-
zetni, hogy tisztába kerüljön vele, milyen apróságo-
kon múlik majd az évek alatt pár millió forint sorsa. 
Jó, ha ez a zsebben marad, ugye?

- Egyértelmű, hisz sok kicsi sokra megy, ahogy 
mondani szokták. Ami az előző példa kapcsán 
felmerült most bennem: milyen tipikus hibák 
vannak, amik a hosszú távú komfortos élhetőség 
vagy az állagmegőrzés szempontjából problé-
mát jelenthetnek, akár egy önálló ház akár egy 
társasházi lakás kapcsán?

- Ha egy használt lakást/házat nézünk, ahol pe-
nészesek a falak, az esztétikai diszharmónián kívül 

komolyan károsodhat a lakók egészsége is. A tartó-
san ilyen ingatlanban élőknél kialakulhat asztma, és 
egyéb légúti megbetegedések, például bronchitis, 
súlyosabb esetben akár meddőség is. De például a 
vizes falak nem csak penészedéshez vezethetnek, 
hanem sokkal magasabb az ilyen ingatlan fűtési 
költsége is, csak ezt nagyon kevesen tudják. 

- A penészedés oka a nem megfelelő hőszige-
telés, ugye?

- Sokan így gondolják, de nem csak és nem fel-
tétlenül. A mikroszkopikus gombák szaporodásá-
hoz egyszerűsítve oxigénre, megfelelő PH értékre, 
tápanyagra és vízre van szükség. A penészedés 
kiváltója tehát ezen feltételek megléte, így okként 
említhető akár a hibás vízszigetelés, nem megfele-
lő vízvédelem esetén a falakba vagy egyéb szerke-
zetekbe bejutó víz is. Ez lehet akár talajvíz, talajned-
vesség vagy amúgy jól záró, de (ideális esetben 
az egyébként megfelelő) nyílászáró helytelen 
beszereléséből adódó probléma. Ebben a 40-50 
éves házak, illetve a vályogházak egyértelműen 
érintettek, mert az így megemelkedett páratarta-
lom valahol le fog csapódni és önmagában vagy 
az eleve vizes falakkal kiegészülve súlyos problé-
mákat okozhat. Ha nincs rendesen megcsinálva a 
vízszigetelés vagy az már elöregedett, ott először 
is azt kell megnézni, honnan ered a vizesedés, mi 
az oka. Ha alulról vizesedik a fal vagy padló, hiába 
hőszigetelünk, még többet ártunk vele. Sok olyan 
lehetséges hibaforrás van, ahol szakmailag át kell 
látni az összefüggéseket. Mindig az apró részle-
tek megvizsgálása és az okok és következményeik 
érintettekkel való megértetése a fő szempont, hisz 
ha az ügyfél megérti mi miért történik és átlátja a 
lehetőségeket, akkor a megfelelő döntéseket tud-
ja meghozni. Ezért fontos, hogy minél hamarabb 
kerüljünk kapcsolatba azzal, aki építkezést, vásár-
lást, felújítást tervez. Ha valaki elkölti a pénzét és 
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utólag szembesül azzal, hogy valami baj van, az 
bizony nagyon tud neki fájni. Más jellegű, de ti-
pikus hiba például, mikor egy rosszul kivitelezett 
tetőtérbeépítés azt eredményezi, hogy nagyon 
meleg lesz a felső szinten. Ez persze egy klímával 
orvosolható, de azt plusz költség beszerezni, be-
szereltetni, fenntartani. Amennyiben viszont eleve 
jól csinálják meg a tetőtér beépítését a tetővel ösz-
szefüggésben, nem is vagy nem olyan mértékben 
lesz szükség klímára, vagy ha mégis, akkor is csak 
extrém meleg idő esetén való használatra.

- Van-e úgynevezett „ökölszabály”, hogy mit 
kell egy építkezésnél mindenképpen figyelem-
be venni?

- Alapvetően mindig az a kérdés, hogy mi a cél 
és mit kell tenni ahhoz, hogy elérjük ezt. Nem az a 
lényeg, hogy valami kell-e vagy sem, hanem hogy 
az adott dolog milyen célt szolgál. Nem elvek alap-
ján működik egy építkezés, hanem az a lényeg, 
hogy tudjuk milyen anyaghasználatnak és építési 
módnak mi a következménye és számoljunk vele. 
Az ügyfél lássa át és a segítségünkkel mérlegelni 
tudja, hogy az az összeg, amit szentelni tud a cél-
jaira, az ténylegesen mire elég és hogy azt úgy 
érdemes-e megcsinálni. Mindenre van megoldás, 
csak az oda vezető utat meg kell találni. Abban hi-
szek, hogy jól dönteni csak akkor lehet, ha a meg-
felelő információk a birtokunkban vannak, hisz egy 
építkezés sok-sok millió forintba, sokszor 20-25 év 
törlesztő részletébe kerül. Aki nem ellensége Ön-
magának, az nem homokba dugja a fejét, hanem a 
realitások talaján maradva hoz döntést ezekben a 
kérdésekben. Ebben tudunk mi segíteni. Megmu-
tatni és feltárni az okokat és az összefüggéseket 
melyek adott hibá(k)hoz, vezet(het)nek, hogy az 
átadott tudással megelőzzük azokat! Vagy ha már 
megtörtént a baj elmondjuk, milyen megoldások 
vannak, azok milyen eredménnyel járnak és meny-
nyibe fognak kerülni. Van, hogy elég egy tényezőt 
megszüntetni, kiküszöbölni és máris megszűnik 
egy egész folyamat, ami az ingatlan problémájá-
hoz, állagromlásához hozzájárul(t).

- Téged hallgatva az fogalmazódott meg ben-
nem, hogy nagyon sarkítva a helyzetet mondhat-
juk végül is azt, hogy a megrendelő és a kivitele-
ző gyakorlatilag ellenérdekeltek.

- Tulajdonképpen szélsőségesen fogalmazva 
valóban ez a helyzet. A ház a kivitelező szempont-
jából a megrendelőNEK készül, de nem ÉRTE. A 
kivitelezőnek az a fontos, hogy a legkevesebb idő 

és energiaráfordítással érje el a legnagyobb hasz-
not, a megrendelőnek, hogy minél olcsóbban a 
lehető legjobbat és legtartósabbat kapja. 

- Az eddig hallottak alapján jól értettem, hogy 
egy minőségi anyagból, gondosan felépített 
háznál a tartósságon kívül további előny például 
egy alacsonyabb rezsi is?

- Ez is igaz, valóban. Hiába vesszük meg példá-
ul a drágább, jó minőségű hőszigetelő anyagokat, 
ha azok felhasználása, beépítése nem optimáli-
san történik. Vagy ha egy-egy csomópontból nem 
hozzuk ki a legtöbbet. Ugyan ez igaz a nyílászárók-
ra, de minden másra is. Megvesszük a drága ab-
lakokat, hogy fűtési költséget takarítsunk meg, de 
ha az ablak környékének, vagy az ablak környéki 
hőszigetelésnek a kialakítása nem kellő gondos-

sággal történik, akkor nem csak több százezer fo-
rintot dobtunk ki feleslegesen, hanem még a fűtés 
is többe kerül, mint gondolnánk, hisz elszökik a 
meleg. Megéri-e félmillió forinttal drágább ablakot 
venni, ha nem tud érvényesülni az előnye? Nem, 
csak ha a részletekre is odafigyelünk. És ilyen rész-
let több tucat van egy ingatlan esetében! Az a lé-
nyeg, hogy ezekből minél többet előre megismer-
jünk, annak érdekében, hogy tartósabb, élhetőbb 
és olcsóbban fenntartható legyen az ingatlan. Már, 
ha vevőként, építtetőként ezt fontosnak tartjuk.

- Jól értettem, hogy abban az esetben, ha ko-
molyra fordul a dolog a hibák tekintetében és a 
kivitelezővel nem sikerül békésen megegyezni, 
a helyzet rendezésének jogi útra terelésében is 
tudtok segíteni?

- Természetesen. Én abban hiszek, hogy mint 
már korábban is mondtam, a bajok kiküszöbölé-
sének első lépése a megfelelő kivitelező kiválasz-
tása a vállalkozói szerződés áttanulmányozása ré-
vén, amiben szívesen segítünk. De ha már tényleg 
megtörtént a baj és akkor keresnek meg minket, 
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akkor szakvéleménnyel, a hibák javítási módjainak 
ismertetésével, szükség esetén az érintett vállal-
kozóval történő kommunikációval, egyezkedéssel 
segítjük ügyfeleinket. Megtörténik persze néha 
sajnos az is, hogy minden jó szándék ellenére 
szükség van jogi lépésekre az egyszerű ügyvédi 
felszólítástól kezdve a bíróság előtti felelősségre 
vonásig és kártérítési per lefolytatásáig. A fő cél 
minden esetben az, hogy a megrendelő az álta-
lunk rendelkezésre álló műszaki, gazdasági és jogi 
információk és lehetőségek megismerésével kö-
zelebb kerüljön a megoldáshoz.

- Nagyon köszönöm a sok hasznos informáci-
ót, amit megosztottál velünk. Remélhetőleg en-
nek a cikknek a hatására minél többen kezdenek 
el előre gondolkodni és egyre kevesebben kerül-
nek szükséghelyzetbe. Mivel búcsúzol a Maga-
zin Olvasóitól?

- Azt tanácsolom mindenkinek, aki házat épít, 
vásárol vagy felújít, hogy mielőtt belevág a meg-
valósításba, tisztázza az ingatlannal szemben tá-
masztott igényeit: hogy mit szeretne megvalósíta-
ni, hogyan és milyen távon szeretné magát abban 

az adott ingatlanban érezni, hogyan szeretne 
abban élni és azt használni. Ha ez megvan, ezek 
mentén mérje fel, reálisan lássa át, hogy a céljai 
eléréséhez milyen megoldásokra lesz szükség és 
hogy azok mennyibe fognak neki kerülni. Aki előre 
gondolkodik, sok pénzt és bosszúságot takaríthat 
meg magának. Hiszen azon kívül, hogy Ő maga 
boldogabban élheti a mindennapjait, az ingatlan-
ja is a normál áremelkedésen túl értékesebb és/
vagy könnyebben értékesíthető lesz, amennyiben 
később úgy dönt bármi miatt, hogy eladja azt. Rá-
adásul nem kell költenie a kivitelezési hibák javí-
tására sem neki, sem az utána érkező lakónak. Mi 
pedig továbbra is legjobb tudásunk szerint állunk 
rendelkezésére mindazoknak, akiknek fontos a 
költséghatékonyság, az ár/érték arány és az éssze-
rű beruházással elérhető alacsony rezsiköltségek 
és akik úgy gondolkodnak, hogy érdemesebb a 
hibákat megelőzni, mint később bosszankodni.

Magyari Balázs - BauMed
+36 30 3057-434
www.baumed.hu
https://www.facebook.com/baumed.hu

https://www.baumed.hu/
https://www.facebook.com/baumed.hu
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Megannyi dolog van, mi kedves a szívemnek, felsorolni is kevés 
lenne ez a néhány oldal. Ám a Nagy Karmester mindig segítségem-
re van abban, hogy a számtalan csoda közül konkrétan mi kerüljön 
aktuálisan terítékre. Két kedvencem története nemrég váratlan for-
dulatokkal tarkítva fonódott egybe, június színpadán debütáljanak 
ők: életem meghatározó színei és autói. 

Hogy rajongok a Mustangokért, azt eltitkolni képtelenség, őszin-
te lelkesedésemnek mindig hangos sikítással adok hangot egy-egy 
felbukkanó példány láttán. Azt azonban álmomban sem gondoltam 
volna, hogy egy zárt facebook csoportban - ahol valljuk, hogy az 
élet túl rövid ahhoz, hogy rossz színeket hordjunk! -, egyszer egy 
Ford Mustang cabrioval találom szembe magamat. Kardos Andrea 
a pénteki #önreklám keretében mutatta be oldtimer autók bérbe-
adására specializálódott családi vállalkozásukat, és én – bevallom -, 
rögtön szerelembe estem.

KOVÁCS KATALIN

VALAMI KÉK

„„...szeretünk ...szeretünk 
    örömet     örömet 
         okozni...         okozni...

„„
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aaMindenki ismeri a babonát, miszerint az es-
küvőn kell, hogy legyen valami régi, valami új, 
valami kölcsön, valami kék. Autóikkal kettőt 
biztosan, de akár hármat is megvalósítanak, 
ha valaki őket választja a nagy napon. Minden 
egy kék Rolls Royce-al kezdődött 7 évvel ez-
előtt…

Innen átadom a szót Andreának, hadd me-
séljen ő cégükről, küldetésükről. 

A férjem évekkel ezelőtt nagyon vágyott egy 
oldtimer autóra. Sokáig nézegette, milyet kellene 
venni, míg végül a választása egy teljes körűen 
felújított, csodaszép kék Rolls-Royce Silver Sha-
dow-ra esett. Lévén ő egy igen gyakorlatias em-
ber, aki mindenben az üzletet látja, úgy gondolta, 
ha már van egy ilyen autónk, miért ne adhatnánk 
bérbe? Mivel a cég egyéb tevékenységei őt tel-
jesen lefoglalják, ezért a bérbeadással kapcsola-
tos feladatokat rám bízta. Így indultunk, most már 
több, mint 20 autót menedzselek.

Mindent te csinálsz, egyedül?
Igen! Egyszemélyben vagyok rendezvény-szer-

vező, marketinges, sales-es és ügyfélkapcsolati 
munkatárs. Szeretek mindent egy kézben tartani. 
Hozzám futnak be az ajánlatkérések, én állítom 
össze az esküvői forgatókönyv autóval kapcso-
latos részeit a házasulandók kívánságai alapján, 
én koordinálom az időpontokat és helyszíneket. 

Az elején fejből tudtam mindent, a neveket, a 
dátumokat, melyik autó hova, mikor megy. Ennyi 
autónál ezt már nem lehet, zavar is egy kicsit a 
dolog! – mondja nevetve. A honlapnál ugyanez 
volt, mindent megterveztem - én írtam a szöve-
geket, én választottam a betűtípust, a képeket, a 
grafikát – de technikailag nem tudtam elkészíteni, 
épp ezért most webdesign-t tanulok. Egyik adja 
a másikat! Sok minden érdekel, kommunikáció 
szakot végeztem, de nagyon vonz a rendezvény-
szervezés is. 

Ez lesz a következő lépcső, hozzákapcsolod 
az autókölcsönzéshez az esküvőszervezést?

Talán, majd a későbbiekben. A rendezvény-
szervezés egész embert kíván, 0-24 órás rendel-
kezésre állást, egy öt éves gyerek mellett ez most 
nem menne. Jelenleg ezt úgy hidalom át, hogy 
én magam ajánlok a weblapunkon esküvőszer-
vezőt, cukrászdát, dekoratőrt, fotóst. Munkájukat 
volt szerencsém személyesen megismerni, és 
tudom, hogy minőségi szolgáltatást nyújtanak. 
A fotós személye nálam például egy sarkalatos 
pont, szívügyem, hogy egyedi és kreatív képek 
készüljenek a nagy napról. 

Beleadsz mindent, szinte együtt lélegzel a 
szerelmespárral…

Ha hiszed, ha nem, úgy izgulok egy-egy autó 
bérbeadása során, mintha az egész esküvőt én 
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rendezném. Amíg le nem zajlik az esemény, ben-
nem van, hogy bármi lehet, hiszen egy olditmer 
autóról van szó, előfordulhat, hogy előző nap 
még beindult, jó volt, aztán másnap meg leáll a 
gondos karbantartás ellenére. Ezeknek az autók-
nak lelke van, jól kell bánni velük, cserébe ők sem 
hagynak cserben minket a fontos pillanatokban. 
Egyébként elérhető vagyok bármikor, az emailek-

re akár éjfélkor is válaszolok, sőt, hívhatnak hétvé-
gén is. Engem ez nem zavar, hisz ezért vagyunk.

A saját esküvődön is így izgultál?
Vicces, mert az volt az egyetlen, aminél telje-

sen el tudtam engedni magam. Mondták is so-
kan, hogy ennyire laza menyasszonyt még sosem 
láttak. Ráadásul mindezt úgy, hogy nekünk sem 
telt a nap épp zökkenőmentesen, a tanúm kocsija 
ugyanis lerobbant, de mentettük, így már teljes 
létszámmal, rendben zajlott maga a szertatás.

Ahogy látom, az autók fontos szerepet ját-
szanak az életedben. Talán ezért bővül ilyen 
gyors ütemben a géppark, egy autóval kezd-
tetek, ma már viszont több, mint 20 autóból 
választhat az, aki betér hozzátok.

Oldtimer kiállítások alkalmával többen is je-
lezték, hogy szívesen csatlakoznának hozzánk. Jó 
ötletnek tűnt másokat is bevonni az üzletbe, így 
kezet ráztunk. Ma már tudatosan bővítjük a flot-
tát, szeretnénk, ha színesedne a kínálat és egyre 
több márka lenne elérhető. Nem kitétel, hogy 
OT minősítésű legyen, viszont legyen klasszikus, 
formáját tekintve illeszkedjen a repertoárba. Mi-
nél több autóból tud választani az ügyfél, annál 
jobb. Mivel autóink többsége budapesti vagy Bu-
dapest környéki, ezért a másik fő célunk további 
partnereket felkutatni az ország minden részéből, 
hogy jobb árakat tudjunk kalkulálni az ügyfelek-
nek. Egy vidéki esküvőnél ugyanis gyakran elő-
fordul, hogy a nagy távolság miatt olyan magasra 

jön ki a kilométer-díj, hogy emiatt kénytelen le-
mondani az ifjú pár a vágyott autóról. 

Az autóbérlés ezek szerint egy luxus-kate-
gória?

Nem feltétlen, a Mustang például budapesti 
kiállással három órára 130.000 Ft. Amit viszont 
számtalanszor tapasztalok, hogy mi vagyunk az 
utolsó szolgáltató, akihez eljönnek. Egy esküvő 
elengedhetetlen kelléke a ruha, a gyűrű, a virág, 
a vacsora, ezeket nem tudják megkerülni, de ha 
kifutnak a büdzséből egy szép autót még mindig 
kölcsönkérhetnek a rokonságból. Minden ko-
csink más árban van, eltérőek a bérleti díjak. Nem 
mindegy, milyen kategóriájú és hogy honnan tör-
ténik a kiállás. Amit sokan nem tudnak, hogy ezek 
az autók a 800 forintos benzinnel mennek és rá-
adásul sokkal többet fogyasztanak, mint normál 
társaik, a díjba ezeket mind bele kell számítani. 
Az ár tartalmazza a sofőr-szolgálatot is, ebben az 
a jó, hogy nem az ügyfeleknek kell erre alkalmas 
személyt megkérni a családból.

 Kik keresnek fel titeket? Olyan autóbolon-
dok, mint én?

Teljesen vegyes a kép! Általában nők szervezik 
az esküvőt, tehát ők jönnek gyakrabban, hogy sze-
retnék meglepni a párjukat egy különlegesebb 
darabbal. De hogy a Mustangot említetted, a két 
legutóbbi esetben pont, hogy a pár férfi tagja ke-
resett meg minket, mert a menyasszonyok voltak 
lelkes rajongók, a hölgyek vágytak erre a vagány, 
pasis autóra. (Meg tudom érteni őket!)

Három autónkat nemrég a Csináljuk a feszti-
vált! című műsor promójában is láthattad, de sze-
repeltek már klipekben és reklámfilmekben, és 
sűrűn kérik őket fotózáshoz is. Kezdetben rend-
szeresen jártunk esküvő kiállításra, sokat költöt-
tünk hirdetésre, most ott tartunk, hogy már aján-
lanak minket. Ebből tudom, hogy jók vagyunk 
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abban, amit csinálunk, ez a visszajelzés a tényle-
ges elismerése a mi munkánknak.

Számomra az a legfontosabb, hogy 100%-
ban elégedett legyen az ifjú pár, aki tőlünk bérel 
autót, hiszen ez az ő nagy napjuk, itt mindennek 
tökéletesnek kell lennie. Épp ezért már az autó 
kiválasztásnál segítségükre vagyok abban, hogy 
a helyszínnek, témának, ellátandó feladatoknak 
megfelelő autó mellett tegyék le a voksukat. Egy 
cabrio nem biztos, hogy jó ötlet, ha hosszú utat 
kell megtenni, mert bár tudunk lassan is menni, 
de még így is lehet, hogy odalesz a szépen beál-
lított frizura. A lényeg, hogy ők élvezzék a fotózást 
és az utazást, minden másról mi gondoskodunk. 
Nem adatik meg minden nap, hogy saját sofő-
rünk legyen, legalább az esküvőnk napján érez-
zük magunkat királynak és királynőnek!

Süt a hangodból az az igazi, őszinte lelke-
sedés. Összefoglalnád pár mondatban, miért 
érdemes ezt csinálni?

Az egész esküvő szakma erre épül: szeretünk 
örömet okozni. Jó érzés, hogy mi segítjük hozzá 
őket ahhoz, hogy valóban ez legyen éltük leg-
szebb napja. Mindig meghatottan olvasom a 
köszönő-leveleket, és hálás vagyok, hogy én is a 
részese lehettem ezeknek a maradandó pillana-
toknak. Mások arcára mosolyt varázsolni, ez a mi 
küldetésünk! 

Ha felejthetetlen esküvőre vágytok, 
keressétek Andreát!
www.weddingcar.hu

Az én három favoritom:

Ford Mustang Convertible Cabrio (1969)
Különleges autó, különleges alkalomra. Ma-

gyarországon nincs másik ilyen autó, ami bérel-
hető. Igazi ritkaságként tartják számon, mivel ezt 
a típust mindössze 1 évig gyártotta a Ford. Tel-
jesen felújított, V8-as motorral rendelkezik, 6 év 
alatt nyerte el eredeti formáját. 2016-ban kapta 
meg a hivatalos OT(oldtimer) minősítést.

Rolls Royce Silver Shadow (1974)
A Rolls Royce története két angol úriember 

(Henry Royce és Charles Rolls) találkozásával 
kezdődött, 1906-ban. Már az első évben, a Sil-
ver Ghost-tal elnyerték a “Világ Legjobb Autója” 
címet, amit szerintünk azóta is megtartottak. Az 
autó orrát díszítő jelet -ami a világ legismertebb 

és legnagyobb presztizsű jele-, Charles Sykes 
szobrász, egy színésznőről formázta. 

Jaguar Daimler DS400 (1991)
Az Egyesült Királyság, Svédország, Dánia és 

Luxemburg királyi házaiban még ma is egyes kü-
lönleges eseményekre használatos luxus limuzin. 
A Jaguár Daimler DS420 kiváló választás a Nagy 
Napra. Méltóságot sugárzó megjelenésével egy 
igazi oldtimer ritkaság. Ha ez az autó vezeti az 
esküvői menetet, garantáltan minden szempár fi-
gyelme rá szegeződik. A sofőrt egy nyitható üveg-
ablak választja el az utasoktól, ez biztosítja az utazás 
meghittségét, a diszkréciót.

https://weddingcar.hu/
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( („Szimpatikus vallási szekta nem létezik.”
                                                                                        Salla Simukka



https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
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2019-ben láttam először a reklámot egy könyvről, amely, már akkor úgy gondoltam, felkavar-
ja az állóvizet. Korábban saját ismeretségi körömben is láttam, hogy hogyan szippant be embe-
reket egy szervezet és emiatt rengeteg videót és egyéb információt kerestem, hogy mi is ez és 
hogyan működik, mit okoz, miért jó vagy épp nem jó. Úgy alakult az élet – és ebben mindig is 
támaszkodom a létezés kreativitására -, hogy pár hónapja, nem sokkal azután, hogy magazinunk-
ban elkezdtünk részletesen és mélyrehatóan foglalkozni a bántalmazó kapcsolatokkal, szemé-
lyesen is megismerkedtem Dudás Diánával, akinek a könyvét 2019-ben, megjelenésekor láttam. 
Elkezdtünk beszélgetni és nagyon jó apropót láttunk abban, hogy a bántalmazó kapcsolatokat 
kiterjesszük az intézményesített rendszerekre is, bemutatva azok romboló hatását. A könyv „Az 
én szcientológia sztorim” volt, a beszélgetésünk pedig a Magyarországon egyházként el nem 
ismert szervezet egyénre és annak környezetére gyakorolt hatásairól szól. Leszögezem, hogy le-
hetnek, akiknek ideig-óráig segítenek azok a módszerek, melyek Diána könyvében is említésre 
kerülnek, ám sokan kerülnek ki az összeomlás szélén, emberi roncsként a rendszerből. A mód-
szerek pedig adatkezelésileg és etikai megközelítésben is aggályosak, hiszen végzettség nélküli 
emberek végeznek tulajdonképpen pszichoterápiás üléseket.

M         a már újra tud 
         felszabadultan nevetni

Ha a történeted konklúzióját pár mondatban 
kellene megfogalmaznod, milyen tanulságot, kö-
vetkeztetést vonnál le? 5 év volt az életedből.

Sokkal inkább figyelnem kell a jelekre és a 
belső ösztönös megérzésre, ami mindenkiben 
ott van – mert ahogy telik az életünk, tapasztala-
tokat szerzünk, külső tanácsokat kapunk, ezekkel 
felülírjuk a belső hangot. Elkezdjünk magunknak 
megmagyarázni az első figyelmeztető jeleket. 
Például mikor először bementem a szcientológia 
központi épületébe, éreztem, hogy valami nem 
oké, nagyon furcsa. Azután meggyőztem magam, 
hogy miért lenne ez furcsa, hisz képek vannak a 
falon, keresztek, serlegek, komoly szervezetnek 
tűnt, miért kellene ettől félnem.

Ezek a Te konzekvenciáid, másokkal beszélve 
hasonló dolgokat hallottál? Hogy hallgatni kel-
lett volna az első, második vagy sokadik figyel-
meztető hangra?

Egyrészt. Másrészt pedig jobban tájékozódni. 
A szcientológia tanai, tanfolyamai és anyagai vi-
szont nagyrészt nem nyilvánosak, sőt egy részük 
teljesen titkos. Nem lehet igazán utánajárni, hogy 
mi vár ott ránk, és ezért is gondoltam, hogy le 
kell írnom egy könyvben a velem történteket. Így 
tudok másokat tájékoztatni. Úgy érzem, ha anno 
lett volna ez a könyv, akkor ma nincs ez a könyv.

Hogy érzed, egy jó marketing, ami miatt csat-
lakoznak az emberek, vagy egy félrevezető mar-
keting? Illetve kell-e ehhez egy nem stabil lelki 
állapot, hogy valaki fogékonnyá váljon a becsa-
lizásra?

Nagyon tudatosan van felépítve a rendszer. 
Pontosan tudják, hogy az emberi elmének hol 
lehetnek a gyenge pontjai, és mindenkinél meg 
tudják találni azt, ami számára fájó pont vagy ke-
zeletlen terület. Én még nem találkoztam olyan 
emberrel, akinél ne lett volna egy olyan dolog, 

CZECZON

interjú Dudás Diána volt szcientológussal



...a szegényeket 
vagy 
a hajléktalanokat 
azért nem segítik, 
mert úgymond 
a lefelé menő 
statisztikát nem 
támogatják...

„
„

amin szívesen változtatna vagy ne szeretné jobbá 
tenni. A szcientológiában erre lézerprecíz techni-
ka van, hogy ezt hogyan lehet megtalálni, és on-
nantól már nem attól függ, hogy valaki mennyire 
tudatos vagy nem tudatos. Az emberekben jó 
esetben van egy olyan késztetés, hogy igyekez-
nek megoldani az életük problémáit és nem a 
szőnyeg alá seprik azokat.

Tulajdonképpen azt használják ki, hogy az 
ember szeretne jobbá, egészségesebbé, tudato-
sabbá válni?

Igen. Az élete valamely területén szeretne 
változtatni. Tálcán kínálják a lehetőséget. Megta-
lálják az ember ún. romját (így hívják bent); ez az 
a terület, ami a személy életét romba dönti. Ezt 
követően felvázolnak egy képet, hogy milyen is 
lehetne az élete a problémái nélkül, majd har-
madik lépésként felajánlják a megoldást. Meg-
mutatják, hogy van egy pont az adott témára 
megoldást nyújtó tanfolyam, egy könyv, és az 
illető el tud indulni a változás útján. Közben per-
sze elkezdik az érdeklődőt úgy változtatni, hogy 
számukra az jó legyen. 
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Milyen szintig épít ez, ha egy kiforrott felnőtt 
személyt veszünk alapul? Pszichológiailag, men-
tálisan, kialakult ego szintjén.

Nem azt mondanám, hogy épít, hanem meg-
változtat. A kettő között hatalmas különbség van.

Tehát nem épít, csak a belső romhoz való 
hozzáállást változtatja meg? A romot nem kezeli 
vagy építi fel?

Abszolút, hozzáállást változtat. Lehet, hogy azt 
a romot kezeli, de ki is alakít másikat, ami prob-
lémássá válik. Emiatt fog az illető még sokáig ott 
maradni. 

Korábbi beszélgetésünk során azt mondtad, 
hogy szívtad magadba az információt. Az volt a 
célod, hogy fejlődj, és erről is kérlek mondj pár 
szót, hogy mi is volt a célod, hisz nem tudtad, 
hogy hová kerülsz és ott mi fog történni. Elég 
gyorsan elég komoly pozíciót kaptál tőlük, ami 
azt gondolom téged támogatott meg abban, 
hogy jó vagy és utazhattál Amerikába, találkoztál 
komoly vezetőkkel. Láttál-e arra példát kint, hogy 
teljesen letisztult tudatú vezetők irányítják ezt a 
szervezetet?

Az első és legnagyobb hidegzuhany az volt, 
hogy: NEM. Itt Magyarországon elhitetik a ta-
gokkal, hogy ilyen létezik és egy túlmisztifikált 
kép él bennük az amerikai központban lévő ta-
gokról. Hiszen ők az egyháznak azon tagjai, akik 
a szcientológia úgynevezett szerzetesrendjéhez 
tartoznak. Ők nem csak alkalmanként mennek be 
az egyházba tanulni, hanem hétfőtől vasárnapig 
0-24-ben életvitelszerűen ott élnek. Amikor ide 
valaki bekerül, az első lépés az, hogy alá kell írni 
egy 1 milliárd évre szóló szerződést. 

Ez egy komoly karmikus elköteleződés. Ez ele-
ve bele van kalkulálva a rendszerbe, hogy ez egy 
karmikus elköteleződés lesz?

Így van. A tagoknak nem kell a lakhatásért, az 
élelemért fizetni, elveszik az útlevelüket és havon-

ta kb. 50 dollárnyi fizetést kapnak. Amikor először 
kiutaztam, akkor szembesültem azzal, hogy ez 
hogyan is működik. Itthon nem tudták, mert nem 
sok mindenki teheti meg, hogy kiutazzon és a sa-
ját bőrén tapasztalja ezt meg. Beengedni pedig 
csak azt fogják, akinek kimagasló eredményei 
vannak. Engem nagyon érdekelt a rendszer, ren-
geteget tanultam, kimagaslóak voltak a statiszti-
káim, és ennek köszönhetően 3 hónapon belül 
közönség-kapcsolatfelvételi igazgató lettem. Kint 
azt láttam, hogy a magas rangú vezetők sem úgy 
viselkednek, ahogy itthon mi gondoljuk. Nem 
lengi körül őket pozitív energia. Ugyanolyan ha-
landók, csak a tagok fanatikusabbak. Állandóan 

„a bolygó megmentése” lebeg a szemük előtt 
célként, és mindent ennek rendelnek alá. Szabá-
lyozzák a párkapcsolatokat is. Házasság előtt nem 
lehet sem komolyabb ismerkedés, sem szex, és 
kb. annyi idejük van, hogy ebédszünetben át-
mennek házasságot kötni. Utána indulhat egy-
más igazi megismerése, és igényelhetnek közös 
szobát, amire a várakozás kb. fél év. Az ott élők-
nek alapvetően tiltott a gyermekvállalás. 

Szép hívószavak ezek, mint a bolygó meg-
mentése, de ehhez elég sok pénzt kell a tagok-
nak befizetni mindenütt. Azt gondolom, ha tenni 
akarok a bolygóért és a környezetemért, azt ol-
csóbban is megtehetem, illetve kényszer nélkül, 
szívből jövő módon.

Említed a befizetéseket. Látszott, hogy ezeket 
a pénzeket transzparensen olyan kezdeménye-
zésekre költötte, amelyek valóban a környezet 
megóvásáért voltak?

Persze, gyönyörű csilli-villi épületeket vásárol-
tak. Soha semmilyen pénzügyi kimutatást, elszá-
molást nem láttunk. Félévente levetítettek kisfil-

“A szcientológia szó a latin scio (jelentése: 
a szó legteljesebb értelmében vett tudás) 
és a görög logos (jelentése: valaminek a 
tanulmányozása) szavakból származik. 
Szó szerint a „tudásról való tudást” jelen-
ti. A szcientológia önmagában annyit 
jelent, hogy „A szellem önmagával, az 
univerzumokkal és más életformákkal 
való viszonyának tanulmányozása és 
kezelése”.”
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meket, hogy mennyire terjeszkednek, mennyivel 
több tag lett.

De hogy elültettek két fát valahol vagy feltaka-
rítottak egy területet és elvitték a szemetet?

Nem, nem. Például a szegényeket vagy a haj-
léktalanokat azért nem segítik, mert úgymond a 
lefelé menő statisztikát nem támogatják. A szci-
entológia úgy tartja, ha lefelé menő statisztikát 
támogatunk, akkor lefelé menő statisztikát ka-
punk. A szegénység az lefelé haladónak számít, 
és ha ők pénzzel támogatják, akkor csak rontanak 
a helyzeten. Így gondolkodnak. Persze nem csak 
pénzzel lehetne támogatni, de aki rászorul, annak 
szerintük nem felfelé ívelnek a statisztikái.

Vannak egyébként kirakat jótékonysági akció-
ik, de ezek a valós ideológiájuk miatt valójában 
csak imázsjavítónak szánt PR-tevékenységek. 

Ha mi csatlakozunk a szcientológiához, felfe-
lé akarunk ívelni, akkor nekünk kell fizetni. Azt 
mondják, hogy ez a csere azért, hogy ők a mi 
életünket jobbá teszik. Ebben a világban a pénz 
egy energia és ezt adjuk mi cserébe. Számlát is 
adnak, amire azt írják: adomány, nehogy vissza 
lehessen kérni. Ez egy színtiszta üzleti alapokon 
nyugvó biznisz. Amíg én ott voltam, semmilyen 

Istennel nem találkoztam, semmilyen vallásra 
utaló jellel.

Mitől egyház? Így lehet más elbírálás alá esni 
a hazai jogszabályi környezetben?

A hit az, amit próbálnak megérinteni. Az em-
ber odamegy és elhiszi, hogy jobb állapotba 
kerülhet. Egyébként ez is közrejátszik, amit mon-
dasz, de én semmilyen egyházra utaló jelet nem 
tapasztaltam. Sőt, az ún. auditorokat (az üléseket 
végző, kezelő személy), amilyen én is lettem, pap-
pá és papnővé szentelik, csak hogy legyen for-
malitása az eseménynek.

Gondolom ilyen szakrális dolgokkal meg le-
het fogni embereket. Szakrális beavatásnak tű-
nik, amitől azt érzed, hogy jobban kapcsolódsz.

Tűnik. Ez az egész úgy nézett ki, hogy egy A4-
es oldalnyi szöveget be kellett magolnom és a fal 
felé fordulva hibátlanul elmondanom. Amíg ezt 
nem tudtam, nem válhattam papnővé, ez volt a 
feltétel.

Az egyházaknál van gyónás, mikor az ember 
megbánja a bűneit. Náluk is van ilyen, azzal a kü-
lönbséggel, hogy a megkönnyebbülés forintosít-
va van. Az ember elmondja a bűneit, ők beárazzák 
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és akkor van megbocsátva, ha valahány százezer 
vagy millió forintot fizetnek nekik. A bűn lehet a 
megcsalástól az adócsalásig bármi. Adócsalásnál 
ne az államnak fizess, mert az egy „elnyomó szer-
vezet” – előrébb vagy, ha nekik fizeted, mert ők a 
bolygó megmentésén dolgoznak. Mindenhez ke-
rítenek egy mesét, érveket és indokokat, amivel 
meggyőznek és látszólag logikusan le is vezetik.

Említetted az 1 milliárd évre szóló szerződést. 
Ilyenkor nem villan fel a nagy piros felkiáltójel?

Kikerekedik az ember szeme, nekem is odatol-
ták. Elolvastam többször, hátha valamit félreértek. 
Rákérdeztem, ők legyintettek, hogy ez csak egy 
jelképes dolog, nem kell komolyan venni. Amikor 
az ember ki szeretne szállni, nagyon is komolyan 
veszik, odadörgölik az orra alá. Másképp keze-
lik akkor, mikor be akarnak húzni, mint amikor 
el akarsz onnan szakadni. Ha megszeged ezt a 
szerződést, az szerintük egy karmikus büntetést 
von maga után, és ezzel még jobban lelkileg nyo-
masztják a kilépőt. 

Amennyire én tudom, a tagok a tiszta tuda-
tosság, az ún. clear állapot felé törekednek. Ez 
több szegmensből áll, család, társadalmi, sze-
mélyes stb.

Akik az ún. Hídon haladnak, azok törekednek 
a clear állapot felé, aminek a lépései teljesen tit-
kosak voltak addig, míg a könyvemben meg nem 
írtam. Még a tagok sem beszélhettek egymás 
közt róla, mert büntetést vont maga után. A clear 
egyetlen egy dolgot jelent, hogy az ember felis-
meri azt, hogy mindent, amit saját maga körül lét-
rehozott az élet bármely területén, azt ő okozta, ő 
a felelős. Ez a felismerés náluk olyan 7 és 10 millió 
forint között van.

Azt hiszem erre, rájöhetünk ennél olcsóbban 
is. 5 évig voltál benne, hogy tapasztaltad, ez a 
rendszer még most is csiszolódik, fejlődik, válto-

zik vagy teljesen kidolgozott és bárhol bármikor 
indítható?

Hubbard mindent leírt, hogy minek hogyan 
kell működnie, de azt nem látta előre, hogy lesz 
internet és digitális eszközök. A rendszeren belül 
még minden papír alapon működik, nem e-mailt 
küldenek a kollégák egymásnak, hanem levele-
ket írogatnak, ezek a papírok mozognak. Minden 
szervezet eleve elrendelt és lefektetett szabályok 
alapján működik, viszont a világ változik és van-
nak, akik kilépnek a szervezetből…

Számolt azzal Hubbard, hogy lesznek kilépők?

Számolt és van is egy irányelv, ami ezekre a ta-
gokra vonatkozik; ennek az a neve, hogy szabad 
préda. Aki elhagyja az egyházat, az szabad pré-
dának számít és bármit lehet vele csinálni ahhoz, 
hogy megsemmisítsék. Én ezzel a teherrel jöttem 
el onnan. Nekem meg is mondták, ha otthagyom 
a rendszert, az én életemnek vége. Úgy voltam 
vele, hogy már csak egyetlen dolgot vehetnek 
el tőlem, a testem, mert már pénzem nem volt, 
mentálisan, idegileg összeomlottam, az emberi 
kapcsolataim összedőltek, agyontraumatizált ál-
lapotban voltam. Már nem érdekelt semmi csak 
az, hogy a szabadságom nem vehetik el tőlem. 
Azt mondták, hogy az elkövetkező életeimben 
soha nem lehetek majd szellemileg szabad lény. 
Erre azt válaszoltam, hogy én már az vagyok. Mert 
végre szabadon hozom meg például azt a dön-
tést is, hogy elég volt.

Hát ez humánus. Tehát e mellé jár egy lelki ter-
ror és pszichológiai hadviselés is.

Igen. Mindenáron ott akarják tartani az em-
bereket, ráadásul én már egy olyan személy 
voltam, aki túl sokat tudott. Rengeteget tapasz-
taltam, voltam az angliai, az amerikai központ-
ban és beleláttam a rendszerbe. Nincsenek fel-
készülve arra, hogy ilyen kiadványok jelennek 
meg, mint a könyvem, próbálják finomítani a 
szabályokat, már amennyire lehet és megtalál-
ni a kiskapukat, hisz L. Ron Hubbard írása szent, 
ahhoz nem lehet nyúlni. Igyekeznek levédeni 
magukat azzal, hogy aláíratnak olyan papírokat, 
hogy aki elhagyja a rendszert, ne beszélhessen 
soha semmiről. Az anyagi forrás külföldről ér-
kezik, bődületes összegekkel rendelkeznek, így 
megtehetik, hogy a legjobb ügyvédeket foglal-
koztatják, de inkább kevesebb, mint több siker-
rel, én azt látom. 
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Míg a rendszer része voltál mennyire láttál kri-
tikákat a külvilágból, mennyire voltál nyitott ezek-
re a kritikákra? Külföldi videók, filmek jelentek 
meg, amelyek bemutatták a szcientológiát.

Az új tagokat első körben erre képzik ki, bármi-
lyen újságot, cikket, könyvet, videót, filmet nézni, 
ami a szcientológiáról szól és nem ők készítették, 
tilos. Aki ilyet tesz, büntetésre számíthat, ami sú-
lyos százezrekbe és milliókba kerülhet. Az ember 
nem kockáztat.

Ott fogják meg az embereket, ahol legköny-
nyebben sebezhetők, az anyagi oldalon? Nem 
mindenki milliomos. Mi van, ha elfogy a pénz?

Igen. Ha nem fizet, nem haladhat, nem kapja 
meg azt a drog adagot, amitől az elején jól volt. 
Elveszik tőle a valahová tartozás érzését, kicsit ki-
rekesztve érezheti magát. Ez elemi szinten belénk 
van kódolva és ezt meg is éreztem, ha egy cso-
port tagja vagyok és abból egyedül kilökődöm, 
az a halállal egyenlő. 

Ha elfogy a pénz, van banki hitel. Ilyenekbe 
belenyomtak engem is. Egyes tanfolyamrészek 
700 ezer forintba is kerültek.

Nagyon komoly személyiségfejlesztő és 
egyéb tanfolyamokat lehet elvégezni 20-50-100 
ezer forintokért. Nem tűnt irreálisan drágának ez 
az egész?

Olyan állapotba kerül az ember, amikor tény-
leg csak azt látja, hogy muszáj a következő szin-
tet bármi áron elérni. Én is úgy gondoltam, majd 
később mindent elsimítok, de most ezt minden-
képpen meg kell lépnem, mert ha nem, akkor na-
gyon rosszul leszek.

A büntetés a rendszer része egyébként? Főleg 
pénzbüntetéssel.

Igen. Konkrétan. Ezen is keresztül mentem. 
Ott is nyiladozott a szemem, hogy ha ez egy val-
lás lenne és egy nagyon pozitív rendszer, akkor 
miért bántjuk a másikat? A saját érzéseimhez ka-
nyarodtam vissza: hogy ha én a legjobb helyen 
vagyok elvileg, akkor miért vagyok rosszul? Egyre 
rosszabbul.

Mi okozta a rosszullétet? Milyen tünetek, jelek 
voltak?

Fejfájás, folyamatos, egyre fokozódó szorító 
mellkasi érzés. Azt félelmetes volt megélni hóna-
pokon keresztül.

Pánikroham jellegű érzés volt?

Nem, ez egy fokozódó szorongás volt, ami egy 
pánikbetegségben csúcsosodott ki később. Men-
tálisan akkora volt a teher, szerették volna, hogy a 
rendszer alatt megroppanjak és ha az megtörté-
nik, akkor be vagyok idomítva, törve, fogva. 

“... Konkrétan le van írva, hogy a ho-
moszexuálisokat hogyan kell kezel-
ni. Hubbard leírta, hogy minden 
általa „alacsony tónusúnak” tartott 
embert össze kellene fogni, kirakni 
egy lakatlan szigetre és magukra 
hagyni őket. Fasiszta és kirekesztő 
ideológiai elemek ezek, melyekkel 
akkor szembesültem, mikor már 
benne voltam a szervezetben. ...” 
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Volt benned valami elemi ellenállás az 
egésszel kapcsolatban?

Persze. Azt éreztem, hogy valami nem jó. Azt 
értettem, hogy próbálják megmagyarázni, hogy 
ez fantasztikus, de ha én közben nem érzem jól 
magam, nem vagyok vidám, nem vagyok tele 
életenergiával, azok intő jelek. Hiszen ezek kel-
lenének, hogy indikálják, hogy jó irányba me-
gyek, jó az út, amin vagyok. 

Hogyan tudtad élni emellett a civil életed? 
Mekkora volt abban a szcientológia aránya?

Nagyon nehezen, megterhelő volt. Az utolsó 
időben már úgy nézett ki a hetem, hogy a hét 
napból 40 órát voltam bent az egyházban és 30 
órát dolgoztam. Tehát ez 70 óra. Nagyjából a 
maradék időben eljutni egyik helyről a másikra, 
étkezés, alvás. Nagyjából semmi másra nem volt 
időm. Egyre inkább szűkült a terem. 

Mondtad, hogy az életed minden területe 
összeomlott emiatt. Az anyagi azért, mert egyre 
többet fizettél a fejlődésedért?

Igen, mert egyre többet kértek és emellett 
fenn kellett tartanom magam. Már nem tudtam 
annyit kitermelni, ami elég lett volna nekik. Il-
letve ami a kezeléseimre elég lett volna, hisz a 
rosszullétemet azzal indokolták, hogy az elmém 
reaktív része, azaz az egóm már meg fog szűn-
ni és még egy kicsit kellene még tolni, hogy le 
tudjam győzni, és akkor megszűnnek a tünetek. 
Ameddig lehetett kitartottam és próbáltam el-
hinni, hogy ez segíteni fog, mert tényleg nagyon 
rosszul voltam. Jól akartam lenni és elhittem, 
hogy több pénzt kell összeszednem, és menni 
a kezelésekre és megszűnhet a szenvedésem. 
Ebben a helyzetben a tudatomba hasított, hogy 
egy ketrecben vagyok.

Mi hozta meg a végső döntést?

Egy fejfájás. Amíg az egyházban valaki eze-
ket a képzéseket végzi, nem ihat alkoholos 
italokat és nem szedhet gyógyszereket. Egyik 
alkalommal nagyon erős fejfájás tört rám, és mi-
vel nem vehettem be gyógyszert, azt mondták, 
kapok rá egy kezelést óránként 28 000 forintért. 
Nem volt más választásom, bevittek egy terem-
be, rám zárták az ajtót, elindult a kezelés, lát-
tam, ahogy telik az idő, és letelik az 1 óra. Azon 
járt az agyam, ha átcsúszom a következő órába, 

akkor a fejfájásom már 56 000 forintnál tart. Át-
csúsztam a második órába, és elkezdtem belül 
tombolni, hogy ha bevennék egy kb. 100 forint-
ba kerülő tablettát és 20 perc alatt megszűnne 
a fejfájás, akkor hol tartanék. A maradék józan 
paraszti ész, az egészen pici mérlegelés átbil-
lentett. Elhitettem a terapeutával, hogy nincs 
fejfájásom, levittek egy vizsgáztatóhoz, aki egy 
ún. E-méter készülékkel (hazugságvizsgáló) le-

ellenőrzi, hogy valóban elmúlt-e. Engem erre 
a készülékre kiképeztek, ismertem a működé-
sét, tudtam, ha lebukok megbüntetnek, de át 
tudtam verni a gépet. Ekkor tudatosult, hogy a 
korábbi kezeléseim során miket mondtam erre 
a gépre kötve – akár előző életekről – és akkor 
azok igazak voltak-e? Elindultam haza, a fejem-
ben zakatoltak a gondolatok, útközben vettem 
fájdalomcsillapítót, bevettem egyet, mire ha-
zaértem elmúlt a fejfájás, otthon megittam egy 
pohár bort és kidőltem. Reggel felébredtem és 
tudtam, hogy vége. Leültem a számítógép elé, 
és rákerestem a szcientológiára.

Ez alatt az idő alatt a környezeted próbálta fel-
nyitni a szemed?

Igen, de már a legelején kap mindenki kép-
zést arra, hogy mit kell mondani a családtagok-
nak, hogyan kell őket kezelni. Szemtől szembe 
leültetnek valakivel, elmondod milyenek a csa-
ládtagjaid, ki lehet problémás, ő felveszi azt a 
szerepet és elkezd mindenféle reakcióra felké-
szíteni. Nagyon tudatosan felépített rendszer, 
ami próbálja magát védeni azzal, hogy embere-
ket megfélemlít.

Az a kulcs, hogy a rendszeren belül mivé válsz. 
Én azzá váltam, aki megjárta a saját poklát, és 
most már másoknak szeretnék információt mu-
tatni. Meg tudják tenni az emberek, amit én anno 
nem tudtam: megfelelően tájékozódni.
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Hová tudod beilleszteni a bántalmazó kap-
csolatok, kapcsolódások közé az egyházat, a mű-
ködését és azon belül az emberek működését?

Szerencsére ezen kívül bántalmazó kapcsolat-
ban nem volt részem hosszú ideig tartóan, hisz 
ott jön a megérzés és kilépek. A szcientológiában 
más, mert rengeteg pénzt raktam bele, volt egy 
célom és a nehézségeket próbáltam leküzdeni 
bármi áron. 

Azért egy nárcisztikussal való kapcsolódás 
elég romboló tud lenni, aki magához édesget, 
majd terrorizál, megfélemlít, kiengesztel, bűn-
baknak kiált ki, ő pedig áldozat lesz.

A séma ugyanaz. A bántalmazás vonulata, a 
felívelése, a szakadékai. A mintázata ugyanaz. 
Ugyanúgy működik, mintha párkapcsolaton, csa-
ládon, munkahelyen belül történne és vannak je-
lek, amiket fel lehet ismerni és ha az ember hisz az 
ösztöneinek, akkor meg tudja menteni az életét.

Amikor valakit beszippant az egyház, akkor a 
személy van olyan lelkiállapotban, hogy lássa a 
jeleket, mintázatokat? Hisz azt mesélted, nem tud-
tad hová mész az első felmérő teszt kitöltésére.

Nagyon próbálják eltakarni. Sokáig nem is 
mondják azt, hogy szcientológia. Először próbál-
nak pozitív élményt nyújtani, hogy mikor kiderül, 
már ne legyen ellenállás benned. 

Kellet neked bocsánatot kérni az az idő alatt 
történtek miatt, amíg a rendszer része voltál?

Saját magamtól. Nem bántottam a környezete-
met, viszont kerültem olyan rossz állapotba, hogy 
a környezetem elfordult tőlem. Nehéz lehetett azt 
megélni, nézni, ahogy viselkedem. Nem tudtak 
vele mit kezdeni és végül tolerálni sem tudták.

Mindenből lehet pozitív tapasztalatot szerez-
ni, az elején elmondtad a konklúziót. Azon felül 
az életutadban, személyiségfejlődésedben mi 
pozitívat hozott, amit magaddal vihetsz? 

Azért kerültem a szcientológiába, mert szeret-
tem volna tudni, hogy mennyire vagyok erős lel-
kileg, mik a képességeim, mit tudok kihozni ma-
gamból. Most már tudom.

Meg lehet szabadulni teljesen a szervezettől? 
Eltévelyedett bárányként vagy potenciális ve-
szélyforrásként tekintenek rád?

Miután eljöttem még, mint a rágógumi, nyúlt 
az egész utánam. Ők a mai napig akarják, hogy 
visszamenjek, mert tudják, hogy nagyon akartam 
és szívvel-lélekkel ott voltam. Annak is örülök, 
hogy a hitem nem tudták elvenni, hiszek a jóban. 

Van az elnyomó személy és a potenciális baj-
forrás az ő nézőpontjuk szerint. Rákérdeztem 
évekkel később, hogy én elnyomó személy va-
gyok-e és azt válaszolták, hogy nem és várnak 
vissza. Már megtaláltam a lelki békémet és örü-
lök annak, hogy embereket tudok informálni. Azt 
gondolom a legnagyobb kérdésekre is pl. a ten-
gerparton ülve, elcsendesedve meg lehet találni 
a válaszokat.

Át akarták alakítani a Te világképed?

Persze, mindenkinek a világképét egy bizonyos 
sémára kívánják átformálni. Ha mindenkinek ugyan-
az, azokat az embereket egyszerre lehet vezetni. 

Mi lett a sorsa az okleveleknek, könyveknek?

Az okleveleket összetéptem, ez látható a könyv 
borítóján, az összes oktatóanyagot, tanfolyamok 
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anyagait, könyveket a Clarus Animus Alapítvány-
nak adtam, mely a szcientológia károsultjaival 
foglalkozik. Náluk lehet segítséget kérni.

Mit csinálsz most? Új utak nyíltak?

Sosem gondoltam, hogy az írás területén nyílik 
út, hisz a könyv sem könyvnek indult, csak elkezd-
tem terápiás céllal kiírni magamból a történteket. 
Egyébként angol tanár és fejlesztő pedagógus 
vagyok, jelenleg is tanítok, illetve a Clarus Ani-
mus Alapítványnál vagyok project manager. Eze-
ket nagyon élvezem, mert rendkívül pozitív és 
kreatív feladatok.

A könyved megjelenése óta kaptál-e visszajel-
zéseket a világból?

Igen. Rengeteg pozitív és szeretetteljes levelet 
kaptam vadidegenektől is. Ez az emberekbe ve-
tett hitemet is visszaépítette. Írták, hogy új néző-
pontot, információt kaptak a könyvtől és nagyon 
szeretik, segít, hogy elkerüljék ezt a csapdát. So-
kan fordultak segélykéréssel hozzám, mit tehet-
nek, hogy kihozzák a hozzátartozójukat. Jelenle-
gi tagok is kerestek meg titokban. Többen ki is 
jöttek a könyv hatására. Én várom őket, hisz bent 
jóban voltunk.

Van egy szabály, hogy aki kilép, azzal meg kell 
szakítani minden kapcsolatot. Ha velem szóba áll-
nak, akkor büntetést kapnak, ami komoly pénzösz-
szegeket jelent. Akik utánam jöttek ki elmondták, 
hogy hiányzott bentről a pörgésem, energikussá-
gom, hisz látták, hogy milyen szép eredményeket 
érek el folyamatosan és megyek előre.

Az objektivitás talaján maradva az kijelenthe-
tő, hogy vannak tagok, akik jól érzik magukat eb-
ben, kiteljesednek?

Persze, aki teljesen átadja magát feltételek 
nélkül, ő nagyon jól van. Viszont ennek a jól lét-
nek ára van, hiszen a saját szabadságáról mond 
le és anyagilag is magas árat fizet. Vannak mun-
katársak, akik havi 10-20 ezer forint fizetésért 
dolgoznak a szervezetnek és cserébe ingyen 
végezhetik a tanfolyamokat. Munkával fizetnek. 
Alapvetően a szcientológia a gazdag emberek 
sportja. (nevet)

Amit elértél, rengeteg pénzbe került. Meddig 
lehet elmenni, van mindig valami újabb szint, 
amiért fizetni lehet?

Mindig van. Az említett clear állapot után van 
még 8 szint, ezeket már csak külföldön lehet el-
végezni. Hubbard clear állapot után még 15 lé-
pést fektetett le, de csak a nyolcasig van kiadva. 
Ahhoz, hogy valaki teljesen szabad lény legyen, 
az nem megvalósítható, mert csak a 8-as szintig 
vannak meg az anyagok. Azt mondják, ha 10 000 
olyan ember van, aki elérte a 8-at, akkor nyílik 
meg a 9-es. De a 8-as elérése fejenként 100 millió 
forint. Piramisszerűen érdeke mindenkinek húzni 
az alatta lévőket, hogy haladhassanak felfelé.

A rendszer bárhol elindítható, vallási, feleke-
zeti, geolokális gondok nélkül, hisz mindenütt 
emberek vannak, akiknek az elméje fogható és 
irányítható. Egy irányelvük van, hogy a jó embe-
reket akarják még jobbá tenni, tehát már szelek-
tálnak, azaz nem foglalkoznak leszakadó rétegek-
kel, szegényekkel. Konkrétan le van írva, hogy a 
homoszexuálisokat hogyan kell kezelni. Hubbard 
leírta, hogy minden általa „alacsony tónusúnak” 
tartott embert össze kellene fogni, kirakni egy la-
katlan szigetre és magukra hagyni őket. Fasiszta 
és kirekesztő ideológiai elemek ezek, melyekkel 
akkor szembesültem, mikor már benne voltam a 
szervezetben.

Mondhatjuk, hogy naiv voltam, vállalom. Én 
azt mondom, hogy teljesen nyílt szívvel és őszin-
tén mentem oda. Az, hogy visszataláljak jelenlegi 
állapotomba, eddigi életemben ez volt a legna-
gyobb kihívás. Nagyon rosszul voltam, pszicho-
lógustól pszichológusig jártam, háziorvos, kivizs-
gálások sorozata várt rám. Mindenem felborult, a 
testi működésem, az emésztőrendszerem, a hor-
monháztartásom. Kutakodtam az interneten, így 
találtam rá a Clarus Animus Alapitványra, amit ak-
koriban egy fő, Bonyai Péter elnök és vezető vitt 
egyszemélyben. Arra voltam kíváncsi, hogy meg 
fogok-e halni és nem tudott megnyugtatni. Akkor 
szembesültem, hogy nagyon sok a haláleset, so-
kan belehalnak nemcsak külföldön, hanem Ma-
gyarországon is. Azóta velük dolgozom.
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Az alapítványnál a bennünket felkeresők kap-
hatnak egy megnyugvást, mert értjük, tudjuk 
miről van szó, min mennek keresztül. Megfelelő 
helyre tudjuk irányítani őket, jogi segítségnyúj-
tásban tudunk támogatást adni, szakemberekkel, 
orvosokkal, pszichológusokkal kötjük össze és in-
formációkkal látjuk el.

https://clarusanimus.eu/hu/udvozoljuk/

Fotók: Dudás Diána
Pro bono australia

www.szcientologia.org.hu
www.scientology-budapest.org

Június 24-től a Youtube-on elindult egy 6 ré-
szes dokumentumfilm-sorozat kilépett tagokkal, 
áldozatokkal, családtagokkal készült interjúkkal. 
Az alábbi linken megtekinthető az első rész:

Youtube videó

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

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

www.balazskrisztina.hu

www.spiritual-life.hu

https://clarusanimus.eu/hu/udvozoljuk/
https://youtu.be/3mBqDxxO_CA
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/
http://balazskrisztina.hu/
https://spiritual-life.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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A HIT BÖRTÖNÉBEN
Filmek a szcientológiáról 

Mióta világ a világ, az embernek mindig is szüksége volt valamiféle hitrendszerre, ami alapján 
be tudja helyezni magát az őt körülvevő világba. Nem feltétlenül, és kizárólag vallásra gondo-
lunk ez alatt, hiszen adott esetben az ateizmus is hitrendszer a szó azon értelmében, miszerint a 
nemhit is hit - méghozzá a hit tárgyának - mondjuk Istennek - a nemlétezésébe vetett hit. 

Robert Greene, a Hatalom 48 törvénye című 
könyvében így ír: 

“Az emberek elsöprő vágyat éreznek arra, hogy 
higgyenek valamiben. Légy eme vágy fókusz-
pontja azáltal, hogy egy új ügyet, egy követendő 
új hitvallást ajánlasz fel nekik. Fogalmazz feléjük 
homályosan, de ígérettel teli szavakkal, fektess 
hangsúlyt a lelkesedésre a racionalitás és a tiszta 
gondolkodás helyett. Adj új tanítványaidnak szer-
tartásokat, és kérd őket arra, hogy hozzanak érted 
áldozatokat... és az új, általad megteremtett hit-
rendszer elképzelhetetlen hatalmat teremt majd 
számodra.” 

Az igen termékeny dokumentumfilmes Alex 
Gibney rendező, („Enron: A legokosabb srácok 
a szobában”, „Mea Maxima Culpa: Csend Isten 
házában”) a bonyolult rendszerek és intézmé-
nyek zárt falai mögötti titkok kibogozásában, és 
elsősorban abban jeleskedik, hogy megmutassa 
nekünk az emberi arcokat a botránykeltő szalag-
címek mögött. Testhez álló feladatnak bizonyult 
számára tehát, hogy a Pulitzer-díjas író, Lawren-
ce Wright könyvét, a Going clear: Szcientológia 
és a hit börtöne című művet válassza következő 
filmje témájául. 

SZÁSZ DÁVIDFILMSAROK
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A „Going Clear” őszinte, és szenvedélyes in-
terjúk sorozata, volt szcientológusokkal, akik 
megosztják személyes történeteiket annak re-
ményében, hogy eltántorítsanak másokat attól, 
hogy az ő nyomdokaikba lépjenek. Honnan ez a 
vitatott vallás? Hogyan ért el ekkora népszerűsé-
get? Hogyan férkőzött be a hollywoodi miliőbe, 
és miért vonz olyan neveket, mint John Travolta 
és Tom Cruise? 

Gibney a Szcientológiát szervezeti szemszög-
ből vizsgálja, mindazonáltal a kezdetektől fogva 
világossá teszi, hogy korábbi dokumentumfilmje-
ihez hasonlóan most is egy intim, tényfeltáró, és 
vallomásokon alapuló műre számíthatunk. Ennek 
megfelelően a filmet olyan szereplők hangjával 
indítja, akik belülről ismerik a Szcientológiát, hi-
szen bennfentesként egykor ők is a szervezethez 
tartoztak. A film továbbá stílszerűen a Szcientoló-
gia gyakorlatának egy fontos elemét utánozza a 
riportok során, az auditálást, amelynek során az 
egyház tagjai fájdalmas emlékekről és mélyen 
rejlő titkokról beszélgetnek, hogy megszabadul-
janak azoktól. A „Going Clear” a Szcientológiai 
Egyház egykori vezetőinek és legjelentősebb 
tagjainak tanúságtétele, akik hajlandóak voltak 
előállni személyes történetükkel, melyekben visz-
szaélésre, megfélemlítésre és agymosásra hivat-
koznak.

De mi is a szcientológia? 
Az 1930-as években L. Ron Hubbard - a Szci-

entológia későbbi alapítója - termékeny sci-fi író 
volt. Ponyvákat írt megrendelésre, olyan meny-
nyiségben, mely alapján a Guinness Rekordok 
könyvében is szerepel. 1948-ban Hubbard és 
második felesége, Sara Kaliforniából a Georgia 
állambeli Savannah-ba költöztek, hogy - Hub-
bard későbbi elmondása szerint - önkéntesként 
dolgozzon egy helyi pszichiátriai klinikán. Bará-
tainak írt leveleiben először nyilvánosan ekkor 
tett említést arról a műről, mely később Dianeti-
ka néven vált közismertté. 

L. Ron Hubbard

1952-re Hubbard több olyan koncepciót is át-
vett korábbi fiktív történeteiből, melyekre később 
a Szcientológia Egyház dogmáit alapozta. Gib-
ney filmje egészen odáig megy, hogy Hubbard 
volt feleségének írásain keresztül azt állítja, az író 
nyereségszerzés céljából alkotta meg a vallást, 
megjegyezve, hogy a szervezet adómentessége a 
gazdagsághoz vezető út. A „Going Clear” egy mé-
lyen zaklatott férfi portréját festi Hubbardról, aki az 
elmondások alapján súlyos paranoiában szenve-
dett, ugyanakkor elég karizmatikus és agyafúrt is 
volt ahhoz, hogy egy jobb élet vízióját közvetítse 
emberek millióinak, akik a „Dianetikát”, a Szciento-
lógia Bibliáját világméretű jelenséggé tették.

Egyes szereplők Wright könyvének öregdiák-
jai, mint például Sylvia „Spanky” Taylor, a Scien-
tology Hollywood „Celebrity Center” (ahol John 
Travolta személyes auditorának nevezték ki) al-
kalmazottja, és a „Crash” rendezője, Paul Haggis, 
aki nagy felzúdulást okozott, és jelentős sajtó-
visszhangot kapott, amikor 2009-ben kilépett az 
Egyházból. Figyelembe véve, hogy Wrightnak 
(aki a filmben egyébként producerként, valamint 
interjúalanyként is szerepel) több mint 400 oldal 
állt rendelkezésére a téma kibontására, Gibney-
nek pedig mindössze két óra képernyőidő, sok 
minden elnagyolt a könyvhöz viszonyítva. Mind-
azonáltal lenyűgöző, hogy a „Going Clear” így is 
mennyi fontos részletre kitér. 

A legérdekfeszítőbbek talán azok az összeha-
sonlítások, amelyek bemutatják, hogyan alakította 
át Hubbard egykori ponyvaregényeinek elemeit, 
és hogyan integrálta azokat a Szcientológia dog-
májába; valamint az elhangzó részletek Hubbard 
második feleségének, Sara Northrup Hollisternek 
a leveleiből; és Hubbard néhány tévéinterjúja, 
amelyen látható, hogy külseje és beszédstílusa 
milyen szinten inspirálta Philip Seymour Hoffman 
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karakterét Paul Thomas Anderson rendező a „The 
Master” című művében. 

Gibney a lehető legtöbb anyagot zsúfolja 
bele a film kétórás időtartamába, és a film talán 
egyetlen hiányossága, hogy a régi kiugrott tago-
kon kívül a Szcientológiai Egyház jelenlegi tagjai 
közül senkit sem tudott kamera elé állítani. Állí-
tólag megpróbálta felvenni a kapcsolatot David 
Miscavige vezetővel, Travoltával, Cruise-zal, Ni-
cole Kidmannel és történetének sok más jelentős 
szereplőjével, de az említettek - különösképpen a 
legvehemensebb Cruise - elzárkóztak a közremű-
ködéstől. Ha azonban az érintettek megkeresé-
sére és megszólaltatásra irányuló törekvései iga-
zak, mit mond el ez egy olyan szervezetről, amely 
egyáltalán nem hajlandó kommentálni saját gya-
korlatát vagy az ellene felhozott vádakat? Amint 
azt Gibneytől korábban megtudtuk, akkor kell a 
leginkább félnünk, amikor a hatalmi struktúrák el-
hallgatnak a kritikával szemben.

Mi lehet a Szcientológia sikerének titka? Való-
színűleg az, hogy első pillantásra a Szcientológia 
eredendően vonzó. Olyan hírességek, mint John 
Travolta, hangoztatták, hogy a vallás célja éppen 
az, hogy gyakorlóját „további örömökben ré-
szesítse”. Önfelfedező utazást ígér, amely során 
az alany nem csak hogy megszabadul azoktól 
a mentális és érzelmi terhektől, amelyek akadá-
lyozzák, hanem okosabbá, erősebbé és jobbá is 
válik emberi lényként. Ki ne szeretné ezt? Ki az, 
akit soha nem vonzott valami, ami személyes fej-
lődést ígért? Paul Haggis rendező, a film egyik 
kulcsszereplője éppen mélyponton volt életében, 
amikor behálózták, és Gibney filmjének talán leg-
nagyobb erőssége, hogy ebben a történetben 
sem csak azt részletezi, hogy Haggis miért hagyta 
ott végül a Szcientológiát, hanem azt is, hogy mi 
vonzotta őt oda először.

A film az idő előrehaladtával egyre radikáli-
sabb oldalát mutatja a szervezetnek, nem köntör-
falaz, szó esik például az Egyház egy volt szóvivő-
jéről, akinek rehabilitációra volt szüksége, és aki 
azt állítja, hogy lényegében egy fogolytáborba 
küldték a Szcientológia-központba, ahol kisbabá-
ját olyan siralmas körülmények közé kényszerítet-
ték, hogy menekülnie kellett. 

Wright azt mondta, valójában nem leleplezést 
akart írni, hanem meg akarta érteni, hogyan mű-
ködik a Szcientológia, és Gibney filmjét is hasonló 
célok vezérlik. Haggistól kezdve az egyéb szem-

tanúk is elmondják, hogyan vonzotta őket először 
az Egyház a siker, a boldogság és a személyes 
démonok legyőzésének ígéretei miatt; vagy az 
„auditálási” folyamat kezdeti eufóriája által (mely 
során a tagok megtanulnak megszabadulni múlt-
beli életük fájdalmas emlékeitől).

Gibney szembeállítja ezeket a történeteket 
több egykori magas beosztású Szcientológus-ve-
zető (beleértve az egyházi PR szóvivőt, Mike Rin-
dert és Mark „Marty” Rathbun-t, aki egykor az 
egyházi vezető David Miscavige jobbkeze volt) 
vallomásaival, mely rávilágít az Egyház által ki-
dolgozott különféle stratégiákra, melyek célja: 
a bárányok maradjanak szilárdan a nyájban, a 
kritikusokat pedig el kell hallgattatni. A hajdani 
bennfentesek, akik aligha védettek az ilyen visz-
szaélésekkel szemben, hajmeresztő történeteket 
mesélnek el a „lyukban” eltöltött évekről – a ka-
liforniai Riverside megyében, amely úgy műkö-
dött, mint egyfajta koncentrációs tábor a mélyen 
paranoiás Miscavige vélt ellenségeinek. Lenyű-
göző statisztikák kerülnek napvilágra továbbá 
a Szcientológiai Egyház munkatársainak fizetett 
rabszolgabérekről; az aktív gyülekezeti tagok 
számának csökkenéséről (a becslések szerint je-
lenleg körülbelül 50 000 fő); és a szervezet ha-
talmas globális ingatlanvagyonának exponenciá-
lisan növekvő értékéről (ez körülbelül 3 milliárd 
dollár). Bőséges időt szentelnek az Egyház Tom 
Cruise-zal fennálló összetett kapcsolatának rész-
leteire is.

Gibney nagyszerű filmet készített a vakbuzgó 
hit veszélyeiről, vagy ahogy a „Going Clear” al-
címe mondja, „a hit börtönéről” – ez a jelenség 
aligha egyedülálló a Szcientológiában, és követ-
kezményei túlságosan is szembetűnők. 
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A John Dower rendező által jegyzett „My Sci-
entology Movie” című dokumentumfilm kevésbé 
drámai, mint inkább szatirikus hangvételben nyúl 
a témához, szemben az előbbi, fent említett alko-
tással. Ez a Louis Theroux főszereplésével készült 
film a Michael Moore-féle dokumentumfilmes is-
kola hagyományait követi, amelyben sok minden 
a kézikamerával felszerelkezett oknyomozó ripor-
ter személyes nézőpontjától függ.

Theroux bevallása szerint évekig abban re-
ménykedett, hogy olyan filmet készíthet, amely 
feltárja a Szcientológia pozitívabb oldalát is, 
szemben a médiában kivetített, általában inkább 
elmarasztaló képpel. Kezdetben felvázolja a kul-
tusz jól ismert történetét, kezdve az L. Ron Hub-
bard által az 50-es években történt megalapítástól 
egészen addig, amíg Hubbard halála után a szer-
vezet irányítása a vészjósló módon tekintélyelvű 
David Miscavige kezébe került. Theroux az elmúlt 
évek Szcientológia-gyűlésein készült TV-klipeket 
tálalja, ahol Miscavige és istentiszteletei semmi-
re sem hasonlítanak jobban, mint a Nagy Vezér 
kultuszára Észak-Koreában. Kivéve persze, hogy 
Kim Dzsong Un gyűlésein Tom Cruise nincs a 
színpadon, hogy támogassa azt a fajta bálvány-
imádást, amelyet a Szcientológia vezetője paran-
csol. A film nagy részében Theroux bérelt autóval 
jár Los Angelesben és környékén, a Szcientoló-
giai Egyház helyszíneit járja körbe, és a kultusz 
szorításából szabadult emberekkel beszélget an-
nak tanairól és gyakorlatairól. A szcientológusok 
azt vallják, hogy az emberek ősi kozmikus lelkek, 
akiknek a végtelenségig reinkarnálódniuk kell, 
amíg meg nem szabadulnak a negatív gondolati 
mintáktól. Az erre irányuló erőfeszítések mögött 
az úgynevezett „E-méterek” használata áll, ame-
lyek állítólag segítenek a tagoknak elengedni az 
őket legyengítő gondolatformákat. Ez azonban 
hierarchikus szervezeti felépítést és bonyolult, 
több éves tanulási folyamatot foglal magában, 
amely több százezer dollárjába kerülhet a tagok-
nak. A Szcientológia a titkolózás és a megfélem-
lítés révén őrzi meg hatalmát, és Theroux mind-
kettőt láthatja, amikor ellátogat a csoport hírhedt 
„Aranybázisára” a kaliforniai Riverside-ban, egy 
kiterjedt vidéki enklávéba, amelyet magas falak 
és biztonsági kamerák falanxa vesz körül. Monda-
nunk sem kell, hogy rettenthetetlen riporterünk 
nem jut be, de lefilmezi a szcientológusok kame-
ráit, amelyek őt rögzítik, mielőtt a biztonsági em-
berek kijönnek, és követelik, hogy távozzon.

John Travolta egy szcientológus gyűlésen 

A Theroux által meginterjúvolt kiugrott szcien-
tológusok közül a legérdekesebb tanúvallomá-
sok Marty Rathbun volt magas rangú szcientoló-
gustól származnak, aki leírja Miscavige hisztérikus 
randalírozását és az alattvalói elleni erőszakot. A 
Szcientológia Egyház egy mélyen furcsa szerve-
zet, és ennek megfelelően Louis Theroux furcsa 
filmet forgatott róla, melyben különös szerepe 
van a rögtönzésnek és esetenként bizonyos szitu-
ációk színészekkel történő eljátszatásának. Utób-
biak kapcsán alakul pár érdekes szituáció, nem 
utolsósorban az a rendkívüli és nagyon meggyőző 
rögtönzött előadás, amelyet Theroux és Rathbun 
kap a Miscavige-t alakító színésztől, aki megfé-
lemlíti és brutalizálja a rémült híveket. A jelenetei 
nem bizonyítanak semmit, de Rathbun szerint na-
gyon is meggyőzőek. Mégis itt van a probléma. 
Theroux kétértelműen viszonyul Marty Rathbun-
hoz.

Van egy furcsa pillanat, amikor Rathbun nem 
szívesen hagyja, hogy a színészek egy rögtönzött 
jelenetben tapsoljanak L. Ron Hubbard Szciento-
lógia-alapító képének. Azt mondja, azért, mert el 
akarja távolítani őket az alázatos gondolkodás-
módtól – de előfordulhat az, hogy talán még min-
dig agymosott, még mindig nem tudja elviselni, 
hogy a Kedves Vezetőt kigúnyolják, még ha csak 
képletesen is?

Tom Cruise 
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Theroux teljesebb megvilágításba helyezi azt 
is, hogy Los Angeles és a filmipar mennyire fon-
tos a szcientológusok számára. Ez egy kultusz, 
amely nagy részben azoknak a kétségbeesésé-
ből táplálkozik, akik Tinseltownba jöttek, hogy ál-
maikat kergessék; ez egy fantasy hitrendszer, ami 
egy szempontból olyan, mint valami B kategóriás 
sci-fi. A Szcientológia mégis virágzik azáltal, hogy 
elszívja a hollywoodi álomgyár által generált es-
kapista-aspirációs energiát. És szegény Tom Crui-
se mindennek még mindig a középpontjában áll. 
Theroux ismét megmutatja nekünk azt a furcsa 
felvételt, amelyen Cruise kezet fog Miscavige-gal, 
és ezzel egyidejűleg meg is öleli. Cruise olyan, 
mint egy kisiskolás diák, akitől azt várják, hogy ke-
zet fogjon az igazgatóval, aki épp pár pillanattal 
azelőtt verte el nádpálcával. 

Niki Stein Bis nichts mehr bleibt (Amíg semmi 
nem marad) című televíziós drámája egy meg-
rázó történetet mutat be a Szcientológiáról és 
annak a megtértekre gyakorolt hatásairól. A film 
állítólag egy Heiner von Rönn nevű német férfi 
valós tapasztalatain alapul. A helyszín Hamburg, 
az 1980-as évek végén. Frank és Gine Reiners há-
zassága messziről sem zökkenőmentes. A párnak 
van egy gyermeke – de egyikük sem találta meg 
a számítását az életben. A feleség, Gine, aki egy 
hajótulajdonos lánya, szülei elnyomása által szen-
ved, Frank, aki taxis, nem képes érdemben halad-
ni a tanulmányaival. Hirtelen váratlan lehetősé-
gek nyílnak meg Frank előtt: a Szcientológia teszi 
ezt számára lehetővé. Frank először egy tesztet 
végeztet el a szervezetnél, melyre a karizmatikus 
Helen (Nina Kunzendorf) hívta meg. A szerve-
zetnél közlik vele a megsemmisítő eredményt: 
„Fennáll a veszélye, hogy tönkreteszi a családját 
és önmagát.” 

Niki Stein legszigorúbb titokban forgatott 
SWR-produkciója először azt mutatja be, hogy a 
férj hogyan engedi magát egyre inkább a szci-
entológusok befolyása alá kerülni. A vesztesből 
győztes lesz. 

A szervezetnek könnyű dolga van a feleséggel 
is, aki végleg meg akar szabadulni a szülei elvá-
rásaitól. A hierarchiában az úgynevezett “clear” 
szintre való emelkedését öröksége egy részével 
fizeti. Franknek ezzel szemben kisegítő munkát 
kell vállalnia a központban, hogy előrébb jusson. 
Niki Stein azt a gyermekfelügyeleti eljárást vá-
lasztotta Szcientológia-drámája alaptémájaként, 
amelyet a szektáról lemondó férj indít egyre fa-
natikusabb felesége ellen. Ez egy dramaturgiai 
trükk, amely nem mulasztja el a hatását. Így a fel-
peres ügyvédje kritikus oktatást tarthat Szciento-
lógiából a kék szemű, naiv bírónak és a tudatlan 
nézőnek, anélkül, hogy túlzottan didaktikus len-
ne. „A szcientológusokra úgy kell gondolni, mint 
egy drogosra, aki hirtelen kifogy a cuccából. A 
Szcientológia úgy működik, mint egy eufórikus 
gépezet, amely nélkül azt hiszik, hogy nem tud-
nak tovább élni.” Az ilyen megjegyzéseket több-
ször is beillesztik a narratívába, amelyet vissza-
emlékezésként mondanak el. Még ha a bírósági 
tárgyalás teljesíti is a célját, a film előrehaladtá-
val ez egyre inkább felismerhető dramaturgiai és 
didaktikai mankóként. Amíg Frank (Felix Klare) a 
felügyeleti jogért küzd, kislánya Sarah, elhidegült 
felesége Gine (Silke Bodenbender) és ügyvédje 
(Kai Wiesinger) a Szcientológia tanításait követik: 
világuk a hatalomról, a manipulációról és a pénz-
ről szól. Franknak rosszak az esélyei a bíróságon, 
mert a volt szcientológus maga vitte be feleségét 
és gyermekét a pszichoszervezetbe. 

Az „Amíg semmi nem marad” izgalmas – nem 
úgy, mint egy thriller, hanem mint egy olyan drá-
ma, amelyet valódi utalások és társadalmilag re-
leváns tények támasztanak alá. 

A hírek szerint a Szcientológia Egyház ellenez-
te a film bemutatását, amelyet 2010. március 31-
én, szerdán mutattak be a német ARD közteleví-
ziós hálózaton. A Der Spiegel német hírmagazin 
szerint az adást 8,69 millió néző nézte. A szerdai 
filmek nézettsége általában négy és hatmillió kö-
zött van. A Szcientológia Egyház válaszul készített 
egy 40 perces interjúfilmet, amelyet másnap vetí-
tettek, és elérhetővé tettek az interneten.

Niki Stein rendező az anyag dramaturgiai 
kihívásairól és a Szcientológia veszélyeiről az 
alábbiakat nyilatkozta:

“A szervezet több egykori tagjának személyes 
tapasztalatait gyűjtöttem össze, és ezt próbáltam 
elmesélni egy ember történeteként, összegyúrva 
egyes elemeket, tehát nem egy életet meséltünk 
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el egy az egyben. Többek között azért sem, mert 
ezt nem tudtuk volna megtenni informátoraink 
veszélyeztetése nélkül.”

„A nagy nehézséget az jelentette, hogy a törté-
netben szereplő, többnyire megrázó tények töm-
kelegét egy 90 perces filmbe sűrítsük. Készíthet-
tünk volna egy négyrészes sorozatot is. Például a 
Szcientológus cégek beszivárgásának hátteréről. 
A szcientológiai világnézet perverziója, a kifeje-
zett szociáldarwinizmus, a „képtelenek” kiváloga-
tása, a betegségek el nem fogadása – néha azt 
kívánom, bárcsak lett volna több időm a részletek 
még érthetőbbé tételére.”

„Eme pszichoszekta köntöse mögött egy tota-
litárius szervezet áll, amely cselekvőképtelenné 
teszi tagjait, és meg akarja tisztítani a társadal-
mat a „nem hozzáértőktől”. Ugyanakkor társadal-
munkban mindenhol olyan tendenciák vannak, 
amelyek megnyitják a zsilipeket az olyan szerve-
zetek előtt, mint a Szcientológia. A nagyiparban 
is, csakúgy, mint a hatóságoknál, van egy úgyne-
vezett, egyre inkább tendenciává váló “coaching 
mánia”. Az ember saját személyiségén való mun-
ka, a hatékonyabbá válás kötelezővé vált. Egy 
külső irányítású tanácsadó cég ideális táptalaj a 
Szcientológia újbóli virágzásához.”

Roger Ebert publicista, valamint a The Guardian és 
a Variety egyes cikkeinek felhasználásával. 

„Hiába tartod aranykalitkában a madaradat, ez nem változtat a tényen, 
hogy ugyanúgy kalitkában van.”

                                                                                        Lis Ohtears
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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 és ezt még 
a környezet is fenntartások nélkül támogatja

Játszunk egyet újra!
Csak gyorsan mondj egy “igen-t” vagy “nem-et”!

Bűnösök voltak-e a Szépség és a Szörnyeteg-
ben a Szörnyeteg udvartartásában dolgozók?

Vagy tegyük fel úgy a kérdést, hogy ők maguk 
is bántalmazók voltak?

Ki izgult azon, hogy Csészike nehogy örökre 
Csészike maradjon, megfosztva vidám gyerek-
korától benne ragadva egy meghasadt fajansz 
testben?

Ki aggódott amiatt, hogy - mondjuk amúgy 
is csak a palota kellékeit képviselő - szolgák ne 
pusztán szoba kellékekként végezzék életüket?

Ki azonosult azzal a fájdalmas csapdába esett 
állapottal, amikor más kezébe kerül az ember 
sorsa, emberhez méltó életének utolsó remény-
sugara?

Ki érezte bele magát az élet alapvető igazság-
talanságába, hogy miért pont a jó emberekre sújt 
le a sors dühe és szab rájuk egy nehezített sorsot?

Know that we’ll still have each other
You can stand under my umbrella

You can stand under my umbrella, ella, ella, eh, eh, eh
Under my umbrella, ella, ella, eh, eh, eh

Rihanna – Umbrella
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Na ki?
Na kinek a fókusza csúszott el az átok által vert 

és az egyensúlyt visszaállítani vágyott perspektí-
vába?

Ki látta meg a darab fában az érző szívet, az 
embert, akit egy méltatlan lépés tárgyiasított le és 
fosztott meg emberi mivoltától?

Na ki?

Ki kezdett sorsközösséget érezni a kiszolgálta-
tott kisemberrel, aki kemény munkával teremtet-
te meg a mindennapi betevőre valót, aki civilen 
hétköznapiasan szürke tisztességes kispolgári 
életet élve éppen rossz helyen volt rossz időben, 
s esett áldozatul egy mérhetetlen csapásnak?

Na ki?

Ki szerette volna, hogy álljon vissza a világ 
rendje, s a gyerek legyen újra hús vér gyerek, s a 
nagy komód se legyen más csak újra egy terme-
tes szorgalmasan dolgozó cseléd, s kutyának újra 
bolyhos farka és ne pamut szőtte lábtartó takaró 
rojtja legyen?

Na ki?

Ki merte azt mondani, vagy csak gondolni, de 
egyáltalán feltételezni, hogy megérdemelt sorsu-
kat élik éppen a kastély bentlakó dolgozói?

Na ki?

“Bűnösök közt cinkos, aki néma” - tartja a mon-
dás és még milyen helyesen!

Mert a válasz a nyitó kérdésemre egy határo-
zott igen!

Igen bűnösek! Igen önmaguk is bántalmazóak 
mind-mind a kastélyban!

Kicsi Belle-t aktívan lökik a Szörny karjaiba, hi-
szen tudják, hogy ő az a préda, áldozati tökéletes 
alapanyag, aki visszaváltozásuk biztos záloga!

De ez persze csak csepp a tengerbe, bűnlajst-
romuk hosszú során!

A gyerek és a kutya pedig csak jó szemfény-
vesztő porhintés, amivel lazítják bűnösségük sű-
rűn feketéllő masszáját.

Mert egy pici ártatlanság mindig jól áll a bűnök 
közepette. Egy pici fény mindig elviszi a fókuszt a 
sötétség emésztő mételyéről.

Bűnös
A szimbiózis vádjában
Védő oltalmad alatt.
 
Van egy nagyon egyszerű jelenség! 
A bántalmazók körül mindig kialakul egy támo-

gatói kör, akik vagy aktívan segítik a bántalmazót 
bántalmazásában vagy passzív magatartást tanú-
sítva csendben legalizálják tetteit, és mint egy erő 
demonstráció jelzik a bántalmazott felé, hogy ők 
bizony a bántalmazó oldalát erősítik és segítsé-
get tőlük a bántalmazott bizony nem várhat.

Megfigyelted már azt a jelenséget, hogy a 
bántalmazó ember körül kialakul egy holdudvar, 
emberek kisebb-nagyobb csoportja, akik a közös 
ellenségképzés síkján ott lesznek hűen a bántal-
mazó mellett és teljes meggyőződéssel támogat-
ják bántalmazó szerepében, ezzel erősítve a bán-
talmazott bántalmazotti helyzetét?

 
Mert hogy a bántalmazó és környezete között 

egy szimbiotikus kapcsolat alakul ki, egy kölcsö-
nösen előnyös viszony, amiben a bántalmazó 
támogatókra tesz szert és tetteinek legalizálást 
nyernek. Míg a környezetében meghúzódó em-
berek védelmet kapnak, egy biztos tudást arról, 
hogy amíg ők a bántalmazó mellett állnak és a 
kezére játszanak - passzívan hagyják, hogy szaba-
don bántalmazzon és aktívan segítenek az újabb 
áldozatok felkutatásában és feláldozásában - ad-
dig rájuk nem sújt le bántalmazó agressziója. 

Bűnös
A hallgatás vádjában
“Bűnösök közt cinkos, aki néma” - tartja a mon-

dás és milyen helyesen!
Hallgatni és nem segítséget nyújtani a szenve-

dőknek.
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Hallgatni és csendben végignézni az áldoza-
tok fájdalmát.

Hallgatni és a hallgatás által legalizálni a bűnt.
Ez mind-mind bűn!
Mert a hallgatás a legnagyobb bűn, amivel 

mindenki csendben legalizálja a bántalmazó tet-
teit és közben egy nagyon erős üzenetet közvetít 
a bántalmazott felé: „Egyedül vagy!”

Egyedül vagy és a világ közönyös csendben 
figyeli kínlódásodat!

Senki nem áll melletted és senki nem fog hoz-
zád sietni, hogy megmentsen!

És ameddig a bántalmazó tudja, hogy az 
amúgy is kiszolgáltatott áldozata egyedül van, 

addig kéjes örömmel viszi végig válogatott kín-
zásait!

Mert ameddig a bántalmazó tudja, hogy áldo-
zata egyedül van, addig ott a biztos tudása, hogy 
környezete védelme alatt van, hogy csendben 
ott a háttérben sok-sok ember az ő kezére játszik, 
akik nem mernének ellene fellépni!

Minden zárva maradt száj egy - egy támogatói 
erő a bántalmazó mellett, ami megsokszorozza a 
bántalmazó uralkodásra hajlamos erőit - ami a bán-
talmazói viselkedés egyik alap mozgatórugója.

Bűnös
Ártatlanok bűnbe keverésével
Egy gyerek és egy kutya minden történetbe kell, 

mert ők mossák tisztára a szennyes részleteket.
Mert rájuk nem lehet haragudni, mert őket 

nem lehet semmivel vádolni és ha őket nem le-
het semmivel vádolni, akkor a környezetük bűne 
is tizedelődik.

Mert óhatatlanul a gyerek - kutya duó szim-
pátiát vált ki az emberekből tisztaságuk és ártat-
lanságuk okán és már csak miattuk is halványod-
ni kezd a bűn.

Mert miért is kellett egy Csészike a Szépség és 
a Szörnyeteg mesébe?

Mert az aggodalom, érte - a gyermekért - a jö-
vőjéért még inkább az átok megtörésére helyez-
te a figyelmet. 

Az ártatlanok szenvedése együttérzést kelt és 
sorsuk jobbra fordulására helyezi a hangsúlyt. És 
amíg ezen van a fókusz, addig “elfelejtünk” azon 
gondolkodni, hogy ennek a gyereknek a szenve-
dését egyébként a saját környezete okozta.

Azaz, áldozatot csinál a bűnös környezet az ár-
tatlanból csak azért, hogy rajta keresztül üdvözül-
jön és legyen része a feloldozás kegyében. 

Csak egy eszköz, egy közvetítő felület az ár-
tatlan gyerek - kutya duó, akit a bűnös maga elé, 
mint pajzsot szegezve elnyeri a környezet segítő 
támogatását.

Bűnös
A bűnismétlés megakadályozásának elmu-

lasztásában
A gőgös és irigy herceg - mert ez már csak így 

megy - újra és újra bűnt ismétel folyamatosan 
megjelenő bántalmazói magatartásával.

És mit tett a környezet, hogy ebben megaka-
dályozza?

Semmit!
Kiszolgálták őt!
Értem, hogy a szolgálók dolga szolgálni, de 

bármi áron? Tényleg csendben a bántalmazó ke-
zére kell játszani?

Ott van Maurice esete. Melyik szolga mondta 
a Szörnynek, hogy most már elég legyen? Melyik 

állta a Szörny útját, hogy egy ártatlan embert a 
semmiért ne vessen börtönbe?

Semelyik! Mindenki nézte tovább csendben 
és asszisztált a Szörny bántalmazó tetteihez!

Mi ez, ha nem bűn?
Passzívnak maradni és magára hagyni a bán-

talmazottat, bűn!



66   CsPM

Passzívnak maradni és nem megállítani - de 
még meg sem kísérelni - a bántalmazót, bűn!

Pedig tudtak volna a szolgák cselekedni!
Csak nem akartak, mert ebben a helyzetben 

nem állt érdekükben - mi ez, ha nem bűn?

És ha még mindig nem lenne világos, hogy a 
szolgák hada egy ugyanolyan bántalmazó cso-
port, nézzük az utolsó pontot, amiből kiderül, 
hogy igen bizony nagyon is bűnös a kedves kan-
csó, komód és a többi bútor!

  
Bűnös
Aktív bűnsegédletben
Belle-t tematikusan lökik a Szörny kezébe, hi-

szen rájönnek, hogy személyben van a megváltás 
kulcsa és ugyebár semmilyen áldozat nem drága 
azért, hogy ők megszabadulhassanak az átoktól 
és visszanyerjék régi, normális életüket.

Hogy ezt a célt elérjék tematikusan behálózzák 
Belle-t. 

Kedvesek vele, kényeztetik őt, igyekeznek 
meggyőzni, hogy a Szörny nem is olyan szörnye-
teg. Rózsaszín csillámporos púdert hintenek Bel-
le szemébe csak hogy tematikusan tolni tudják a 
cél felé, egyenesen bele a Szörny karjaiba.

Csak azért, mert ez az érdekük. Csak azért, 
mert ott van egy potenciális áldozat, akinek a fel-
áldozásával ők tisztára moshatják saját életüket.

Minden kedves szó, minden odafigyelő gesz-
tus, törődő gondoskodás nem más, mint egy 
számító terv része - csapdába csalni a tökéletes 
áldozati alapanyagot, akinek a feláldozása által 
üdvözülhet minden átokkal sújtott bűnös lélek.

Cukormázzal leöntött méreg - hát ezen a ter-
ven dolgozik a legnagyobb összhangban az ösz-
szes kastélybéli cseléd.

Ha te ott ülnél az esküdtszékben, mit mondanál?
Bűnös vagy ártatlan a kastély szolga népe?

https://www.solumination.com/
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https://kaveszunet-az-elmenek.webnode.hu/kapcsolat/


68   CsPM

Dare to be the best! Dare to be the best! 
Építsd tudatosan önmagadat!Építsd tudatosan önmagadat!
Építsd tudatosan pályafutásodat! Építsd tudatosan pályafutásodat! 
– – A rajongás lélektanának nyomában - A rajongás lélektanának nyomában - 
      Mert a kristálytükör néha vártalanul meghasadMert a kristálytükör néha vártalanul meghasad

PÁLI PATRÍCIA

Mintha lelkem templomában szóltak volna ezek a sorok…
Mintha egy teljesen ismeretlen ember belelátott volna a lelkem legmélyébe és szavakba, 
hangokba öntötte volna mindazt, ami ott a mélyben, csendben és magányosan szunnyadt 
volna addig…
Mintha egy örök dallamot adott volna, időtlenné és örökéletűvé téve valami esszenciálisan 
lényegeset.

3lépés

I’m tired of being what you want 
me to be
Feeling so faithless, lost under the 
surface
Don’t know what you’re expecting 
of me
Put under the pressure of walking 
in your shoes
Every step that I take is another 
mistake to you

Linkin Park - Numb
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Nekem íródtak ezek a sorok…
Talán ezzel az érzéssel indul el az a kötődés, 

ami egy addig vadidegen embert a kötődés, egy 
mély kötődés személyévé tesz.

Talán ezzel az érzéssel indul el az a kötődés, 
amivel engem hozzá köt.

Talán ezzel az érzéssel indul el az a kötődés, 
amivel egy ismeretlenhez köt lelkem legmélyebb 
valója, egy emberhez, aki látja, tudja és kimondja, 
ami ott a szívemben van.

A Linkin Park sorai néha igazi himnuszként él-
nek a fejemben és ma is ugyanolyan érzést vál-
tanak ki, mint mikor először hallottam azokat…
valami örök érvényű érzést ad, ami túl egy jól 
csengő egy nyári slágeren, amit a májusi nap vi-
rágoztat fel és szeptember első levélhullása visz 
el, valami időtlent, ami valami mélyen személyes 
kötődéssel csatlakozik az ember életéhez, leg-
mélyebb énjéhez.

A Linkin Park egyszer járt Magyarországon.
Hogy miért nem mentem el a koncertjükre?
Nincs erre jó magyarázat… de szerintem egy-

szerűen csak azt hittem még annyi időm van, 
hogy majd még lássam őket élőben.

Szerintem egyszerűen csak nem is gondol-
kodtam, mert még bőven sok lehetőséget láttam 
arra, hogy majd később ott jelen legyek…

Aztán történt egyszer, hogy este 10 óra magas-
ságában megnyitottam a DailyMail oldalát - mert 
hogy az nálam évek óta a napi rutin része. Napjá-
ban egyszer, de van, hogy többször is felmegyek 
és végignézem mi hír a nagyvilágban, kincsesbá-
nya ez a társasági beszélgetések feldobására.

Szóval megnyitottam az oldalt és a nyitó cikk 
nem volt más, a breaking news nem volt más, 
mint hogy Chester öngyilkos lett…

Tudom, kétszer nekifutottam a cikk olvasásá-
nak, mire megértettem, hogy miről is ír - mert 
persze értettem a szavakat, de ott volt az önvé-
delmi kétely, hogy talán mégis rosszul állt össze a 
szavak értelme a fejemben…

De nem! Pont az volt leírva, amit először ol-
vastam!

És nincs már se idő, se lehetőség...

Chris Cornell - aki szintén öngyilkos lett – szüle-
tésnapján, Chester barátja után ment

Jelenés.
A rajongás egy olyan mély elköteleződés, 

ahol mágnesként vonz magához egy a rajongás 
tárgyaként kiválasztott ikon, aki egyszerre legbi-
zalmasabb kapcsolatunk., de közben egy a való-
ságban soha be nem teljesülő kötődésünk. Ahol 
egy alá - fölé rendelt viszonyrendszer áll fent, s ra-
jongóként a felnézek Rád, iszom a szavaidat, kö-
réd építem életemet-élménye lengi körbe ezt a 
misztikus kapcsolatot, ahol oltárod előtt áldozok 
és bármit megadok, csak hogy egy részt birtokol-
hassak belőled, hogy minél közelebb tudhassa-
lak magamhoz.

Mert mágnesként vonzol magadhoz és ott 
egyensúlyozol a földi és valami elérhetetlenül 
félisteni állapot között

És ennek a rajongói létnek van 3 olyan alappil-
lére, aminek mentén kialakul az a dinamika rajon-
gó és rajongása tárgyát képező bálvány között, 
ami töretlenül fenntartja a rajongás állapotát és a 
köztük lévő kapcsolatot.

1) Kötődés
Szabad…
Ki ne szeretné azt érezni, hogy valaki ismeri őt, 

ismeri szíve - lelke legrejtettebb vágyait?
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Ki ne szeretné azt érezni, hogy valaki formát 
tud adni azoknak az érzéseknek, gondolatok-
nak, amik benne is ott vannak - talán soha ki nem 
mondva?

Ki ne szeretné azt érezni, hogy valaki képviseli 
mindazt, ami saját maga számára is a legfonto-
sabb érték?

És egyszer csak hirtelen valaki megjelenik és 
élő, hús - vér valóságában megtestesíti mindazt, 
ami számomra, szívemnek is oly fontos.

Hogy hangot kapnak azok a gondolatok, ami-
ket én is elmondanék.

Hogy testet öltenek azok az érzések, amiket én 
is éreznék.

Hogy mindennapi rutinként éli valaki azt az 
életet, amit én is megélnék.

A kötődést a rajongásom tárgyát képező em-
ber indítja el.

Legalitást ad megjelenésével mindannak, ami 
addig ott csendben - bennem a rajongóban - 
bennem volt.

És milyen felszabadító az a pillanat, amikor va-
laki helyettem hangot ad és megtöri a csendet.

Nekem rajongónak “már csak kötődnöm kell” 
oda.

Az első szó, a csendet megtörő - és ezzel a 
megítéltetés súlyos terhét rólam levevő első lé-
pést megtette.

Nekem már csak kötődnöm kell a felelősség-
vállalás, a megítéltetés súlya nélkül!

Szabad lesz érezni.
Szabad lesz megélni.
Szabad lesz elmondani.
Szabad lesz magamat átadni.
Mert a rajongásom tárgyát képező bálvány 

felállt a piedesztálra, kiállt a világ elé és hangot 
adott…hangot adott hangján keresztül nekem ra-
jongónak.

Ha valaki megengedi, hát megélem…
Ebből az origóból indul a rajongói lélek!

2) Valahova való tartozás érzése
Egy nagy rajongói családdal gazdagodik az 

életem.
A rajongás tárgyát képező bálvány körül egy 

rajongói csoport alakul ki, aminek origója maga a 
tehetség - a rajongás tárgyát képező bálvány - és 
körülötte darts tábla-szerű elrendeződésű kon-
centrikus körökben ott vannak a rajongók.

Vannak a nagyon belső körökbe tartozók - a 
kemény mag - és ahogy haladunk egyre kijjebb a 
koncentrikus körök mentén úgy látunk egy egyre 
lazuló kapcsolatot rajongó és rajongásának tár-
gya között, illetve kapcsolati szorosságot rajongó 
és rajongó között. Az origó körül lévő rajongók 
alkotják a nukleáris családot és ahogy haladunk 
egyre kijjebb a koncentrikus körökön úgy lesz 
egyre távolabbi rokoni viszony.

3) A be nem teljesülés
Az elérhetetlen mindig vonzó.
Az elérhetetlen folyamatosan fenntartja a fi-

gyelmünket.
Az elérhetetlen aktív mozgásban tart, melynek 

fókusza a remény, hogy az elérhetetlen egyszer 
elérhetővé válik.

Oltárokat és szentélyeket emel a rajongó. 
Képzeletében újra és újra eljátszik a gondolattal, 
hogy milyen lenne, ha…

Ha rajongásának tárgyának közelébe kerül-
ne…

Ha személyesen megismerhetné és őt – mint 
rajongó – is ismerné bálványa…

Ha része lehetne mindennapjainak…
Ha közelében lehetne és minőségi időt tölt-

hetne el vele…

Van annyira valóságos, hogy kitartóan higgyen 
és fenntartsa az érdeklődést és a rajongást a ra-
jongásunk tárgyának bálványa és pont annyira 
mágikusan misztikus, hogy mágnesként vonzza 
folyamatosan a földi halandó embert.

Pont annyira közeli, hogy lássa a rajongó, elér-
hetőnek érzékelje rajongása tárgyának bálványát 
és pont annyira távoli, hogy folyamatosan moz-
gásban tartsa, hogy konstans nagyságú távolsá-
got fenntartva folyamatosan a nyomában marad-
jon rajongása tárgyának.

És a karizma, amivel a rajongó bálványa ren-
delkezik pont olyan erős és konzekvensen fenn-
tartott, hogy mágnesként vonzza és maga mellett 
tartsa a sok rajongót.
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Az Unokaprogram
Kovács Zsófival beszélgetek. Zsófi fiatal anyuka, egyvalaki a fiatalabb korosztályból, aki más-

hogy álmodik már jó pár éve. Ő az, aki megálmodta az Unokaprogramot, és egy éve álmát már 
anyagba is öntötte. 

RÓNAI KATALIN

Nagymama vagyok, ami egy fontos idő-
szak egy idősebb hölgy életében. Azért is 
tudom mennyire fontos ez a kapcsolódás, 
mert mondhatni, nekem nem voltak regná-
ló nagymamáim, nagyapám meg végképp 
nem, hiszen, mielőtt a világra jöttem, ők már 
fentről kukucskáltak lefelé. De apai nagyma-
mám sem élt, mivel édes-
apám születése után két 
nappal ő is felköltözött a 
másik dimenzióba, anyai 
nagymamám pedig, más 
típusú ember volt, a sok 
szenvedés okán, melyet 
megélt, sosem tudott öt 
unokája igazi nagyma-
mája lenni. Emlékszem, 
milyen jókat kacagtunk, 
amikor sosem tudta a 
nevünket, hisz elméjét 
már erősen támadta a 
demencia, lelkét elfüg-
gönyözte a meg nem 
értés fátyla, rátelepedett 
a megélt kor súlya. Ked-
venc mondása, amellyel 
mindig válaszolt, bármi-
lyen történet került szó-
ba esetleges családi ösz-
szejöveteleken, az a „az 
semmi!”, volt és mindezt 
egy kézlegyintés követte, amelyre mi unokák 
kórusban azt válaszoltuk nagy kacagás kísé-
retében, hogy „ez a valami!”. Lehet, ha nem 
rázza meg őt annyiszor az élet, akár meg is 
sértődhetett volna ezen alkalmakkor, de azt 
hiszem, nem is értette, mi ez a nagy vihán-
colás.

Sokszor, persze, én sem értem az uno-
káimat. Ez az élet rendje, hiszen, ők egész 

máshoz kötődnek, nem beszélve arról, hogy 
mennyit változott a fókusz az elmúlt évtize-
dekben. Mégis egy bizonyos, hogy nem le-
het elhagyni a kapcsolódást, mert minden 
korosztálynak szüksége van arra, hogy kap-
csolódjon a másikkal, szeretetben, megér-
tésben, érintésben, ölelésben. 

Régen Magyarorszá-
gon is együtt élt több 
generáció, s bár bizo-
nyára nem volt az sem 
súrlódásmentes, ma már 
nehezen fér meg egy fe-
dél alatt két-három gene-
ráció, akkora a változás, 
annyira más az életvitel. 
Sokan az idős generáci-
óból egyedül maradnak, 
akár a társuk halála, vagy 
az egyre gyakoribb válá-
sok miatt, nyugdíjazásuk 
idején gyerekeik folyama-
tosan dolgoznak, az uno-
kák élik a saját életüket. Ez 
egy nehéz időszak annak, 
aki azt érzi ilyenkor, hogy 
már nincs rá szükség, ek-
kor elindulhat a leépülés, 
ez előbb- utóbb a beszű-
küléshez, zárkózottság-

hoz vezet, majd érkeznek a betegségek, és a 
demencia ott kopogtat az ajtón.

Kovács Zsófira a vállalkozó anyukák olda-
lán talált poszt hívta fel a figyelmem. Meg-
kerestem, mert nagyon kíváncsi voltam arra, 
hogyan születik meg egy fiatal anyuka fejé-
ben az az ötlet, hogy újszülötteket és időse-
ket kapcsoljon össze a gyógyulásért, a szere-
tet áramoltatásáért, az idősek jóllétéért. 
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Kedves Zsófi! Kérlek, beszélj nekem az ötlet 
megszületéséről és mindarról, ami azóta tör-
tént az életedben!

2015-16. lehetett, amikor elveszítettem a nagy-
szüleimet, ők nagyon nagy hatással voltak rám, 
nagyon önzetlenek és kedvesek voltak, nagyon 
szerettek minket. Ők sosem voltak magányosak, 
hála az égnek, együtt élték le az életüket, és ami-
kor eltávoztak, nagyon sokszor eszembe jutott, 
hogy miért is nem töltöttem velük több időt. Miért 
hittem azt, hogy ők örökké velünk lesznek, hogy 
az én gyerekem ballagásán is ugyanúgy ott lesz-
nek, mint ahogy az enyémen ott voltak. Azt érzé-
kelem, a tinédzser korosztály azt gondolja, hogy 
a nagymama és a nagypapa mindig ott lesz velük, 
főleg, ha aktívak, és fittek, és megtalálják a han-
got az unokákkal. Megfogalmazódott bennem az 
ötlet, és szerettem volna megszólítani a fiatalokat, 
hogy a nagyszülőkkel töltsenek több időt, és eset-
leg kevesebbet más, esetenként nem ilyen fontos 
kapcsolódásokkal, hiszen az az időszak már nem 
visszafordítható, ha a nagyszülők felköltöznek az 
égbe. Az volt az első gondolatom, hogy legyen 
egy olyan szervezet, amelyik egyetemista önkén-
tesekkel idősotthonokba, vagy idősekhez a saját 
otthonukba járva kapcsolódnának az idősekkel. 

Ezt az ötletet 2016-ban még elraktam a fiókba, 
hiszen elképzelésem sem volt, hogyan lehet ezt 
alapítványi szinten létrehozni, és teljes állás mel-
lett megvalósítani, vagy az, hogy hogyan lehet 
egy önkéntes munkát beleilleszteni az életünkbe, 
s egyáltalán, hogyan lehet ebből megélni, ha tel-
jes állásban szeretné az ember tenni a jót. 

2021-ben egyszer csak „szembejött” velem 
Fábián Sára, az Amigos a gyerekekért vezetőjé-
nek Social Startup Management kurzusa. A kur-
zusnak pont az volt a lényege, hogy megtanuljuk, 
hogyan juthat el az ötlet a megvalósulásig. 

Ez egy többhetes kurzus volt, amelyben lehe-
tőséget kaptam – ahogy más részvevők is –, hogy 
rálássunk és megtanuljuk, hogyan tudjuk megte-
remteni azt az ideális vállalkozást, amelyben főál-
lásban tudunk koordinálni és segítőként dolgozni. 

Jelentkeztem erre a kurzusra az ötletemmel, 
ami akkor még az egyetemisták–idősek összekap-
csolásáról szóló programötletem volt. A kurzuson 
változott meg a terv a fejemben és a szívemben, 
és fogalmazódott meg, hogy milyen jó lenne, 

hogyha az összes generációt be tudnánk vonni, 
az ovisoktól, az általános iskolásokon, gimnazis-
tákon, és egyetemistákon át mindenki benne le-
hetne. Azt éreztem, hogyha kiskorban elkezdjük 
az erre való figyelést, akkor mire felnő ez a nem-
zedék, lehetséges, hogy egész más szemmel néz, 
más szemlélettel fordul majd saját nagyszülei, és 
az idősebb nemzedék felé és fordítva, nyitottab-
bak lehetnek a fiatalok felé idősek is és bármilyen 
témában képesek lesznek egymás felé közeledni.

A kurzuson azt a tanácsot kaptam Sárától, 
hogy kezdjem el és csináljam. Elindultam hát, és 
a hat hónapos kisbabámmal a karomba bemen-
tem Veszprémben az egyik idősotthonba. Ott 
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megkérdeztem a személyzetet, hogy „vevők” len-
nének-e az ötletemre. Amikor beléptem az idősott-
hon aulájába, azonnal körénk gyűltek a nénik.

Csak azt érzékeltem, hogy ez jó, hiszen nem-
csak, hogy teljesen odavoltak a kisfiamtól, hanem 
mint kiderült, van köztük egy olyan néni, aki az 
ápolók elmondása szerint sosem mosolyog, sem-
milyen programon, és ez a néni tárt karokkal és 
hatalmas mosollyal várta a kisfiamat. Könnyű volt 
megkönnyezni ezt a pillanatot. 

Ekkor eldöntöttük, hogy elkezdjük ezeket a ta-
lálkozásokat ott az otthonban. Ezek a találkozók 
lassan egy éve már, 2021. június 9-e óta folynak, 
változatlan intenzitással, kéthetente. 

Első időkben önkéntes zeneterapeutát sike-
rült bevonnom, de idéntől tiszteletdíjban része-
sülnek. A baba-mama párosoknak még ingyenes 
a foglalkozás, de a jövőben elképzelhető, hogy 
lesz egy minimális díja a foglalkozásnak, mellyel 
az alapítványt támogathatják.

Következő lépcsőfok az, hogy óvodákat, isko-
lákat, és gimnazistákat és egyetemista diákokat 
kössünk össze idősotthonokkal, vagy egyedül 
élő idős emberekkel, akik valamilyen célt keres-
nek az életükben. Az otthonok falain kívül is sze-
retnénk gondolkodni a továbbiakban, és olyan 
közösségeket létrehozni egyes településeken, 
ahol fiatalok és idősek közösen tölthetnek időt. 
Fontos célunk az elmagányosodás ellen tenni, 
de emellett a demencia megelőzésében is sze-
retnénk szerepet vállalni.

Évekkel ezelőtt havi rendszerességgel jártam 
egy evangélikus szeretetotthonba Újpestre, kéz-
műves foglalkozásokat tartani. Az idős nők és 
idős férfiak körbeülték az általam berendezett 
asztalt. Volt, akit tolószékkel toltak oda, csak 

hogy társaságban legyen, hogy a benne kiala-
kult mélységes feketeségből kiszakadjon akár 
arra az egy-két órára. A gondozók bekapcsolták 
a 60-as, 70-es évek ismert slágereit, melyek anno 
a rádióban dallamtapadásig szóltak. Emlékszem 
egy nénire, aki végigénekelte a foglalkozást, 
amúgy egy szót se szólt sosem, de a kézügyes-
sége mutatta, valamikor alkotó ember volt. Az 
általam adott instrukciókat azonnal befogadta, 
magam és a gondozók legnagyobb csodálatá-
ra alkotott, elsők közt lett készen, miközben az 
alkotáson és a zenén kívül talán nem is létezett 
semmi és senki számára. 

Milyen tapasztalatokat gyűjtöttetek ez alatt 
az egy év alatt?

Olyan programokat szeretnénk ajánlani, 
amelyek segítségével frissen tarthatják testi-lel-
ki-egészségügyi vonalon magukat az idősek, 
hogy erre milyen nagy szükség van, ezt számos 
kutatás alátámasztja. A kutatásokban kihangsú-
lyozzák, hogy a demencia ellen megelőzéssel 
lehet tenni, akkor nincs már más lehetőség vál-
toztatni, csak késleltetni a folyamatot, amikor az 
idős embert elérte. Most úgy néz ki, hogy a Neu-
rokognitív Kutatási Központ kapcsolódik velünk, 
és mérni fogják a programok idősekre gyakorolt 
hatását. Ezek a mérések segíthetik munkánk irá-
nyultságát és a programok fejlesztését, valamint 
azt, hogy hogyan lehet mindezeket beépíteni a 
megelőzésbe. 

Külföldi országokban már megszokott, hogy 
óvodát, bölcsödét az idősotthon szomszédságá-
ba telepítenek azért, hogy kapcsolódhasson a 
fiatal és az idős generáció egymással. Magam is 
voltam olyan továbbképzésen – pont az evangé-
likus idősotthonban való foglalkozásaim tartásá-
nak kapcsán delegált az otthon –, ahol egy vidé-
ki otthon vezetője egy ilyen kezdeményezésről 
beszélt nekünk, amely az óvodások és idősek 
közös programjaira épülő gyógyító programso-
rozatról szólt.

Vannak-e más országokból kutatási tapasz-
talatok, amelyekre támaszkodhattok a progra-
mok tervezésében, szervezésében?

Vannak ilyen kutatások, de fizetősek, amit egye-
lőre még nem engedhetünk meg magunknak és 
ezért nem nagyon tudunk mélyebbre merülni ben-
nük, viszont a rövid összefoglalók a kutatásokról, 
amibe betekintést nyerhetünk azt mutatják, hogy 
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van értelme az ilyen programoknak, és jó hatással 
van az idősekre és fiatalokra is. Vannak olyan terve-
ink, hogy akár nyugdíjas pedagógus bácsi korre-
petáljon egy kollégiumban vagy napköziben, ezek 
azok a részletek, amelyek még nincsenek kiforr-
va. Most egy fejlesztő csapattal dolgozunk azon, 
hogy ezeket a kérdéseket helyre rakjuk. Vannak 
olyan ötleteim is, hogy fiataloknak és időseknek 
létesüljenek olyan könyvklubok, ahol ugyanazokat 
a könyveket olvasnák el a fiatalok és az idősek is, 
aztán együtt beszélgethetnének a rájuk tett hatá-
sokról. Szóval, rengeteg ötletem van, és remélem 
a megvalósulás is minél hamarabb megtörténik, 
mert tudom mindezeknek a programoknak élete-
ket megváltoztató ereje lehet.

Nagyon fontos lehet a középút megtalálása. 
Az idős ember úgy kapcsolódjon a fiatalabbhoz, 
hogy ne akarja az útját meghatározni, lehetőség 
szerint ne korlátozza a kibontakozást, de a fiatal 
is bátran kérjen tanácsot, segítséget, és azokat 
élje is meg, próbálja meg megvalósítani, hiszen 
az a bölcsesség, amely az idős ember sajátja, 
mégis csak egy életen át formálódott, szépült. 
Természetesen, mindezt szeretettel, a másik em-
ber felé forduló figyelemmel és tisztelettel lehet 
és kell megvalósítani. 

Már alapítványként működtök? Hogyan tud-
játok ezeket a programokat, a munkatársakat 
finanszírozni? 

Márciusban lett alapítvány az UNOKA. Egy 
évig nem volt semmilyen forrás, de idén a Design 
Terminál és a Nemzeti Tehetség Központ által 
meghirdetett Start program ötletpályázatán elin-
dultam az UNOKA ötletével, amit be is válogattak 
a kiválasztottak közé. Ez egy intenzív 6 hetes vál-
lalkozásfejlesztő mentorprogram volt, ami mellé 
anyagi támogatás is járt, így elindulhatott egy 
nagyobb szintlépés a szervezetben. Június 10-én 
volt a program záró alkalma, ahol bemutathattam 
az UNOKA jövőképét. Hálás vagyok az itt szerzett 
tapasztalatokért, tudásért és kapcsolatokért. 

A Start program támogatása segít abban, hogy 
lefektessük az alapokat, hogy felépítsük a szerve-
zet működési elvét, kidolgozzuk a programokat 
és elindítsuk őket. Most azon is dolgozunk, hogy 
vállalatokkal kapcsolódva támogatókat találjunk 
a fenntarthatóság érdekében. Remélem, hogy 
mindezek két-három hónap alatt beindulnak a 
baba-mama foglalkozások mellett.

Kik a segítőid, hogyan tudod ezt a rengeteg 
munkát, a sok számítógép előtt ülést megvaló-
sítani kisbaba mellett?

Egy évig egyedül csináltam, de aztán ahogy 
jöttek a további ötletek és álmok, hogy milyen 
jó lenne ezt kiterjeszteni, és egy nagy szerveze-
tet építeni, kezdtem érezni, hogy ehhez egyedül 
kevés leszek. Távol vagyunk mindenkitől, így se-
gítségem nincs. Az éjszakák és a baba alvásideje 
az, amikor tevékenykedem. Férjem vendéglátós, 
nagyon sokat van távol, de abban az egy két nap-
ban nagy segítség, ha elviszi játszótérre, amíg én 
tudok dolgozni kicsit az Unokán.
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Viszont érzem, hogy kell a csapat hosszú 
távon. A szervezetfejlesztőkkel ezen is dolgo-
zunk, hogy megnézzük, milyen területre mi-
lyen önkéntest vagy munkaerőt vegyünk fel 
a jövőben, hogy egy jól működő szervezet le-
hessünk. Egyedül kevés az ember egy ekkora 
álomhoz. Szükség van több nézőpontra, a kü-
lönböző tudásra, hogy elérjük a célunkat. 

Befejezésül, kedves Zsófi, kérlek, mondd 
el, hogyan lehet hozzátok kapcsolódni, ön-
kéntesként, vagy egyéb módon!

Minden segítségnek örülünk. Aki segíteni 
szeretne akár tudásával, kapcsolatrendszerével 
vagy egyéb bármilyen formában, vagy intéz-
ményként érdekli a programunk, email formájá-
ban vegyék fel velem a kapcsolatot. 

Nagyon köszönöm Zsófi a beszélgetést, 
örülök, hogy megismertelek és hogy az ol-
vasóinkkal is megismertethettelek téged és 
a programot, amely egyedülálló Magyaror-
szágon. Végtelen tisztelettel vagyok a prog-
ramod, és a lelkesedésed irányában és kö-
szönöm, hogy megosztottad velünk mindezt, 
meg azt, amit idáig már megéltetek, meglép-
tetek, elsősorban a te végtelen hited, munkád, 
és akaratod segítségével. 

Számomra nagy megtiszteltetés, hogy felkér-
tél az interjúra. Nagyon köszönöm a lehetősé-
get. Az email cím, amelyre írni lehet: 

zsofi@unokaprojekt.hu

www.unokaprojekt.hu

Fotók: Ádám Judit ,Tudósné Ódor Eszter

mailto:zsofi%40unokaprojekt.hu?subject=zsofi%40unokaprojekt.hu
https://www.unokaprojekt.hu/
https://biorose.hu/termekek/
https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
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Harmincas 
éveiben járó, 
kellemes be-
nyomást keltő, 
magasan kva-
lifikált, a saját 
szakterületén 
saját erőből 
magas pozíci-
ót elért /önál-
ló vállalkozást 
felépítő nők, 
stabil – stabil-
nak hitt – pár-
kapcsolattal/ 
házassággal, 
amiben anya-
gilag prospe-
rálóbbak, mint 
társuk, azaz 
anyagi biztonságot nyújtóak önmaguk és 
ezen keresztül párjuk számára. Viszonylag fi-
atal gyerekkel rendelkező vagy gyereket ter-
vező nők rendezett egzisztenciális és anyagi, 
családi háttérrel, akik egy irigylésre méltóan 

t ö k é l e t e s 
idillből hirte-
len a szakítás/
válás, a meg-
csalva és el-
árulva levés 
rémületében 
találják magu-
kat, amire az 
első reakció 
a kényszeres 
b i z o n y í t á s i 
vágy…

… h o g y 
még jobb, 
hogy még tö-
ké le tesebb, 
még inkább 
az elvárások-
nak megfele-

lő, még többet a másiknak megadó legyen, 
hogy még inkább bebizonyítsa...

A 3 pontosan elkülöníthető fázis, a „Hol 
keressem?” útjának 2. és 3. fázisa ezt hozza el 
az ezen az úton haladó nők életébe.

PÁLI PATRÍCIA

Hol keressem?
Egy a háttér, egy az út, egy az illúzió, egy a kérdés
– de mi a te személyes történeted? II/II.
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2. fázis
Hol keressem magamban az „énemet”, ami-

ről eddig nem is tudtam, hogy olyannak len-
nie kellene?

„Építsd tudatosan önmagadat!” pillér építésé-
nek a kezdete.

Hol keressem meg azt a részemet, amiről nem 
is tudom, hogy van, amit soha nem építettem?

Miután a veszteség 
kríziséből kilépünk és 
maguk mögött hagyjuk 
az első szakasz - a gör-
csös ragaszkodás fázi-
sát - rémült döbbene-
tét, azt a félelmet, hogy 
a férfi elvesztésével az 
életét veszti el a nő, a 
félelmet, hogy életkép-
telen lesz párja nélkül, 
megérkezünk a máso-
dik fázisba.

Amikor elkezdenek egy másik lábat növeszte-
ni, akkor kezdik ezek a nők megérteni, hogy az 
élet nem csak puszta szenvedés és magányo-
san megküzdendő harc, hanem egy hely, ahol a 
harcon túl ott van az örömnek, az élményeknek, 
a boldogságnak, a kényelmesen megélhető pil-
lanatoknak a helye. Ahol az embernek lehetnek 
valódi és emberi vágyai, ahol szólhat róla is a pil-
lanat, amit örömmel teljesít az őt szeretettel kö-
rülvevő emberek csoportja, a hely, ahol nem csak 
adni kell, hanem ahol kapni is lehet szabadon!

A második fázis az én építés folyamata lesz, 
ahol a nyitó kép maga lesz az üresség.

Szorgalmas, kitartó, megbízható - ennek a tri-
umvirátusnak a Bermuda háromszögéből indu-
lunk ki, amikor elkezdjük megkeresni az “ént”.

Teljesen ismeretlen terepre tévedünk kliense-
immel, ahol olyan végtelenül triviális, de számuk-
ra mégis teljesen idegen dolgokról kezdünk el 
beszélni, hogy:

”Kik is ők valójában?”

Hogy túl minden tudatosan felépített szakmai 
szerepen kik is ők, mint emberek?

Milyen emberi értékekkel rendelkeznek?
Miért is szerethető emberek ők a saját jogu-

kon?

Az önismereti út, az „Építsd tudatosan ön-
magadat!” láb felépítése a múltban gyökerező 
családi minták, a kizárólag az „Építsd tudatosan 
pályafutásod!” fókuszra szűkülő énkép kizáróla-
gosságának feloldásán és az önkorlátozó hiedel-
mek feldolgozásán keresztül, a saját igények és 
vágyak felismerésén, természetes megélésén és 
azok környezet felé való kommunikálásán keresz-
tül vezet. Amin keresztül végezetül eljutunk köl-
csönösségen alapuló emberi viszonyok létének 

elfogadásához.
Az „Építsd tudato-

san pályafutásodat” és 
az „Építsd tudatosan 
önmagadat!” pillérek 
összhangba hozása és 
az énen belüli szerepük 
és viszonyuk kidolgo-
zása és helyes arányaik 
megtalálása a nők szá-
mára egy valóban ki-
egyensúlyozottan meg-
élhető új élet kezdete. 

3. fázis
Hol keressem meg magamnak azt az em-

bert, aki végre méltó társam lehetne?
 
És, hogy mi lesz az egész folyamat vége?
Egy nagy kérdés: „Hol keressem?”
Értem, hogy ki vagyok!
Felépítettem azt, akivé válni szerettem volna!
Tudom, hogy mire vágyok!
De vajon létezik olyan ember a valóságban, 

akit társamul el tudnék képzelni?

És azok a nők, akik tudatos munkával és kont-
rollal építették fel újra az életüket, szembesülnek 
életük legnehezebb helyzetével, hogy tökéle-
tesen semmi kontrollal nem rendelkeznek ezen 
helyzet felett és talán hiába volt az egész önis-
mereti munka és szemfelnyitás. Mert lehet, hogy 
ezzel sodorták magukat egy olyan helyzetbe, ami 
miatt az örök magányra kárhoztatták magukat. 
Mert lehet a föld nem hord a hátán olyan férfit, 
aki „méltó lenne” egy párkapcsolatra vele.

Már önmaguk méltányolása okán sem tudják 
becsukni a szemüket és méltatlan kompromisszu-
mokba belecsúszva megalkudni egy előre látha-
tóan diszfunkcionálisan és nem egyenlő szinten 
köttetett kapcsolatra.

Már önmaguk méltányolása okán sem tudják 
becsukni a szemüket és méltatlan kompromisszu-
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mokba belecsúszva újra kezdeni egy olyan pár-
kapcsolatot, amiből legutóbb „szabadultak”.

Csak marad a kínzó kétely, hogy ebből a hely-
zetből hogyan állnak fel és építenek egy új életet, 
amiben nem a magány a részük, hanem egy bol-
dog párkapcsolat.

És ahogy elkezd telni az idő és a vágyott társ 
csak nem érke-
zik meg, elkez-
dik ezek a nők 
az önismereti 
munkát egy 
hibaként meg-
élni, ami miatt 
úgy érzik, irreá-
lis illúziók után 
vágynak.

H i b a k é n t , 
amit ki kell javí-
tani.

Hol keres-
sem még ma-
gamban a hi-
bát, amit még 
kijavítva végre 
társra találha-
tok?

Mert az első 
és jól berögzött 
reakció és a kör-
nyezetből jövő 
segítő, sejtető 
sugalmazás is 
erre viszi a fó-
kuszt! 

„Csak lejjebb 
kellene adni az 
igényeket!” – 
jönnek a segítő 
tanácsok.

De ez már 
nem járható út, 
hiszen azt már 
tudja az ezt 
az utat bejárt és magát végre valamire tartó nő, 
hogy az igények leadása milyen párkapcsolathoz 
vezet…

De akkor hol a „megoldás”? Hol a társ, kire 
mindig is vágyott?

Hol keressem? 
Bízzak a csillagokban vagy fogadjam el sorso-

mat?

Hogyan épül fel ez a történet?
Én - saját praxisom tapasztalatairól tudok me-

sélni - nagyon pontosan látható elemeket látok.
Hogyan, milyen családból jönnek?
Milyen anyai mintát látnak?
Az apák milyen szerepet töltenek be a család-

ban és ezzel milyen párkapcsolati mintát adnak?
Mi az a mondat, ami, mint irányt adó intelem 

meghatározza 
ezeknek a nők-
nek az egész 
sorsát? 

Milyen pár-
kapcsolatokat 
kerestek “ébre-
désük előtt”?

Miért és mi-
lyen tökéletes 
pillanatra vár-
nak a gyermek-
vállalással kap-
csolatban?

Miért lesznek 
teljesen vakok 
emberi értéke-
ikre?

Hogy ho-
gyan épül fel 
egy méltó pár-
kapcsolat iránt 
igény az “Építsd 
tudatosan ön-
magadat!” mun-
ka végeztével?

Hogyan te-
vődik fel a fáj-
dalommal teli 
kérdés a “Hol 
keressem?”

Merre vezet 
út a “Hol keres-
sem?” kétség-
beesett felisme-
résén túl?

Én itt leszek, hogy elmeséljem milyen építő-
kövek építenek egy olyan életet, ahol az “Építsd 
tudatosan pályafutásodat!” egylábon kín keserv-
vel előre haladó életének teljhatalma valósul 
meg, s innen hogyan vezet út az “Építsd tuda-
tosan önmagadat!” pillér felépítésével egy mél-
tóbb élet felé, egy életbe, ahol már csak a nagy 
kérdés maradt: 

„Hol keresselek életem másik fele?”
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http://www.szeghykrisztina.hu/konyvek.html
http://www.szeghykrisztina.hu/babahivogatoprogram.html
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SZEGHY KRISZTINA

„Persze, hogy félek a szüléstől…”
Hogyan lehet a szülés a fogantatás akadálya?

Miért magától értetődő tény, hogy fé-
lünk a szüléstől? Hiszen alapvetően egy 
természetes folyamatról van szó, a női test 
erre „készült”, hogy utódokat hozzon a vi-
lágra. Mégis rengeteg félelem, szorongás 
tapad hozzá. 
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Te mit tudsz a saját születésedről? Hogyan születtél, 
milyen élmény volt édesanyádnak? Mindig meglepő, mi-
kor azt a választ kapom a velem szemben ülő, babára vá-
gyó hölgytől, hogy tulajdonképpen semmit. Általában ő 
is elcsodálkozik azon, hogy az élete indulása, a megérke-
zése a világba mennyire nem volt téma a családjában. El-
gondolkodik rajta, hogy vajon miért, és általában rögtön 
hozzá is teszi: egyébként sem voltunk az a „beszélgetős 
család”. Régen a szexualitás, a születés, de akár az érzé-
sek is tabu témának számítottak a szülők és a gyerekek 
között. Sokszor 30 év kell hozzá, és önismereti munka, 
hogy az immár felnőtt nő odaálljon az édesanyja elé, és 
feltegye a kérdést: „Anya, elmeséled, hogyan születtem?” 

A születés, a szülés fontos témája a Babahívogató 
Programnak, mert az ettől való félelem sokszor olyan lelki 
gátat képezhet, amely akadályozhatja magát a foganta-
tást, vagy a várandósság sikeres kihordását is. Aki semmit 
sem tud a saját születéséről, mert ezt a témát hárították, 
tabuként kezelték, az nem tudatosan, de a szőnyeg alá 
seperheti a saját gyermeke majdani születésével kapcso-
latos esetleges szorongásait is. 

Márpedig minden várandósságnak egyszer véget kell 
érnie egy boldog végkifejlettel: a baba megszületésé-
vel. Nem mindegy, hogy ehhez az eseményhez hogyan 
állunk hozzá, milyen történeteket hallottunk ezzel kap-
csolatban a saját születésünkről, vagy a családban, baráti 
körben született babák érkezéséről. 

Az anyák megmentője

Harminc éve lett július elseje a magyar egészségügy 
napja, másnéven Semmelweis-nap. Ha a jeles napot nem 
is feltétlenül tudjuk azonnal elhelyezni a naptárban, de a 
névadóról, Semmelweis Ignác magyar orvosról, az „anyák 
megmentőjéről” általában mindenki hallott. 

A XIX. században még rendkívül magas volt az édes-
anyák szülés utáni elhalálozása, amelynek a gyermekágyi 
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láz volt az egyik fő kiváltó oka. Semmelweis mu-
tatta ki, hogy az orvosok kézfertőtlenítésének a 
hiánya az, ami miatt a szülő nők akár kétharmada 
belehal a szülés utáni fertőzésbe. Több vegyszer 
kipróbálása után végül a klórt választotta fertőtle-
nítőszernek, és kötelezte az orvosokat, orvostan-
hallgatókat és az ápolószemélyzetet a szülészeti 
osztályra való belépés előtti klóros kézmosásra. 
Munkásságával 1 % alá szorította le a gyermekágyi 
lázból adódó anyai halandóságot. 

Bár a születések körülményei javultak, a szülés-
hez kapcsolódó félelmeink nem csökkentek, sőt, 
az utóbbi évtizedekben inkább erősödtek. 

Miért félünk a szüléstől? 

Leginkább talán azért, mert mára a szülés szinte 
teljesen elvesztette természetes jellegét, és orvosi 
privilégium lett. Akár a halál, a születés is kórházon 
belül zajló, misztikus eseménnyé vált, amelyhez or-
vosok közreműködése szükséges, és amire előre 
készülni kell. Megfelelő szakembert kell választani, 
akiben megbízhatunk, akire rábízhatjuk a saját ma-
gunk, és a születendő gyermekünk életét. 

Önmagában ez a tény, hogy egy szülést ennyire 
meg kell tervezni-szervezni, „nehogy baj legyen”, 
szorongást keltő. A jelenleg várandós kismamák, 
vagy várandósságot tervező leendő anyukák szá-
mára még inkább az, hiszen az új rendelkezések 
értelmében nem lehet szabadon kiválasztani az 
orvost, akinek bizalmat szavaznának.

Szorongást okoz a szülés várható lefolyása is. A 
nők többsége sosem látott még természetes szü-
lést, hiszen a szülések az 1950-es évektől bekerül-
tek a kórházakba, már nem otthon, családi körben 
zajlanak. A babára vágyó nőnek általában fogalma 
sincs, hogy mire számíthat a szülés folyamán, nem 
tudja, hogy milyen lehetőségei vannak a baba vi-
lágra hozatala közben, és nem hallott még Michel 
Odent munkásságáról sem.

Ellenben bizonyos, hogy legalább egy, de mini-
mum több olyan történetet hallott akár a saját szü-
letéséről, akár barátnőktől, ismerősöktől, amely-
ben elrettentően fájdalmas, szinte kibírhatatlan 
eseményként írták le a történteket.

Félelem a kiszolgáltatottságtól

Ezek a „horror-sztorik” fokozzák a kiszolgálta-
tottság érzését a nőben, és erősítik a szorongását. 
Ha pedig egy nő a vajúdás alatt szorong, fél, akkor 
stresszhormonok kezdenek termelődni a testé-
ben. Ez pedig ahhoz vezet, hogy nem termelődik 

az oxitocin, a szülést segítő hormon, akadályozva 
a szülés normál folyamatát. Ilyenkor az orvostudo-
mány beavatkozik, és mesterséges oxitocin-injek-
ciót ad a szülő nőnek (ami egy hirtelen nagy löket 
lesz jelentős fájdalommal), vagy császármetszéssel 
segítik világra a magzatot. Tulajdonképpen ebből 
a helyzetből jönnek létre aztán a női ismerősök kö-
rében hallott elrémisztő szüléstörténetek. 

Ez ellen küzd Michel Odent, francia orvos, szü-
letés-specialista. Odent szerint arra van szükség, 
hogy a kórházakban megértsék a szülő nők szük-
ségleteit, és tekintettel legyenek ezekre. Régen 
a vajúdó nő elvonult, és szerető női körben, női 
segítséggel, stresszmentes környezetben hozta 
világra gyermekét. Ennek megfelelően a szülés-
nek most is csendes, nem túl világos helyen, egy 
biztonságot nyújtó személy közelében kellene tör-
ténnie, mert a biztonságérzet az, amire a vajúdó 
nőnek a leginkább szüksége van. 

A környezetnek az a feladata, hogy megvédje a 
vajúdó nőt mindentől, ami felkeltheti a figyelmét, 
megzavarhatja a nyugalmát, ezért nincs szükség 
erős fényekre, és ezért nem szabad felesleges be-
szélgetéssel sem zavarni a szülő nőt. A cél a befelé 
figyelés állapotának a megteremtése, hogy az oxi-
tocin hormon zavartalanul termelődhessen, és így 
a szülés is komplikációktól mentesen lefolyhasson. 
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A saját születésed

Én magam is iszonyatosan féltem annak idején 
a szüléstől. Már gyerekkorom óta megvolt ben-
nem az érzés, hogy a dolognak ezt a részét bár-
csak „megúszhatnám” valahogy. Rettegtem, hogy 
a kisbabámat valami olyan sérülés érheti a szülés 
alatt, amely fogyatékossá teszi, vagy meghal. En-
nek a félelemnek a gyökere nagy valószínűséggel 
a saját születési traumám. Édesanyám elmondása 
szerint túlhordásból adódóan „halva és elszíne-
ződve születtem” császárral, és az „orvosok ütö-
gettek, és felváltva hideg és meleg víz alá dugtak, 
amíg fel nem sírtam.” 

Amennyiben te is szorongsz a szüléstől, első 
lépésként - amennyiben van rá lehetőséged- ér-
demes a saját születésed körüli eseményeknek 
utána érdeklődni édesanyádnál. Ő hogyan érezte 
magát, mit élt meg? Szorongott-e a szülés alatt? 
Volt-e bármilyen komplikáció? Emellett érdemes 
az emlékeidben is kutakodnod kicsit: te milyen 
szüléstörténeteket hallottál gyermekkorodban 
magad körül? 

A „vad baba” 

Ugyanis nemcsak a saját világra jöveteled körül-
ményei, hanem más gyermekek születése kapcsán 
hallott történetek is eltárolódhattak benned, ame-
lyek olyankor, amikor már saját babát szeretnél, ak-
tiválódhatnak. Főleg a gyermekkorban hallott törté-
netekre igaz ez, hiszen mindezek rendszerint nem 
egy gyermek értelmi és érzelmi befogadóképes-
sége szintjén hangzanak el, hanem csak felnőttek 
közötti beszélgetésfoszlányok, amelyek ennek elle-
nére képesek mély nyomot hagyni a gyermekben. 

Sosem felejtem el, amikor körülbelül négy-
évesen benyitva a konyhába azt láttam, hogy 
Anyukám a szomszéd néni hasát nézi sajnálkozva. 
Csupa piros vonal volt. Striák tömkelege. Kíváncsi 
gyermekként azonnal rákérdeztem, hogy mik ezek 
a „vonalak”. Azt a választ kaptam, hogy amikor a 
szomszéd néni terhes volt a kisbabával, összekar-
molta a gyerek. A gyermeki agyammal sehogy 
sem értettem, hogyan lehetséges ez. A pocakból 
ki tudott nyúlni a baba?! Vagy esetleg a szülést 
követően megtámadta az anyukáját, és ilyen bor-
zasztóan összekarmolta?! Hát akkor gyereket vál-
lalni egy szörnyűség! Ez egy vad baba! 

Milyen apró esemény az életemben, az emlé-
keim között, és mégis hatással volt aztán a saját 
gyermekvállalásomra. Hiszen még csak a gondo-
latánál tartottunk, hogy babát szeretnénk, és máris 
elkezdtem azon rettegni, hogy mi lesz velem, ha 
tele lesz terhességi csíkokkal a hasam… 

Szép szülésélmény

A szülésben ugyanazok a szervek és ugyanazok 
a hormonok vesznek részt, amelyek a szeretkezés-
ben és az orgazmusban. Ennek a tudata segíthet 
abban, hogy csökkenjen benned a szüléstől való 
félelem, hiszen a szülés fájdalma nem ugyanaz, 
mint a betegségek vagy sérülések során megta-
pasztalt fájdalom. Nem lehet általánosítani a szü-
lésélményekkel kapcsolatban. De minél inkább 
sikerül ellazulnod a szülőszobán, minél inkább 
olyanok a körülmények, amelyek téged megnyug-
tatnak, annál nagyobb lesz az esély arra, hogy egy 
gyönyörű baba mellett egy szép szülésélményt is 
magaddal vigyél majd a szülőszobából. 
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RÉMÁN IZABELLA

Örökbefogadás –
egyedül nem megy!

Az örökbefogadás egy életre szóló döntés, ahol a sorsszerű, nagyon személyes miértek 
megértése után elkezdődik a gyakorlati megvalósítás hosszú folyamata. Az örökbefogadásra 
készülő párnak vagy egyedülállónak már ebben a szakaszban szüksége van szövetségesek-
re: barátokra, családtagokra, sorstársakra, szakemberekre – akik ideális esetben teljes mér-
tékben azonosulnak a döntéssel és támogatják a megvalósulást. A tapasztalat azt mutatja, 
hogy ez az ideális forgatókönyv a legritkább esetben adatik meg, sokkal életszerűbb, hogy 
ezeket a szövetségeket maguknak az örökbefogadásra készülőknek kell következetes kitar-
tással – tudásmegosztással, asszertív kommunikációval és sok elfogadással – kialakítani.
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Ahhoz, hogy az örökbefogadó pár vagy egye-
dülálló szülő döntését, érdekeit – és leendő gyer-
meke érdekeit – hitelesen és következetesen 
tudja először szűkebb családi és baráti, később 
egyre táguló szociális körben képviselni, elen-
gedhetetlen a döntést megalapozó személyes 
miértek megértése (Örökbefogadás - sorsszerű 
miértek), elfogadása és úgymond belsővé téte-
le. Gyakran már a döntéshez vezető úton is van-
nak olyan személyek, akik közelről ismerik a pár 
vagy egyedülálló személy életútját, annak aktív 
szereplői, támogató szövetségesei. Előfordulhat 
azonban, hogy maga a döntés a legszűkebb egy- 
vagy kétszemélyes szinten születik meg. Mindkét 
esetben bizonyos azonban, hogy a személyes 
kapcsolatok, szövetségek az örökbefogadási 
szándék közlésével próbatétel előtt állnak. Lesz-
nek olyan emberi kapcsolatok, amelyek kiállják 
a próbát, és átalakulva, megerősödve szolgálják 
tovább a benne résztvevőket, és lesznek olyanok, 
amelyek nem állják ki az új életszakasz kihívásait 
és megszakadnak. És természetesen új kapcsola-
tok és szövetségek is születnek, amelyeknek már 
kiinduló helyzete az örökbefogadás szándéka, 
folyamata. 

Saját tapasztalataim alapján a következő 
pontokat tartom fontosnak kiemelni: 

A korábban többször említett személyes in-
dítékok megértésén túl, az örökbefogadás pszi-
chológiai és gyakorlati aspektusairól való minél 

alaposabb tájékozódás: hazai és nemzetközi 
szakirodalom, esettanulmányok olvasása, tema-
tikus blogok olvasása, szakemberekkel való kon-
zultáció, örökbefogadásra várakozókkal és örök-
befogadási tapasztalattal rendelkező családokkal 
való személyes megismerkedés, beszélgetés. 
Ezzel az örökbefogadásra várakozók nemcsak 
saját tudásukat és eszköztárukat alapozzák meg, 
hanem felkészülnek arra is, hogy a témában já-
ratlan családtagok, barátok és a tágabb szoci-
ális környezet felé hitelesen tudják képviselni a 
döntésüket, valódi megértésen alapuló szövet-
ségeseket szerezzenek, és közvetett, de nem el-
hanyagolható szempontként: tiszta információ-
val támogassák egy olyan akut társadalmi téma 
megközelítését, amelyet a mai napig számtalan 
tabu, téves elképzelés és előítélet övez. A meg-
változott törvényi szabályozás a korábban kötele-
ző örökbefogadói tanfolyamot nem kötelezővé, 
hanem ajánlottá tette. Saját tapasztalatom szerint 
az alapos, körültekintő, több mint egy évet meg-
haladó tájékozódási, tanulási folyamat ellenére 
a tanfolyam nagyon hasznos információkkal és 
esettanulmányokkal szolgál (saját esetemben a 
preferenciáim szűkítését hozta magával).

A közlés első szintű folyamata, a közeli emberi 
kapcsolatok megmérettetése ebben a folyamat-
ban olyan, mint a formagyakorlatok rendszere. 
Érdemes kis lépésekben, belülről kifelé táguló 
koncentrikus körökben haladni. Én legelőször 
olyan barátaimmal osztottam meg – az egyedül 

https://issuu.com/csakpozitivanmagazin/docs/cspm_2022_05_m_jus/s/16029769
https://issuu.com/csakpozitivanmagazin/docs/cspm_2022_05_m_jus/s/16029769
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meghozott – döntésemet, akikről úgy feltételez-
tem, teljes megértéssel fogadják azt, és őszinte 
kíváncsisággal állnak majd a témához. Akár spoi-
lerként is elmondhatom: voltak „papírforma sze-
rinti” reakciók, voltak olyan helyzetek, amelyek 
teljesen váratlanul értek, és a legtöbb helyzetben 
az idő múlásával jelentősen átalakult az érintet-
tek hozzáállása. Voltak, akik kezdetben fenntar-
tással fogadták a döntésemet, és később – az 
egyre több tudásanyag és a valós megélések 
hatására – teljesen elfogadták ezt az élethelyze-
tet, és legerősebb szövetségeseimmé váltak a 
folyamatban. És voltak olyanok, akik kezdetben – 
utólag mondhatni elméleti szinten – „mindenben 
támogattak”, majd a valós események közepette 
egyáltalán nem tudtak azonosulni a helyzetekkel, 
feladatokkal, és hirtelen vagy fokozatosan kilép-
tek az életemből. Mindez két dologra tanított: 
időt, sok időt adni a személyes folyamatoknak, és 
együttérző figyelemmel lenni önmagammal és 
embertársaimmal szemben. Amikor pedig eljön 
az ideje, szemrehányás, harag, megbántottság 
nélkül elengedni azokat, akik – bármilyen hosszú 
és/vagy intenzív kapcsolatunk volt korábban – az 
új élethelyzetben már nem találják helyüket, sze-
repüket.

A közlés második szintű folyamatát, a tágabb 
szociális környezettel való megosztást érdemes 
akkor elkezdeni, miután az örökbefogadásra ké-
szülő szülő(k) személyes kapcsolatokban némi-
képp „megedződtek”. Fontos különbség a sze-
mélyes kapcsolatokhoz képest, hogy az ezekben 
a „külső körökben” tett közlések során kapott 
reakciók egyáltalán ne befolyásoljanak lelkileg, 
és semmilyen érdek, feladat vagy körülmény ne 
előzze meg az örökbefogadás immár elsődleges 
életfeladatát. Ezt könnyű kimondani/leírni, de an-
nál nehezebb megtartani, hiszen, ha a legszűkebb 
személyes környezet tartogat váratlan reakciókat, 
élethelyzeteket, akkor ez a tágabb környezetre 
többszörösen igaz. A vélemények megoszlanak 
arról, hogy mikor érdemes a tágabb környezet-
ben – pl. munkahelyen, közösségben, amiben 
az örökbefogadó aktív szerepet vállal stb. – tájé-
koztatni az érintetteket az örökbefogadás folya-
matáról (amely lehet akár nagyon hosszú vára-
kozási idővel járó is, de a megvalósulás szakasza 
minden esetben nagyon hirtelen váltást, és teljes 
készenlétet igényel). Szabadúszóként szerencsés 
helyzetben voltam, hogy elvileg senkivel nem kel-
lett egyeztetnem az időbeosztásomat és egyéb 
döntéseimet. Ugyanakkor mindvégig fontos-
nak tartottam a nyílt és őszinte kommunikációt: 

az örökbefogadási határozat kézhezvétele után 
már minden 1 hónapnál hosszabb projektemben 
tájékoztattam a partnereket arról, hogy milyen 
személyes életfeladatban vagyok, és ez milyen – 
hirtelen – következményekkel járhat, előre egyál-
talán nem tervezhető időpontban. Kivétel nélkül 
pozitív visszajelzésben részesültem, és ahol szük-
séges volt, együtt alakítottunk ki olyan biztonsági 
intézkedéseket, amelyek tekintettel voltak egy 
esetleges azonnali „kilépés” kihívásaira.

A tágabb szociális környezetben vett lelki 
tűzpróbám az háziorvosi rendelőben történt, 
ahol az örökbefogadási kérelem dokumentáció-
jának részét képező egészségügyi alkalmassági 
igazolást szereztem be:

„Az asszisztens arra kér, hogy menjek ki a vá-
róba, amíg előkeresi a papírokat. Amikor hosszas 
keresgélés után előkerül a hivatali levél, megjele-
nik az ajtóban, és rám néz:

- Maga az örökbefogadó?
- Igen, én vagyok.
- Fáradjon be!
Nyitott ajtó mellett folyik tovább a társalgás:
- Megvan a papírja, benn van a doktornő-

nél, mindjárt elkészül. A férjének nem kell papír?
- Nincs férjem, egyedül fogadok örökbe.
- Nahát, manapság már ilyet is lehet?
- Igen, lehet.
- Érdekes amúgy, egyre több örökbefogadó 

bukkan fel a kerületben. Mindenféle gyerekeket 
fogadnak örökbe. Maga is mindenféle gyermeket 
elfogad?

- Mire gondol, hölgyem?
- Ugyan már, tudja maga pontosan, mire 

gondolok!
- Igen, mindenféle* gyermeket elfogadok.

Elkészül a papír, a kezembe nyomja, a zsúfolt 
várótermen keresztül távozom. Érzem, az előző tár-
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salgás minimum az orvosi titoktartás és a manap-
ság elvileg szigorúran kezelt adatvédelem minden 
pontját véresen sérti, az emberi jóérzésről nem 
is beszélve, mégis teljes nyugalomban távozom. 
Nincs sem erőm, sem kedvem harcolni. Hadd tud-
ja az egész világ: egyedülálló nőként „mindenféle” 
gyermeket készülök örökbe fogadni.”

(Részlet az Álomból valóság – Egy örökbefoga-
dás igaz története e-book-ból)

(*Származási kikötés nélkül)

Visszatekintve csak azt tudom mondani: egye-
dül nem megy. Szükség van erős, igaz szövetsé-
gesekre: olyan embertársakra, akik lehet, hogy 
nem mindenben értenek egyet, de feltétel nélkül 
elfogadják az örökbefogadó pár vagy egyedül-
álló szülő életre szóló döntését, és ennek meg-
valósításában nem saját elképzeléseiket akarják 
tudatosan vagy tudat alatt fenntartani, hanem 
az örökbefogadó szülő(k) és az örökbefogadott 
gyermek legelemibb érdekeit és szükséglete-
it segítenek kielégíteni – akár a legváratlanabb, 
legismeretlenebb szituációkban is. Ebben nagy 
segítség a tudatos jelenlét, az asszertív kommuni-
káció, az őszinte párbeszéd …és várhatóan része 
a fájdalmas belátás és bizonyos emberi kapcsola-
tok elengedése is. 

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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GÓDOR ANITA

☠⚠Férj a konyhában⚠☠
Babgulyás bográcsban

Fikció. 
Nálunk biztos.
25 és fél éve tudom, hogy a majdnem tökéle-

teshez sikerült feleségül mennem. 
Egyetlen hibája van: nem főz. 
Ráadásul nem is akar. 
Szerinte a főzés egy totál értelmetlen dolog. 

Dolgozol vele órákig, közben a felhalmozott mo-
sogatnivaló vetekszik a Kékessel az ország leg-
magasabb pontja címért, aztán jönnek az éhen-
kórászok, és 20 perc alatt befalnak mindent. Na 
jó, nem mindent, mert a mosogatnivaló, amíg le-
ülsz az asztalhoz, sumákban még hatványozódik, 
és mire feleszmélsz, már látod is, hogy mindenki 
balra el, és az is rád marad. 

Szóval megelőzvén azt a balesetet, hogy vé-
gig keccsöljön egy szép szombat délelőttöt, majd 
a kora délutánt IS a konyhában, 25 éve -a fotel-

ben ülve- örök esküt tett, hogy oda, Őőőő aztán 
be nem teszi a lábát közétkeztetési címszóval.

Persze, ha éppen arra jár, megkérdezi, segít-
sen-e valamit, és nagyon sajnálja, hogy Ő ehhez 
egyáltalán nem ért (és nem is akar), viszont kávé-
főzésben bajnok, így a konyhában tett rövid láto-
gatásai inkább mindig hátráltatják, mint elősegí-
tik a főzés haladását.

Aztán jött a #maradjotthon és 6 hét után annyi-
ra unta magát, hogy elém állt… 

Na fogd meg a söröm…
Segíteni tilos, mert hiszi, hogy aki olvasni tud, 

az főzni IS!

Az Ő tiszteletére álljon itt ma egy recept, a 
hozzá hasonló, majdnem tökéletes uraknak, akik 
soha életükben nem ragadták meg a fakanalat, 
de valamilyen csoda, varázslat vagy akármi foly-
tán most kezdenének bele egy gasztro kalandba.
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A kockázatok minimalizálása érdekében az 
alábbi étel kertben (bográcsban) is elkészíthető.

Mondjuk, ha konyhafelújításon gondolkodunk 
és gyorsítanánk a folyamatot, akkor nyugodtan 
hagyjuk magára az önjelölt szakácsot és helyez-
zük magunkat biztonságba a lakás távoli pontján.

(A porral oltó azért legyen kézközelben!) 

Ha segíteni nem is ér, azért a műveleti napot 
megelőző este igyekezzünk emberünket jótaná-
csokkal ellátni, emlékeztetni, hogy a főzésben na-
gyon fontos a tervezés és az előrelátás (ÁZTASD 
BE A BABOT TEEE!!!), nem csak a kivitelezés!

Könnyítésképpen első főzésnél az alapanya-
gokat biztosítjuk, nem rémisztjük el egyből a be-
szerzéssel!

És, ha eljön A NAGY NAP...
Férjről elhisszük, hogy gyerekkorában jó cser-

kész volt, (vagy legalább figyelmesen tanulmá-
nyozta Mac Gyver kalandjait), így az égjen a tűz 
(még)egyedül is menni fog.

Abba bele sem gondolunk, hogy mi van, ha 
eszébe jut, hogy oké ma én vagyok a szakács, de 
akkor Te rakod a tüzet opció.

Ennek elkerülése érdekében ajánlhatunk egy 
kis zöldségpucolást. (túlzásba azért ne vigyük, 
mert a végén azt vesszük észre, hogy férj dirigál, 
mi meg megfőzünk helyette. Persze csak gya-
korlatban, mert elméletben ugye ma Ő GÓDOR 
Ramsey)

Babgulyás
(…hívjuk így, aztán, ahogy sikerül... Új nevet 

választani könnyebb, mint előre kitalálni, hogy mi 
lesz belőle, ha elkészül)

HOZZÁVALÓK (8 fő)
80 dkg pulykacomb (filé)
40 dkg füstölt karaj
40 dkg szárazbab (tarka, fehér lehet vegyesen 
ELŐZŐ ESTE BEÁZTATVA)

5 ek. Olaj
80 dkg sárgarépa (karikázva)
2 db fehérrépa (ha szereti a család karikázva,
 APA, NÁLUNK EGYBEN!!!)
4 szem krumpli (kockára vágva)
Fél karalábé (egyben)
1 szelet zeller(egyben)
1 fej vöröshagyma

1 db zöldpaprika
1 db paradicsom
1 ek pirospaprika
bors (őrölt)
só
1 kávéskanál kömény (őrölt)
Víz

Rántáshoz:
3 e.k. olaj
2 csapott e.k. dia-wellness -50% liszt 
(rántáshoz)
1 t.k pirospaprika
2 gerezd fokhagyma

A csipetkéhez:
2 db tojás
1 mk só
20 dkg dia-wellness -50% liszt 

ELKÉSZÍTÉS:
Feltételezzük, hogy már ég a tűz, a hozzávalók 

pedig 1 méteres távolságon belül vannak mester-
szakácsunkhoz képest.

Bográcsba olaj, bele a finomra aprított vörös-
hagyma.

Üvegesre pirítjuk(bármit is jelentsen ez a szó, 
de ne akadjunk fönt ilyen kis apróságokon már az 
elején), hozzáadjuk a köményt.

Levesszük a tűzről, hozzáadjuk az őrölt piros-
paprikát (az a biztos, ha leveszed, mert, ha bele-
borítod a paprikát és kevergetés helyett azon si-
ránkozol, hogy leperzselte a tűz a kezedről a szőrt, 
annyi idő alatt a paprika pont megég, és kezdhe-
ted elölről!)

Beleborítjuk a felkockázott húst, az apró kocká-
ra vágott paprikát és paradicsomot és mehet visz-
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sza az állványra! Pár percig keverget, amíg a hús 
kifehéredik. Amikor ez megtörténik felengedjük 
annyi HIDEG vízzel, amennyi ellepi.

Itt jöhet a jól megérdemelt sör. (Természete-
sen alkoholmentes, hogy ne legyen mire fogni az 
esetlegesen elhibázott dolgokat.)

Amíg a husink alatt felforr a víz, a beáztatott 
bab levét leöntjük, megmossuk.

Ha a bográcsban rotyog a cucc, mehet bele 
a bab, a füstölt hús(egészben) és annyi víz, hogy 
bőven ellepje.

Fűszerezzük sóval, borssal, és lassú tűzön főz-
zük tovább.

Ha azt hinnéd itt jön a kövi sör... Tévedsz!
Zöldséget megpucol, sárgarépát karikáz, 

krumplit kockáz, (nálunk minden mást egyben 
hagy, különben büntiből halászhatja ki azokat, 
amiknek a levesben csak az ízét szeretjük, de nem 
kívánunk vele találkozni a tányérunkban)

Amikor a hús, és a bab félig megpuhult mehet-
nek bele a zöldségek (krumpli kivételével).

Ismét békén hagyjuk és csipkelődünk inkább.
Nem, nem a szomszédasszonnyal.
Liszt, só tálba bele, majd tojást is hozzáad.
Ügyesen összegyúrja és lisztezett tálba csipkedi.
Nem, a dió méretű csipetkét nem szereti a csa-

lád! (És nem is esszük meg nyersen a tésztát, hogy 
hamarabb elfogyjon!)

Amikor a sárgarépa félig megpuhult, mehet 
bele a kockára vágott krumpli.

Kóstoljuk, ízesítjük, ha kell.
És akkor megcsináljuk a rántást.
Fuuuu... ez hosszú lesz, mert ahogy ígértem, 

ezt a receptet az is el tudja készíteni, aki eddig 
csak kávéfőzés céljából látogatott el a konyhába...

A rántás elkészítésének legfontosabb szabályai:
1. végig ott állsz mellette a tűzhelynél. Nem a 

lelket tartod benne, hanem kevergeted! 
Folyamatosan!
2. Ha odaégetted, kuka!
Hozzávalók:
Olaj: 3 evőkanál
Liszt: 2 csapott evőkanál (1,5 dkg)
(csapot evőkanál= a liszt egyáltalán nem, vagy 

csak nagyon kicsit emelkedik a kanál széle fölé)
1 t.k pirospaprika
2 gerezd fokhagyma
HIDEG víz: 1,5 deciliter
Rántás készítése: (Bent a tűzhelyen!)
Teflonos kislábosba olaj. Nem, nem telefonos.
Közepes lángon melegít. Pohárba hideg vizet 

odakészít!
Olajra mehet a liszt, fakanállal kevergeti.
(A liszt fokozatosan elkezd barnulni. Először vi-

lágos zsemleszínű, majd sötét zsemleszínű végül 
pedig kuka lesz. Ez a teljes színváltozás körülbelül 
fél perc alatt zajlik le, ezért szemed végig a lábo-
son!)

Sötét zsemleszínnél tűzről levesz, pirospapri-
kát, zúzott fokhagymát beletesz, 10 mp-ig kever-
get, tűzre visszatesz és egyből (óvatosan mert a 
gőz forró) hidegvízzel nyakon borít.

Gázt elzárja. 30 mp-et vár, nem kavar. Fél perc 
elteltével kézi habverővel simára keveri.

Öröm és boldogság! 
Férj 🔛 Rántás Rántás🔛Férj
Amikor a hús és a bab is megpuhult, és a rán-

tás is még meleg, bográcsba borítjuk. 
Elkeverjük, megkóstoljuk, ha kell (segítséget 

kérünk és) utóízesítjük.
Végül mehet bele a csipetke is, és pár perc 

alatt készre főzzük. 
Tálalás előtt a szánt szándékkal egészben ha-

gyott zöldségeket kipiszkáljuk.

Füstölt húst kivesszük, felkockázzuk és (mara-
déktalanul) visszatesszük.

Tejföllel tálaljuk.
Ha jól sikerül felkészülünk arra, hogy hallgat-

hatjuk egy életen át.
Ha nem, akkor is, csak más jelzőkkel.

Ch tartalom: 27 g /1 adag (300 gramm)
Ha tetszett a recept, kövessetek a Diab Diéta a 

la Panka Facebook oldalon is.

https://www.facebook.com/diab.dieta.a.la.Panka
https://www.facebook.com/diab.dieta.a.la.Panka
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„Ez az én feladatom, hogy segítsek 
megtalálni az erőt, az utat, az eszközöket 
egy lelkileg minőségibb élethez!”

A személyes történeteknél, azt gondolom, nincs 
jobb példa. Mikor látjuk, hogy valaki honnan hová jut 
el, milyen nehézségekkel küzd meg és hogyan, akkor 
az bennünk is belső folyamatokat indít el, változtatni 
szeretnénk. Ennek apropóján Nagy Ilonával beszél-
gettem, akinek üzenete egyszerű és tiszta, viszont 
annál erősebb és mélyebb tartalommal bír: „Képes 
vagy rá! Ha én képes voltam rá, Te is meg tudod ten-
ni, fel tudsz állni!” Ajánlom figyelmedbe Ilona tanul-
ságos történetét, amely garantálom, hogy számodra 
is erőt ad.

A mindennapokban több fontos szerepben kell helyt-
állnod, ugyanis négy gyermek édesanyja vagy, vállalko-
zó nő és feleség. Hogyan jut mindenre időd?

Néha átfut a fejemen, hogy rosszul csinálom a dolga-
imat. Tudom, ezzel nem vagyok egyedül, sok édesanya 
érezheti így. Viszont amire minden esetben törekedtem, 
hogy az otthon elvégzendő teendőket közös együtt töl-
tött idővé alakítottam. Büszke vagyok a gyermekeimre, 
mert a házimunkákban is számíthatok rájuk, remek érzé-
kük van például az ételek ízesítéséhez és a konyhai te-
endők ellátásához, de a takarításban is vannak olyan fel-
adatok, amikben szívesen részt vesznek. Szerencsésnek 
mondhatom magam, mert a házimunka így igazi csapat-
munka, mind a hatan kivesszük belőle a részünket – még 
a legkisebb gyerkőcöm is. A mindennapokban az erős-
ségeimre támaszkodom, ezzel kompenzálva a gyengesé-
geim, így könnyebb az előre haladás.

Nagyon fontos gondolat, hogy az erősségeidre tá-
maszkodsz. Sokan talán a gyengeségeikre fókuszálnak, 
hogy azokat fejlesszék, pedig, ha az erősségeikre figyel-
nek könnyebben haladnak előre. Ennek függvényében 
hogyan tudsz a vállalkozásodra is időt fordítani?

Ezzel kapcsolatban a legfontosabb, amit megtanul-
tam, hogy nem én vagyok a mindentudó, hanem vannak 
nálam profibb szakemberek a vállalkozói szféra különbö-
ző területein, akik szavaira érdemes hallgatni. Mindig az 
motivál, hogy most van itt az idő, a pillanat, amikor tudok 
tenni, így a hallottakat, olvasottakat igyekszem mielőbb 
beépíteni a mindennapi gyakorlatba. Persze a mai napig 
sok lemondással is jár a vállalkozás építés. Sok esetben 
érzem, hogy nincs meg az egyensúly, ez nálam általában 
testi tünetekben mutatkozik meg a leghamarabb. Ez egy-
részről jó, mert jelez a szervezetem, másrészről vannak 
megpróbáltatások. Ha mélypontra kerülök, a múltamból 
merítek erőt, abból, hogy egyszer már újra építettem az 
életem, a saját döntésemből, így pontosan tudom, hogy 
bármikor képes vagyok erre.

Nagyon értékes gondolatnak tartom, hogy be kell en-
gedni a külső segítséget. Ha már külső segítség, Te mi-
lyen formában tudsz könnyíteni ügyfeleid életén? 

Az én munkám két részből áll. Az egyik része, hogy se-
gítek megtalálni az embereknek, hogy mi az életfelada-
tuk, tehát melyik az a „vonat”, amelyre érdemes felülni. A 
kulcs az önazonosságon van, ebben segít az életút-elem-
zés, mely során olyan támpontokat tudok adni ügyfele-
imnek, amelyeknek köszönhetően azt az életet élhetik, 
amelyet szeretnének. A másik része a munkámnak a pszi-
chológiai módszereken alapuló életvezetési tanácsadás, 
ami abban segíti a klienseimet, hogy a mindennapok me-
nedzselése egyszerűbb legyen, az emberi kapcsolatok-
ban is megtalálják a helyüket, ezen felül segítek felismer-
ni és feloldani a nehézségeket, gátakat, amelyek akadályt 
képeznek a hétköznapokban.

Ha jól értem segítesz másoknak megtalálni a saját 
életfeladatukat. Viszont mit tartasz igazán a saját magad 
életfeladatának? 

Az én életfeladatom az, hogy úgy segítsek az em-
bereknek jobbá lenni és kiegyensúlyozott, boldog éle-
tet élni, hogy közben én is meg tudom élni és mutatni 
önmagam, tudok adni a saját energiámból, amely által 
inspirálom is az embereket. Hitet és reményt adok, utat 
mutatok. Ha én fel tudtam állni komoly betegségekből, 
kilátástalannak tűnő helyzetekből, újra tudtam kezdeni az 
életemet szinte a semmiből, akkor erre mindenki képes, 
mindenki meg tudja ezt tenni. Ez az én feladatom, hogy 
segítsek megtalálni az erőt, az utat, az eszközöket egy lel-
kileg minőségibb élethez!

Facebook
(x)

https://m.facebook.com/nagyilonatanacsadas
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Tudatos egészség
– Milyen mozgásformát válasszak?

Akik csak a testnevelés órán találkoztak a moz-
gás bármilyen formájával, ők lehet, hogy egy 
életre megutálták, hiszen legtöbbször tanár füg-
gő, hogy megszeretünk egy tantárgyat vagy sem, 
ilyen volt a tesióra is. A békaügetésért és a szek-
rényugrásért nem sokan lelkesedtek.

A mai rohanó világban, ahol nincs idő sem-
mire, mert presszionálnak bennünket, és annyira 
felgyorsult minden, hogy magunkra marad a leg-
kevesebb idő. Ez lenne pedig a legfontosabb.

Arról panaszkodik mindenki, hogy mennyi-
re fáradt, mert még nem tapasztalta meg, hogy 
mennyi energiát ad a mozgás. 

Aki rendszeresen edz, annak sokkal több ener-
giája van, sokkal jobban bírja a mentális, lelki és 
fizikai terheléseket is.

„A rendszeres edzések hatására plasztikusab-
bá válik az agy is.” (Anders Hansen: Az edzett agy 
című könyvéből)

Miért fontos a mozgás? Az egészség megtar-
tása miatt! 

Miért fontos a mozgás, ha beteg vagy? Hogy 
jobb állapotba kerülj!

Mert mozogni mindig kell és mindig lehet! 
Az életkorodnak és az egészségi állapotodnak 

megfelelő mozgásformát kell választani!
Honnan tudod, hogy neked mi a jó? Ki kell 

próbálni minél többet!, mert valaki erre esküszik, 
valaki meg egészen másra, de honnan tudná 
más, hogy neked mi a jó!?

Olyan mozgásformát kell választani, amit szív-
vel – lélekkel tudsz csinálni!

Ha szeretsz táncolni, táncolj, ha a küzdőspor-
tokat preferálod, akkor azt csináld, csak mozdulj!

A lényeg, hogy technikailag jól csináld! Egy 
technikailag jól kivitelezett mozdulat, egyszerű és 
könnyed, ugyanez a mozdulat, ha nem jól csiná-
lod nehézkessé válik. 

Ha bizonytalan vagy abban, szabályosan csiná-
lod -e, konzultálj szakemberrel! hidd el megéri!

A legtöbb ember, ha azt hallja: Mozogj! erre az 
első reakciója: - Én nem szeretek futni!

A köztudatban valahogy ez terjedt el, hogy ha 
mozogni kell akkor az csakis a futást jelentheti.

A tudatos edzés, mozgás ennél sokkal több! 

Az edzéseket fel kell építeni, ha csak hobbi 
szinten csinálod akkor is!

Egy jó edzés olyan, mint egy csodálatosan 
megírt regény: van bevezetés, a történet fő vonu-
lata, és ezt követi a befejezés.

Bemelegítés, edzés, levezetés és nyújtás! Ezek 

A mozgás élet, a mozgás szabadság, a mozgás 
végtelen tér. Amíg mozgás van, élet van!

Az előző lapszámban már írtam arról, hogy a 
mozgás pozitív stressz és milyen jó hatással van a 
testünkre minden szinten. 

Azok a felnőttek, akik gyerekkorukban már 
sportoltak, az aktív élet részükké vált.
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olyan fontos összetevői az edzésnek, hogy egyi-
ket sem lehet elhagyni, mert ha bármelyik lema-
rad, nem lesz kerek a sztori.

A mozgásban annyi csoda van, ha szereted, 
amit csinálsz, ha megismered a tested, ha együtt 
lélegzel a sejtjeiddel, végtelenné válik a tér és 
nem szenvedés lesz csupán, hanem egy hatalmas 
energiaölelés. 

Amikor a mozdulataidban érzed, hogy melyik 
izmodat használod és minden pillanatban kap-
csolatban vagy önmagaddal, akkor már nem úgy 
éled meg, hogy muszáj, hanem élménnyé válik. 
Mikor kezd el? MOST!!! Ez az egyetlen jelen lé-
tezik. Ne várj hétfőkre, elsejékre, tízmilliószoros 
napokra, teliholdra, indulj azonnal!!!

Nem csináltad eddig soha? Mennyi minden 
volt már az életedben, amit először csináltál és 
tökéletesen belejöttél. Ha tetszett folytattad, ha 
nem tetszett kerestél mást. Tégy így most is!

Kövesd a szíved és megtalálod, ami a legjob-
ban illik hozzád!

Szülőként pedig azt javasolnám, hogy adj le-
hetőséget a gyermekednek, hogy minél több 
sportot kipróbálhasson, hogy megtalálja, ami 
neki a legjobb! Engedd majd meg neki, hogy ő 
válasszon!

Ne a gyerekeddel akard valóra váltatni, hogy 
te nem lettél balett táncos, vagy profi focista, tá-
mogasd abban, hogy a saját útját járja, a saját rit-
musában, a saját teljességében.

Legyen a mozgás örömforrás!!! 

Vannak olyan élethelyzetek, betegségek, ami-
kor speciális tornára van szükség! Ilyenkor keres-
ni kell egy gyógytornászt, aki speciális gyakorla-
tokat tud adni.

Gyógytornára nem szeretnek járni az embe-
rek, mert úgy érzik, hogy az olyan snassz. Szeret-
nélek megnyugtatni nem az. Kőkemény! Gyakran 
nehezebb, mint egy aerobic óra. Az oka pedig az, 
hogy ha már kialakult egy probléma, akkor nehe-
zebben tudsz mozogni, így többet kell koncent-
rálni és nagyobb testtudatosság is kell a gyakor-
latok elvégzéséhez.

Tedd fel magadnak a kérdést! Mi az a mozgás-
forma, ami számomra a legnagyobb örömforrás?

Hallgasd meg a választ, ami a lelked legmélyé-
ről érkezik és kezdd el még ma!

Szeresd és tiszteld a tested, és adj hálát 
neki, hogy a nap 24 órájában szolgál téged!

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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Tudatos Egészség –  
Egy torz tükör hamis illúziója!

Reggel ébredés után a tükörbe nézel és sem-
mi, de semmi tökéletest nem látsz magadon? Kó-
cos és tökéletlen vagy? Szeretnél más lenni? Pont 
olyan, mint amit az illúzióvilág fest eléd?

Törd össze a torz tükröt, a hamis illúziókat 
dob a kukába és keresd meg önmagadban az 
értékeket. Ne kövess olyan személyeket, akik 
álarcot hordanak, mert hidd el, amikor nem lát-

ja őket senki, éppen olyan suták, kócosak és tö-
kéletlenek, mint amilyen te vagy reggel, amikor 
felébredsz.

Keress valódi értékeket, leld meg a valóság-
ban rejlő szépségeket, tanulj, fejleszd magad és 
bármit is csinálsz, tedd örömmel.

Ne hidd, hogy a különleges krémek elegek ah-
hoz, hogy valakinek hetvenévesen ne legyenek 

PETŐ CSILLA

„Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb a vidéken?” – kérdezi a gonosz mostoha a 
Hófehérkében.

A tükör mára a média lett, ahol az emberek a tökéletest látják. Olyanokat, akik sikeresek, és a 
külsőségekben nem látni rajtuk semmi kivetnivalót. Milyenek is ők valójában, senki nem tudja, 
csak azok, akik személyesen ismerik őket. A torz tükör hamis illúziója miatt példaképpé válnak 
és az emberek követni kezdik őket. Ki ne szeretne sikeres, jól öltözött és „tökéletes” lenni. Az 
értékek elmosódnak, az értékrendek megváltoznak. 
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ráncai. Ne hidd, 
hogy valakinek 
idősebb korára, 
még mindig olyan 
feszes a bőre, mint 
harminc évesen. 
Ne hidd, hogy 
beveszel 3 tablet-
tát, attól majd nő 
az izomtömeged. 
Ne hidd, hogy 
vannak emberek, 
akiknek nincsenek 
nehezebb napjai, 
élethelyzetei. Min-
denki kerülhet a 
padlóra, csak nem 
mindegy mennyi 
ideig marad ott.

Csodaszerek, plasztikai műtétek, fogyókúrás 
porok hirdetik a formás alak, az örök szépség 
titkát. 

Mitől maradhatsz igazán szép?

Fogadd el, hogy egyetlen dolog állandó, a vál-
tozás. A legnagyobb túlélők megtanulnak gyor-
san alkalmazkodni ehhez. Mindegyik napunk 
más, és mi is mások vagyunk. Az érzelmi és fizikai 
állapotod, az éjszakai alvásod minősége sok min-
dent meghatároz.

A legfontosabb elfogadni, hogy „az éveid szá-
ma nő”, és változik a tested.

DE  
-   ha tiszteled a tested
- ha karban tartod, ha mozogsz eleget, 

ha elég minőségi folyadékot fogyasztasz 
- ha rendszeresen meditálsz és kiüríted 

a negatív érzéseket és gondolatokat
- ha átállítod a potmétered a pozitív ér-

zések és gondolatok hullámhosszára, megvál-
tozik az életed minősége

- ha megtanulod szeretni és becsülni ön-
magad

- ha tanulásba, önfejlesztésbe fektetsz 
időt és energiát

- ha megtanulsz nemet mondani és csak 
olyan dolgokkal foglalkozol, ami feltölt téged

akkor semmit sem fogsz veszíteni a szépsé-
gedből. 

Aki szereti saját 
magát, aki meg-
tanulja értékelni a 
pillanatban rejlő 
végtelen lehető-
séget, aki szeret 
élni, akiben meg-
marad a játékos-
ság, a lazaság, az 
szép marad.

Ne a külvilág-
ban keresgélj, a 
belső kincseidet 
keresd meg, mert 
azok változtatnak 
nemessé, és azok 
sosem fakulnak 
meg. Csillogjon 
mindig a szemed.

A szüleid a legnagyobb kincset adták neked, 
amit lehetett, az életet. A születésed pillanatában 
rálépsz a halálhoz vezető útra. 

Adj hálát ezért, minden itt töltött pillanatodért, 
gyűjts élményeket, mert csak ezeket viheted ma-
gaddal, ha elmész innen.

A külvilág tükre korlátok közé szorít, miközben 
szabadnak születtél! A saját utad csodákkal teli, 
gyűjtsd össze életed igazgyöngyeit, amik a valódi 
értékeket képviselik az életedben.

A belső tükör, ami a valós értékeid megmutat-
ja! Az életed túl értékes ahhoz, hogy egyetlen pil-
lanatot is elveszíts belőle. Nem kell mást tenned 
csak érezd jól magad a bőrödben, itt és most!
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Tudatos Egészség – Gyaloglás? 
- avagy miért gyalogoljunk

Bal lábat a jobb után, jobb a bal után… gondolom, te is úgy olvastad ezt a mondatot, hogy köz-
ben énekelted! 

A gyaloglást, mint sportot valahogy mégsem tartjuk annyira nagyszerűnek, mint amennyire nagy 
a jelentősége, és pozitív élettani hatásai miatt ezt megtehetnénk.

Kisgyermekkorban, miután megtanulunk felállni, és az elsők között gyakoroljuk a járást. Csetlünk 
és botladozunk, de napról napra jobban és jobban megy. Erre életünk során mindig van lehetősé-
günk.

Gyerekkorban még nagy igényünk van a moz-
gásra, aztán a kamaszkori lustaság sokat elvesz a 
lendületünkből és ha nem történik valami csoda, 
vagy már korábban nem sportoltunk rendsze-
resen, egyre nehezebben vesszük rá magunkat 
arra, hogy megmozduljunk. A home office, a vir-
tuális térben való „lét” elszakít a természettől, a 
természetességtől, és egyre nehezebbé válik 
csupán a járás is.

Jó ha tudjuk, hogy készült egy tanulmány Né-
metországban, ami arról szól, hogy a sok ülés a 
rövid élet titka avagy a lassú halál! Elég rosszul 
hangzik, mert ennek semmi jelét nem tapasztal-
juk eleinte. Minél hosszabb ideje folytatunk ilyen 
tevékenységet, annál inkább lehetnek ennek testi 
tünetei.
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Nézzünk pár, egészségre káros hatását a 
sok ülésnek:

- napi átlag hat óra folyamatos ülés 5 évvel 
rövidíti meg az egyébként aktív és fitt emberek 
életét is, írja a New Scientist

- nő a szívbetegségek kockázata
- nagyobb eséllyel alakul ki a szorongás 
- növeli a cukorbetegség kockázatát
- a nyirokerek megtörnek az ágyéki szakasz-

nál és a lábakban pangani kezd a nyirokfolyadék
- rossz tartáshoz vezet, ami derék és hátfá-

jást eredményez
- nő a csontritkulás veszélye

Ahhoz, hogy megelőzzük a fentiekben felso-
rolt betegségeket, láthatjuk, milyen nagy jelentő-
sége van a mozgásnak.

Ha már mozgás, gyalogoljunk! Az ember gya-
loglásra termett! A két lábunk mindig „kéznél” 
van, nem kell hozzá különleges sportfelszerelés, 
csupán jó cipők. Ez az, amit bárhol, bármikor le-
het csinálni. 

Kint lehetsz a friss levegőn, nem kell megvárni, 
hogy kinyisson a konditerem, mert a természet 
mindig nyitva áll. 

A gyaloglás tempója más, mint a sétáé és a 
kocogásé, vagy akár a futásé. Ha nem vagy a leg-
jobb kondiban, kezdheted bátran a sétával, ami-
nek sebessége max. 3 km/óra, aztán mehetsz 

tempósabban, ahogy javul az edzettségi szinted, 
ez lehet 4-6 km/órás sebesség, a 6-8 km/órás 
sebesség az már kocogás és 8 km feletti sebes-
séget már futásnak hívjuk. Nem kell az elején 
belehalni, ráadásul hosszútávon élettani hatások 
tekintetében nincs sokkal több pozitív hatása a 
futásnak, mint a gyaloglásnak.

Ha elindulsz, eleinte kezdheted 20 perccel és 
aztán fokozatosan növeld az időtartamot, végül a 
sebességet!

A legjobb, ha van pulzusmérő órád, mert akkor 
biztosan nem terheled túl magad, ha zsírt akarsz 
égetni, akkor pontosan meg lehet határozni, mi-
lyen tartományban tartsd a pulzusod, hogy a leg-
hatékonyabb legyen a zsírégetés. A max. pulzus 
65-75 %-a közötti tartomány a legjobb zsírégető 
zóna.

Ez azt jelenti, hogy egy 50 éves embernek: 
110-127 között van!, ez a számítási mód csak az 
életkort veszi figyelembe és eltekint az edzettségi 
szinttől!

Ezzel a számítással csak arra szerettem volna 
felhívni a figyelmet, hogy nem kell, hogy magasan 
legyen a pulzusod ahhoz, hogy hatékonyan csök-
kenjen a zsírmennyiség. Ergo, ha úgy hirdetnek 
egy mozgásórát, hogy zsírgyilkos és te széthajtod 
magad úgy edzel, az még nem biztos, hogy ezt a 
hatást éred el, sőt inkább az ilyen órák állóképes-
séget fejlesztenek, és ezzel jó, ha tisztában vagy.
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Amit még hozzátehetsz a gyalogláshoz, ha 
mindezt nordic bottal vagy túra bottal végzed! Ha 
a botokat használod, az egy plusz információ az 
agynak, az ellentétes kar és láb mozgás, szinkro-
nizálja a jobb és a bal agyféltekét. 

A gyaloglás jótékony 
hatásai:
- javítja a memóriát
- jobbá válik a keringés
- hatékony a zsírégetés
- növeli a tüdőkapacitást
- növeli az izomtömeget
- hatékonyan változik 
 a testösszetétel
- javítja az erek állapotát
- csökkenti a cukorszintet
- csökkenti a vérnyomást
- csökkenti a pulzust
- csökkenti a kortizolszintet
- javítja az alvásminőséget
- ízületkímélő
- javítja az állóképességet
- javítja a mentális állóképességet

Most már nem marad más hátra, húzd fel a 
sportcipőt és indulj el!

Gyűjtsd a lépéseket és figyeld milyen csodá-
latos változáson mész keresztül! Csináld mindezt 
tudatosan! A tested meg fogja hálálni!

Gyalogold egészségesre magad!

Aki nem hiszi járjon utána… Bal lábat a jobb 
után, jobb a bal után…

https://csillagbowen.com/
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Szereti a jót, vágyik rá és jól esik neki, ha látja, 
hogy amerre halad, abban fejlődik és ennek lát-
szata van. Akár benső jó érzése javul, egészsége, 
és így kifelé akár a külseje is.

Sok időmbe telt, ameddig elfogadtam, so-
sem leszek hagyományos kozmetikus. Talán 
mert engem mindig a benső dolgok érde-
keltek, a psziché, a lélek, és a test működése. 
Hogy minél jobban megértsem az embereket. 
Fontos, hogy munkásságommal segítségére 
legyek a hozzám fordulóknak. Persze nagyon 
örülök, amikor a kezeim között transzformálód-
nak át emberek, mégis valami egységet kere-
sek mindig. Megoldást, ami nem egyoldalú, 
hanem harmonikusan EGÉSZ.

Aromaterapeutaként dolgoztam már 4 éve, 
amikor indult a kozmetikusi „karrierem”, amikor 
is egy gyulladt rozaceás bőrt (ami mai tudásom-
mal inkább mondanám, hogy egy mélylélektani 
válságból és természetesen bőrápolási tudás hiá-
nyából eredendő gyulladásos folyamat volt) hoz-
tam helyre. 

Szóval, ami bent, az kint. Saját 2,5 éves bélgyul-
ladásomnál és a covid okozta gyulladásoknál bő-
ven volt mit szemügyre vennem a testemen. Nem 
lett volna az a sav mennyiség, amivel leviszem 
a gyulladást, de valójában a professzor asszony 
sem tudta Szegeden mi az, ami rajtam van kiütés 
formájában. Azt mondta, a hisztamin hülyeség, 
olyan nincs… de a masztocitózis, amire gyanako-
dott, valahogy mégis összefüggésben volt a hisz-
taminnal. De a leletem negatív volt. Amire csak 
annyit mondott, nem tudja mi ez. 

Szóval maradt az idő és az elváltozások én pe-
dig tétlenül néztem… volna. De én imádok ku-
tatni, szóval kerestem a további megoldásokat. 
A legújabb szerzeményem túl mutat az eddigi 
probléma diagnosztizáláson. A 6. szakértőre az 
egyik csoportban találtam rá, aki egy teljesen más 
szemszögből közelítette meg a SIBO-t (kontami-
nált vékonybél szindróma). A cikkek melyekre hi-

Bőrünk egészségénekBőrünk egészségének
nyomábannyomában

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

MAYER PETRA

Az ember eredendően jó
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vatkozott, egy bizonyos génnel voltak kapcsolat-
ban. Felvettem vele a kapcsolatot, és vérvételből 
meg is állapítottuk, hogy ez a génem bizony nem 
működik jól. Közben kiderült egy másik sem… 
ennek tükrében annyit tudtam, hogy a hagyomá-
nyos B6 B12 (idegvédő) vitaminokat nem tudom 
hasznosítani. Valamint a folsavat sem, megsú-
gom, senkinek nem jó. „Nos, ezt szinte minden-
ki rosszul tudja, ezért szeretném, ha legalább te 
tisztában lennél vele. A B9 természetes formája 
a folát, az aktív formája a metilfolát, ami a metilá-
ció kulcsfontosságú vegyülete… A B9 mestersé-
ges formája a folsav. Ez megtalálható a vitamin-
kapszulákban, valamint adalékanyagként számos 
előre csomagolt ételben. A folsav nem természe-
tes vegyület, a tested egyáltalán nem tudja hasz-
nosítani egészen addig, amíg át nem alakul hasz-
nálható formává. Azonban, mivel a folsav hasonlít 
a folátra, képes bejuti a folátreceptoraidba, ahol 
blokkolja a természetes folát felvételét.” Dr. Ben 
Lynch Piszkos Gének

Na de miről is írok megint. Amikor arról van 
szó, hogy valakinek a bőrével kell foglalkozzak, 
bizony mindig meg kell kérdezzem kinek volt a 
családjában hasonló. Azonban az elmúlt időszak-
ban, egyre jobban kezdtem figyelni arra, hogyan 
esznek az emberek, milyen vitaminokat szednek 
és bizony tapasztaltam már a B3 túladagolás testi 
tüneteit. Szóval én senkinek nem ajánlom, hogy 

csak úgy szedjen mindenféle vitamint. Aztán 
megjelent a könyv végre, amibe hatalmas elánnal 
vetettem bele magam… Piszkos gének. Elkezd-
tem olvasni a könyvet és egyszerűen nem tértem 
magamhoz a felismerések kapcsán.

Mit szólna a kedves olvasó, ha tudná, hogy akár 
az ADHD kialakulása, depresszió oka, pattanások, 
rozacea oka is eredhet a gének állapotából. Mit 
szólna, ha a tünetek tükrében felismerné önma-
gát, és kapna rá kezelési lehetőséget, étrend 
formájában. Ha nem kellene beletörődnie abba, 
hogy ezt vagy azt örökölte, hogy élhet kiegyen-
súlyozottabb és egészségesebb életet. Minden-
képpen szeretnék erről írni majd többet, nagyon 
érdekesnek tartom, mert az alapokhoz visz vissza. 

A hónapban folytatódott a Kleanthous re-
generációs kozmetikumokkal kapcsolatos ta-
pasztalataim megfigyelése, ahol eléggé komoly 
problémákat is képes voltam kezelni. És ami még 
fontosabb, fenntartani az elért állapotot. 
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Lassan eltelik 4 hónap a tesztelési fázisom-
ból, fogok tudni bővebben írni ezekről a folya-
matokról is.

Gyors tapasztalatot hozott – konkrétan 3 ke-
zeléssel helyre rakta az ínhüvelygyulladásom a 
BEMER gép. Bizonyára sokan hallottak erről az 
orvosi eszközről, én 7 év után most találkoztam új 
3. generációs kiadásával és teljesen lenyűgözött 
a technikai tudása és a szervezetre mért hatása. 
Erről is bővebben fogok mesélni. 

Kellemes júliusi pihenést kívánok önöknek, és 
kérem a kedves olvasókat óvják az erőteljes nap-
sugárzástól bőrüket a nyáron, igyanak elég vizet 
és pihenjenek jól! 

https://cspm.hu/friss-lapszam/
https://www.kalandorkiralyno.com/


https://italwax-szalon-budapest.business.site/
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https://www.rodgerkatalin.hu/
https://religio-spiritualis-muhely.webnode.hu/sq/
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( („A tiszta tudatosság fog visszahúzni téged, 
nem pedig te lépsz be a tudatosságba. 

Ha te lépsz be, akkor az ego lép be, ám ha Az hív, 
akkor kiválasztott téged, hogy hazavigyen. 

Ez történik, de nem tudhatjuk, miért. ”
                                                                                        Srí H. V. L. Púndzsa: Az igazság VAN



https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
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CZECZON

Génkulcsok a bennünk rejlő
teljesség megismeréséhez

Sok új információ jelenik meg napjainkban, melyek az eddigi rendszereket még nagyobb ösz-
szefüggésekbe rendezik, nagyobb rálátást és új nézőpontokat mutatva az összekapcsolt sziszté-
mákhoz. Ilyen a Génkulcsok szintézise és az alapjául szolgáló Human Design rendszer. Ezek az 
ősi felismeréseken alapuló és a közös egészből, a tudatból lehozott új megközelítések segítenek 
sokkal pontosabban megérteni létezésünk értelmét és konkrét életfeladatunkat, és még tisztább 
összefüggéseiben látni és megérteni a különféle utak, metodikák sokszor igen bonyolult rend-
szerét. Nagy Katalinnal beszélgettem, aki a Génkulcsok magyarországi nagykövete, a Génkulcsok 
rendszeréhez tartozó könyvek és anyagok fordítója, kiadója és közvetítője, valamint a Génkulcsok 
nemzetközi közösségével kapcsolattartóként dolgozik.
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Kezdjük a gyökereknél, ki Richard Rudd, a 
technika megálmodója? Mennyire kötődik a 
rendszer ősi technikákhoz és egy új tudatosság-
hoz? Hogyan talált rá Ön a Génkulcsok tanítások-
ra és lett nagykövete?

Én egész életemben úton vagyok, és számtalan 
pszichológiai és energiagyógyászati megközelí-
tés elsajátítását követően először a Génkulcsok 
előzményével, a Human Design-nal kerültem 
kapcsolatba 2012-ben. Akkoriban sok nemzetkö-
zi újjászülető programban vettem részt, nagyon 
megérintett az emberiség átalakulásában és tu-
datfejlődésében történő áttörés előszele. Egy an-
gol barátom hívta fel  a figyelmemet a Human De-
sign-ra, és letöltöttem a profilomat. Olyan pontos 
térképet kaptam magamról, és olyan izgalmas 
és hasznos információkat a saját működésemről, 
amit addig sehol máshol nem találtam. 

A Génkulcsok a Human Design rendszerből 
ágazott le és Richard Rudd is innen indult. Azt 
gondolom, ő egy magas szintű szellemi tanító, 
igen rokonszenves, középkorú férfi, háromgyer-
mekes családapa.  Jómódú családba született, és 
egy örökségnek köszönhetően sok éven át járta 
a világot, rengeteg tudást tapasztalatot gyűjtött. 
Misztikus felfedezőútja egy három napon és há-
rom éjszakán át tartó spontán spirituális élmény-
nyel kezdődött a húszas éveiben, és ebből öltött 
testet a Génkulcsok rendszere. Magának a szinté-

zist rendszerbe foglaló könyvnek a megírása hét 
évbe telt. 

A Human Design rendszer maga is egy letöl-
téssel érkezett nagy szintézis, amelyben összeren-
deződik az asztrológia (a bolygóhatások hogyan 
képeződnek le az emberben), egy csakratérkép 
(a csakrákba vannak belevetítve a Ji King arche-
típusok). Mindez egy személyre szóló térképbe 
össze van rendezve a kabbala életfájával. Ezt a 
szintézist Ra Uru Hu hozta le. 

A Génkulcsok finomhangolása a rendszernek 
vagy plusz információ hozzá?

A Génkulcsok egyszerre finomhangolása a Hu-
man Design rendszernek, és plusz információkat 
is tartalmaz arra vonatkozóan, hogy hogyan tud-
juk a DNS-ünkben hordozott információt kibon-
takoztatni. Génkulcsaink a DNS-ünkben kódolt 
információk, bennünk vannak, miközben univer-
zális - kollektív kódok is egyben.  

A körülöttünk lévő energiamezőben jelen van 
minden információ, és attól függ, ki mire tud rá-
hangolódni, ki mire tudja beállítani az antennáit, 
hogy az információ milyen összerendezettségé-
hez fér hozzá. Richard Rudd nagy érdeme, hogy 
kidolgozta a Tudat Spektrumát, a 64 alaparche-
típus három frekvenciáját, valamint az Arany Út 
rendszerét, amely a hétköznapi élet szintjén alkal-
mazhatóvá teszi a megvilágosodás egyedi algo-
ritmusát minden ember számára. 

A Génkulcsok megközelítésének módszere a 
kontempláció, ami a meditáció és a koncentráció 
ötvözete. A meditációban megnyílunk és szem-
tanúi vagyunk annak, ami történik a tudatban. A 
koncentrációban ezzel szemben erőfeszítést te-
szünk azért, hogy valamit a tudatunk középpont-
jába állítsunk. A Génkulcsok megközelítésében 
az első lépés az, hogy megismerjük a kódjainkat. 
Ehhez letöltünk egy térképet – az úgynevezett 
Génkulcsok profilunkat, és az igazi izgalmas ka-
land akkor kezdődik, amikor elkezdjük ezt bir-
tokba venni. Kapunk egy pontos térképet belső 
világunkhoz, de hogyan tudunk a bennünk lévő 
potenciál legmagasabb frekvenciáihoz hozzá-
férni? Kontemplációval megtanulunk szüneteket 
teremteni magunkban és az életünkben: egy 
szabad, tágas teret adunk annak, ami bennünk 
és körülöttünk van. Ez nem feltétlenül azt jelenti, 
hogy leülök és meditálok, hanem a kontempláció 
az élet mindennapi menete közben zajlik. Rudd 

Nagy Katalin
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nagy hangsúlyt fektet arra, hogy minden szinten 
foglalkozzunk a bennünk zajló folyamatokkal, ér-
zékeljük, hogy mi zajlik a testünkben, az érzelmi 
működésünkben, és mi történik a fejünkben. 

Láttam a weboldalon, hogy ez a készlet 64 
féle lehet. Rengeteg ember él a Földön, ennek a 
64 darabos készletnek vannak árnyalatai, esetleg 
áthallások közöttük? Szűkösnek tűnik a 64 ennyi 
individuumra vetítve.

- A 64 darabos keret a Ji Kingből származik, 
ami az egész univerzum változásainak és árnyala-
tainak leképezése. a kérdés az, hogy ebből a vég-
telen lehetőségből mi aktiválódik bennünk, mi az 
a csillagállás, amibe beleszülettünk. Két adatsor-
ból tevődik össze a ránk vonatkozó információ, 
az egyik a születésünk pillanatában aktiválódik, a 
másik egy 3 hónappal korábbi, magzati kori állás. 
Mindez technikailag a Human Design-ból vezet-
hető le. Egy nagyon speciális és egyedi készlet 
aktiválódik bennünk a végtelen lehetőségből, ott 
és akkor, abban az időpillanatban és térben, ami-
kor megszületünk. A Génkulcsok rendszerében 
azt is figyelembe vesszük, hogy a 64 archetípus 
a Ji King hexagramok rendszere szerint a 6 vonal 
melyikén aktiválódott. Ez a viszonylag korlátolt 
adatmennyiség elegendő kiinduló alap ahhoz, 
hogy elkezdjük megfigyelni, hogy ezek a poten-
ciálok hogyan, milyen frekvencián öltenek testet 
bennünk. Richard Rudd a Génkulcsokban 3 frek-

venciasávot azonosított. Minden archetípusnál 
megvizsgálhatjuk, hogy mi jellemzi a működé-
sünket az úgy nevezett árnyékfrekvencián, amikor 
valamilyen félelem hatására összeszorulunk, ál-
dozati szerepbe kerülünk, vagy harcba szállunk a 
körülményeinkkel.  Ebből az árnyékfrekvenciából 
tud megszületni ajándékunk a világnak, amikor 
nyugodt, ellazult, kitisztult állapotban ugyanazt 
a minőséget magasabb frekvencián éljük meg. 
Valójában ezért az ajándék-működésért vagyunk 
itt. A létünk lényege, hogy kibontakoztassuk, ami 
bennünk van. Minél tisztábban, szabadabban, 
kreatívabban, örömtelibben azok legyünk, akik 
lényegünknél fogva vagyunk. A harmadik frek-
vencia a szidhi-szint (Isteni minőség kibontakozá-
sa), ami kódolva van bennünk és a legmagasabb, 
legmegvilágosultabb, legtisztább módon tud ki-
bontakozni belőlünk. A rendszernek ez a hármas 
tagolása megjelenik a profilunkban is. Egy konk-
rét példával érzékeltetve ez úgy néz ki, hogy ha 
valakinek mondjuk a 6. Génkulcs a tennivalója az 
életben, (Árnyéka a Konfliktus, Ajándéka a Diplo-
mácia és Szidhije a Béke), akkor emberi kapcso-
lataiban egész biztosan az lesz a fő témája, hogy 
a saját maga és mások által generált konfliktusok-
ból hogyan tud diplomatikus érzékkel békét te-
remteni. 

Hol tud bekapcsolódni a rendszerbe a karma 
törvénye?

A rendszer alapvetése, hogy DNS-ünkben hor-
dozzuk az emberiség kollektív karmikus öröksé-
gének lenyomatait és ezek megjelennek egyéni 
karmánk és sorsunk alakulásában. Mindez nyilván 
nem független attól, hogy lelkünkben hogyan 
képződtek le korábbi életeink során szerzett ta-
pasztalataink. Profilunkból például megtudhat-
juk, hogy az emberiség kollektív sérülésének - az 
úgy nevezett Szent Sérülésnek - milyen aspektu-
sát hordozzuk jelen életünkben.  

Rudd kidolgozta, hogy a profilon megjelenő 
11 szféra (életterület) milyen sorrendiségben - 
szekvenciák szerint - kapcsolódik egymáshoz. 
Ezt a rendszert nevezzük az Arany útnak. A 11 
életterület 3 szekvenciára bontható. A különbö-
ző szférákat utak kötik össze. A profilon látható 
négy zöld színű szféra az un. aktivációs szek-
vencia. Ezek képezik a legfontosabb 4 témát 
az életünkben. Ezek között találjuk meg példá-
ul az, hogy mi a fő a tennivalónk az életben, mi 
jelenti számunkra a legnagyobb kihívást, mitől 
válunk ragyogóvá és mi az életcélunk ebben az 

Richard Rudd Budapesten
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életben. A szféráknak és a szférákat összekötő 
utaknak a leírását az Arany út sorozat három kis 
kötete tartalmazza. 

A profilon szereplő piros szférák a szívünk mé-
lyére visznek, ez a szeretet útja, amely visszavezet 
21 éves korunktól egészen fogantatásunk pillana-
táig. A szeretet útjára való belépésünk a dharma 
útján keresztül vezet, és itt találjuk a karma útját, 
amely összeköti a vonzásmezőnket a gondolko-
dásunk szférájával. IQ-nk, EQ-nk, SQ-nk, vagyis 
gondolkozásunk, érzelmi és spirituális intelligen-
ciánk hétéves fejlődési ciklusaink lenyomatait 
hordozza, és lehetőséget nyújt arra, hogy feltár-
juk szívünk bezáródásának és újbóli megnyílásá-
nak titkait.  

A harmadik, a gyöngy szekvencia, a jólétünk, 
virágzásunk, prosperálásunk világa. Ha tudjuk, 
hogy miért vagyunk itt, tudjuk, hogyan tudunk 
kapcsolódni, hogyan tudunk megnyílni a szere-
tetnek, akkor jöhet az aratás, vagyis az, hogy mi-
lyen ajándékainkat adhatjuk az életnek, a társa-
dalomnak. Hogyan tudjuk hasznosítani azokat a 
képességeket, amikkel rendelkezünk? Mi a hiva-
tásunk, mi a társadalomban betöltött szerepünk, 
mi a márkánk, amiről felismernek minket, és mi 
az az igazgyöngy, ami a lényünk mélyéről kibon-
takozik?

 
Az ember képet kap az életéről, lehetősége-

iről. Mennyire könnyű vagy épp nehéz felhasz-
nálni ezt a rendszert az életünkbe történő változ-
tatásokra? Képet kaphat valaki arról, hogy épp 
miben akadályoztatott? Mi a tapasztalata, meny-

nyire tudja fellendíteni a jólét és a jól lét minősé-
geit az emberek életében? 

Tapasztalatom szerint ezt a rendszert azok ta-
lálják meg, akik erre nyitottak, kódoltak és érzik, 
tudják, hogy ezzel dolguk van. Fogékonyak rá 
és motiváltak arra, hogy megértsék magukat és 
megtalálják a helyüket az életben. Nem biztos, 
hogy mindenkinek ez az útja, de azzal találko-
zunk, amivel dolgunk van. Akinek ezzel van dol-
ga, annak nagyon sokat segít abban, hogy meg-
értse, miért azokkal a nehézségekkel találkozik, 
amelyekkel, milyen ajándékok rejlenek ezekben, 
és milyen csodálatos lehetőségek várnak rá. Van, 
akinek olyan felismeréseket hozhat, ami azonnali 
változásokat okoz, van, akinél mindez lassabban 
érik be és a hozott témáit esetleg hosszabb időn 
keresztül kontemplálnia kell, míg megváltoznak. 
Az is lehet, hogy bizonyos mélyebb traumák ki-
oldásához segítséget kell kérni, terápiát igénybe 
venni, kimozogni magunkból, de profilunk pon-
tos tükröt tart ahhoz, hogy lássuk, hogy milyen 
témában vagyunk elakadva. 

Ha valaki hívást érez, és eddig rengeteg féle 
úton járhatott, sok mindent tanulhatott, mennyi-
re analóg más tanításokkal és könnyen befogad-
ható, beépíthető ez a rendszer?

Szerintem nagyon jól összeilleszthető, mi-
vel maga a rendszer is egy szintézis. A rendszer 
alapja egy elég vastag könyv, mely leírja ezeket 
a génkulcsokat és ezeknek az összes frekvenciá-
ját. Ezek a leírások szintézist tartalmaznak, vannak 
benne buddhista megközelítésű kulcsok, vannak 
krisztusi, indiai, kabbalából ihletett gondolatok. 
Nem egy merev rendszer, sok forrásból táplálko-
zik, hiszen ezek a nagy rendszerek összetartoz-
nak, ugyanarról szólnak. Ami igazán lényeges, 
hogy a közvetlenül ránk vonatkozó kódok annyira 
specifikusak, annyira rólunk szólnak, hogy nem 
egy újabb ismeretrendszert vagy tanítást kell el-
sajátítanunk, hanem egyszerűen hagyni, hogy a 
bennünk lévő legmagasabb rendű potenciál ki-
bontakozzon. Legteljesebb önmagunkat akarjuk 
megérteni, a helyünket a világban, és a rendszer 
ehhez ad referenciákat, tükröket.

Aki először találkozik vele, mennyire találhatja 
misztikusnak vagy elvontnak a fogalmi rendsze-
rét vagy a működését?

Találhatja, - találkozom olyanokkal, akiknek bo-
nyolultnak vagy elvontnak tűnik. Akit megérint, 
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az viszont megnyílik ezeknek az információknak. 
Richard maga is szokott viccelődni azzal, hogy a 
több mint 500 oldalas nagy mű, a Génkulcsok 
könyv csak csali az elme számára, és a megköze-
lítés lényege a vékonyka Kontempláció művésze-
tében található. Vagyis a lényeg az, hogy egy nyu-
godt, ellazult tágas teret teremtsünk magunkban, 

ahol lényegünk megnyilvánulhat. Ez egy nagyon 
mai közvetítés, és üzenete a mai embernek szól. 
Az, hogy ez a szintézis most jött le a múlt század 
végén és napjainkban rohamosan terjed, arról ta-
núskodik, hogy ennek az átalakuló világnak egy 
új emberi minőségre van szüksége. Ezek a feléb-
redt emberek teljesen új módon viszonyulnak ön-
magukhoz, embertársaikhoz, a társadalomhoz, a 
természethez és az egész univerzumhoz. A Gén-
kulcsok szintézise egy új nyelvezetet ad a világ 
megértéséhez, és segít abban, hogy megtaláljuk 
a helyünket ebben az átalakuló világban. Ma már 
nem kérdés, hogy világunk gyökeresen átalakul, 
és a változáshoz új módon működő emberek kel-
lenek. A régi minták már nem működnek, de sen-
ki nem tudja felülről megmondani, hogy mit kell 
csinálnunk. Belül magunkban kell megtalálnunk 
az iránytűnket.

Mennyire fogja a kezét a rendszer az útján 
benne haladónak? Említette, hogy lehetnek 
olyan problémák, amiket terápiázni kell. 

A magyar nyelvű közönség számára ma már 
elérhető a teljes irodalom és minden információ 
a Génkulcsok felfedezéséhez: elérhető az alap-
könyv a Génkulcsokról, a Kontempláció művésze-
te és az Arany Út 3 kötete a három szekvenciáról. 

A rendszer elvben teljesen önállóan is használha-
tó, hiszen ez „önmagunk belülről történő meg-
világosításának az útja”. De sokan vágynak a kö-
zösségre, és egyre többen megtalálnak minket. 
Havonta tartunk közösségi találkozót, minden 
héten tartunk egy online kontemplációs összejö-
vetelt az éppen aktuális génkulcs kontemplálásá-
ra, ahol megbeszéljük az épp ránk ható génkulcs 
jelentését. Vannak kontemplációs csoportok és 
tanulócsoportok, ahol végigmegyünk egy-egy 
szekvencián. Jönnek hozzám profilelemzésre, 
egyéni tanácsadásra, elakadások oldására, egyé-
ni vagy kapcsolati témák mélyebb rétegeinek 
feldolgozására. Tartunk tematikus workshopokat, 
és egyre többen vannak, akik már olyan szinten 
elmélyültek a rendszerben, hogy készek másokat 
támogatni. Nagy élmény ezen a közös nyelven 
beszélni egymással!

A saját életében hogyan jött meg a jótékony 
hatása, milyen változásokat eredményezett?

A legfontosabb, hogy sokkal jobban értem 
magam, értem a működésem és szabadab-
ban működöm. Sokkal jobban érzem magam a 
bőrömben, önazonosabb, felszabadultabb va-
gyok. Jóban vagyok magammal, szeretem ma-
gam. Régen sok szorongás, megfelelési kényszer 
volt bennem. A párkapcsolatomban, a gyermeke-
immel való kapcsolatban elfogadóbb, türelme-
sebb lettem, megtanultam élni hagyni őket, nem 
túlkontrollálni a környezetemet. Tudok igen-t és 
nem-et mondani. Tudok olyan helyzeteket terem-
teni, amikben jól érzem magam. Sokkal jobban 
tudom a saját szükségleteimet megérezni, meg-
fogalmazni. Nem utolsó sorban meg tudom nyit-
ni magam a szeretetnek - szeretettel, együttérzés-
sel, valódi elfogadással és megadással jelen lenni 
a világban. 

Félelemmentessé teszi ez az út a létezést?

Úgy érzem, igen. Behoznám itt a kegyelem 
fogalmát. Az egész rendszer egy kegyelmi teret 
hoz létre az ember körül, illetve segít belelazulni 
ebbe a kegyelmi térbe. Egy olyan mezőhöz kap-
csolódom, ahol megérezhetem, hogy az élet tö-
kéletes rendben működik, minden értem van, és 
úgy van jól, ahogy van. Amikor ezt a kegyelmet 
megtapasztalja az ember, akkor rá tudja bízni ma-
gát. Ez a minőség nyílik meg számunkra. És mi-
közben ez egy teljesen egyedi út, amely egyéni 
géniuszunk felszabadítására irányul, óhatatlanul 
felismerjük, hogy itt most egy kollektív átalakulás 
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zajlik, tehát itt egy emberiség szintű projekt ré-
szesei vagyunk. Ezért is olyan fontos, hogy min-
denki a helyére kerüljön, és minél szabadabban 
és kreatívabban élje az életét. 

A közeli jövőben ennek a technikának köszön-
hetően lehetnek mérhető változások társadal-
mi szinten, ahogy az egyes emberek a helyükre 
kerülnek és hatnak a környezetükre? Vagy ez 
utópisztikus gondolat?

- Azt gondolom, hogy a Génkulcsok is szere-
pet játszanak a körülöttünk zajló átalakulási folya-
matban. A 44. Génkulcs ajándéka a csapatmunka, 
Isteni minősége a szinarchia, egy olyan mértékű 
társadalmi összerendezettség, ahol mindenki a 
helyén van és optimálisan működik. Ez egy nagy-
szerű vízió, amely sokunkban él, és megítélésem 
szerint ez a felszabadulás és összerendeződés 
az, ami most zajlik körülöttünk. Azt nem állítom, 
hogy ez máról holnapra megtörténik, de azt igen, 
hogy így alakítjuk lépésről lépésre a világot. Meg-
találjuk egymást és megtanulunk együttműködni, 
odafigyelni egymásra, kapcsolódni egymáshoz. 
Megtanuljuk nem kizsákmányolni, elnyomni, ki-
használni egymást, megtanuljuk, hogyan tudunk 
a közös ügyeinkért közösen, szépen, értelmesen 
együttműködni. Ez most alakul, történik körü-
löttünk. Érzékeljük, hogy recseg-ropog és omlik 
össze a világ körülöttünk, de ez az újfajta létezés 
születik, és fogja megmenteni a Földet. 

A génkulcsok rendszer szimbóluma a szita-
kötő, ami vízalatti ragadozóként kezdi az életét, 
majd egy belső program nyomán egyszer csak 
kiemelkedik a vízből és egy gyönyörű szárnyaló 
lényként teljesen más minőségű életet kezd élni. 
Ez a radikális átalakulás zajlik most az emberiség 
körében. 

A felébredéshez ez a technika egy mankó le-
het, vagy hordozza azokat a tulajdonságokat, 
amivel elérheti az útján járó a megvilágosodást?

Azt gondolom, hogy nem mankót kínálunk az 
embereknek, hanem szárnyakat a felszabadulás-
hoz és a szabad szárnyaláshoz. Mindegy, hogy ki 
milyen profillal rendelkezik, mindenki előtt nyit-
va áll a lehetőség, hogy a saját életéből a leg-
többet hozza ki. A hozzáállásunk, az attitűdünk 
szabja meg, hogy milyen frekvencián élünk, és 
a bennünk kódolt potenciál milyen mértékben 
tud kibontakozni. Mindenkiben jelen vannak a 
legtisztább, legnemesebb kódok, a szidhik. Ezek 
szerepelnek a Génkulcsok leírásában, és ezek 
puszta olvasása, kontemplálása hihetetlen él-
ményt nyújthat. Mit jelent a szentség, a virágzás, a 
létezés, a felszabadulás szidhije, mit jelent a béke, 
a tisztaság, az erény ebben a megközelítésben? 
Ennek a megvilágosult frekvenciának a kontemp-
lálása elősegítheti a felébredési folyamatot. Ebbe 
az irányba tartunk, oda, ahol ezt a semmi által be 
nem árnyékolt egységtudatot magunkban meg-
találjuk, és ráébredünk, hogy ennek a felfoghatat-
lan EGY-nek a részei vagyunk. 

A Génkulcsok nagyköveteként én rendelke-
zésre állok, és azt szeretném, ha minél többekhez 
eljutna és sok-sok szívet megnyitna a Génkul-
csok rendszere, minél élőbbé válna a magyar és 
a nemzetközi génkulcsos közösség, hogy minél 
többen megtaláljuk és felszabadítsuk magunk-
ban azokat a legmagasabb rendű minőségeket, 
amikért itt vagyunk.

Ajánljuk, hogy a génkulcsok weboldalon – 
www.genkulcsok.hu - készítsék el díjmentesen 
a profiljukat, hogy lássák, mennyire pontos ez 
az információcsomag, és mennyire Önökről 
szól az a térkép, ami leképeződik. 

https://genkulcsok.hu/
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BLOGI

Ebben a hónapban az „átverés” témája szólított meg több vonalon is, ezért úgy döntöttem, 
Vendéglátás – Másképp cikksorozatomban is ezzel kapcsolatban írok saját élmények alapján.

Többször belefogtam és félbehagytam. Újrakezdtem, átírtam, töröltem. Nem tetszett ahogy fo-
galmaztam, amit írtam, összességében amilyen témát választottam.

Vendéglátás Másképp Blogi módra
 6.

Ejthettem volna persze és választhattam volna 
mást is, de úgy éreztem dolgom van vele és ha 
képes vagyok végül mégis mesélni róla, az újabb 
fontos lépés lehet előre önmagam megismerésé-
nek útján, melyen cirka 15 éve indultam el. Ven-
déglátósként, egy olyan szakma résztvevőjeként, 
ahol a szabadidő eltöltésének nem feltétlenül a 
leggyakoribb módja, hogy az ember olvas, tré-
ningekre és előadásokra jár. Sokkal inkább be-
vált gyakorlat volt számomra is egy időben, hogy 
a feszültséget némi alkohollal oldva söpörjem a 
szőnyeg alá mindazt, ami felbosszantott, bántott, 
kiakasztott.

Aztán valami szinte észrevétlenül megválto-
zott. Indult az egész folyamat egy könyvvel 2007 
tájékán és folytatódott hamarosan tanfolyamok-
kal és számos egyéb olyan olvasmánnyal, tréning-
gel, rendezvénnyel melyek egyenként is mind 
sokat adtak számomra. Részben pedig egymásra 
is épülve kapott a haladásom egy olyan ívet, ami 
során egyre többet és többet tudtam meg saját 
magamról.

És arról, hogy akik mellettem voltak a ven-
déglátásban töltött évek során és a barátaimnak 
hittem őket, hogyan viselik az én változásomat. 
Mennyire állnak ki mellettem, képesek-e drukkol-
ni nekem ahhoz, hogy a mókuskerékből kiszállva 
új életet kezdhessek és itthon BOLDOGuljak.
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Hát nem voltak képesek. Vagy hajlandók.
Egyik csalódás a másik után ért, átverve érez-

tem magam, mikor támogatás helyett folyamatos 
eltávolodást érzékeltem azok részéről, akikről ko-
rábban úgy gondoltam, bármit megtennénk egy-
másért.

Ráadásul ez idő tájt, első repülőutam során, 
ami 2015 tavaszán Londonba vitt egy 4 napos 
szemináriumra, megismertem valakit, akivel kap-
csolatban egy idő után szintén átverésként éltem 
meg, hogy nem azt kaptam, amit vártam. Pedig 
neki hála a rákövetkező évek során számos ko-
rábbi önkorlátozó hiedelmemtől szabadulhattam 
meg. A fejlődésnek azonban komoly ára volt, 
nem csak feltétlenül anyagi szempontból, de lelki 
vonatkozásban is...

Úgy éreztem ugyanis egy idő után, hogy a nála 
lerakott terhek helyett kaptam újabbakat. Melyek 
valószínűleg nem is újak voltak, csak mindaddig 
míg bizonyos egyéb dolgokon nem léptem túl, 
addig fel sem tudtam ismerni, hogy mik rejlenek 
még a mélyben. Visszatekintve már látom, hogy 
mindez akkor az én választásom volt és bármikor 
elsétálhattam volna, amennyiben el merem hinni 
magamról, hogy képes vagyok rá. De még nem 
voltam. És azóta már tudom, hogy azért, mert 
mindennek megvan a maga ideje és semmit nem 
lehet siettetni bármennyire is szeretnénk.

De az idő mindig eljön, így nálam is ez történt, 
s egyszer csak úgy döntöttem, hogy ideje tovább 
lépnem és más úton folytatni tovább önmagam 
megismerését. A mai napig is van, hogy még 
eszembe jutnak azok az idők és hogy vajon ne-
künk miért kellett találkoznunk. Miért ilyen módon 
kellett megtanulnom meghúzni a határaimat és 
nemet mondani azokra a dolgokra, melyekről ott 
és akkor azt éreztem, hogy nem hozzám tesznek 
és építenek, hanem inkább elvesznek belőlem.

Az adott segítő ugyanis meglehetősen érzé-
keny „radarral” volt képes felmérni mindazoknak 
a gyenge pontjait, akik hozzá fordultak. Elősze-
retettel nyomkodta is ezeket a gom-
bokat sorra-rendre 
mindaddig, míg 
az illetőnél el-
pattant a húr 
és összeomol-
va „behódolt” neki, 
avagy hozzám hason-
lóan besokallva a mód-
szertől úgy döntött, hogy 
tovább áll.

Hosszú időnek kellett eltelnie a „szakításunk” 
után, hogy megértsem mi történt valójában és 
meg tudjak bocsátani. Egyrészt magamnak, hogy 
a tanulásnak ilyen fájdalmas módját választottam, 
másrészt neki mindazért, amit úgy éreztem miatta 
kényszerültem átélni.

Rájöttem, hogy nem átverés áldozata lettem, 
mindössze ott és akkor abban a formában vol-
tam képes és hajlandó tanulni. Ő pedig a saját 
maga legjobb tudása szerint tanított. Ameddig 
tudott. Ameddig engedtem. Ameddig megadta 
azt, amire ott és akkor szükségem volt. Ahogy a 
korábbi barátaim is.

Az arra való képességem felismerését például, 
hogy a hozzájárulásom és beleegyezésem nélkül 
senki a világon nem verhet át engem. Én magam 
tettestársa voltam mindig az adott szituációban.

Ahogy abban is, hogy hosszú éveken át ne 
lássam meg azokat a lehetőségeket, melyeknek 
köszönhetően a vendéglátásra is másképp gon-
dolhatok. Úgy, ahogy korábban még elképzelni 
sem tudtam volna, hogy képes vagyok.

És hogy elhiggyem magamról, ha több időbe 
is telik, mint korábban gondoltam, képes vagyok 
felépíteni egy olyan vállalkozást, amivel át tudom 
adni mindazokat az értékeket, melyeket az elmúlt 
hosszú évek során összegyűjtöttem. Azoknak se-
gítve, akik még csak indulnak az úton vendég-
látósként vagy akik már abban gondolkodnak, 
hogy eljött az ideje váltani valami másra.

Mert hiszem, hogy az álmaimnak nincs lejárati 
idejük. És ez Önökre is igaz, kedves Olvasók. Akkor 
is, ha sokszor érezték már átverve magukat. Hisz le-
het, hogy csak hozzám hasonlóan még csak ezután 
jön el az ideje, hogy megértsék, mit adtak ezek a 
vélt vagy valós átverések. Kívánok tehát a korábbi 
tapasztalatok átértékeléséhez egy új „szemüveget”, 
egy olyan nézőpontot me- lyet kipróbál-
va rájöhetnek, minden ok- kal történt és 
segített abban, hogy visz- szagondol-
va rá másképp lássák Ön- magukat 
és a történtek- ben való 
szerepüket.
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GÜRTLER SZILVIA

Változtass a szokásaidon! 

Sokszor apró szokások, észrevétlen napi ruti-
nok működtetik az életedet. Néha teljes automa-
tizmusban teszed a dolgodat. Reggel felkelsz, el-
mész a munkahelyedre, megeszed a reggelidet, 
elvégzed a munkádat, közben ebédelsz, délután 
hazamész, este családdal törődsz, pihensz stb. 

Legtöbbször ezek a rutinok töltik meg a nap-
jaidat. Így néha kevésbé tudatosan gondolkodsz 
azon, hogy mit akarsz elérni, néha pedig tudod 
ugyan, mégis mással foglalkozol. 

3+1 tipp, hogyan lépj túl 
a változástól való félelmeiden

Eddigi tapasztalataim azt mutatják, hogy 
akkor leszel sikeres, akkor éred el a céljaidat, 
ha időben változtatsz. Ha nem ragadsz bele va-
lamibe akkor sem, hogy ha fogalmad sincs, mi 
történik veled azután, hogy lezártad az előző 
élethelyzeted. 

Ez lehet munkahely váltás, lehet egy rossz 
kapcsolatból kilépés, költözés... bármi, ami 
éppen a te életedben most jelen van. És az az 
igazság, hogy pontosan érzed és tudod, hogy 
ki kell lépned belőle, ha nem akarsz abban a 
langyos vízben, vagy frusztrációban élni, ami-
ben most vagy. 

Igen ám, csakhogy a változtatás sokszor 
félelmetes. Valami olyasmi, ami elsőre sokkal 
ijesztőbbnek tűnik, mint az a helyzet, amiben 
benne ragadtál, és bár egyre kevésbé akarsz 
úgy élni, mégis már ismerős és megszokott szá-
modra. 

A változás azért félelmetes, mert ismeretlen. 
Nem tudod kontrollálni az eseményeket, nem 

látod át a változás által bekövetkező esemé-
nyek láncolatát. 

Holott biztosan sokszor hallottad már, hogy 
az élet a megszokotton túl van. És tényleg. A 
siker, a ragyogás akkor kezdődik, amikor ki-
lépsz, amikor mersz változtatni. Indulj velem 
most erre a kalandra.
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Hogyan tudsz mégis eljutni a céljaidig? Apró 
lépésekkel és apránkénti szokás változtatásokkal. 
Mert olyan csodaszer, ami a változást hipp-hopp 
elhozza, nincsen. A csoda belőled indul el. 

Szokások kialakítása vezetett el oda, ahol most 
vagy. Pontosan ugyanígy, ahogy a régi szokások 
rögzültek, ki tudsz alakítani újabb szokásokat is. 
Egyszerre mindig csak egyet, akár havonta valami 
apróságot. Utána, amikor az már rutinná válik, jö-
het megint egy másik szokásod megváltoztatása. 

Tágítsd a komfortzónádat

A változás rajtad múlik. Te döntöd el, mikor 
lépsz túl a komfortzónádon és változtatsz a szo-
kásaidon. 

Egy kis számtan: 1 % eltérés havonta az előző 
viselkedésedhez képest 6 év távlatában gyakorla-
tilag 100 % változást jelent. Gondolj bele, minden 
hónapban csak egy apróságot változtatsz, így a 
hatodik év végére már teljes változásban leszel. 
Észre sem fogod venni addigra, mert az 1 % havi 
változás tényleg mindössze egy minimális kis vál-
toztatás. 

Lehet, hogy most meglepődsz, de tulajdon-
képpen folyamatosan változtatsz most is az élete-
den, csak sok esetben tudattalanul, alkalmazkod-
va a körülményekhez. Belegondoltál már abba, 
mit tudsz elérni akkor, ha ezt tudatos szintre ho-
zod, és te irányítod azt, hogy miben változzál? 

Ahol most vagy, az is sok-sok apró változtatás 
eredménye. Amikor megszülettél, semmilyen szo-
kásod nem volt még, ezek fokozatosan alakultak 
ki, és váltak szokásaiddá. Aztán folyamatosan vál-
toztattál az elmúlt évek során, és alakítottad az éle-
tedet. Jó esetben aszerint, ahol éppen lenni akar-
tál, egyéb esetben a körülmények hatására, vagy 
az eseményeket követve. A szokások kialakulnak, 

akár figyelsz rá, akár nem, így most éppen ott vagy, 
ahova az eddigi szokásaid tudtak eljuttatni.  

Ez a mostani komfortzónád. A következő vál-
toztatással a komfortzónád megint kitágul, és 
újabb területeken leszel otthonos, amit később 
egyre kényelmesebbnek ítélsz. Innen tudsz majd 
mindig egy újabb változtatással, egy újabb 1 
%-nyi elmozdulással kimozdulni. 

Választások

Amikor a szívbéli célodat követed, akkor a vá-
gyaid vezetnek. Ezáltal minden úton ugyanoda 
fogsz eljutni. Ami azt is jelenti, hogy nincsen rossz 
választás, téves út, hibás döntés. Olyan van, hogy 
az út kacskaringósabb, mint amilyennek tervez-
ted. Vagy tovább tart annál, mint ahogy elképzel-
ted. Az is lehet, hogy olyan kitérőket teszel, ami-
ket el akartál kerülni. 

Ez abszolút rendben van, merthogy ezek a ki-
térők mind ahhoz segítenek, hogy magadra találj 
és felismerd azokat a képességeidet, amelyek-
kel el tudsz érkezni a célodig. Így aztán minden 
egyes döntésed a lehető legoptimálisabb dön-
tés abban a pillanatban, amikor meghozod azt, 
hiszen a rendelkezésedre álló információk birto-
kában választottál. 

Előfordul, sőt, kívánatos is, hogy menet köz-
ben változol, és egyre több információ áll a ren-
delkezésedre. Időközben tapasztaltabbá is válsz, 
ezért utólag visszatekintve másképpen látod a 
döntés pillanatát. 

Olyan is van, hogy a cél, amerre elindultál, 
nem azon az úton érhető el, amin elindultál, vagy 
nem azon az úton legkönnyebb számodra elérni. 
Ilyenkor lépj bátran egy másik útra, és indulj el 
rajta. Higgy benne, hogy hamarosan megérkezel.

Döntési utak

Mit gondolsz, hányféle választási lehetőséged 
van, amikor döntési helyzet előtt állsz? Gondolj 
bele, hányféle döntési szituáció közül választ-
hatsz. Azt mondod: kettő, három, négy...

Pedig ahol 2-3-4 féle választás van, ott akad 
még másik 15-20-50 féle döntési lehetőség. 

Így már láthatod, mennyifelé tudsz elindulni. 
Lehet, hogy azért nem mered meghozni a dönté-
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sedet, mert attól tartasz, hogyha az egyik úton el-
indulsz, akkor a másikról kiderülhet, hogy az egy 
jobb út lett volna. 

Igen, előfordulhat. Ám, ha 
elkezdesz azon gondolkodni, 
hogy nem kétféle-háromféle út 
van, hanem 5-50, 100-150, akkor 
elveszíti jelentőségét, hogy az 
egyetlen tökéletesnek gondolt 
verziót válaszd ki a sok tíz vagy 
sok száz közül. 

Ezek a lehetőségek nagy való-
színűséggel azért állnak rendel-
kezésedre, hogy azt választhasd 
ki, amelyik adott pillanatban ép-
pen a legmegfelelőbb számodra. 

Tehát alig van jelentősége 
annak, hogy most melyik utat vá-
lasztod, mert sokkal több döntési 
lehetőség van, és sokkal többfelé elindulhatsz, 
mint gondolod. A legfontosabb, hogy elindulj va-
lamerre.

Mindig minden változásban van. Minden hely-
zetre úgysem tudsz felkészülni, ezért indulj el bát-
ran, és bízz magadban. Tudd, hogy megtalálod 
majd a megoldást. 

Kívánom, hogy éld meg az álmaidat, 
lépj bele a változásba, és tedd azt, 

amit vágysz.
Mert ha nem a saját álmaidat éled, akkor kiét?

https://mannacoach.com/5-napos-ingyenes-trening/
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„Csak ülünk, és nem csinálunk semmit…” „Csak ülünk, és nem csinálunk semmit…” 
miközben kapcsolódunk mindennel, miközben kapcsolódunk mindennel, 
ami az élet lélegzeteami az élet lélegzete
Rendhagyó beszélgetés Gara Mirával II. részRendhagyó beszélgetés Gara Mirával II. rész

Az előző számban a Biodinamikus Kranioszakrális Módszer (BCST) történetéről, alapvető 
elemeiről, működéséről és szemléletéről olvashattak kedves olvasóink. 

Gara Mira – ihletadóm –, aki éppen e témákból írta év elején szakdolgozatát, biztatásom-
ra összeírta nekem, nekünk, tudása, gyakorlati ismeretei, vágyai csokrát, amelyet majd 10 év 
alatt gyakorlatban és elméletben elsajátított.

Ezen cikkek magjai tőle származnak. Felkérő beszélgetésem és szándékom, mely a téma 
fontosságát próbálja hangsúlyozni, és azt az általam támasztott igényt, hogy az olvasók meg-
ismerhessék ezt a gyengéd, gyógyítani képes módszert, amelyet magam is tanultam – bár 
nem jutottam olyan mély folyamatokig, mint Mira, de az évek során sok embernek segítettünk 
mindketten, ezzel a gyengéd módszerrel.

Mira már az első perctől kezdve, ahogy bekapcsolódott a BCST elsajátításába, elkötelezett 
volt. Terve már az elején az volt, hogy olyan mélyen elmerüljön ebbe a segítő-gyógyító tevé-
kenységbe, hogy legbiztosabban tudja támogatni mindazokat, akik olyan tünet-együttesek-
kel fordulnak hozzá, amelyekben ez a technika változást hozhat a test, lélek állapotában.

Ez a cikk, az előző havi cikk folytatása, terveink szerint egy harmadik rész is készül az ezt 
követő számba, az ő írásbeli segítségével.

RÓNAI KATALIN
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Elmesélnéd nekünk a kezelés általános, jóté-
kony hatásait? 

Mivel a kranioszakrális rendszer hat a test ösz-
szes rendszerére, a kezelés következtében a test 
önszabályozó, öngyógyító erői aktiválódnak, a 
rendszer regenerálódik, megerősödik és nyuga-
lomba kerül. A kezelés hatására a rendszer alap-
vető ritmusai – a test, folyadékok és potenciák 
szintjén – helyreállnak, lecsendesednek, kiegyen-
lítődnek, visszatérnek a normál tartományba.

A nyugalomba kerülés fiziológiai előnyei: 

• Csökken a stressz és az aggodalom, a köz-
ponti idegrendszer (CNS) szabályozza önmagát, 
az idegrendszer stabilizálódik. 

• Az immunrendszer javul és támogatást  
kap. 

• A szöveti és folyadékmozgások fokozód-
nak, egyensúlyba kerülnek – hatására jobb lesz az 
oxigén, tápanyagellátás, szabaddá válik a gerinc-
velő és agyvelő folyadékáramlása. 

• A kötőszövetek a teljes testben ellazulnak. 
•  A vegetatív idegrendszer rugalmassága 

visszaáll.
•  Jótékonyan hat a kliens idegrendszerére, 

segíti a kapcsolódást, érintkezést. 
• Szabályozza a poszttraumás stresszt és 

sokkot, esetleges korábbi baleset, műtét, fogor-
vosi kezelés, egyéb traumák után. 

• Elősegíti a folyadékok mozgását ízületi 
gyulladás, köszvény, megdagadt végtag esetén.

•  A kezelés hatására csökkenhet a láz. 
• Szabályozhatja a hiperaktivitást. 

A kezelés a fentiek következtében milyen 
állapotokra hathat még jótékonyan? 

• Fejfájás, migrén, álmatlanság, idegfájdal-
mak. 

• Krónikus nyak, hátfájdalom, ortopédiai, 
gerinc, ízületi problémák. 

• Asztma, hörghurut, arcüreggyulladás. 
• Magas vérnyomás, szív és érrendszeri be-

tegségek, szédülés. 
• Fülcsengés, középfülgyulladás, fül-orr-gé-

gészeti betegségek. 
• Krónikus fáradtság, kimerültség, stressz, 

depresszió. 
• Hormonális problémák, meddőség, 

menstruációs zavarok. 
• Fogászati és állkapocs ízületi problémák. 
• Központi idegrendszeri problémák, Alz-

heimer kór, demencia.
• Traumás agyi és gerincvelői sérülések, 

agyrázkódás.
• Műtétek után. 
• Autizmus, epilepszia.

Mesélted nekem, hogy a BCST-vel azok a táv-
lati terveid, hogy segítsd az anyákat a várandós-
ság alatt és a szülés során, emellett támogatnád 
az újszülötteket születésük közben és megszüle-
tésük után.

Igen, ez a következő lépés, hogy összekap-
csoljam a Biodinamikus Kranioszakrális Módszert 
a dúlai támogató jelenléttel. Ezen dolgoztam az 
utolsó időkben, ezért végeztem el a dúlaképzést 
is, mégis, érdekes módon az elmúlt időszakban 
olyan közvetlen, vagy közvetett ismerősök – és 
főleg férfiak – kerestek meg és kértek tőlem se-
gítséget, akiknek valamilyen váratlan munkahelyi, 
vagy egészségügyi változás történt az életében 
és szükségük volt külső támogatásra a gyógyu-
láshoz, az új helyzet elfogadásához, az alkalmaz-
kodáshoz és a továbblépéshez. 

A kezelt férfiak visszajelzései alapján, a kezelé-
sek megkönnyítették ezeket a folyamatokat mind 
lelkileg, mind fizikailag. Ezek a visszajelzések en-
gem nagy örömmel töltöttek el, mert újra bizonyí-
tották a módszer jótékony hatásait.

A stressz jelen világunkban az egyik legkriti-
kusabb tényező. Soha ennyi betegség és meg-
roppanás nem volt a világunkban, mint napja-
inkban. A rengeteg stressz alapú sérülést rohanó 
világunk tálcán kínálja nekünk. Ahogy a betegsé-

Gara Mira
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geket, a felvállalt terhek alatti megroppanás le-
hetőségét is. Ha megtörténik az összeroppanás, 
egy fénycsóva lehet ez a kezelés, mely a testet 
megkönnyebbíti és elősegíti az öngyógyítást, és 
a megnyugvást. 

Azt gondolom, hogy a stresszes életmód, a 
napi traumák és drámák, amelyekkel találkozha-
tunk akár minden percben, a várandós anya szer-
vezetét is megviselhetik. A környezetszennyezés-
től a mentális szennyeződésen át, minden hathat 
az anyára és ezáltal a magzatra is. Hogyan műkö-
dik a kezelés a perinatális életszakaszban, azaz a 
fogantatástól a baba egy éves koráig?

Az élet első pillanatától kezdve olyan erők 
vannak jelen, amelyek támogatják az élet lét-
rehozását, a fenntartását, újraszerveződését, 
és ha szükséges, akkor a gyógyítását. Ez a ter-
mészet olyan törvénye, amely érvényes a növé-
nyekre, állatokra és az emberekre is. Az univer-
zális életerők mindenkiben megtalálhatók. Ott 
vannak köröttünk és közöttünk is, támogatják a 
fogantatást, az embrió, a magzat fejlődését, a 
születést, az egész életet és a halált. A foganta-
tás, a várandósság, a vajúdás, a születés normál, 
természetes folyamatok, melyeknek alapvető-
en csak az Életerők, az Egészség és a Természet 
támogatására van szükségük. Ha nincs fölösle-
ges, szükségtelen beavatkozás, akkor az anya 
teljes szívvel és erővel el tud merülni a folya-
matban, megtartva saját és a magzat tempóját 
anélkül, hogy bárki siettetné – ezáltal a folyamat 
a maga természetes, erőteljes és örömteli mód-
ján ki tud bontakozni. Ha sem az anyát, sem a 
magzatot nem sürgetik, akkor mindketten fel 
tudják belülről építeni az életerőket és a mag-
zat is meg tudja találni az előrejutáshoz szüksé-
ges kreatív ellenállás módjait. 

A születés során és utána is nagyon sok válto-
zás történik, amelyhez a magzatnak alkalmazkod-
nia kell, és ez kihívást jelenthet számára. Milyen 
változásokat hozhat ez az újszülött csontjaira, és 
testfelépítésére, későbbi testtudatára?

A születés során nagy nyomás terheli az új-
szülött csontjait, ereit és szöveteit. Előfordulhat, 
hogy a csontok – elsősorban a koponya csont-
jai – valamilyen mértékben összecsúsznak. Ha a 
születés után a nyomás nem oszlik el magától, az 
feszültséget, deformálódást okozhat a rendszer-
ben – a folyadékok nem képesek akadálytalanul 
áramlani –, az életerők legyengülnek, lelassulnak. 
Ha ez az állapot megmarad, akkor annak egész 
életre szóló hatásai lehetnek, ha nem kap támo-
gatást belülről, vagy egy terápia, kezelés segítsé-
gével kívülről. 

A biodinamikus kranioszakrális módszer na-
gyon finom, gyengéd érintéseivel hozzájárul ah-
hoz, hogy az életerők felépüljenek az anyában és 
a babában, anya és baba kapcsolata már a szü-
letést követően kisimuljon, meglévő akadályok 
csökkenjenek, vagy akár végleg meg is szűnje-
nek. Azáltal, hogy kapcsolódunk az élet-erőkhöz 
és az embriológiai erőkhöz a kezelések támogat-
ják a rendszer önszabályozását és egyensúlyba 
kerülését.

Biodinamikus kranioszakrális (BCST)
kezelés hatása a várandósság alatt

A várandósság alatt a BCST kezelések a követ-
kezők miatt hasznosak és ajánlottak: 

- Segíti a várandós és az embrió/magzat 
közti kapcsolat, kommunikáció kialakulását. 
A várandós anya érzelmi támogatást, megtartást 
kap és lehetősége van a magzattal való kötődés 
elmélyítésére már a méhen belül. 

- Lenyugtatja az anya, és a magzat ideg-
rendszerét. A BCST kezelés során az anya ideg-
rendszere lenyugszik és egyensúlyba kerül, ami 
a babára is jó hatással van. Segíti a két rendszert 
olyan minőségű nyugalmi állapotba, lenyugvás-
ba kerülni, ami ideálisan hat a baba születés előtti 
növekedésére és idegrendszerének fejlődésére. 

- A kezelés hatására megnő a vér és az 
oxigén ellátás az izmokban és csökken az izom-
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feszültség, így az anya izmai megfelelően és 
kiegyensúlyozottan tudnak működni. Jó vérá-
ramlást biztosít, lehetővé teszi, hogy a szervek 
kényelmesen helyezkedjenek el a testben, és a 
fasciák közti feszültség oldódjon. 

A csípőben, a hátban és a lábakban megnö-
vekedett véráramlás enyhíti a fájdalmat ezeken 
a területeken. Ugyancsak enyhíti az emésztési 
problémákat, a fejfájást, a medence és a hát túl-
terhelését. A medence és a keresztcsont rugal-
masságát segíti, ami nagyon fontos a vajúdás 
során.

- Segíti a folyadék visszatartás és a fel-
püffedés csökkentését – nem alakul ki a végta-
gok szöveteiben, véredényeiben felesleges nyo-
más, ami az egész testben korlátozza a folyadékok 
áramlását. A nyirok nem megfelelő áramlása fáj-
dalmat, mérgezést, magas vérnyomást okozhat 
és megterheli az immunrendszert. A BCST keze-
lés hatására csökken a dagadtság, a fájdalom, a 
vérnyomás és egy kiegyensúlyozott, egészséges 
immunrendszer alakul ki.

- Előfordulhat, hogy kezelések alatt a vá-
randós anya újra átéli és feldolgozza a saját 
születését, elengedi annak hatását, a félelmeit, 
a még meg nem oldott problémáit, így el tudja 

különíteni a saját történetét attól, ami itt és most 
a vajúdás során történik. Ezáltal sokkal jobban 
jelen van, fókuszálni tud és elérhető lesz a baba 
születési folyamatában.

- A kezelés segít a szülésre való felkészü-
lésben – a kezelés támogatja az anyát, hogy mé-
lyebben tudjon figyelni a testére és a magzatra. 
Az anya és a magzat között létrejövő megértés és 
kapcsolódás támogatja az együttműködésüket. 
Ettől a várandósság késői időszakában ellazult-
nak, jobban a testében érezheti magát, megérti a 
saját testbeszédét. 

A dúla szerepéről és a támogatás lehetőségei-
ről a BCST segítségével a szülés során és a születés 
után, a következő számban olvashatnak kedves ol-
vasóink.
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Hogyan lehet több száz öngyilkosságot megakadályozni 
egy slágerrel?

https://ronaikatalin.hu/
https://youtu.be/ENmHwfmeonM
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FÉNYHALMI BEATRIX

A múlt havi cikkemben Egyiptomról és a tapasztalataimról írtam, melyet az utazásom során 
szereztem. A misztériumiskolákat és energiáit mutattam be. Ma kicsit bővebben az Élet Virágá-
ról, Thotról és a Smaragdtábláról fogok írni.

Drunvalo- Élet virágának ősi titka című könyvét többször is említettem. Az Élet Virága szim-
bólumát Ő találta meg az abüdoszi Osireion egyik falán, mellette az Élet Magja szimbólummal, 
melyet a szakrális geometria alapmotívumaként mutat be könyvében. Ez a mindenség és az élet 
alapját képező kristályszerkezet, melyet a beavatottak jól ismertek és alkalmaztak.

Tudatosság és Egyiptom
Tudatosság a mindennapokban II.
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„Thot állítása szerint mindent magába foglal, 
kivétel nélkül minden tudást. A rajz arányai kö-
zött az élet minden egyes megjelenési formája 
megtalálható. Tartalmaz minden matematikai 
formulát, fizikai törvényszerűséget, zenei har-
móniát, minden biológiai életformát. Benne rej-
lik minden atom, minden dimenziósík és kivétel 
nélkül minden, ami a hullám alakú univerzumban 
megtalálható.”

Az Élet Virága mellett található Élet Mag szim-
bólum 7 gömbből áll, ami magában foglalja a Te-
remtés első 7 mozdulatát, a Genezist, ami Egyip-
tomból ered; a teremtés 7 napját, az emberi test 
7 energiaközpontját (csakrát), a 7 zenei alaphan-
got és a fogantatás utáni sejtosztódást is minden 
élőlénynél. Minderről 2005 körül láttam egy do-
kumentumfilmet, ami egészen elképesztő.

A misztériumiskolák szerint az Élet Magjából 
nő ki az Élet Virága. A szakrális geometria léte-
zésünk alapja, ugyanakkor a rovásírás eredete is, 
ami már a sejtosztódásnál is kirajzolódik. Nagyon 
hasznos lenne, ha emlékeznénk, újra megtanul-
nánk használatát, hogy a Teremtés kódjaival él-
hessünk.

Thotról meséltem, hogy Atlantiszból szárma-
zik, ahol megvilágosodott, így ezt a tudást áthe-
lyezte Egyiptomba, ahol a semmiből új, virágzó 
társadalmat épített, holott az akkori ember tudat-
szintje egészen alacsony, fejletlenebb volt, mint 
az atlantisziaké.

Thot templomában megtalálható minden, a 
mai időkkel kapcsolatban. A Föld precessziós 
mozgása (25920 év és a 2160 éves kis ciklusok), 
így pontos ábrázolások vannak a sötétség korsza-
kára és a felemelkedésre is. Az emberiség fejlő-
dési ciklusait gyönyörűen ábrázolja Thot Világ-
mindenség Rendjének temploma.

Marduk idejében i. e. 3113-ban Thotot szám-
űzték az amerikai kontinensre, amikor területi új-
raelosztások voltak Egyiptomban. Ekkor alkotta 
meg a Maya naptárat, amit állítólag a száműzeté-
se napján kezdett el írni, ami egy nagy korszakvál-
tás ideje is volt. Később a görög kultúra segítője 
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lett. Először Pitagorasz mesél Thotról az önélet-
rajzában, hogy Ő tanította és elvitte a Nagy Pira-
mishoz, ahol megvilágosodott és megértette a 
szakrális geometriát. Későbbiekben a görög kul-
túra vezetőjeként Hermész név alatt vált ismertté. 
Hermészként írta meg a Thot Smaragdtáblái című 
önéletrajzi és spirituális művét.

Bevallom, mind a két könyvet olvastam, de a 
Maya naptárat kevésbé értettem, kivéve a korsza-
kokat és irányító jellemzőit, erőit, ciklusait. A Sma-
ragdtábla mindig is jobban vonzott, hiszen annak 
tanításaival sokat foglalkoztam gyerekkoromtól, 
csupán nem emlékeztem honnan jön.

A Smaragdtábla témái:
Thot önéletrajza, Amenti Csarnok termei, A 

bölcsesség kulcsa, A Megszületett tér, Unal lakó-
ja, A mágia kulcsa, A hét Úr, A misztériumok kul-
csa, A tértől való megszabadulás kulcsa, Az idő 
kulcsa, A fent és lent kulcsa, Az ok és okozat és 
Prófécia kulcsa, Élet és Halál kulcsai, Jelképek, tit-
kok Titka.

Tulajdonképpen ebből lévő intések vagy me-
ditáció alapját szolgálja az a 10 gondolat, amit 
egy tavalyi írásomban közöltem és a cikk végén 
újra megemlítem, hogy a Kedves Olvasónak ne 
kelljen böngésznie.

A Smaragdtáblában bemutatja Atlantiszt és a 
saját felemelkedését, hogyan lett halhatatlan és 
az emberiség tanítója. A Fény követőit nagyon 
fontosnak tartja, ami a Teremtőt, teremtő rezgés-
szintet jelenti. Beszél a bölcsességről. A büszke-

ség korlát a tanulásban, elfogadásban. A bölcs 
tudja mikor mit mondjon és mikor kell csendben 
maradnia. A szeretet az út kezdete és vége, a tu-
dat fejlettsége és tisztasága által láthatjuk meg a 
fényt, erőt, egységet és a világmindenség rend-
jét. Ahol rend van, ott nem kellenek szabályok, 
ahol rendetlenség van, ott a szabályok mit sem 
segítenek. Ez az emberi társadalom. Először ma-
gunkba kell rendet tenni, magunkban kell változ-
ni és nem kívülről elvárni azt, nem világot mente-
ni. Aki beteg, ne akarjon másoknak segíteni.

Thot szerint a mágia erőtan és milyen igaza 
van. Nincs fehér vagy fekete mágia, szándék van, 
az ember döntése határozza meg mire használja 
az erőt és képességeit. A sötét és fény ugyanazt 
az eszközt használja, de ahol sötét van, ott a fény 
hiány van. Ahol fény van nem lehet sötét, de elő-
tűnik az árnyék.

Beszél arról, hogy párhuzamos világokban 
élünk, melyek el vannak választva egymástól. 
Bizonyos feltételeknek meg kell felelnünk, hogy 
ezeken átlássunk vagy akár átjárhassunk.

A dimenzióváltásról mindenhol ír, Thot temp-
lomában, a Maya naptárban, a Smaragdtáblában, 
de a végkimenetelt sehol nem láthatjuk. Nagyon 
hasonló képet mutat be, mint az Örökkévalók 
című film, melyben a kiválasztottak teremtett lé-
nyek, feladattal beprogramozva teszik a dolguk, 
de a nagy váltásnál minden törlődik, mert az Új 
megszületéséhez a régit el kell törölni.

„Keress és megtudod, hogy az idő titka annak, 
hogy a tértől hogyan szabadulj.

Egykor midőn a templomlakóval beszéltem 
megkérdeztem a Tér és az Idő titkát. „Mester mi 
az idő?”

„Tudd meg Thot, hogy kezdetben Üresség volt 
és a semmi, időtlen és tértelen. És a semmibe jött 
a gondolat, célirányosan és áthatón megtöltve az 
Ürességet. Nem volt anyag, csak erő. Egy mozgás, 
egy rezgő örvény, mely a céltudatos Gondolattól 
származott és megtöltötte az Ürességet. Kezdet-
ben volt az örök gondolat és hogy örökkévaló 
legyen az időnek létre kellett jönnie. Az idő mely 
minden térben létező örökkön hullámzik; simán, 
ritmust követve. Az idő nem változik, de a dolgok 
az időben megváltoznak. Az idő mozdulatlan, 
csak mi haladunk benne, amint tudatunk egyik 
eseményről a másikra vált. Igen, az idő által léte-
zel. Tudjátok meg, még ha az időben különböző-
nek is tűntök, mégis az egyesültségben léteztek.”
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Thot 10 gondolata, melyekre lehet meditálni:

„Ne a korlátaidat keresd és emlegesd magadnak 
állandóan, mert körbeépíted magad velük.
Amire van szó, az nem örökkévaló.
Ha semmit nem tanítok, nem is veszítek el semmit.
Ami örök az nem maradandó.
A bölcselkedés nem tudás, a tudás nem hallható.
A megtapasztalás nem hív, hozzá el kell menned.
Előbb azt érezd meg, hogyan teremtetted a káoszt, 
amiből szabadulni akarsz.
Akkor jársz jó úton, ha az idő örökkévalósággá változik.
Az idő előtt megtapasztalt tudást keresd.
A beszéd a szellemi erők pazarlása. A lélek szavak nélkül 
tanít.”

https://szattvajoga.hu/
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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/
https://hu.pinterest.com/csakpozitivanmagazin
https://www.facebook.com/kalandorkiralyno
https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
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440 Hz440 Hz kontra  kontra 432 Hz432 Hz  
és az álhírek (?!)és az álhírek (?!)

Ez a cikk egészen máshogy alakult, mint ahogy azt eredetileg terveztem. Járt 
némi kellemetlenséggel, hogy a második felét törölnöm kellett, de az igazságér-
zetem nem engedte, hogy egy olyan okfejtést/számítást engedjek közlésre, ami 
esetleg nem biztos, hogy helytálló. Épp ezért, kérlek nézzétek el nekem, hogy az 
eddigiektől eltérően ez az anyag leginkább egy blog bejegyzésre emlékeztet.

KOVÁCS BRIGITTA EFI
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Az eredeti írás szerint az ominózus számítás-
ban Hans Cousto, svájci matematikus, zenetudós 
az oktávtörvény segítségével különféle bolygó-
mozgások kiszámításával az „OM” ősrezgésből 
eljutott a 432 Hz-hez. S hogy hol itt a probléma? 
Hamarosan ez is kiderül. De kezdjük az elején, az 
eredeti témánál!

A 440 Hz a náci propaganda része volt?

Számos cikket lehet azzal kapcsolatban olvas-
ni, hogy a II. világháborúban a nácik a 440 Hz-et 
használták az emberek befolyásolására. Az igaz-
ságot valószínűleg már soha nem fogjuk meg-
tudni, az azonban tény, hogy:

1939-ben, közvetlenül a II. világháború kirob-
banása előtt a Berlini Rádió Akusztikai Bizottsága 
egy kongresszust rendezett Londonban, a Brit 
Standardizálási Egyesületnél. A tanácskozás célja 
a normál A hang egy, a számunkra kellemesebb-
nek érzett rezgési tartományról való „áthango-
lásának” nemzetközi szintű megvitatása volt. A 
megbeszélésre sem az olasz, sem pedig a francia 
zeneszerzőket nem hívták meg.

Népszavazás a 432 Hz megtartásáért

A döntést Joseph Göbbels, a náci propagan-
daminiszter kezdeményezte és hajtotta végre, 
valamint német tisztként ő maga jelentette be 
az új hangolást. Akkoriban azt is lehetett hallani, 
hogy Hitler parancsolta, hogy ez legyen a zene 

kötelező érvényű frekvenciája, hiszen nagy Wag-
ner rajongó volt, s a zeneszerző köztudottan 440 
Hz-en komponálta darabjait. A hetvenes évekre 
csaknem mindenhol ez az érték vált általánossá, 
dacára a számtalan sok zeneszerzői tiltakozásnak, 
ill. a népszavazásnak, melyben a választók kérték 
a 432 Hz megtartását.

A „természetes frekvencia” a 432 Hz, mivel ez 
az a tartomány, amivel az ember, a természet és 
a kozmosz összhangban rezeg. A hertz, mint mér-
tékegység megadja a másodpercenkénti rezgések 
számát. A legtöbb zenei hangszert 440 Hz-re han-
golva gyártják, többek között azonban a zongora, 
a hegedű és a gitár is könnyen áthangolható a 
harmonikus 432Hz-re.

A 432 Hz-es frekvenciára hangolt zenének 
érezhetően lazító, gyógyító hatása van. Megnyitja 
a szívet, a rezgésnek megfelelően pedig össze-
kapcsol az éggel és a földdel, hiszen mi emberek 
is a Föld frekvenciáján rezgünk. Számtalan tudós 
tanulmányait olvashatjuk erről a témáról az inter-
neten, mi azonban mégis előnyben részesítjük 
saját tapasztalatainkat, és legfőképpen érzésein-
ket – írja a Raven Spirit.

Miből ered a 440 Hz feszültségkeltő
hatása?

Az ember manapság mindenhol a 440 Hz-ala-
pú zenének, ill. rezgéseknek van kitéve, ami jelen-
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tős stresszt és feszültséget kelt benne. A fülnek 
és az agynak ezeket a „mesterséges” hangokat 
előbb helyre kell állítania, hogy az ember termé-
szettől fogva jelen lévő rezgésrendszeréhez tudja 
igazítani, és képes legyen abba beágyazni. Ép-
pen ezért jelent számunkra a 432 Hz-en hallgatott 
zene egyfajta felüdülést, ellazulást.

A tanulság

A zeneelméleti hitelesség kedvéért elküldtem 
a kész cikket – melyhez többek között egy svájci 
hangszerbolt honlapján szereplő írást használ-
tam fel forrásként – egy hegedűművész-informa-
tikus barátomnak. Segített is az oktávok és a cisz 
értelmezésében, azonban úgy ítélte meg, hogy 
van még egy kis bökkenő az anyaggal, ugyanis ő 
a megadott számítási mód alapján 435 Hz-et ka-
pott eredményül a 432 Hz helyett. (?!)

Mindig több helyen ellenőrzöm az anyagok-
ban szereplő állítások valódiságát, de ebben az 
esetben nem merült fel bennem, hogy esetleg 
valami sántítana. Végül rákerestem ismét a kér-
déses számításra, és ekkor találtam egy 128hz.de 

nevezetű oldalt, ahol többek között mindenféle 
álhíreket gyűjtöttek össze. A weblap szerint nem-
csak ez az elmélet humbug, hanem még számos 
más, a Solfeggio frekvenciákkal, és a Schumann 
rezonanciával kapcsolatos összefüggés is. A cá-
folatok számomra nem teljesen hihetőek, hiszen 
elvétve tartalmaznak konkrét indoklást, ill. forrás-
megjelölést. Ezzel az erővel bárki mondhatja egy 
adott állításra, hogy téves. Az viszont mindenkép-
pen nyugtalanított, hogy a hozzáértőnek tartott 
barátom egy egyszerű levezetéssel egészen más 
számot kapott. 

Ezt követően elgondol-
kodtam, hogy mi volt a cé-
lom a cikkel. Hogy a nácikra 
kenjem a jelenlegi 440 Hz-
et? Vagy hogy mindenki el-
kezdje a zenéket 432 Hz-en 
hallgatni? Azt hiszem, egy-
szerűen csak érdekesnek 
találtam, hogy összefüggés 
lehet az „OM” és a 432 Hz 
között. Végül azonban rájöt-
tem, hogy ennek az egész-
nek nincs jelentősége. Szá-
mítások ide, ideológiák oda, ha nem vagyunk 
abban a helyzetben, hogy ezeket a matematikai 
levezetéseket ellenőrizzük, ill. megtudjuk, hogy 
az adott referencia személy milyen módon jutott 
el a következtetésekhez, akkor érdemes egysze-
rűen az érzéseinkre hallgatni.

Ha úgy ítéljük meg, hogy adott – a hangtálak, 
és egyéb eszközök által keltett – gyógyítónak tar-
tott frekvenciák jót tesznek nekünk, jólesik őket 
hallgatnunk, akkor mindegy mit mondanak a 
számítások, van-e már tudományos vizsgálat ez-
ügyben, vagy sem. Hiszen a világ oly sok rejté-
lye kapcsán még csak tapogatóznak a tudósok! 
Talán több száz évbe is beletelhet, mire adott 
elméletek, igazságok, gyakorlati tapasztalatok 
elismert tudósok által is bizonyosságot nyernek. 
Addig pedig vezessen minket a semmivel össze 
nem téveszthető belső hangunk! (Igen, tudom, 
valójában „a legendás belső hang” -ra sincs még 
bizonyíték. Én azért egyre gyakrabban folytatok 
vele rendkívül hasznos diskurzusokat.) 

Források: https://peakd.com/ita/@hjmarseille/the-
sound-and-frequency-at-432hz-and-440hz-il-suono-e-

la-frequenza-a-432hz-e-440hz, 
raven-spirit.ch/, 

128hz.de/432-hz/432-hz-fake-news/
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SIVÁK ENIKŐ ASHA

A tarot önmagában egy évezredek óta beidegző-
dött rendszer. A kártyák grafikai megnyilvánulásai ön-
magukban, mint szimbólumok nem tudnak semmi töb-
bet, nincs plusz energiájuk, csak hétköznapi eszközök, 
mint a főzéshez a fakanál, vagy a vasaláshoz a vasaló.

A FÉNY TAROT kártyáim a saját rajzaimból készül-
tek, amik köztudottan csodás fénylények, tehát min-
den rajz saját REND-szerrel, energetikával, és erővel 
van felruházva, tehát magas rezgésszinten működik. 
Ezt sugározza magából.

Ha a címből indulunk ki:
… a FÉNY A VÉGTELEN INFORMÁCIÓK HORDO-

ZÓJA.
… a TAROT egy évezredes tudás, ami egy alapot 

kölcsönöz, támpontot ad az egyes kártyalapoknak az 
emberi elme megértését kielégítve.

… az IGAZSÁG pedig nem más, mit a végtelen le-
hetőségek tárháza.

A kártyalapoknak grafikailag semmi közük sincs 
a Tarot szimbólumaihoz, mert nem szimbólumokon 
alapszanak, hanem csodás rajzok, amik információkat 
hordozó önálló rendszerben működő lények, akikkel 
az ember képes kontaktust kialakítani, akár a látásán, 
vagy érintéssel a pórusain keresztül. Ezért abban a 
pillanatban, amikor ránézel a kártyalapra, azonnal 
beindul az együttműködés. Ez nem a kártyalapon 
lévő rajztól függ, hanem a TE megengedő befogadá-
sodtól. Attól kezdve, hogy megtörténik az összehan-
golódás, az történik, aminek történnie kell. Azok az 
emberek, akik éreznek, látnak, hallanak a lelkükkel, a 

szellemükkel, és működik az intuíciójuk, azok csodás 
áramlásokat, testi érzeteket, lelki állapotokat fognak 
megélni. Ezek az érzések önmagukban is válaszok, és 
jelzik a kártyalappal való összehangolódás mértékét. 
A hideg, vagy a ,,semmi” érzés is válasz, illetve jelzés, 
hogy nincs kapcsolatod, nem tudsz együttműködni a 
kártyalappal.

A FÉNY TAROT KÁRTYÁKAT 10 évvel ezelőtt alkot-
tam meg. Már a keletkezésük is egy érdekes történet. 
Úgy látszik Nekem is kellett 10 év önmegismerés, 
hogy igazán alkalmassá váljak a kártyák Fénylényei-
vel való együttműködésre. Most elérkezett a pillanat, 
ezért elkezdtem megtapasztaltató beszélgetéseket /
workshop/ tartani, személyes jelenléttel, de közeljövő-
ben online kapcsolódással is.

A FÉNY TAROT -IGAZSÁG KÁRTYÁK, valódi társad-
dá, igaz segítőddé, gyógyítóddá tudnak válni, mert 
önmagadra /a belső lényedre/ tudnak hangolni, de 
akár energiával is tudják tölteni a fizikai testedet. Min-
denképp emelik a rezgésedet, ezzel oldják a feszült-
ségeket. Ettől javul a közérzeted, EGÉSZSÉGESEBB ÉS 
BOLDOGABB LESZ AZ ÉLETED. Ettől olyan különlege-
sek és egyediek.

A FÉNY TAROT IGAZSÁG KÁRTYÁKKAL CSODÁS 
AZ ÉLET!

 további információk: sivakeniko.hu
enikosivak@gmail.com

+ 3630/7244443

FÉNY TAROT- IGAZSÁG KÁRTYÁK

https://www.sivakeniko.hu/hu/
mailto:enikosivak%40gmail.com%20?subject=enikosivak%40gmail.com%0D


CsPM   131



132   CsPM

KARÁSZI ALEXANDRA



CsPM   133

Nem is olyan régen, néhány hete történt, 
hogy légvonalban pusztán két és fél órányi-
ra tőlünk, a gyakran esős szigetországban, 
Angliában II. Erzsébet királynő a platina ju-
bileumát ünnepelte. Többek között attól is 
nagyon különleges ez a meleg júniusi hét-
vége, hogy ez az esemény az eddigi egyet-
len platina jubileum, amelyet a világ valaha 
látott. Légiparádé, ünneplő tömeg, zászlós 
díszszemle, koncertek és világsztárok. Lon-
don belvárosát ellepték a csodálók, akik 
együtt szerettek volna ünnepelni a királyi 
családdal. Én is köztük voltam. Abban a sze-
rencsés helyzetben vagyok, hogy testközel-
ből élhettem át, hogyan ünnepeli Anglia a 
hetven éve uralkodó királynőjét. Így kedves 
olvasó egy valamit megígérhetek, a cikk 
végére érve Te is úgy fogod érezni, hogy 
részese voltál ennek a varázslatos hétvégé-
nek és ünneplésnek. 

Az események részletezése előtt nyúljunk visz-
sza jócskán a múltba, 1066 karácsonyára, amikor 
Hódító Vilmost királlyá koronázták a Westmins-
ter-apátságban. Őt követve, a 96. életévében 
járó, II. Erzsébet királynő a negyvenedik brit ural-
kodó, elődjei közül senkinek nem adatott meg, 
hogy ilyen hosszú ideig üljenek az angol trónon. 
Őfelsége az uralkodás hosszúsági rekordját 
Nagy-Britanniában már 2015. szeptember 9-én 
megdöntötte, amikor az 1901-ben, 82 évesen 
elhunyt üknagyanyja, Viktória királynő 63 éven 
át tartó uralkodását lekörözte. 

Érdekesség, hogy IV. György király, II. Erzsé-
bet királynő apja, nem volt egyeneságon trón-

várományos, így mindketten VIII. Eduárd, György 
bátyja koronáról való lemondásának köszönhetik, 
hogy trónra ülhettek. Eduárd ugyanis királyi kö-
telességei helyett a szívére hallgatott, hogy egy 
elvált amerikai hölgyet vehessen feleségül. Így 
327 napi uralkodás után, a koronázást meg sem 
várva, lemondott és helyébe öccse, Albert yorki 
herceg lépett, aki csak uralkodói névként válasz-
totta a György nevet.

György soha nem vágyott a trónra és a rásza-
kadt felelősség következményeképp és főként a 
háborús évek megpróbáltatásainak a súlya miatt, 
beteg lett és 1952. február 6-án, alig 57 eszten-
dős korában elhunyt. A trónt Erzsébetre hagyta, 

Platina Jubileum – 70 éve a trónon  
II. Erzsébet királynő 70 éve tartó uralkodásának
évfordulójára rendezett esemény sorozat
bennfentes szemmel



134   CsPM

ráadásul ekkor Anglia még jócskán a háborús 
sebeit gyógyítgatta, súlyos áruhiány terhelte az 
országot. Erzsébet, apjának halála napján Kenyá-
ban tartózkodott férjével, Fülöp edinburghi her-
ceggel. Az utazás előtt már sejtette, hogy nagy 
eséllyel soha többet nem találkozik nagybeteg 
édesapjával. Csomagjaiban ez okból adódóan 
fekete gyászruha is került, illetve egy dosszié, 
amely trónra lépésének hivatalos írott deklaráci-
óját foglalta magában. 

Uralkodásának eddigi hét évtizede alatt fel-
épült majd le is omlott a berlini fal, illetve űrhajó-
sok először látogattak el a Holdra. Ő volt az első 
uralkodó, akinek a koronázását először élőben 
közvetítette a televízió. Az eddigi uralkodás saj-
nos nem volt családi megpróbáltatásoktól és tra-
gédiáktól mentes. Az igazi csapás a brit monar-
chia életében 1997-ben Diana hercegnő – Károly 
trónörökös felesége – tragikus autóbalesete volt. 
Megpróbáltatások sora kijutott a közelmúltban is 
a királynőnek. Tavaly, 2021 áprilisában elhunyt a 
királynő férje, Fülöp edinburghi herceg. A király-
nő és férje több mint 73 évig éltek házasságban, 
ami szintén rekord az angol-brit monarchia tör-
ténetében. 

Az egész évesre tervezett nagyszabású platina-
jubileumi ünnepségsorozat csúcspontja a június 
2-tól 5-ig tartó négy napos rendezvény, amelyre 
a csütörtöki és pénteki napot Angliában rendkí-
vüli munkaszüneti napnak kiáltották ki. Aki ezen 
a hétvégén szerette volna London mesés városát 
felfedezni, nem sok sikerrel járt, ugyanis hatalmas 

volt már az előző hetekben is a készülődés, hogy 
minden rendben legyen a nagyszabású esemé-
nyen. Ehelyett viszont a Londonba látogatók de-
korációkkal borított helyszíneket, látványos zenés 
felvonulásokat láthattak ezen a hétvégén. 

Június 2. csütörtök

Az ünnepséget a Trooping the Color (azaz a 
zászlós díszszemle) nyitotta meg, melyet II. Erzsé-
bet királynő Edward brit herceg társaságában te-
kintett meg a Buckingham-palota erkélyéről. Az 
ünnepség 10 órakor kezdődött, amikor a felvonu-
lók elindultak a Lovas Testőrség parádéja felé. 11 
óra magasságában a királyi család kocsival elin-
dult a palotából. A felvonulást követően a család 
tagjai egy újabb hintós felvonulással tértek vissza 
a Buckingham-palotába, ahol közösen, együtt, 
nem sokkal később kiléptek az erkélyre. A család 
minden tagja az erkélyen állt, a tömeg csodálta 
és ünnepelte őket. 

A hivatalos jubileumi torta a palotában került 
elfogyasztásra, amely a Mark Bennett cukrászda 
dolgozói által lett elkészítve. A jubileumi jelző-
fény meggyújtására 21 óra 45 perckor került sor. 
A királynő jubileumára elkészült mű tervezője, 
Thomas Heatherwick szerint ez egy olyan „szo-
bor”, amely „a fák és a természet fontosságát 
igyekszik a középpontba helyezni. Ebbe a 21 
méter magas acélszerkezetbe 350 apró fa kerül, 
alumínium cserepekbe ültetve, amelyeket a jubi-
leum után szétültetnek az országban. 
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Június 3. péntek 

A királynő 70 éves uralkodásának hálaadó is-
tentiszteletét megelőzően királyi eseményen elő-
ször szólalt meg az Egyesült Királyság legnehe-
zebb harangja, amelyet Great Paul-nak azaz Nagy 
Pálnak neveznek. Az istentiszteletre 11:30-kor ke-
rült sor a Szent Pál-székesegyházban. A várhatóan 
körülbelül 45 percig tartó istentiszteletet követő-
en a királyi család a Guildhallba – önkormányza-
ti épület, amelyet több száz éve városházaként 
használnak - indult, ahol London főpolgármeste-
re által szervezett fogadáson vettek részt. 

Június 4. szombat

Anna királyi hercegnő, a királynő lánya vezeti a 
királyi partit, miután II. Erzsébet végül azt a dön-
tést hozta, hogy ezen az eseményen nem vesz 
részt. A nap fő eseménye az Epsom Derby volt. 
Este a királyi család számos tagját várták a Palo-
tában rendezett partira. A hatalmas koncert a Vic-
toria Memorial színpadán zajlott, ahol olyan sztá-
rok léptek fel, mint George Ezra, a Queen, Adam 
Lambert és Sam Ryder. Később Károly walesi her-
ceg és Vilmos, Cambridge hercege is beszédet 
mondott a királynő tiszteletére életének fejezete-
iről, eredményeiről. 

Június 5. vasárnap

A nagy jubileumi ebédre került sor ezen a na-
pon, amely egy olyan közös étkezés, ami alatt a 
közösségek mindenhol összejönnek, hogy meg-
osszák az ételt egymással, jól szórakozzanak, 
és hogy megemlékezzenek a királynő 70 éves 

uralmáról. A Platina Parádé délután egész Lon-
dont egy hatalmas ünnepi helyszínné varázsolta, 
amely Erzsébet uralkodásának fejezeteit mutat-
ta be. A királynő uralkodásának minden évtize-
dében a brit show business legnagyobb neveit 
felvonultató buszok szelték az utcákat, miközben 
az egész ünnepség katonai tiszteletadással és a 
Gold State Coach egy zárt, nyolc ló vontatta ko-
csi felvonulásával kezdődött, amelyet a brit királyi 
család használ.

A jubileumi ünnepség a királynő, Károly her-
ceg, Vilmos herceg és a kis György herceg erké-
lyes fellépésével zárul.

Az ünnepséget megelőző hetekben már érez-
hető volt Londonban, hogy mennyire készül min-
denki erre a nem mindennapi eseményre és ün-
neplésre. Szinte izzott a levegő, és a várakozás 
pillanatai mindenkit izgatottá tettek. Emlékszem 
2011-ben tátott szájjal bámultam a TV-ben Vil-
mos herceg és Katalin hercegné esküvőjét, és 
akkor ott eldöntöttem, hogy egyszer személye-
sen is részt veszek egy brit királyi ünnepségen. 
Hatalmas gyerekkori álmom vált valóra azáltal, 
hogy személyesen részese lehettem ennek az 
egyedülálló eseménynek. Megható volt számom-
ra látni, hogy az emberek micsoda tisztelettel és 
alázattal adóznak II. Erzsébet királynőnek, aki 70 
éve látja el kötelességét és uralkodik Angliában. 
A jövőben, aki teheti és legalább akkora rajongó-
ja Angliának és a királyi családnak, mint én, ak-
kor feltétlen vegyen részt egy királyi eseményen, 
mert életreszóló élménnyel gazdagodik általa. Jó 
egészséget és még hosszan tartó uralkodást kívá-
nunk II. Erzsébet királynőnek!

Fő kép: gettyimages.com
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GÓDOR ANITA

„Nyári gyerekek 
a Balaton parton…”
A Sound-on innen és a Strandon túl…

Próbáltam átlátni, rendezni, és leírni nektek a 
káoszt, de egy idő után elégedetten állapítottam 
meg, hogy szinte mindenhol belefuthatunk va-
lamilyen előadásba, és sokkal egyszerűbb adott 
helyen keresni, ahol épp vagyunk, mint globáli-
san, ahogy én tettem, de szeretem a kihívásokat, 
és azért megpróbálom összeszedni nagy vona-
lakban az információkat. 

Öröm látni, hogy rengeteg helyen gondolnak 
a fiatalabb korosztályra, mese és bábelőadások is 
vannak napközben a repertoárban. 

A teljesség igénye nélkül, kiemelve egy-egy 
izgalmas darabot ajánlok a Balaton környéki sza-
badtéri előadásokból az alábbi felsorolásban, az 
adott helyszín pontos programját pedig a linkek-
re kattintva érhetitek el.

Ahogy ígértem, elhagyjuk a főváros környékét és szétnézünk a Balaton parton milyen kulturális 
események kínálkoznak a nyáron, ha elvonási tüneteink jelentkeznének a nagy láblógatás közben. 
Elárulom, tengernyi a lehetőség, függetlenül attól, hogy a tó északi vagy déli partján süttetjük a 
hasunkat.
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Ajánló

DÉLI PART és környéke

SIÓFOK
LÉVI STORY
A világsiker musicalje / Já-

vor-Sziámi-Kállai Ősbemutató
Lévi Story klezmer musical - 

PBA és a Veszprémi Petőfi Szín-
ház koprodukciója

https://www.programturiz-
mus.hu/ajanlat-siofoki-szabadte-
ri-szinhaz.html

BALATONFÖLDVÁR – Kultkikötő
DUNAKANYAR - Szinetár Dóra 

és Makranczi Zalán előadásában - 
Szentendrei Teátrum

https://www.programturiz-
mus.hu/ajanlat-balatonfold-
var-szabadteri-szinhaz.html

BALATONSZÁRSZÓ – Kultkikötő
Csukás Színház programok 

2022
h tt p s : / / w w w. p ro g ra m t u -

rizmus.hu/ajanlat-csukas-szin-
haz-musor.html

BALATONBOGLÁR – Kultkikötő
KARTONPAPA - Csiky Gergely 

Színház
https://www.programturiz-

mus.hu/ajanlat-nyari-szinhaz-ba-
latonboglar.html

BALATONFENYVES
BORIBON NYARAL - Összpró-

ba és Kultkikötő Produkció
https://www.programturiz-

mus.hu/ajanlat-balatonfeny-
ves-szinhaz.html

FONYÓD
Boldogság, avagy élet 50 fö-

lött
https://www.programturiz-

mus.hu/ajanlat-fonyod-szinhaz.
html

Ha a Balaton környékén múlat-
játok az időt, válogassatok ezek-
ből, a jövő hónapban pedig szét-
nézünk, hogy mi vár még ránk 
augusztusban, az ország határain 
belül, ha kulturáltan szeretnénk 
esténként viselkedni. 

Színházi élményekben gazdag, 
csodás nyarat kívánok!

Ajánló

ÉSZAKI PART és környéke
Június 14-én kezdődött a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Főváro-

sa (EKF) programban a Rendhagyó terek című eseménysorozat, amelynek ke-
retében különleges helyszíneken lesznek láthatók színházi előadások. Az EKF 
évad végéig minden hónap egyik keddjén láthat színházi előadást a közönség 
olyan helyszíneken, mint például a farkasgyepűi erdőben, a Folly Arborétum-
ban vagy a Haláp-hegyen. A sorozathoz a régióból válogattak össze izgalmas 
helyszíneket, amelyeket úgy igyekeztek társítani a meghívott előadásokkal, 
hogy a darab jelentésrétegét bővítse a helyszín.

Az előadások ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek! 
https://likebalaton.hu/telepules/veszprem/hireink/szinhazi-eloadasok-ar-

boretumban-hegyteton-es-erdoben-veszprem-megyeben-241336/

HÉVÍZ
Színházi előadások lesznek a hévízi Véderdőben is. Ha szereted az alterna-

tív darabokat, a meghökkentő helyszíneket és a modern művészeti megoldá-
sokat, akkor ott a helyed.

https://likebalaton.hu/telepules/heviz/programok/erdei-miszterium-szin-
hazi-eloadasok-233061/

KESZTHELY 
Balaton Színház Keszthely
- A PÁL UTCAI FIÚK (Pannon Várszínház)
- HOTEL MENTHOL (Pannon Várszínház)
https://goldmarkmk.hu/
BALATON-FELVIDÉK, KAPOLCS, TALIÁNDÖRÖGD, VIGÁNTPETEND
Művészetek völgye 2022.07.22 – 07.31.
MR. és MRS.
A Művészetek Völgye és az Art-Színtér közös előadása. A Mr. és Mrs. egy 

olyan prózai előadást ígér, amelyben megpróbáljuk létrehozni a kapcsolatot 
az öt különböző élethelyzetben lévő női és férfi karakter között. Rettentő sok 
humorral, drámai pillanattal szeretnénk megajándékozni a nézőket. (Szerep-
lők: Janza Kata, Szabó P. Szilveszter. Közreműködik: Peller Anna | Rendezte: 
Somogyi Szilárd)

https://www.muveszetekvolgye.hu/

SÜMEG
- Molnár Ferenc Az ördög - vígjáték két részben (Zenthe Ferenc Színház 

Salgótarján)
- Nemzeti Lovas Színház: HONFOGLALÁS 
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-sumeg-programok-rendezve-

nyek-esmenyek.html
BALATONALMÁDI
KISVAKOND A NAGYVÁROSBAN Mesemusical (Pannónia Kulturális Központ)
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-balatonalmadi-programok.html
BALATONFÜRED
DUMASZÍNHÁZ előadások
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-furedi-szabadteri-szinhaz.html

SZIGLIGET 
- LEGÉNYBÚCSÚ
- KÖLCSÖNLAKÁS
- HÁZASSÁGI LECKÉK KÖZÉPHALADÓKNAK
https://www.programturizmus.hu/partner-szigliget-varudvar.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-szigligeti-szinhaz.html

ALSÓÖRS 
A DZSUNGEL KÖNYVE - Pannon Várszínház
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-amfiteatrum-alsoors-program.html

TIHANY
LEGYEN A FELESÉGEM (Játékszín)

https://tihanyiszabadterijatekok.hu/

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-siofoki-szabadteri-szinhaz.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-siofoki-szabadteri-szinhaz.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-siofoki-szabadteri-szinhaz.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-balatonfoldvar-szabadteri-szinhaz.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-balatonfoldvar-szabadteri-szinhaz.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-balatonfoldvar-szabadteri-szinhaz.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-csukas-szinhaz-musor.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-csukas-szinhaz-musor.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-csukas-szinhaz-musor.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-nyari-szinhaz-balatonboglar.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-nyari-szinhaz-balatonboglar.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-nyari-szinhaz-balatonboglar.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-balatonfenyves-szinhaz.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-balatonfenyves-szinhaz.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-balatonfenyves-szinhaz.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-fonyod-szinhaz.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-fonyod-szinhaz.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-fonyod-szinhaz.html
https://likebalaton.hu/telepules/veszprem/hireink/szinhazi-eloadasok-arboretumban-hegyteton-es-erdoben-veszprem-megyeben-241336/?utm_source=hirkereso&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://likebalaton.hu/telepules/veszprem/hireink/szinhazi-eloadasok-arboretumban-hegyteton-es-erdoben-veszprem-megyeben-241336/?utm_source=hirkereso&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://likebalaton.hu/telepules/heviz/programok/erdei-miszterium-szinhazi-eloadasok-233061/
https://likebalaton.hu/telepules/heviz/programok/erdei-miszterium-szinhazi-eloadasok-233061/
https://goldmarkmk.hu/
https://www.muveszetekvolgye.hu/programs?categories=6&type=detailed&page=1
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-sumeg-programok-rendezvenyek-esmenyek.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-sumeg-programok-rendezvenyek-esmenyek.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-balatonalmadi-programok.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-furedi-szabadteri-szinhaz.html
https://www.programturizmus.hu/partner-szigliget-varudvar.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-szigligeti-szinhaz.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-amfiteatrum-alsoors-program.html
https://tihanyiszabadterijatekok.hu/
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NAGY ZOLTÁN

MEGNYUGVÓ SZUPERNÓVÁK

E havi írásom elején szeretném leszögezni: én 
egy komoly, zenét szerető ember vagyok. 

Érdekes, ha máshogy írom, akkor is működik 
és még igaz is: én egy komolyzenét szerető em-
ber vagyok. De erről egy picit később…

Szüleim kiváló megérzéssel ének-zenei álta-
lánosba írattak, mert muzikalitásom, dallamérzé-
kem, hallásom arra ösztönözte őket, hogy ezzel 
az adottsággal kezdjenek, kezdjek valamit. Ne 
vesszen el a tehetség, tanuljak, tapasztaljak, gya-
koroljak sokat, többet, sőt még annál is többet. 
A választott hangszerem az instrumentumok talán 
egyik legmonumentálisabb darabja lett, egy igazi 
nagyvad, a zongora. Első látásra, hallásra megvolt 
a kapcsolat, igen, ez egy életre kihat és egy életen 
át tart. Ezt az ember érzi, odabent, mélyen, hogy 
itt valami nagyon különleges, csodálatos kapcso-
lat kezdődött el ember és hangszer között.
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Szüleim jól tették, hogy megmutatták nekem 
ezt az irányt, ezért a mai napig hálás vagyok 
Nekik, mert kiváló érzékkel egy olyan területen 
indítottak el, amely a mai napig is életem egyik 
legkedvesebb területe, kifejezési módja, bár 
igaz, most parkolópályán van, de semmi sem 

tart örökké. Sem a jó, sem a rossz. Úgyhogy op-
timista vagyok, talán hamarosan az én Napom is 
újra felvirrad.

A nyolcvanas években, mint oly sokan, én 
is megszerettem az olyan előadókat, akiknél 
hangsúlyosabb szerepet kaptak azok a hangok, 
amelyeket billentyűs hangszereken játszottak, 
vagy azokkal vették fel stúdiókban a számaikat. 
Lenyűgöztek az új hangzások és megtanultam 
egy új hangszer nevét: szintetizátor. A mágikus 
hangszer, amely több más hangszer hangját szó-
laltatta meg, sőt egyedileg „kitekergetett” saját 
hangokat is visszaadott, a mérnöki munka csodá-
ja, egy páratlan találmány. Akik pedig ezekkel a 
csodákkal komplett zeneműveket voltak képesek 
alkotni, nos, ők egyenesen Isteneknek lettek titu-
lálva és valljuk be, rajongóik, követőik elégedet-
tek voltak ezzel. Kiváló érzék és tudatállapot egy 
zeneművet összerakni. Volt, akinek fejben szinte 
rögtön megvolt, majd egy kis idő múlva már meg 
is alkotta teljesen. Volt olyan, aki leült a hangszer 
mellé, kicsit improvizált, játszott, csak úgy lazán, 
kötetlenül, majd ebből bújt elő egyszer csak egy 
olyan dal, amelyet még évtizedek múlva is sokan 
hallgatnak és szeretnek.

Ezt az írásomat két, korunkban ismert és nép-
szerű alkotóművész inspirálta, akik sajnos az 
utóbbi években itt hagyták e földi létet, óriási 
űrt hagyva maguk után. Vangelisről, megannyi 
csodás dallam szerzőjéről és Ennio Morricone 
maestro-ról van szó, előbbi egy bő hónapja, 
utóbbi pedig 2 éve hagyta itt nekünk és az örök-
kévalóságnak fantasztikus dallamait, jellegzetes 
zenei tételeit. Gyermekkoromból még mindig 

a fülembe csengenek olyan dallamok, melynek 
egy részéről akkor nem is tudtam, hogy eme két 
Nagyság valamelyikéhez köthető, de később 
természetesen minden hiányos tudásom pótol-
tam. Megdöbbentő mennyiségű és hatású zenét 
komponáltak és azokon a ritka alkalmakon, ami-

kor élőben is sikerült összehozni egy-egy nagy-
szabású koncertet – Vangelis például igen ritkán 
lépett fel az utóbbi időkben –, egy az egyben 
hozták azt a színvonalat és profizmust, amely 
rögzített anyagaikon is hallható. Mivel az iskolá-
ban a zongorázás mellett komolyzenei ismerete-
ket is tanultam, sokkal jobban érdekelt, hogyan 
lehet nagyzenekarral tűpontosan, együtt, magas 
szinten megszólalni.

Sokszor hallottam, vagy olvastam közösségi 
felületeken az utóbbi években azt a mondatot: 
„régen még tudtak zenéket írni…”, ez elgondol-
kodtatott. Egy ideje figyelem azt, hogy vajon 
ma, mondhatni a kortárs zenék korában, mennyi 
időt és figyelmet fordítanak egy-egy zeneszám 
megírására, az mennyire kidolgozott, aprólékos 
és lehet-e első hallásra érezni azt a bizonyos – jó 
értelemben vett – lökést szívtájékon, amely azt 
mutatja, hogy betalált egy dallam, egy hangszer 
hangja, megvan-e a hatás, összességében ho-
gyan épül be az ember fülébe, agyába, szívébe 
az, amit hall. Érdekes dolog a dallam maga. Ha 
meghalljuk és jó, amit hallunk, akkor évekre, év-
tizedekre képesek vagyunk eltárolni, előhívni, 
jó érzéseket felidézni a segítségével. Emlékek-
hez, érzésekhez köthető és sokszor akár életet is 
menthet egy-egy kiváló melódia. Vallom, a zene 
isteni ajándék, ezek a nagyszerű Művészek pe-
dig megkapták azt a kivételes képességet, hogy 
közvetíthessék nekünk, hallgatóknak mindazt, 
ami „fentről jön” és általa szebbé, jobbá váljon 
a Világ maga.

Vajon napjainkban, amikor mindig, minden-
hová rohanunk, nincs időnk szinte semmire, mert 
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annyi felé szakadunk a napi rohanásban, hányan 
maradnak, akik majd elegendő figyelmet, időt és 
energiát fordítanak arra, hogy dolgokkal beha-
tóbban foglalkozzanak? Mondjuk, ha zeneművet 
kell írni, vagy akár csak egyetlen tételt, számot. 
Ráérünk még ilyesmire? Tudunk-e, akarunk-e időt 
szánni arra, hogy folytassuk, ápoljuk ezt a szándé-
kot, hogy ne hagyjuk veszni a minőséget, a meny-
nyiség és a felgyorsult tempó oltárán? Mi lesz, 
ha már nem lesz köztünk senki sem azok közül, 
akik még tudják, ismerik a módját annak, hogyan 
kell a léleknek, a szívnek megírni a dallamokat? 
És akkor a szövegírásra még ki sem tértünk. Erről 
is lehetne írni egy külön gondolatmenetet, de ez 
most nem az a történet.

Vangelis. Megdöbbentem, amikor értesültem 
a hírről, hogy – bár terveztem valahol legbelül, 
de – sohasem fogom már látni élőben, nagy kon-
certen, a szintetizátorok mögött, teljes átéléssel 
játszani azokat a műveket, amelyek gyerekkorom 

óta felcsendülnek bennem is. Morricone pedig 
végleg letette a karmesteri pálcát, elhagyta a szín-
padot, meghagyva nekünk kivételes dallamait.

A híres, ismert embert, aki maradandót alkot, 
sztárnak, csillagnak nevezik. Közöttük is vannak 
különlegesek, ők pedig a szupernóvák, az Uni-
verzum legfényesebb csillagai. Közülük most 
kettőről elmélkedtem kicsit, ők most már végleg 
elhagyják a horizontot, de emlékeinkben, álma-
inkban ugyanolyan fényesen csillognak, mint 
amikor erejük teljében voltak. Csak annyit kíván-
hatunk nekik, hogy az útra megnyugvást vigye-
nek magukkal. Mi még itt maradunk kicsit és a le-
hetőségekhez képest igyekszünk jobbá, szebbé, 
boldogabbá és erősebbé tenni a Világot, bízva 
abban, lesz még rá lehetőség, hogy mindenre 
legyen idő és figyelem. Főleg egymásra, önma-
gunkra és azokra a dolgokra, ügyekre, tettekre, 
amelyeket magunk után hagyunk, ha eljön a mi 
időnk is, ha eljön a perc, hogy útra keljünk. 

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

Csak úgy egy kicsi az ihletről,Csak úgy egy kicsi az ihletről,
  amúgy Rónai Katásanamúgy Rónai Katásan

Anno, gyermekkorom komikusainak kedvenc 
mondása, „hogy a téma az utcán hever, csak le 
kell érte hajolni…” volt.

Azt gondolom, manapság le sem kell érte ha-
jolni, hisz a városban közlekedve, sétálva, vásá-
rolva, utazva, szinte minden pillanatban jön egy 
újabb téma, beszűrődik egy beszélgetés, amely 
gondolatokat, szavakat, mondatokat ébreszt, és 
írásban megjelenni vágyik.

Sok esetben mások megélései, az én benyo-
másaim, a kapcsolódások, a bosszantó, vagy épp 
a sikereiken ujjongó énem az, ami bekapcsolja az 
ihletem. A megélt változások, a lét örök kattogá-
sa, a pergő másodpercek, a rohanó idővel együtt 
a szépség, a jóság, a különleges meglátások, az 
árnyékok vetülése, mind megmutatni vágyik ma-
gát általam. 

Most, hogy két hete már a Kálvin térig közle-
kedik az öt éve kínkeservesen kínlódva felújítását 
megélő 3-as metró, többet játok arrafelé, mint 
eddig. Ahogy pedig, a Kálvin tér felsejlett gondo-
lataimban, egy jó pár éve írott versem is felsejlett 
vele együtt, melyet épp egy szerelem ágas bogas 
napjai szültek, a boldogság és annakidején a szen-
vedés és boldogság váltakozó láncolatában írtam 
remélve, hogy a célzott személy is megérti, mi za-
katolt bennem, eltűnéseinek és megjelenéseinek 
traumaként megélt, kiszámíthatatlanságai miatt.

„Hát ne menj a Kálvin térre…

Nem kell nekem a Kálvin térre mennem.
Elég, ha leakasztom a szappant, 
mellyel egymást szappanoztuk a minap.
Vagy a száraz rózsacsokorra pillantanom, 
húsz szál, számolás nélkül is tudom.
S ki sem kell húznom a fiókot,
ahova képeid rejtettem el, akkor, 
amikor te elrejtetted előlem tenmagad.

Hiszen ott van kezed nyoma a szekrényen,
a poháron, a gyufán, 
lábad nyoma a szőnyegen,
testedé a takarón, puhán.

Nem kell azért a Kálvin térre mennem, 
hogy szívemig újra eltalálj. 

De elmegyek, én a Kálvin térre,
tán ott leszel majd magad is.
s bódult örömben forgunk, akkor, 
mi, a két szédülni vágyó, huncut gyerek, 
és tántorogva kacagunk együtt, 
pont úgy, mint a részegek.

S megleljük majd a forgás után, 
a Kálvin téren, te meg én,
mit, évek óta egyre csak vártunk,
egyedül a világ peremén.”

„Az ihlet: műalkotásra serkentő emelke-

dett, felfokozott lelkiállapot. Származékai: 

ihlető, ihletés, ihletett. Egy önmagában 

nemigen használatos, hangutánzó eredetű 

ihl, ihel – lehel – ige származékai; a latin in-

spirare – belefúj, rálehel – ige adja, mely az 

inspirál igénk forrása.”
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A vers szerelmi csalódás, vágyakozás és trau-
ma szülötte, mint ahogy meggyőződésem, hogy 
az ihlet akkor „ihel” meg engem, és mást is, ha va-
lamilyen új, váratlan, felemelő vagy megmagya-
rázhatatlan és érthetetlen fájdalmas, megalázó 
dolog történik. Természetesen nem kell az ihlet-
hez mindig trauma, de a trauma kibontja a belső 
képeket, az érzékelést olyan szinten teszi erőtelje-
sebbé, mint semmi más. 

A szerelem szülte versek, prózák, akár a boldog 
áhítat, a rózsaszín köd, akár a fájdalmak, a szakí-
tások, a viták, vagy a meg nem értett csalódások, 
féltés, féltékenység, mind felfokozott érzések, 
és a felfokozott érzések szavakat hoznak világra. 
Ahogy a születés, ahogy egy nagy találkozás, egy 
ihletett pillanat, legyen az bármi, egy szépség, 
amely megérint, egy leforrázó kritika, egy más 
embertől átvett félelemérzet, számtalan lehető-
ség arra, hogy az ihlet bennünk megszülessen.

Sokat olvastam olyan írókról, költőkről, akik 
napi penzumként írnak, így sok könyvet lehet írni, 
de vajon milyen az ihletettség? Azt is olvastam, 
vagy hallottam, hogy ezen emberek családi éle-
tében a társ, aki általában a feleség, lábujjhegyen 
kénytelen járni-kelni ezen órákban, mert amíg a 
„nagy író” költő alkot, nem lehet zavarni, holmi 
apró-cseprő dolgokkal.

Az ihlet számomra szent. 

Sokszor volt életemben, amikor hosszabban 
meglátogatott, de ahhoz tényleg valamilyen lel-
ki traumát kellett megélnem. A legerőteljesebb 
élményeim közé tartozik a daganatos betegség-
gel, egy melldaganattal való találkozásom, lassan 
négy évvel ezelőtt. 

Akkor a méltatlanság, a nem értem, az egész 
lehetetlensége rázott meg olyannyira, hogy 
előbb novellákban, majd végül a „Daganat, mint 
ajándék – Még jól is jártál” című könyvemben leír-
jam, mindazt, ami történt velem, amely érzéseim 
szerint megélve, leírva, a gyógyulásomat tudta 
szolgálni. 

Kamaszkorom táján kezdtem verseket írni, ak-
kor a kamaszkori gondolataimat egyszerűbb volt 
versekben leírni. Mindazok a méltatlan helyzetek, 
vagy a boldogságok, amelyeket megtapasztal-
tam, verssé formálódtak bennem. Ugyanakkor 
első „regényem” édesapám halálból való meg-
meneküléséről szólt. Talán 12 éves lehettem, ami-
kor a megrázó történet, melynek végül is a létezé-
semet köszönhetem, papírra került. Egy vonalas 
füzet volt a befogadója, és talán még rajzoltam 
is hozzá, de ebben már nem vagyok bizonyos. 
Édesapám ezt az egyetlen történetet mesélte, 
szinte ennyi volt, amit tudtam tőle magáról, szűk-
szavúsága, viszont pont ennek a traumának volt 
köszönhető. Minden egyéb minimális történetet 
anyu mesélt el, amelyből kissé megismerhettem 
apám életét.
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A „regényben” megírtam a megmenekülést, 
ezért aztán mélyen belém ivódott a történet. 

A munkaszolgálatos csapatot Mosonmagya-
róvár felett bombatámadás érte. Hogy esetleg 
– ahogy a németek részéről szokás volt – tény-
legesen kihajtották-e őket, amikor a bombázók 
közeledtek, nem tudhatom, de apám jobb lábát 
repesz találta el, és még ott a helyszínen amputál-
ták, és egy húsz centis csonkkal élte le utána azt a 
majd 50 évet, amely számára meg volt írva. 

Aztán, amikor a németek menekülésre fogták 
a dolgot, a kórházból összeállított gyógyulóban 
lévő munkaszolgálatosokat 
– hasonlóan, mint Radnóti 
Miklós csapatát –, Ausztria 
felé kezdték el hajtani gya-
logmenetben. Feltételezhe-
tően – illetőleg, mai eszem-
mel azt gondolom –, hogy a 
tempó nagyon lassú lehetett, 
– mert sérült, gyógyulófélben 
lévő férfiak voltak – a néme-
tek úgy akarták gyorsítani a 
haladást, hogy már Ausztriá-
ban egy tanyán letelepedve, 
kisebb csapatokban – elvileg 
kórházba irányítva – általuk 
ásott gödörbe lőtték őket. 
Az egyikük viszont csak meg-
sebesült, és visszamászott 
a még életben lévőkhöz és 
figyelmeztette őket. Apám 
és egy másik férfi nem fogta 
menekülésre a dolgot, hiszen úgy gyorsan utolér-
hették volna őket, hanem felmásztak a szénapad-
lásra, és felhúzták a létrát! Így menekültek meg, 
mert a visszatérő kivégzőosztag emberei arra 
nem gondoltak, hogy két rokkantnak volt annyi 
esze és ereje, hogy felmásszon a szénapadlásra. 
Így menekült meg az apám. Botokból összetákolt 
mankószerűséggel érkezett vissza 1945-ben Bu-
dapestre, nemsokára megismerte az anyámat, 
1946-ban össze is házasodtak. 

A sokk, amelyet megélt, nem engedte, hogy 
egész létében igazán boldog lehessen, én vi-
szont sokat merítettem a belőle áradó mélységes 
szomorúságból, ugyanakkor hiába imádtam, so-
sem tudott igazán apám lenni, mert mindig „nyo-
moréknak” tartotta magát. 

Az ihletről, annak bennem megszülető lekép-
zéséről kezdtem e cikket írni, s közben csak úgy 

tódultak be a képek, a történetek, s mindaz, ami 
befolyásoló tényező lehet.

Hosszú évekig nem írtam, mindenféle dolgok 
befolyásoltak, másfelé telt az életem, aztán talán 
nyolc évvel ezelőtt a közösségi oldalon becsatla-
koztam egy csoportba, ahol folyamatosan felada-
tokat kaptunk, amelyeket írásban kellett megol-
dani. Valahol azt olvastam, hogy a nem használt 
tehetség elsorvadhat, én ezt azzal egészíteném 
ki, hogy inkább alszik, és ébredéskor egy maga-
sabb szintre érkezik. A csoport megszűnésével 
egyidőben egy jobb agyféltekés írótanfolyamon 
találtam magam, melyet a csoport létrehozó-

ja, Vidi Rita álmodott meg, és dolgozott ki. Ettől 
kezdve újra alapvetően fontos lett számomra az 
írás. Írok, ha fáj, írok, ha jó, írok, ha megfog bár-
mi, bármikor, ha homlokon csókol a múzsa. Van, 
hogy egy szó elég, van, hogy egy kép, van, hogy 
egy élmény, és persze a daganatos betegségem-
ből való gyógyulási folyamat, és azok a napok, az 
alatt az egy év alatt, alaposan elláttak témákkal, 
és ihletett írásokat hoztak létre.

Sokszor elég egy szó, egy álom, egy érzés, egy 
hangulat, amely által megszületik az írás, szinte 
„kiszakad” belőlem. Bizonyára ezen impulzusok 
előtt ott „lebegett” az éterben, megnyilvánulásra 
vágyva. Ilyenkor kézzel, töltőtollal, rohamtempó-
ban írok, naplóba, füzetbe, bármilyen felületre. 
Aztán már egy csitultabb állapotban begépelem, 
s csodák-csodájára, visszaolvasva a kész írást, sok-
szor mintha nem én írtam volna, kiráz a hideg...



144   CsPM

Azt hiszem, ha lett volna valaha sorozatosan visszatérő álmom, az izzadva, vacog-

va ébresztett volna minden alkalommal, dörzspapírhoz hasonló, reszkető hidegen, 

égőn-fázós libabőrrel.  

Álmomban sosem látom magam tisztán, mégis bizonyosan érzem, hogy én vagyok 

minden, – a látó, a mesélő, a megfigyelő. 

Minden éjjel álmodom, mindig sokat, de ritkán emlékszem. 

Csak az „íze” marad, a meleg, a selymes, a mézízű-szerelmesen kapcsolódó, a rep-

penős szívdobogással ébresztő, elmélázóan vágyakozó, néha erotikus, vagy a harcos, 

vagy az a fájdalommal töltött hiányérzés, amely sírásra késztet. 

Ébren lévőnek hallgatni azt, hogy valaki álmában sír, végtelen fájdalom.

Talán anyám sírt így álmában, nyöszörgősen, félelemtől reszketve, hüppögő gyer-

mekként. Mit láthatott? Megjelent vajon képeiben gyermekkori bántalmazása vagy fel-

nőttkori vonulások képe, táborról táborba, küzdve az életben maradásért? Nem tud-

hattam. 

Anyám sem emlékezett ébredése után, s bennem az érzés maradt meg, hogy fájt 

hallanom.

Fiatal lányként sokszor zuhantam álmomban. Néha félelmetes volt megélni a zuha-

nást, s ébredni, zihálva, dobogó szívvel, izzadtan, máskor, a zuhanás szabad szárnya-

lásba váltott, elsimítva lelkem csapongását, egyedüllétem meg nem értett félelmeit, a 

halállal való találkozás rémséges emlékét, ott Boconádon, ahova gyermekként küldtek, 

és ahol a kiterített nagypapa látványa fogadott.

Sosem hagy el az emlék, mely a halott siratása közben örök tudásommá lett. Anyám 

azért küldött ifjú barátnőjéhez Boconádra, – mely település létezéséről sem tudtam, 12 

éves koromig, – hogy imádott dédnagymamám temetésén ne legyek ott, s lám az élet, 

a sors megmutatta, teljes feketeségében, milyen a halott, milyen egy falusi temetés. 

Mert álmodni kell!
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Pár óra alatt a halottsirató öregasszonyok néha visításig gerjedő hangján szóló Mi-

atyánk, mint egy sosem távolítható tetoválás, láthatatlan jeleket égetett a bőrömre, lel-

kem mélyére. Meggyökereztette a halálfélelmet, elkergette az addig dacként elképzelt 

temetésemet, melyet igaztalannak érzett sérelmeim után félálomban, sírva elképzel-

tem, miközben gondolatban azt mondogattam szüleimnek, hogy most már hiába, most 

már nincs más…, 

A zuhanós álom immár a múlté, de megmaradtak olyan álmaim, melyeket húsz, har-

minc, negyven éve őrzök, alkalmasint felidéződnek, amikor manapság is egy-egy ál-

mom nyomot hagy bennem, legalább pár órán át, vagy addig, amíg az álomnaplómnak 

le nem írom. Ezek kegyelmi álmok, hisz még emlékszem rájuk, ébredés után is. 

Emlékszem, egy gyermekkori, rémisztő álmomra, melyben anyámék helyén, a hatal-

mas diófa ágyban, helyettük óriáspatkányok aludtak. Sosem tudom, mi lehetett ennek 

az álomnak az üzenete számomra, de sokszor érzem, ha eszembe jut, azt a fémes ízt a 

számban, a félelem, a rettegés fémes ízét.

A másik, hosszú évek óta őrzött álom szépséges, és boldogsággal teli. Repülök. Nem 

zuhanok, repülök, hatalmas vagyok, tudásom, létem birtokában hasítom a levegőt. Egy 

nagy hegy felé szállok, a hegy oldalában emberek, mint a hegyi kecskék kapaszkodnak. 

Keskeny a lábuk alatt lévő sziklaperem, félnek, mert nem tudják merre a merre. Feléjük 

szállok, és azt kiáltom: „Én vagyok a megváltó!” … aztán felébredek.

Nagy változásokat az életemben, sokszor kíséri az az álom, ahogy megyek dombról 

dombra, kiállítóhelységről kiállítóhelységre, szobáról szobára. Ez mindig utólag derült 

ki, amikor az álom kis része felidéződik bennem, s a világ is rámutat, hogy igen, ott a 

lehetőség, menj tovább.

Van álom az álomban, amikor azt álmodom, hogy álmodom. Amikor azt írom meg, 

hogy álmomban azt álmodtam, amely még az álom csodaútjain is elképesztően lehe-

tetlenül szép, jó, felemelő, boldogsággá szelídülően szépségesen emberi.

Mert álmodni kell. Mert álmodni muszáj.
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https://www.facebook.com/groups/273584193762189
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