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Magazinunkat szemlézi az Observer

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

Üdvözlet az olvasónak!
Köszöntöm Kedves Olvasó! 
A tudatosan élt élet alapja, hogy mi tisztában vagyunk magunkkal.

Minden ezen önismeret nélkül elkezdett folyamat magában hordozza mindazt 
a lehetőséget, mellyel szenvedést okozhatunk magunknak és másoknak. Tehát 
szenvedünk és szenvedtetünk. A kezdet a megfelelő kérdések pontos feltétele 
magunk számára, majd nem hagyni elveszni a lehetőséget a minket kielégítő 
válasz megérkezésére.
Mielőtt világmegváltásba kezdünk, tegyünk belül rendet, hogy ebből a rendből 
kitekintve értelmezzük a világban zajló folyamatokat. Ismerjük fel a felelősséget 
helyzetünkben és az általunk okozott helyzetekben, állapotokban. Ezen kérdése-
ket jártuk körbe e havi címlapinterjúnk alanyával, Chong an Sunim zen tanító-
val, az Eredeti Fény Zen Templom vezetőjével.
A zen (avagy zen buddhizmus) a mahájána buddhizmusból eredeztethető tan, 
rendszer, amelynek lényege a jelenségek valódi természetének megismerése, 
beleértve a zent gyakorlók belső természetét is. Valamint a megvilágosodáson 
túli természetet is. Annak felismerése, hogy egyetlen Buddha-természet léte-
zik csupán. A zen világnézetének az úgynevezett kettősségektől mentes vagy 
„nemkettős” hozzáállás a legjellemzőbb ismérve, legjellemzőbb gyakorlata pe-
dig a zazen és a kóan-praxis. A rinzai iskola módszere szerint a figyelmet zazen 
közben kóanokra fókuszálják. Az ezen iskolákon alapuló összefoglaló japán el-
nevezés a zen szó.
A zen kifejezés eredetije az Indiából ismert dhjána (dhyāna, ध्यान), ami Kínában 
csan (禪) néven honosodott meg, majd onnan terjedt tovább Koreába szon-ként, 
Vietnámba thiền-ként, s végül Japánba zen néven. Követői szerint a zennek az 
egyik legfontosabb eleme az, hogy nem ragaszkodik semmiféle külső tekintély-
hez, nincs szent könyve, s ezt ki is fejezi alapelveként, miszerint „nem támaszkodik 
írásokra”. A zen besorolható a mahájána buddhista iskolák közé, azaz a meg-
világosodást nem öncélú történésnek tartja, hanem a minden lény boldogulá-
sáért kifejtett változásnak. Ám a mahájána iskolákkal ellentétben elveti a meg-
világosodásnak, mint célnak az elérését és a megvilágosodás bekövetkezését 
célzó erőfeszítések vezette aktív cselekvést. Ilyen módon közelít a taoizmushoz 
és a dzogcsenhez. A zen tanítás a mahájána gondolkodás számos forrásából 
merít, különösen a Jógacsarából, a Tathágatagarbha szútrákból, a Lankávatára 
szútrából és a Huajan iskolából, amelyek a Buddha-természetre, a teljességre 
és a Bodhiszattva-ideálra helyezik a hangsúlyt. Ebből a tudatos létszemléletből 
született az interjú, mely reméljük, lelkük mélységeibe fog eljutni az olvasás során.

*****
Látogassák meg honlapunkat: www.cspm.hu! 
Ne feledjék, magazinunkban a tartalom, a linkek és a hirdetések kattintha-
tóak. Várjuk felületeinken! A tudatos emberek minket választanak!

*****
Tartalmainkban maradunk elkötelezettek a fenntartható jövő, a környezettu-
datosság, környezetvédelem, a klímakatasztrófa enyhítése, a mentális és fizikai 
egészség megőrzése, a tudatos élet, az önismeret és önfejlesztés, a tudatos és 
a környezettel szimbiózisban működő gazdaság-ipar-kereskedelem átalakítá-
sa, a békés egymás mellett élés, az elfogadás mellett. Természetesen a felso-
rolást 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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Müller Veronika szerint a magasabb porkon-
centráció hosszabb távon önmagában is káros, a 
több, porral „utazó” kórokozóval szemben egyelő-
re nincs védettség. Kifejtette: aki egészséges, rend-
szerint torokkaparásról, köhögésről, az allergiások 
meglévő panaszaik romlásáról számolnak be.

A tüdő sokat kibír, a légzőrendszer a 2,5 mik-
ronnál nagyobb méretű részecskék zömét kiszűri. 
Azonban huzamosabb kitettség és a 2,5 mikron 
alatti (PM2,5) koncentráció növekedése, amit a 
Magyarországon is már több alkalommal megje-
lenő, szaharai porvihar hatására tapasztalhattunk, 
hosszú távon krónikus tüdőbetegség kialakulásá-
hoz vezethet.

Vizsgálatok szerint azokon a napokon, amikor 
a szaharai „pornapok” miatt a koncentráció nagy-
mértékű növekedését észlelték, a tüdőbetegek-
nél a kórházba kerülés kockázata is nőtt.

Hasonlóképp az erdőtüzek hatására meg-
emelkedett PM2,5 részecskekoncentráció rontot-
ta az asztmás betegek tüneteit, akik szintén gyak-
rabban szorultak kórházi kezelésre.

A  porkoncentráció emelkedése mellett a hő-
hullámok is hatással vannak a légzőrendszerre. 
Az ismert tüdőbetegek körében a külső hőmér-

séklet jelentős emelkedése ronthatja a betegség 
tüneteit, kórházba is kerülhetnek.

A szakemberek szerint ilyenkor javasolt a déli 
órákban kerülni a szabadban tartózkodást. Ha ez 
nem megoldható, a megfelelő folyadékbevitel és 
a tüdőbetegek számára előírt inhalációs terápia 
rendszeres alkalmazása elengedhetetlen.

Erdélyi Tamás tüdőgyógyász szakorvosjelölt 
szerint fontos odafigyelni, mert ugyan nem min-
denki érzi a por akut hatásait, hosszú távon a 
porterhelés a légutak érintettsége mellett tüdő-
szöveti betegségekhez is vezethet, melyek évek 
során a tüdő fibrotikus átalakulásán keresztül is 
csökkenthetik a tüdő funkcióját és kapacitását.

A klímaváltozás egy további hozadéka az adott 
régióban nem honos kártevők, betegségek meg-
jelenése. A széllel továbbított por is hordozhat az 
egészségre káros anyagokat. A gombaspórák, 
baktériumok és vírusok megtapadnak a poron, és 
a tüdőbe jutva gyulladást, allergiás reakciót vagy 
fertőzést okozhatnak. Felbukkanásuk az időjárási 
szélsőségek, például porviharok számával pár-
huzamosan nő, s földrajzi eredetüktől függően a 
szervezet teljesen új „egészségügyi kihívásokkal” 
találkozhat.

Az éghajlatváltozás hatására új, a szervezet számára eddig ismeretlen allergének és kórokozók 
jelennek meg, amelyek az egészséges légző- és keringési rendszert is károsíthatják - hívja fel a 
figyelmet a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikájának igazgatója.

CZECZON

A klímaváltozás több porral és 
behurcolt kórokozókkal jár
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Általánossá válhatnak 
a rekordmagas hőhullámok 
2035-re

A klímakutatással foglalkozó brit Met Office 
Hadley Centre által készített tanulmány szerint a 
rendkívüli melegek, és az egyre gyakrabban je-
lentkező hőhullámok kevesebb mint 15 év alatt 
átlagos nyári hőmérsékletnek fognak számítani. 
A rendszeresen jelentkező aszályok és az erdő-
tüzek szokásossá válnak még akkor is, ha az or-
szágok teljesítik a 2015-ös párizsi klímamegálla-
podásban meghatározott klímacéljaikat.

Az évszázad végére egy szokványos nyár több 
mint 4 Celsius-fokkal lesz melegebb, mint volt 
az iparosodás előtt. Ez több mint kétszerese a 
klímamegállapodás szerinti célértéknek, misze-
rint a Föld átlaghőmérsékletének emelkedését 
2 Celsius-fok alatt kell tartani, illetve törekedni 
kell az 1,5 Celsius-fokos maximumra.

Peter Stott, a brit meteorológiai szolgálat 
(Met Office) munkatársa szerint a szélsőséges 

időjárás kockázata, beleértve az erdőtüzeket, az 
aszályokat és a villámárvizeket, növekedni fog, 
hacsak nem csökken jelentősen az üvegházha-
tású gázok kibocsátása.

David King, a klímakutatással foglalkozó 
nemzetközi szakértői csoport (CCAG) elnöke 
pedig azt közölte: „a helyzet rosszabbodni fog. 
Az európai időjárás az előrejelzések szerint szél-
sőségesebbé válik még annál is, mint amit ezen 
a nyáron tapasztaltunk”. A klímahelyzet további 
romlásának okait elemezve King arra figyelmez-
tetett, hogy az idén mért adatok nem veszik tel-
jes mértékben figyelembe az Északi-sarkvidék 
instabilitását, amely - véleménye szerint - globális 
fordulópontot jelent. A jégolvadás ugyanis do-
minóhatást kiváltva jelentős következményekkel 
járhat az egész bolygóra nézve - idézte a szakér-
tői csoport elnökét a luxemburgi hírportál.

Nyári átlagnak fog számítani az idén is tapasztalt, korábbi csúcsértékeket megdöntő hőmér-
séklet, és általánossá válhatnak a hőhullámok 2035-re Európában - közölte a Luxembourg Times 
című angol nyelvű luxemburgi hírportál egy brit tanulmányra hivatkozva.
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Franciaországban vitatéma

a magánrepülőgépek használata

A magánrepülőgépeknek a közösségi oldalakon jól követhető útjai egyre 
nagyobb felháborodást váltanak ki Franciaországban a károsanyag-kibocsá-
tás miatt, miközben a kormány visszafogottságra kér mindenkit az energia-
fogyasztásban. Az illetékes miniszter szabályozná, míg az ellenzéki Zöldek 
betiltanák a magánrepülőket - adta hírül a Le Monde című napilap.

Az éghajlatváltozás nyári következményei 
(a kánikulai időszakokat követő heves viharok) 
hetek óta olyan éles közéleti vitát váltanak ki a 
legvagyonosabbak magánrepülőgépeinek ká-
rosanyag-kibocsátásáról, hogy a kormány is szük-
ségét érezte állást foglalni a kérdésben. 

Clément Beaune közlekedési miniszter egy 
hétvégi lapinterjúban jelezte, hogy támogatná a 
magánrepülőgép-utak „szabályozását”. 

„Léteznek sürgősségi indokok vagy gazdasá-
gi kötelezettségek, de nem lehet egy kényelmes 
egyéni közlekedési mód (a magánrepülőgép), 
miközben az (Emmanuel Macron) elnök által kért 
általános mozgósítás (az energiatakarékosságot 
illetően) mindenkitől erőfeszítést vár el” - fogal-
mazott a Le Parisien című napilapnak a miniszter, 
aki szerint a magánrepülőgépek „a kétsebessé-
ges erőfeszítés jelképévé váltak”. 

A lap értesülése szerint a tárcavezető nem zár-
ta ki a magánrepülőgép-utak megadóztatását.
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A francia köztévé érdeklődésére a közlekedési 
minisztérium jelezte, hogy „a magánrepülőgépek 
betiltásáról nincs szó, miután az üzleti repülés je-
lentős gazdasági szektort képvisel Franciaország-
ban”. A tárca azt szeretné, ha európai szintű sza-
bályozás születne a kérdésben. 

Julien Bayou, az ellenzéki Zöldek főtitkára a 
France Info hírrádióban hétfőn üdvözölte, hogy a 
téma a politikai közbeszéd részévé vált, de „sok-
kal határozottabb intézkedéseket” sürgetett. 

„Egy magánrepülőgép arányosan tízszer job-
ban szennyez, mint egy kereskedelmi repülőgép. 
Elérkezett az idő, hogy kitiltsuk őket, mert szó 
szerint megmérgeznek minket” - fogalmazott a 
pártvezető. Szerinte az adóztatás nem elégséges 
megoldás.

„Ha adót vetnénk ki, például 15 ezer euró mér-
tékűt, az még a zsebpénzét sem közelítené meg 
ezeknek az embereknek” - mondta nem kormány-
zati szervezetek adatait idézve, amelyek szerint a 
magánrepülőket rendszeresen használók átlag-
vagyona 1,3 milliárd euróra tehető. 

Több Twitter-fiók is hozzájárult a probléma ér-
zékeléséhez, mindenekelőtt az Elonjet, amely a 
közösségi oldalon a Tesla elektromos autógyártó 
vezérigazgatójának, Elon Musknak minden ma-
gánrepülőgépen megtett útjáról számot ad. A 
fiók létrehozója, az amerikai Jack Sweeney több 
ilyen fiókot is létrehozott, amelyeken egyebek kö-
zött, a Meta tulajdonosának, Mark Zuckerberg és 
más milliárdosok útjait is nyomon követi.

A légiközlekedés a világ szén-dioxid-kibocsá-
tásának 2-3 százalékáért felelős, de a Transport 
and Environment nevű szervezet májusban köz-
zétett jelentése szerint a magánrepülőgépeknek 
az utasonkénti karbonlábnyoma 5-14-szer na-
gyobb a kereskedelmi járatok utasainak karbon-
lábnyománál, és ötvenszer magasabb a vonaton 
utazókénál.
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Jelentősen nőtt a napelemek iránt a kereslet az elmúlt két három hétben - 
mondta a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke.

Kiss Ernő közölte, 2021-ben Magyarorszá-
gon a tagvállalataik, illetve más vállalkozások 
együttesen 35 ezer háztartásba telepítettek 
napelemes rendszereket, illetve napelemes 
erőműveket. Idén viszont csak az elmúlt hetek-
ben körülbelül 60 ezer megkeresés érkezett a 
szövetséghez. Ráadásul a vállalkozásoknak is 
több ezer napelemes rendszerre van igényük, 
hiszen már évek óta piaci áron kapják a villamos 
energiát. Mindez pedig nagy leterheltséget 
okoz, ezért a szövetség elnöke biztos abban, 
hogy a nemrégiben jelzett igények megvalósí-
tásának egy része átcsúszik jövőre.

Ugyanakkor jelezte, a legnagyobb gátló té-
nyező, hogy a napelemes rendszerek telepí-
tésére vonatkozó, az energiaszolgáltatók által 
kiadott műszaki gazdasági tájékoztatóra a szol-
gáltatók leterheltsége miatt, a jogszabályban 
rögzített 30 nappal szemben, több hónapot, 
akár fél évet is kell várni. 

Kiss Ernő elmondta, ha egy ügyfél megke-
resi a szövetség tagjait, hogy szeretne napele-
mes rendszert telepíteni, akkor első lépésben a 
felkeresett kivitelezőnek az áramszolgáltatóhoz 
be kell jelenteni a napelemes rendszer telepí-
tésére vonatkozó igényét. 

Erre azért van szükség, mert bár a napelemes 
rendszer nem engedélyköteles, de a telepíté-
séhez szolgáltatói hozzájárulás kell. Ez alapján 
lehet ugyanis megkezdeni a kivitelezést, ami 
egy átlagos méretű rendszernél mindössze egy 
napig tart. 

Rendkívüli problémának nevezte a szövetség 
elnöke, hogy az áramszolgáltatók a 2,5 kilowatt-
nál nagyobb teljesítményű napelemes rend-
szer telepítésénél a korábbi gyakorlatot szigorí-
tották. Most már az esetek döntő többségében 
megkövetelik a felhasználótól, hogy alakítsa át 
ingatlanában a villamoscsatlakozásának helyét, 

Jelentősen megnőtt 
a napelemek iránt a kereslet 
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m i e l ő t t 
benyújtja 
a napelemes 
rendszerre az igé-
nyét. Ezt korábban 

egyetlen lé-
pésben meg 
lehetett tenni. 

Az új szabályozás értelmében ez a be-
ruházás, amely önmagában átlagosan 500 
ezer forint, több hónapos csúszást eredmé-
nyez a beruházás megvalósításában. Mindezt 
a szövetség elnöke értelmetlennek tartja, mert 
a beruházás után sok esetben elutasíthatják a 
napelemes rendszer telepítésére vonatkozó 
igénybejelentést.

A másik nagy problémát a termékhiány je-
lenti. Az orosz-ukrán háború hatására ugyanis 
egész Európában óriási a kereslet a napelemek 
és az inverterek iránt. 

Globális szinten a napelemgyártás 85 száza-
léka Kínában található, majd Dél-Koreában és 
az Amerikai Egyesült Államokban. Magyaror-

szágon részegységeket gyártanak - jel-
lemzően kínai alapanyagból - példá-

ul Csornán és Kecskeméten. Ezért 
az ország importra szorul.

Kiss Ernő elmondta, a szö-
vetségnek több mint 300 
tagvállalata van, amelyektől 

elvárják egyebek mel-
lett, hogy képzett 
s z a k e m b e r e k k e l 
rendelkezzenek és 

legyen több lezárt üzle-
ti évük, azaz most indu-

ló cég nem lehet 
a szövetség tagja.

https://ujegyenloseg.hu/author/ue-zold-podcast/
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Hogyan mérjük berendezéseink
fogyasztását? Megmutatjuk! 

Van egy egyszerű, pár ezer forintért beszerezhető 
(de akár kölcsön is kérhető!) kis eszköz, amely nagyon 
sokat segíthet a háztartási áramtakarékosságban! Se-
gítségével megtudhatjuk, hogy melyik a legtakaréko-
sabb program a mosógépen vagy mosogatógépen 

(elárulunk egy titkot, néhány esetben nem az Eco az!), 
hogy milyen sokat spórolhatunk egy-egy apró szoká-
sunk megváltoztatásával, vagy melyik az a berendezés, 
ami esetleg rosszul működik, és ezért többet fogyaszt, 
mint kéne.

Ez a kütyü az elektromos fogyasztásmérő! Gyakran 
kérdezik tőlünk, hogy mi ez pontosan és hogyan mű-
ködik. Hétfőn, augusztus 15-én délután 4 órától egy 
pár perces élő bejelentkezés során a Kislábnyom Fa-
cebook oldalon megmutatjuk a használatát, és adunk 
pár hasznos tippet, pontosan mit és hogyan érdemes 
mérni a háztartásunkban! (A videó később is visz-
szanézhető lesz.)

Igazi, zöld rezsicsökkentés

6 hetes rezsicsökkentő kampányt indított a Gre-
enDependent: hasznos és hatékony gáz- és áramfo-
gyasztás csökkentő tippeket adunk kezdő és haladó 
kislábnyomosoknak egyaránt! A tippek megtalálhatók 
a Kislábnyom - Small Footprint és E.ON EnergiaKözös-
ségek oldalainkon!

A GreenDependent 15 éve segít háztartásoknak, 
családoknak, közösségeknek, különböző szervezetek-
nek a rezsicsökkentésben, elsősorban viselkedésvál-
tozáson keresztül, azaz a mindennapi szokások, gya-
korlatok megváltoztatásával, újragondolásával. Ezek 
eredménye igazi rezsicsökkentés, ami kWh-okban, 
m3-ekben, literekben mérhető - beruházás nélkül, 
közösségben, viselkedésváltozással... hogy tegyünk 
együtt a klímáért ÉS az egészséges, minőségi, zöld 
életmódért, társadalomért. A programokban résztve-
vő több száz háztartás átlagban 7-10, a legügyeseb-
bek 15-30%-kal csökkentették fogyasztásukat, oda-
figyeléssel, karbantartással, napi energiás-vizes rutin 
változtatással!

RÖVID HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK

Civil összefogás indult a hazai erdők és
védett területek védelméért

Jelen pillanatban már 375 civil szervezet - köz-
tük a GreenDependent - és több, mint 112 000 
magánszemély csatlakozott a zöld szervezetek ál-
tal kezdeményezett összefogáshoz, a támogatók 
száma folyamatosan nő.

Aki egyetért azzal, hogy az értelmetlen pusz-
títást nem engedhetjük és erdeink megóvása ér-
dekében ezt a kormányrendeletet vissza kell von-

ni, aláírásával csatlakozzon a miniszterelnöknek 
írt nyílt levélhez!

A petíciót itt lehet aláírni: https://peticio.wwf.hu

https://www.facebook.com/Kislabnyom
https://www.facebook.com/Kislabnyom
https://kislabnyom.hu/hir/greendependent-rezsicsokkentes-kampanya
https://kislabnyom.hu/hir/greendependent-rezsicsokkentes-kampanya
https://www.facebook.com/Kislabnyom
https://www.facebook.com/EnergiaKozossegek
https://www.facebook.com/EnergiaKozossegek
https://peticio.wwf.hu/
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Kubai amazonpapagájok keltek ki
a Szegedi Vadasparkban 

Kettő kubai amazon (Amazona leucocephala) 
kelt ki a Szegedi Vadasparkban, a nagyjából tízhe-
tes papagájokat már a látogatók is megleshetik.

A kubai amazonpapagáj kifejezetten állatkerti ritka-
ságnak számít, az európai állatkertekben a nemzetkö-
zi adatbázis szerint mindössze ötven-hatvan egyedét 
tartják. Közülük egy költőpár Szegeden él, és már má-
sodszor fordul elő, hogy fiókát nevelnek. A két kubai 
amazon-fióka június elején kelt ki tojásából, és a na-
pokban kezdtek el kijárni a költőodújukból, így már a 
látogatók is megleshetik őket.

Kezdetben a két fióka közül az egyik jóval bátrabb 
volt, a másik még csak a fejét dugta ki időnként, neki 
még össze kellett szedni a bátorságát ahhoz, hogy a ten-
gerimalac társbérlőkkel megosztott röpdét felfedezze.

A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) adatai 
szerint a fajnak legfeljebb 27 ezer egyede élhet már 
csak vadon, számuk folyamatosan csökken. Az élőhe-
lyének elvesztése és a díszmadár-kereskedelem egy-
aránt veszélyezteti. Többnyire kisebb csapatokban 
vagy párban élnek, elsősorban a mangroveerdőket 
kedvelik, ahol magokkal, gyümölcsökkel és virágok-
kal táplálkoznak.

A Szegedi Vadasparkban 2017-ben állt össze egy 
pár. Először a hím érkezett meg, amikor a hatóságok 
elkoboztak és az állatkertben helyeztek el egy illegá-
lisan tartott példányt, majd Németországból érkezett 
mellé egy tojó. A pár első két fiókája a Nyíregyházi Ál-
latkertbe került, a mostani két fióka is majd egy másik 
állatkertbe fog költözni idővel, de őszig még meg le-
het lesni az amazonok családi életét Szegeden.

Több mint 15 tonna hulladék 
a Felső-Tiszai PET Kupán  

Rekordmennyiségű, több mint 15 tonna sze-
metet gyűjtöttek össze a X. Jubileumi Felső-Tiszai 
PET Kupa résztvevői - közölte a szervező Termé-
szetfilm.hu Egyesület.

2880 zsák hulladékot gyűjtöttek össze a csapa-
tok a megszokottnál hosszabb versenyen a Tisza Ci-
gánd és Tiszadada közötti 86 kilométeres szakaszán. 
A versenyzők hat napon át gyűjtötték a hulladékot. 
Hozzátették: nem telt el úgy nap, hogy a „petkalózok” 
legalább egytonnányi hulladékot ne szedtek volna ki 
a folyó árteréből, de Tokajtól Tiszaladányig, a 14 kilo-
méteres távon napi rekordot állítottak fel, csaknem öt 
tonna összegyűjtött hulladékkal. 

A közlemény szerint a csapatok már a vízen előre 
szelektálták a begyűjtött hulladék nagyobb részét.

A pillepalackokból épült hajók versenyében a leg-
több hulladékot a tavalyi címvédő, a Siemens Energy 
vállalati önkéntesekből és gyerekeikből álló csapata 
nyerte, 540 zsákkal. A csapat szinte kétszer annyi hulla-

dékot szedett össze, mint a legjobb csapatok, amellyel 
saját rekordjukat is jócskán túlszárnyalták. A csapat az 
egy főre vetített hulladékgyűjtésben is a legjobbnak 
bizonyult, ezzel megszerezte a legszorgalmasabb le-
génységnek járó Tisza Hőse díjat is.

RÖVID HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK
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https://www.myforest.hu/
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Megkétszereződött a leégett fák 
mennyisége a világon

A magasabb hőmérsékleteket és nagyobb 
szárazságot előidéző éghajlatváltozás az egyik 
fő tényezője ennek a növekedésnek.

Az új adatok segítségével a kutatók megkü-
lönböztethetik az erdőtüzek okozta favesztesé-
get, valamint a mezőgazdaság, fakitermelés és 
a szándékos gyújtogatás okozta erdőpusztulást.

2021 a második volt a legpusztítóbb erdő-
tüzek éveinek sorában: Portugália területének 
megfelelő nagyságú erdőterület veszett oda.

„Ez durván kétszer akkora, mint húsz évvel ez-
előtt. Megdöbbentő, mennyivel pusztítóbbá vál-
tak a tüzek ilyen rövid idő alatt” - mondta James 
McCarthy, a Global Forest Watch elemzője.

A tűz okozta erdőveszteségek elsősorban az 
északi országokban, így Oroszországban és Ka-
nadában voltak érezhetők.

Míg a tűz természetes jelenség a régóta meg-
lévő erdőkben, a pusztítás mértéke 2021-ben 
Oroszországban példa nélküli volt. Szerte a vi-
lágban 9,3 millió hektár égett le, ennek több 
mint fele Oroszországban pusztult el.

„Aggasztó, hogy az erdőtüzek egyre gya-
koribbak, egyre súlyosabbak és egyre több 
szén-dioxidot szabadíthatnak fel a talajból” - 
mondta James McCarthy. 

Világszerte majdnem megkétszerező-
dött a legégett fák mennyisége az elmúlt 
húsz év alatt - idézte szerdán a BBC hírpor-
tálja a Global Forest Watch, a világ erdőit 
figyelő internetes portál adatait.
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Kiszáradás fenyegeti az országot
a következő évtizedekben

Kiszáradás fenyegeti Magyarországot a kö-
vetkező évtizedekben, ha nem sikerül meg-
állítani a klímaváltozást - közölték az ELTE 
kutatói. 

Tanulmányukban az egyre erősebb éghaj-
latváltozás miatt a száraz területek terjedését 
valószínűsítik, elsősorban az Alföld északi és 
középső részein, a Kisalföldön és a Dunántúl 
északkeleti részén. A folyamat évtizedek óta tart, 
a hetvenes-nyolcvanas évekhez képest már most 
84 százalékról 68 százalékra csökkent a nedves 
területek aránya a júniusi adatokat összevetve.

Az előrejelzés több lehetőséget vázol föl. 
A legkedvezőtlenebb alapján a század végére 
az Alföld teljes egészében száraz terület lehet, 
és csak a nyugati országrész marad csapadé-
kosabb. Elképzelhető, hogy Magyarországot 
túlnyomórészt, akár 85 százaléknál is nagyobb 

mértékben erdős sztyeppe uralhatja az évszázad 
második felére, ezzel együtt a bükkerdők telje-
sen eltűnhetnek, és a tölgyesek is nagyon kis te-
rületre szorulnak vissza. 

A kevésbé súlyos lehetőség az, hogy a ki-
száradás kisebb területre korlátozódik, az Észa-
ki-középhegység és a Dunántúl jelentős része 
megmarad nedves területnek. Ebből is látszik, 
hogy nem mindegy, mi történik addig, hiszen a 
mostani intézkedésektől függ a változások mér-
téke a következő évtizedekben. 

Az éghajlatváltozás belföldi hatásairól szóló 
tanulmányt a masfelfok.hu oldalon teszik közzé.

https://masfelfok.hu/
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A Kaliforniai Légszennyezést Ellenőrző Tes-
tület (California Air Resources Board) döntése 
alapján ugyan 2035-ben az értékesített autók 
ötöde még lehet tölthető hibrid, amit részben 
belső-égésű motor működtet, ám a fennmaradó 
modelleknek teljesen elektromos, vagy hidro-
gén hajtásúnak kell lennie. 

A szabályozás alapján az első határidő 2026 
lenne, amikorra az értékesített új autók harmadá-
nak úgynevezett nulla-kibocsátásúnak kell lennie 
- ez az arány idén az első negyedévben 16 száza-
lék volt Kaliforniában, vagyis az előírás fele. 

Ha a határozatot végrehajtják, akkor annak 
hatására Kalifornia államban felére csökkenne 
a járművek károsanyag-kibocsátása, bár a dön-
tés alapján a már üzembe helyezett benzin és 
gázolaj-üzemű autók további használata meg-
engedett lesz, illetve a használtautó-piacot sem 
korlátozza. 

Kalifornia példáját más államok is követhetik, 
jelenleg az Egyesült Államok szövetségi államai 
közül már 17-ben fogadtak el a belső égésű mo-
torok kivezetésére bizonyos intézkedéseket, de 
ezek közül messze a legambiciózusabb a csütör-
töki kaliforniai döntés.              fotó: Los Angeles Times

Kaliforniában 2035-től teljes egészében betiltják a belső égésű motorral szerelt új autók, te-
repjárók és teherautók forgalmazását - döntött a szövetségi állam szabályozó testülete. 

CZECZONCZECZON

2035-ben véget ér 
a belső égésű motorok története
Kaliforniában
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A probléma súlyát mutatja, hogy miközben az 
elmúlt öt évben az Európai Unió lakossága mint-
egy 33 millió tonna műanyaghulladékot termelt, 
ennek kevesebb, mint 40 százalékát hasznosítják 
újra, a maradék hulladéklerakókban vagy égetők-
ben végzi. 

Magyarországon - az Eurostat 2019-
es adatai szerint - a műanyaghulladék 
33 százalékát hasznosították újra.

A tanácsadó cég közleménye szerint a pirolízis 
régóta ismert kémiai technológia, amely bármi-
lyen szerves hulladékanyagot hevítéssel többféle 
termékre bont. A műanyaghulladékok kezelésé-
ben a technológia felhasználása még viszonylag 
új, de a vegyes műanyagok bontásánál olyan 
termékek előállítására is alkalmas, mint a benzin, 
a különböző párlatok vagy a viasz. Mivel ezek a 
termékek például a finomítóknak értékesíthetők, 
ezért a tanácsadó cég úgy látja, hogy a pirolízis 
kiválthatja a hulladéklerakást és az égetést. 

A Roland Ber-
ger előrejelzései 
alapján a követ-
kező öt évben 
megjelenhetnek 
a nagyobb telje-
sítményű, több 
mint 200 kiloton-
na műanyaghul-
ladék feldolgo-
zására alkalmas 
létesítmények is. 

A közlemény-
ben Schannen 
Frigyes, a Roland Berger magyarországi partnere 
elmondta a pirolízis műanyagiparban használt el-
terjedése potenciálisan több milliárd eurós pia-
cot jelenthet.

Hozzátették, a pirolízis alkalmazása megszün-
teti a mezők, folyók és óceánok közvetlen szeny-
nyezésének kockázatát is, illetve azt is, hogy a 
vegyes műanyaghulladék mikroműanyagként ke-

rüljön az emberek és az állatok 
szervezetébe.

Ugyanakkor jelezték, ahhoz, 
hogy a pirolízissel kiaknázhas-
sák a benne rejlő lehetősége-
ket, megfelelő szabályozásra és 
jogi keretrendszerre van szük-
ség. Példaként említették, hogy 
a pirolízisnek és más kémiai új-
rahasznosítási technológiáknak 
is bele kellene számítaniuk az 
uniós jogszabályok szerinti újra-
hasznosítási kvótákba. 

A pirolízis (hőbontás) lehet a megoldás a vegyes műanyaghulladék kezelésére, mert kivált-
hatja a hulladéklerakást és az égetést - közölte a Roland Berger a vegyi alapú újrahasznosítást 
vizsgáló tanulmánya alapján. 

A hőbontás lehet a megoldás
a vegyes műanyaghulladék
kezelésére

Hulladék hőbontása gázosítással



20   CsPM

A fogak rossz állapotáért nagyon sok tényező 
felel. Az öröklött tulajdonságok mellett az életvitel, 
a stresszfaktor, az egészségtelen ételek, italok, a 
dohányzás és a nem megfelelő szájhigiénia mind 
hozzájárul a rossz fogazat kialakulásához. 

Mégis, nagyon sok embernél leginkább a 40+-
os korosztály esetében a probléma lehetne kisebb, 
ha nem lennének rossz tapasztalataik, ezáltal nem 
alakult volna ki a fogászattól, fogorvostól való féle-
lem, amit a pszichológia dentafóbiának hív. 

Pedig a nagy baj a rendszeres állapotfelméré-
sekkel megelőzhető! 

Mi történik egy állapotfelmérésen? 

Orvosaink egy egyszerű, fájdalommentes szájü-
reg vizsgálattal felmérik a fogak állapotát. Felveszik 
az úgynevezett státuszt, így mindig vissza kereshető, 
hogy a fogaink milyen állapotban voltak az adott vizs-
gálat során. Képalkotó diagnosztikai eszközökkel, úgy 
mint panoráma röntgen, CT felvétel, esetleg sima fo-
tók, szintén rögzítik a fogak aktuális állapotát, illetve a 
CT és röntgen felvétel elemzésével még részleteseb-
ben megvizsgálják a pácienst. Ilyenkor olyan, a felszín 
alatt lévő kóros elváltozást keresnek, amely a fogakra 
vagy az állcsontra veszélyt jelenthetnek, mint példá-
ul a foggyökér körül kialakult gyulladás, vagy akár a 
csontban egy ciszta. 

FOGjon hozzá
minél előbb!

- Én csak két dologtól félek: a fogorvostól és a sötéttől…
- És a sötéttől miért? 
- Mert nem tudom mennyi fogorvos vesz körül! 

Konzultáció - több mint állapotfelmérés! 

Ha a páciens eleve foghiány pótlása miatt keresi fel 
rendelőnket, konzultáción vesz részt először, ahol az 
állapotfelmérés mellett implantátum referenseink tá-
jékoztatják a legmesszemenőbb részletekig a kezelés 
minél pontosabb megértése érdekében. 

A megértést képekkel, animációkkal és kézbe ve-
hető mintákkal segítjük. 

Online fogászat? 

Ott még azért nem tartunk! De hála a modern 
képalkotó diagnosztikai rendszereknek és az infor-
matikai háttérnek, számos esetben képesek vagyunk 
fényképek, panoráma röntgen és/vagy CT felvétel 
alapján felállítani egy kezelési tervet. 

A páciensnek nem is kell elhagynia szűkebb lakó-
helyét, elég, ha az elkészült felvételeket elküldi nekünk 
és mi, miután azokat miután kiértékeltük, elkészítjük a 
kezelési tervét. Ezután emailben elküldjük, majd tele-
fonon vagy online átbeszéljük a kezelés menetét. Ter-
mészetesen ez nem minden esetben lehetséges, de 
azoknál, akiket a fogpótlás érdekel, nagy százalékban 
el lehet készíteni a kezelési tervet. 

Évente egy óra az egészséges fogakért

Fogászati állapotfelmérésre fél évente érdemes 
elmenni. Évente egy órát igazán nem sok rászánni az 
egészségünkre! Rendszeres állapotfelmérés mellett 
számtalan problémát előzhetünk meg vagy vehetünk 
észre, meghosszabbítva ezzel fogaink életét, ezzel 
meg kímélhetjük magunkat a nagyobb és költsége-
sebb kezelésektől!

https://www.epdent.hu/                                                         (x)

https://www.epdent.hu/
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UDVAR MELINDA

Lehet - e az orvos empatikus (is)?Lehet - e az orvos empatikus (is)?

Nem célom jelen írásban teljes képet rajzol-
ni a magyar egészségügyről, nem a rendszer 
hibáit-erényeit szeretném feltárni, jól- rosszul el-
magyarázni: tulajdonképpen az orvos-beteg vi-
szonyt próbálom annak fényében megvilágítani, 
hogy miért van az, hogy a betegek sokszor emlí-
tik az orvosok, egészségügyi dolgozók empátiá-
jának hiányát.

Az egészségügyi képzéssel rendelkező embe-
reket – főként a gyakorló szakorvosokat – mai na-
pig körbelengi egyfajta áhítat a laikusok részéről. 
Úgy gondolom, ez a fajta tekintély egyetlen más 
hivatás szakma kapcsán nem létezik. Nyilvánvaló 
tény: az orvosok elvégezték a felsőoktatás leg-

hosszabbra nyúló egyetemi képzését, majd to-
vábbi 3-7 évet töltöttek azzal, hogy kitanulják azt 
a szakterületet, amelyben gyógyítani szeretné-
nek. Ez mindenképpen tiszteletet és elismerést 
érdemel.

Ugyanakkor adott a helyzet 2022-ben a ma-
gyar egészségügyben: túl vagyunk két év Covid 
járványon, amely rendkívüli alázatot és elhivatott-
ságot követelt az egészségügyben dolgozóktól. 
Egyes beavatkozások esetén több hónapos váró-
listák alakultak ki az állami ellátásban, ami szintén 
fokozza a kiszolgáltatottság érzését a betegben, 
tovább erősíti a betegségből fakadó amúgy sem 
elhanyagolható kétségeket és félelmeket. 

A magyar egészségügy helyzetét érintő véle-
mények, álláspontok napi szinten jelennek meg 
a magyar sajtóban. Ezzel együtt az egészség-
ügyi rendszer működése: a miként és a hogyan 
mindenkit érint, ezáltal mindenkinek van róla vé-
leménye. És persze olyan, mint a foci… mindenki 
tudja a tutit.

Az elmúlt évek, évtizedek során az egészség-
ügy minden szegmense kapcsán jelentek meg 
írások, egyes esetben rendkívül kritikus hang-
vételt megütve, amely a rendszer működésének 
bonyolultságára, anomáliáira irányították a fó-
kuszt.
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Mára gyakorlatilag teljesen kiépült az álla-
mi ellátórendszer mellett a magánorvosi ellátás 
rendszere, amely gyorsabb, sokszor infrastruktú-
rát, gépparkot tekintve is magasabb színvonalat 
képvisel, persze komoly anyagi ellentételezésért 
cserébe, amely pénzügyi ráfordítást egyre keve-
sebb család engedhet meg magának.

Ezzel együtt a magánorvosi ellátások igény-
bevételekor sem minden esetben elégedettek a 
betegek a rájuk fordított figyelemmel, az empáti-
ával. Ez nem meglepő, hiszen a két „párhuzamos” 
ellátórendszernek van egy nagy közös halmaza – 
az orvos és a nővér.

A betegek többsége vakon bízik az orvosá-
ban (de legalábbis igyekszik, hiszen a problémá-
ival küzdő egyén a segítségbe vetett hit nélkül 
végleg reményvesztetté válna), hiszen az egész-
ségéről, számos esetben az életéről van szó. Az 
orvos által kiejtett, leírt szavak, kifejezések – még 
akkor is, ha egy laikus segítség nélkül nem fel-
tétlenül tudja értelmezni azokat – szinte abszo-
lút figyelmet kapnak, míg az orvosok többsége 
futószalagon, pár perc alatt kénytelen a diagnó-
zist megállapítani és javaslatot tenni a terápiára. 
Nagyon fontos kiemelni: ha a szándék meg is 
van az orvosban, hogy több figyelmet szenteljen 
egy betegnek, a túlterhelt rendszer gyakorlati-
lag nem ad lehetőséget rá.

Az általam ismert legmagabiztosabb emberek 
többsége is keresi a helyét ezekben a szituációk-
ban, főként, ha saját, vagy közeli hozzátartozójá-
nak egészsége, gyógyulása a téma. 

Számomra úgy tűnik, hogy ezekben a hely-
zetekben szinte egyetlen pillanat alatt kialakul 
egy sajátos, felemás viszony, a betegek több-
sége emocionálisan olyan szinten érintett lesz, 
hogy az orvosi tekintély előtt meghajolva sok 
esetben meg sem próbálnak partnerségi kap-
csolatot teremteni. 

Vajon mi az oka ennek a helyzetnek? Valóban 
tényleg kevésbé empatikusabbak az orvosok 
(egészségügyi dolgozók) és a betegek nagyobb 
része joggal hiányolja az orvosok (egészségügyi 
dolgozók) empátiáját?

Olvastam egy cikket, amely beszámolt egy 
korábbi kutatásról, amelyben az egészségügyi 
dolgozók agyi működését figyelték meg a Chi-
cago-i Egyetemen. A kutatás során több vizs-

gálatot is végeztek, melyben idegtudományi 
alapon figyelték meg az orvosok fájdalommal 
szembeni empátiáját.

Az első vizsgálatban olyan orvosok vettek 
részt, akik akupunktúrás gyógymódot alkalmaz-
nak. Vizsgálat közben két videofilmet vetítettek 
nekik: az egyikben tűt szúrnak egy ember kezé-
be, lábába és az arcába a száj körül, míg a má-
sikban vattapamaccsal simogatták ugyanazokat a 
területeket. Az eredmény: a megfigyelt orvosok-
nál igen csekély reakció volt észlelhető az em-
pátia érzésért felelős agyi területeken, ugyanak-
kor agyukban jelentősen megnőtt azon területek 
aktivitása, mely a végrehajtásért és az önszabá-
lyozásért felelős. 

Felvetődik tehát a kérdés: az orvosok auto-
matikusan empátiát éreznek mások fájdalmával 
szemben, de gyorsan elnyomják azt? Vagy az em-
pátia kognitív elnyomása ennél sokkal mélyeb-
ben gyökerezik? Lehetséges, hogy az orvosok 
már nem képesek a mások fájdalmával szembeni 
empátia első lépésére, mint az átlagemberek?

Tulajdonképpen a gyógyítás alappillére: az 
egészségügyi dolgozóknak habozás nélkül kell 
akár fájdalmat okozni másoknak azért, hogy 
hosszútávon a beteg meggyógyuljon, vagy leg-
alábbis jobban érezze magát. Továbbá a minden-
napok része ennek a munkának az is, hogy sérült, 
vérző, szenvedő embertársaikkal kell kapcsolatot 
teremteni: ha az orvos nem tud elvonatkoztatni a 
személytől, túlságosan a beteg fájdalmára fóku-
szál, akkor nem tud hatékonyan gyógyítani. Aho-
gyan én megértettem: az orvosoknak a mások 
fájdalmának látványa miatt jelentkező empatikus 
érzéseket minden esetben el kell nyomni maguk-
ban azért, hogy teljes erővel tudják alkalmazni a 
tanult gyógymódokat.
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Ezzel megmagyarázható, hogy az orvosok mi-
ért lesznek egyre kevésbé empatikusak az idő el-
teltével. A hivatkozott kutatás és tanulmány kitért 
arra is, hogy a nővérek is hasonló módon, a be-
tegek „személytelenítésével” próbálják kezelni a 
stresszt, ezzel jelentősen hatékonyabbá téve saját 
munkájukat.

Ugyanakkor ez a fajta távolságtartó, neutrális 
„elidegenítés” általában negatív érzéseket ébreszt 
a páciensekben, illetve nem szabad elhanyagolni 
azt a bizonyított tényt sem, hogy az empátia je-
lenléte felbecsülhetetlen értékkel bír a gyógyító - 
gondozó munkák során, hiszen segíti a hatékony 
kommunikációt és a hosszú távú bizalmas kapcso-
lat kialakulását orvos és betege között.

A fentiek bizonyítása érdekében a Thomas 
Jefferson Egyetem kutatói végeztek vizsgálatokat, 
amelynek eredményei az Academic Medicine-ben 
jelentek meg. Mindkét vizsgálat eredménye az 
volt, hogy a betegeikkel empatikusabb orvosok 
jobb kimenetelt érnek el pácienseiknél, mint az 
empátiaskálán kevés pontot elérő doktorok.

Vajon milyen megoldások vannak arra, hogy a 
profi gyógyító szakorvos egyúttal emberséges és 
empatikus is legyen, mit lehet tenni rendszerszin-
ten ezért a célért?

A Kaliforniai Egyetemen a medikusok részére 
indítottak programot, un. empátianövelő gya-
korlatot. A program általános célja, hogy megér-

tessék a medikusokkal, hogy jól beszélgetni egy 
bármilyen generációhoz tartozó személlyel olyan 
képesség, amire minden orvosnak szüksége van. 

A gyakorlat lényege az volt, hogy fiatal orvos-
tanhallgatókat hoztak össze idős emberekkel, 
mert az általános tapasztalat az volt, hogy a me-
dikusok problémásnak látják az idős betegeket, 
hiszen a fiatalabb korosztályokhoz képest több 
egészségügyi gonddal küzdenek, és nehezeb-
ben lehet őket kezelni a gyógykezelések során. 
A program nem titkolt célja, hogy a jövő orvosai 
felismerjék, hogy rossz sztereotípiák élnek ben-
nük az idős emberekkel kapcsolatban, és első 
kézből megtapasztalhassák, hogy mit gondolnak 
az idősek az egészségügyi ellátásról és az egész-

ségügyben dolgozókról. 

Azt hiszem a fenti prog-
ram működtetése egy ko-
moly előrelépésnek te-
kinthető, mivel egy fontos 
alappillérre épül: a kölcsö-
nösségre és az egyenrangú 
partnerségre az orvosok és 
gyógyítandók között. 

És végül a téma kapcsán 
egy friss, ropogós magyar 
vonatkozású hír is ide kíván-
kozik: az egyik multinacio-
nális gyógyszercég Magyar-
országon az idén először 
hirdetett pályázatot („Em-
berarcú egészségért díj 
2022”) abból a célból, hogy 
megtalálja és megmutassa 
azokat az egészségügyben 

működő kezdeményezéseket, melyek az alapvető 
ellátáson túlmutatva, önzetlen segítségnyújtással 
járulnak hozzá a betegek életminőségének javí-
tásához. A pályázaton olyan értékteremtő projek-
tekkel lehet nevezni, amelyek az utóbbi másfél 
évben valósultak meg, és/vagy kezdődtek el.

Számomra maga a pályázat kiírása is egy je-
lentős mérföldkőnek tűnik: hiszen a kiírás nem 
a gyógyító tevékenységre és a szakmai tudásra 
koncentrál, hanem azokra a kezdeményezésekre, 
amelyet olyan orvosok, egészégügyi dolgozók 
képviselnek, akik a munkájuk során azt is tudato-
san mérlegelik, mikor van szükség az empatikus 
készségekre és mikor a problémamegoldó ké-
pességükre.
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PETŐ CSILLAPETŐ CSILLA

Tudatos egészség
– Az öngyógyítás útja!

- Iszol eleget?- Pihensz eleget?- Teremtesz időt 
arra, hogy nyugodtan tudj étkezni?- Mozogsz 
eleget?- Teremtesz időt arra, hogy töltődj?- Fi-
gyelsz-e a légzésedre?

Ha ezekből a kérdésekből, csupán egyetlen 
kérdésre nemmel válaszoltál, akkor éppen itt az 
ideje, hogy elgondolkodj és változtass.

Meddig és milyen minőségben szeretnél élni, 
rajtad áll!

Senki más nem felelős azért, hogyan érzed 
magad, csupán Te. EGYEDÜL TE!

A tested jelzéseket küld, ha tudomást ve-
szel róla, ha nem, akkor is.

Ha még nincs semmilyen problémád, ideje 
tenned érte, hogy megtartsd ezt az állapotot. Ha 
már kialakult valamilyen problémád, akkor pedig 
változtatnod kell! Nem holnap, még ma!

Lépések, melyek segítenek jobb állapotba 
kerülni:

1. Tanuld meg értelmezni a tested jelzéseit. - 
tiszteld magad, fogadd el a helyzetet.

2. Ha bármit érzel, fordulj segítségért szak-
emberhez, hited szerint. (orvoshoz, természet-
gyógyászhoz, olyan szakemberhez, akiben meg-
bízol)

3. Ha már pontosan tudod mi a probléma, 
akkor keress egy lelki, szellemi és fizikai szintű se-
gítőt. Keress egy orvost, aki tud diagnosztizálni.

4. Foglalkozz az érzéseiddel, ne nyomd el 
őket. Beszélj róla, hozd felszínre. 

Brandon Bays Jelenlét című könyvének egyet-
len gondolata segít megérteni, hogy a betegsé-
gek 95 %-a a lélekből indul ki, és hogyha külön-
böző érzelmi problémáink vannak, azok hogyan 
hatnak fizikai szinten a testünkre.

„Ha egy erős érzelmet, traumát, fájdalmas 
emléket elnyomunk, letuszkoljuk, elfojtjuk, a 
szőnyeg alá söpörjük, kémiai anyagok mérhe-
tő mennyisége szabadul fel a testben, amelyek 
blokkolni tudják az egyes sejt receptorokat. Ez 
a bezáródás megakadályozza a sejt természe-
tes kommunikációját a többi sejttel és ha ezt a 
bizonyos érzelmi problémát, vagy sejtemléket 
hosszabb időn keresztül elraktározódva hagy-
juk a testünkben, a sejtjeinkben, a sejt recep-
torok zárva maradnak és megbetegítik a test 
adott területét.”

Az emberi szervezet egy nagyon pontosan, precízen működő csoda. Nem vigyázol eléggé 
rá, talán nem is érted, sejted, hogy mennyire nagy kincs van a birtokodban! Hatalmas kincs!!! 
Vigyázz rá!

A tested TÉGED szolgál a nap 24 órájában, a szíved dobog ritmusosan, a lábaid bárhova el-
visznek téged, ahova csak szeretnéd, a karjaiddal bárkit megölelhetsz.

Figyelmeztet, ha valamit nem jót teszel, jeleket küld, jelzéseket, hogy valamin változtat-
nod kell.

De rohansz, ma is éppen úgy, mint tegnap tetted és fittyet hánysz a jelzéseire.
Jelez, hogy milyen ételeket egyél, jelez, hogy mit igyál, hoppá!!!
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5. Soha ne feledd, a gyógyulás nem passzív 
folyamat. Tiéd a felelősség és a cselekvés is.

6. Változtatni sosem késő, amíg a szíved do-
bog megteheted. A legtöbb negatív folyamat 
visszafordítható.

7. Nincs gyógyíthatatlan betegség, csak 
gyógyíthatatlan beteg.

8. A tested mindig az egyensúlyra törekszik.
9. Egyetlen dolog mindent felülír a gyó-

gyulásoddal kapcsolatban; hogy hiszel-e abban, 
hogy meggyógyulsz?

10. A legfontosabb gyógyszer a HIT, ami meg-
rendíthetetlen.

A lényeg abban rejlik, hogy megértsd a fo-
lyamatokat, amik benned zajlanak! Ha megér-
tetted és változtatsz, akkor boldogan, fájdal-
mak nélkül élheted az életed!

Készen állsz erre? Vagy csupán keresed a ma-
gyarázatokat, kifogásokat arra, hogy miért nincs 
időd, lehetőséged? Hivatkozhatsz a körülménye-
idre, de ez egyetlen pici lépéssel sem visz majd 
előre Téged.

Az életben nincsenek igazolatlan órák. Senki 
nem kérdezi megtanultad-e a leckét, mert az élet 
maga a lecke. Nehézségeket kapsz, megoldandó 
feladatokat és van lehetőséged fejlődni. 

Alternatív úton gyógyulni, megcselekvésre 
méltó nehézség. A legjobb, ha ötvözzük a nyu-
gati orvoslással és hangsúlyt fektetünk arra, hogy 
nem csak fizikai test, hanem Lélek és Szellem is 
vagyunk. 

A kiváltó okot keresd meg, olyan szakember 
segítségével, aki ebben a legkompetensebb. A 
gyökerét húzd ki, hogy véglegesen meg tudd 
szüntetni, amitől nem vagy jól.

Mi vezethet oda, hogy a testben elindulnak 
negatív folyamatok?

- mozgásszegény életmód
- folyadékhiány
- negatív gondolkozás, negatív gondolatok
- rossz szokások
- sok stressz
- kevés pihenés
- függőségek (drog, alkohol, cigaretta, 
 játékszenvedély…)
- létbizonytalanság
- túlzott kalóriabevitel
- túl kevés kalóriabevitel

Törekedj az egyensúlyra mindenben!

Mi vezethet oda, hogy helyreáll az egyensúly?
- megfelelő mennyiségű és minőségű 
 mozgás
- megfelelő mennyiségű és minőségű 
 folyadékbevitel, és táplálék
- rendszeres meditáció
- nyugalom
- megfelelő mennyiségű és minőségű 
 pihenés
- hála
- jó emberi kapcsolatok
- sok-sok ölelés
- sok nevetés
- pozitív gondolkodás, pozitív gondolatok

Az emberi szervezet egy nagyon pontosan, 
precízen működő csoda. Nem vigyázol elég-
gé rá, talán nem is érted, sejted, hogy meny-
nyire nagy kincs van a birtokodban. Hatalmas 
kincs!!! Vigyázz rá!
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BLOGI

Pár éve az Égiek küldtek valakit az életembe, 
akinek nagyon sokat köszönhetek. Legutóbb idén 
március elején fordultam hozzá segítségért, mikor 
egy vérvétel során erőteljesen megnövekedett 
TSH szintet mutattak ki nálam (4,78 a felső határér-
ték, nekem 8,31 volt). Májusra rendelt vissza kont-
rollra a háziorvosom, annyi tanácsadással, hogy 
jódozatlan sót fogyasszak és csak olyan táplálék 
kiegészítőket, amik nem tartalmaznak jódot... 
Ezen felül Betti javaslatára végig csináltam egy 1 
hónapos zellerleves tisztítást, majd utána elkezd-
tem április közepén egy 3 hónapos kúrát, mely 
az általa ajánlott csupa természetes összetevőjű 
cseppek szedéséből és egy krém használatából 
állt. A fentieknek köszönhetően már a május 6-i 
vérvétel időpontjára 7,52-re csökkent a TSH szin-
tem. Mivel a háziorvosom nem tudta, hogy szedek 
bármit is és kevesellte a javulást, ekkor kaptam 

beutalót endokrin szakrendelésre, ahova augusz-
tus végére tudtak volna időpontot adni. Erre én 
köszönettel nemet mondtam, mivel addigra sze-
rettem volna már előrébb lenni. A kúra befejezté-
vel augusztus 28-án voltam vérvételen legutóbb, 
ekkorra a TSH szintem 2,38-ra ment vissza (normál 
érték 0,5 – 4,78). A köztes időszakban folyamato-
san konzultáltam Bettivel, aki mindig a számomra 
leginkább megfelelő módon támogatott.

Azt érzem, hogy leginkább úgy tudom kifejez-
ni az iránta érzett hálámat, ha minél több emberrel 
megismertethetem Őt. Ezért hívtam beszélgetni 
Babics Bernadettet, aki arról mesél Önöknek, mi-
lyen utat bejárva jutott el odáig, hogy meg merje 
mutatni mit kapott Fentről és mit tud adni azok-
nak, akik készen állnak rá, hogy szembenézve Ön-
magukkal minőségibb életet éljenek.

Értsd meg a múltad,
hogy lehessen jövőd!
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Betti drága, mi vitt Téged arra az útra, amit 
most jársz?

Beteg lettem. 24 évesen, két kisgyerekkel, 
szinte egyedül kellett mindenben helytállnom, 
mikor az első tüneteim megjelentek. 2004-ben 
egy este heves szívdobogásra ébredtem, me-
lyet azonnal erőteljes testi tisztulási folyamat kö-
vetett. Ma már tudom, hogy ez figyelmeztetés 
volt: a szervezetem eljutott arra a pontra, hogy 
többet nem tudtam befogadni és megemész-
teni, ez tört ki ott belőlem. Másnap az orvos kö-
zépsúlyos depressziót és súlyos pánikbetegséget 
állapított meg nálam. Évekig tartó gyógyszeres 
kezelés következett, sok nyugtató és kedélyjavító 
segítségével éltem a mindennapjaimat. 2007-re 
sikerült annyira rendbe jönnöm, hogy csak mini-
mális gyógyszert szedjek. Akkoriban a Zepternél 
dolgoztam, bioptron lámpák értékesítésével fog-
lalkoztam. Ott ismertem meg egy kollégám révén 
egy hipnoterapeutát, hozzá egy évig jártam, és 
nagyon sokat segített. Újabb csapásként azon-
ban (mert akkor még így éltem meg), 2013-ban 
kaptam megint egy jelet - kezdődő nőgyógyásza-
ti rák képében – hogy még mindig nincs minden 
rendben az életemben.

Hogyan hatott ez Rád akkor?

Úgy éreztem magam, mint akibe villám csa-
pott. Amikor a kezembe vettem a diagnózist, ab-
ban a halálfélelemben megsemmisültem egy pil-
lanat alatt. Egy ideig minden egyes napom arról 
szólt, hogy minek élek, minek ez a sok fájdalom. 
Mindig azt vártam, hogy mikor lesz már vége… 

Közben pedig folyamatosan azon kattogtam: 
nem lehetek olyan rossz ember, hogy engem az 
Isten ennyire utáljon. Mi van emögött, ami törté-
nik velem? És egyszer csak rájöttem, itt az ide-
je, hogy érdemes megközelíteni máshonnan az 
életemet. Bekapcsolt a felismerés, hogy ez így 

nem mehet tovább, megvilágosodott számomra, 
hogy ha nem változtatok, abba tényleg belehal-
hatok. A legjobban egy éber halálközeli élmény-
ként tudom megfogalmazni, mikor azt éreztem, 
hogy nincs tovább. Itt tudtam először kimondani, 
hogy ideje felelősséget vállalni az életemért a ki-
felé mutogatás helyett. Elkezdtem foglalkozni a 
testi tünetekkel abból a szempontból, hogy utána 
jártam, mik lehetnek ezeknek a lelki okai. Hogy 
miért jutottam oda, ahol vagyok. Rájöttem, hogy 
tele voltam fájdalommal, haraggal, büntetésnek 
éreztem az életem a Teremtő által. Holott nem az 
volt, hanem mindent én teremtettem. Ebben vi-
szont az volt a jó hír számomra, hogy ennek alap-
ján a betegség helyett megteremthetem MAGam 
számára az EGÉSZséget is.

Ráadásul ugye nem is csak magadért tartoztál 
felelősséggel?

Igen, elsősorban a gyerekeimért akartam 
meggyógyulni, hogy őket fel tudjam nevelni. 
Egyedül kellett, hogy helytálljak, mert az apjuk 
nem volt sehol. Az akkori Párom csak anyagilag 
tudott támogatni, érzelmileg egyedül kellett min-
denben megfelelnem.

Hogyan tudott egyáltalán a Párod és a Csalá-
dod segíteni ebben a nehéz helyzetben?

Az akkori Párom az a típus volt, aki sosem be-
szél az érzelmekről. Jelenléttel támogatott, de 
ennél többet nem tudott adni számomra. Ami a 
Családomat illeti, szeretet és meghitt beszélgeté-
sek nélkül nőttem fel. Ráadásul ekkorra Apukám 
már nem is élt. Édesanyám alkohol betegsége 
következményeként pedig – mivel nem kerül-
tek feldolgozásra az Ő lelki sérülései – vele nem 
tudtunk igazán kapcsolódni jelen életünkben. 
Ő egészen a legutóbbi évekig nem tudott róla, 
mi van velem. A testvéreimmel sem beszéltem. 
Azidőtájt pedig, mikor beteg lettem, még nem 
igazán voltak mellettem olyanok sem, akikkel bi-
zalmas baráti viszonyt ápolhattam volna, számítva 
a segítségükre. Gyakorlatilag tehát senkivel nem 
tudtam beszélni a problémámról. De az Égiek 
mellettem álltak már akkor is.

Saját példámból tudom, hogy odafentről 
mindig vigyáznak ránk, de nem árt azért, ha az 
embernek itt a földi síkon is vannak támogatói, 
barátai. Téged ki kísért végig a gyógyulás útján?
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Mivel Te ismersz engem jó pár éve, biztos fur-
csa azt hallani, hogy korábban teljes mértékben 
érzelmi kapcsolódások nélkül éltem. Senki nem 
tudta a környezetemből annak idején például azt 
sem, hogy milyen gyermekkort éltem meg. Nem-
rég volt egy osztálytalálkozóm, ahol szóba került, 
hogyan láttak engem anno az osztálytársaim. Azt 
mondták, hogy szerintük mindig vidám voltam, 
de folyton egyedül, magamba zárkózva éltem az 
iskolai évek alatt.

Visszatérve a felismerésre, hogy valamin vál-
toztatnod kell: mi volt az első lépés, amit meg is 
tettél?

Elkezdtem beleásni magam a betegségek lel-
ki okaiba. Bújtam az internetet, olvastam, előadá-
sokat hallgattam, könyveket vásároltam melyek 
ezzel a témával foglalkoztak. 4 év alatt igazából 
nem volt nagy változás, folytatódott a gyógy-
szeres kezelésem és azon voltam, hogy minél 
egészségesebben táplálkozzak. Ennek kapcsán 
az élet az utamba sodort valakit, aki adott egy 
étkezés módosítási javaslatot, ezzel sikerült ha-
mar tünetmentessé válnom. Liszt-, tej-, hús- és 
cukormentes tisztító kúrába kezdtem. Gyümölcs 
és zöldség alapon, kávé nélkül. Nem volt könnyű 
a váltás, de kivitelezhetőnek éreztem, mert az 
életet választottam. 2017-ben aztán elkezdtem 
természetgyógyászatot és fitoterápiát tanulni. 
Ezután, a korábban már említett Zepternél dol-
gozva ismertem meg Szatmári Klárit, akitől elő-
ször hallottam a Colorado System® módszerről. 
Ez egy energiarendezési technika, mely annyira 
felkeltette az érdeklődésemet, hogy el is kezd-
tem tanulni szintén 2017-ben. 

Többször említetted, hogy azt érezted, Isten 
haragszik Rád… Ezen kívül a vallás mennyire ját-
szik szerepet az életedben?

- Szeretek templomba járni, ott érzem a stabi-
litást és a biztonságot, ami mindig is hiányzott az 
életemből. Ma már tudom, hogy ennek jele volt 
az is, hogy kiskorom óta emésztési problémák-
kal küzdöttem és régóta volt aranyerem is. Ami 
pedig a haragomat illeti, időközben felismertem, 
hogy igazából én magam haragudtam Istenre. 
Bevallom, mert ma már tudom, hogy sokan így 
éreznek. Naponta találkozom a hozzám fordu-
lóknál ezzel az érzéssel. Ami nem jó vagy rossz, 
csak egy érzés. Amit pedig tudni érdemes, hogy 
saját magunknak szól ez a harag. Miután a fent 
említett Colorado System® képzést elvégeztem, 
én magam is bocsánatot kértem a Teremtőtől, 

hogy addig nem hittem benne, hogy létezik. Ott 
indult el valami. Aztán jött az Integrated Energy 
Therapy® - szintén úgy érzem, hogy égi vezet-

tetés által - amivel a hastáncos múltam kapcsán 
ismerkedtem meg. Egy ottani hölgy mesélt róla, 
akinek nagyon tetszettek a kis vidám energiái, így 
megkérdeztem mitől ilyen. Aztán Rózsás Andre-
ától megtanultam Győrben ezt a fajta technikát, 
elvégeztem az alap és középfokot, aztán a felső 
fokot is. 2020-ban mesteroktató lettem és az-
óta én is tanítom ezt a módszert. Mindazoknak, 
akik vállalják a felelősséget az életükért és értik, 
hogy csak Ők gyógyíthatják meg magukat. Akik 
megértik azt, hogy minden okkal történik, mert a 
Lélek tapasztalni vágyik. S hogy legyen szó akár 
olyan komoly dologról, mint egy nemi erőszak 
vagy gyermekkori bántalmazás, úgy tudjuk azt 
igazán feldolgozni, ha megértjük, hogy ezt is mi 
vállaltuk. Megbocsátunk magunknak, elfogadjuk, 
hogy miért vagyunk itt most. Befejezzük, hogy 
másokra toljuk a felelősséget. A mostani időszak 
legnagyobb tanulsága a megbocsátás, elenged-
ni a sérelmeinket. A világ átalakulóban van, azok 
tudnak haladni és fejlődni, akik az életet választ-
ják és képessé válnak a szeretet terében létezni.

Jelenleg folytatsz-e további tanulmányokat, 
amikkel bővíteni tudod a segítségnyújtási mód-
szereidet?
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Folyamatosan kutatom merre menjek, leg-
utóbb jógapszichológiát tanultam és Védikus 
Életmód Mentor képzettséget szereztem a Nara-
da Akadémián. Ez is egy nagy élmény volt szá-
momra, úgy tudom megfogalmazni legjobban, 
ha azt mondom, kicsit olyan lettem, mint egy 
zsiráf. Meg van nyúlva a nyakam és felülről né-
zek az egész emberiség létezésére. Még inkább 
megtanultam a kerek egészet látni, nem leragad-
ni annál, hogy bármit jónak vagy rossznak minő-
sítek. Csak tapasztalás van, ami által fejlődhetek. 
Ítélkezésmentesen igyekszem nézni mindenre és 
mindenkire. A legbüszkébb arra vagyok, hogy 
meglátom a fényt mindenkiben és képes vagyok 
feltétel nélküli szeretettel kapcsolódva segíteni a 
hozzám érkezőknek. Akik szerencsére egyre töb-

ben vannak az utóbbi időben és akár csodaszám-
ba menő gyógyulások tanúja lehetek, melyek 
nagy hatással vannak rám. Alázattal telin állok 
mindahhoz, amit rám bíztak az Égiek. Legutób-
bi időszak visszajelzései alapján volt már példa 
mellcsomó eltűnésére 2 hét alatt és autoimmun 
betegség tünetmentessé válására 16 év injekció 
után. Többen, akik korábban évek óta próblákoz-
tak a legkülönfélébb módszerekkel minden vál-
tozás nélkül, az általam közvetített segítséggel 
megtalálják az utat a gyógyuláshoz. Sokszor már 
egy alkalom után olyan eredmények mutatkoz-
nak, hogy magam is megdöbbenek rajta. Szív-
melengető tapasztalni és végtelenül hálás va-
gyok ezekért a visszajelzésekért, mert erőt adnak 
a továbbiakhoz. Nem könnyű az út, amit járok, de 
teszem a dolgom, mert megállni már nem tudok 
és nem is akarok. Szeptembertől pedig családál-
lítást tanulok. Azért döntöttem így, mert egyéni 
oldások során egyre inkább érzem a generáci-
ós szinten megjelenő blokkokat, elakadásokat. 
Nekem is nagy élmény volt az a két saját állítás, 
ahol voltam. Ezt kívánom másoknak is megadni 
egy újabb technika bevonásával, egy 11 hónapos 
képzés után, melyre most váltam késszé.

Említetted, hogy egyre többen érkeznek hoz-
zád. Kik találnak meg leginkább és közülük kik-
kel tudsz legjobban együtt dolgozni?

Kamaszoktól kezdve idősekig jönnek olyanok, 
akik megértek belülről a változásra. Ők már nem 
kívülről várják a csodát, nem másokra mutogat-
va keresik a hibást az életük kisiklásáért, hanem 
vállalják a felelősséget, ezáltal válva fogékonnyá 
a változásra. És tenni is hajlandók érte. Hiszen 
a legfontosabb az önálló cselekvés. Én ugyanis 
csak megmutatni tudom az engem felkereső-
nek, Ő mit tehet magáért. A nagyobb része a 
munkának Rá vár. A mélységeket is merni meg-
látni és tanulni belőlük. Akár korábbi életekbe is 
belepillantva, szembenézve a fájdalmakkal. Eze-
ken én is átmentem. Ezáltal tudok egy útirányt 
adni, a technikák pedig abban segítenek, hogy 
könnyebbé tegyem a másik számára, amit Ő tud 
csak meglépni. 

Van-e bármi, amit a korábbi munkád során, az 
értékesítésben szerzett tapasztalataid közül ka-
matoztatni tudsz a mostani hivatásodban?

Nagyon megtanultam kezelni az elutasítást. 
Már nem lepődöm meg semmin és megérzem 
kinek mire van szüksége. Annak idején a Zepter-
nél azért lehettem sikeres, mert nem az eszközt 
akartam eladni, hanem megmutatni, milyen po-
zitív eredmények érhetők el annak használatával. 
Most is ez a szemlélet vezérel a konzultációk so-
rán. És ami még nagyon fontos: kitartást tanul-
tam és megtanulni elfogadni, hogy mindenkinek 
másképp lehet segíteni. 

A segítő tevékenységed során használsz vi-
zualizációt is, hallgattam jó néhány gyönyörű 
meditációdat - ezekhez a képek honnan jönnek 
Neked? És hogy tudsz segíteni másoknak abban, 
hogy lefessék a bennük megjelenő képeket?

Ez is egy fentről kapott áldás. Én úgy dolgo-
zom például saját magamon, hogy sugallatok 
jönnek. Ezek során tapasztaltam meg, hogyan 
tudom megszólítani a bennem élő kisgyereket, 
vagy az eltávozott szeretteimmel hogy tudok 
kommunikálni. Az elmúlt években készült fel-
vétel a csoportomban több, mint 100 meditáci-
óról. Ezek mind úgy érkeztek, hogy füzettel és 
tollal feküdtem le meditálni, jöttek a kérdések, 
mondatok, képek én pedig leírtam őket, hogy 
tovább tudjam adni. Fontos megtanulnunk, ho-
gyan lehet igazán szeretetben kapcsolódni saját 
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magunkkal, csecsemőkori énünkkel és másokkal 
is. A szeretetet adom át a meditációkban, a sza-
vakon túl érzésekkel kapcsolódva, így tanulnak 
meg ezáltal az engem hallgatók saját magukkal 
is kommunikálni.

Mennyire fogadja el a közvetlen környezeted, 
amivel foglalkozol?

Ez egy nagyon érdekes dolog. A helyzet az, 
hogy a legtöbb elismerést azoktól kapom, akik 
évek óta követnek akár csak online is. Legutóbb 
például egy 70 év fölötti hölgytől kaptam pozitív 
visszajelzést a saját változásomról. Arról, hogy mit 
tapasztal rajtam a külső szemlélő, amit én néha 
észre sem veszek. A fizikai síkon szeretettel kap-
csolódom azokkal, akik nyitottak felém és el tu-
dom engedni azokat, akik nem. Már nem várok el 
senkitől semmit, sem azt, hogy kapcsolódni tud-
janak velem, sem azt, hogy elfogadjanak. Nekem 
is magamat kellett először elfogadni, amit kaptam 
és amit adni tudok. A faluban inkább elfordulnak 
tőlem. Ami fontos, hogy a Polgármester asszony 
hitt bennem mindig és segített, általa kaptam sok 
lehetőséget, hogy mások is megismerjék, amivel 
foglalkozom. Mégsem az a jellemző, hogy a he-
lyiek érdeklődnek egy-egy esemény kapcsán… 
Én ettől függetlenül maximálisan nyitott vagyok 
rá, hogy kapcsolatokat építsek. Aki él a lehető-
séggel, annak örülök, hálás vagyok érte, de nem 
erőltetem a dolgot. Elfogadtam, hogy kevesen 
tudnak kapcsolódni velem a közvetlen környe-
zetemből, nem tudnak mit kezdeni az energiáim-
mal. Sokat jelent az, hogy a gyerekeim rendszere-
sen dicsérnek és látom rajtuk az én változásomat. 
Annak idején szóltam nekik, hogy önfejlesztésbe 
kezdtem, kértem fogadják el, hogy változni aka-
rok. Nincs mindig könnyű dolguk, de látják az 
eredményeimet és a maguk csendes, fiús mód-
ján büszkék rám. Ahogy én is rájuk. Sokáig tartott, 
hogy magamnak megbocsássak, amiért nem 
tudtam mindig olyan anyjuk lenni, mint szerettem 
volna. Erre is tanítom a nőket, hogy ezt másképp 
éljék meg, s ami még lényeges, hogy el tudják 
engedni a gyermekeiket, mikor eljön az ideje. 
Tudom ez mekkora feladat, hisz átmentem rajta. 
Évek munkája volt számomra is. Sokan összeom-
lanak, mikor a gyermekeik kirepülnek. Mikor ma-
gukra maradnak és kiderül, hogy a saját életükkel 
is ideje foglalkozni. Feltenni a kérdéseket: hogy 
ismerjem meg magam, hogyan kapcsolódjak 
magammal? Hisz ezt nem tanítják meg az iskolá-
ban és a többség az élete során sem kerül olyan 
helyzetbe, hogy erre felnyíljon a szeme. Nekem 

viszont a betegségem óta folyamatos tesztüzem 
az életem, melyben tapasztaltakat továbbítom 
mindenkinek, úgymond a saját nyelvére lefordít-
va, befogadhatóvá téve.

Úgy érzem a fenti sorokkal is nagy lépést tettél 
ebbe az iránya. Hálásan köszönöm az őszintesé-
gedet, hogy ennyi mindent nyíltan megosztottál 
velünk. Zárásképpen mit üzensz az Olvasóknak?

Életem mottója: értsd meg a múltad, hogy 
lehessen jövőd. Amíg magunkat nem ismerjük 
meg, nincs esélyünk rá, hogy teljes életet éljünk. 
Szívből kívánom mindenkinek, hogy találják meg 
az Őket támogató segítő közeget, akik megmu-
tatják nekik a bennük lévő fényt és segítenek azt 
felszínre hozni. Kívánom, hogy higgyenek ma-
gukban. Senki nem mondhatja meg a másiknak 
mit tegyen, de mutathat jó példát a saját tapasz-
talásai által. Bár mind egyedi sorsot élünk, de 
mindannyiunkban bennünk van a teremtő erő. 
Merjünk vidámak, játékosak és önfeledtek lenni, 
mint az angyalok. Lelkesen, gyermekien megta-
nulni újra saját magunkkal kapcsolódni. Bűntu-
dat, harag, neheztelés nélkül. Hisz mindenki meg 
tudja gyógyítani saját magát, ha megtanul magá-
val beszélgetni. Tanuljuk meg megkérdezni MA-
Gunktól mi fáj, mire lenne szükségünk és leírni 
azt. Öleljük át saját MAGunkat, amíg nincs más, 
aki megtegye ezt velünk. Adjuk meg MAGunknak 
először azt, amire vágyunk, elvárások és görcsös 
ragaszkodás nélkül, mert ez utóbbiak megölik a 
lelket. Csak a szeretet van, minden más illúzió.

bblelektest@gmail.com
+36 30 1887640
www.eletedutja.hu
https://www.facebook.com/BabicsBetti
Testünk-Lelkünk egységben együtt, egymá-

sért! Facebook csoport

mailto:bblelektest%40gmail.com?subject=bblelektest%40gmail.com
https://eletedutja.hu/?fbclid=IwAR34398ad2uuSjBvBCVh8_I1hAq3a4FYt9F03kgqFC2DNAKgJ7EeNdTAcXE
https://www.facebook.com/BabicsBetti
https://www.facebook.com/groups/654801234889365
https://www.facebook.com/groups/654801234889365


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://cspm.hu/mediaajanlat/
https://www.facebook.com/csakpozitivanmagazin
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RÓNAI KATALIN

Csak úgy egy kicsi a Csak úgy egy kicsi a testképrőltestképről,,
amúgy Rónai Katásanamúgy Rónai Katásan

„Mindannyian egy közös és végtelen 
lélekvirág szirmai vagyunk, százezermillió 
színben pompázó formák, a létezés milliárd-
nyi változását pillanatonként magunkon 
hordozó fénylények. Részecskék, atomok, 
sejtek, rezgés vagyunk, és az a test, mely 
által fizikai, látható lénnyé lettünk.

Életünk, létünk így kapcsolódik, eme 
hatalmas lélekvirágban, még akkor is, ha ezt 
nem mindig látjuk, érzékeljük földi életünk 
szövevényes útjain. Szirmaink egyenként 
és összességében, mind-mind egyedivé, és 
soha meg nem ismételhetővé tesznek. 

Nézz csak szét az utcán, a metrón, a 
repülőtéren vagy a strandon! Látsz két 
azonos formájú testet, orrot, szájat, fület, 
szemet? Hallasz-e két azonosan szárnyaló 

hangot, érzékelsz-e két ugyanolyan érintést, 
ha valaki hozzád ér?

Mielőtt megszületnénk, lelkek vagyunk, 
és lélek lélegzetként hagyjuk el azt a testet, 
amelybe beleszületünk. Mi választunk, 
családot, testet, formát. Mi választjuk a 
szirom színének formáját, fejlődését, válto-
zásait, az idő és a tér tükrében.

E hatalmas lélekvirág milliárdnyi szir-
ma mind-mind önálló lény, egy-egy hős, 
kik zsákot cipelnek, melybe az életükhöz 
szükséges sok-sok adalékot – örömöt, 
csodát, kacagást, mellé betegséget, fájdal-
mat, és persze sok egyebet – pakoltak.” 

(Részlet: A daganat mint ajándék c. könyvem 
bevezetőjéből…)
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A testkép egy szubjektív tapasztalás, nem 
más, mint az, ahogyan önmagunkat látjuk. 

Az ember, bármely korban élt is, mindig 
nagy hangsúlyt fektetett a szépségre. A SZÉP-
SÉG, mint a test, a lélek, a szellem szépsége, és 
a testtudat, az idők folyamán jelentős átalaku-
láson ment át.

Az egyes ember saját testképét nagymér-
tékben befolyásolta minden időben az, hogy 
hogyan is határozta meg az adott társadalom a 
szépséget. Ha egészséges a testképünk, jól és 
kényelmesen érezzük magunkat a bőrünkben, 
tisztában vagyunk azzal, hogy saját értékeink 
nem csak a fizikai megjelenésünk függvényei. 
Ellenben, bármilyen „homokszem kerül a rend-
szerbe”, legyen az egy betegség által megvál-
tozott test, vagy egy társadalom által diktált fel 
nem vett modell, a közösség által elítélt „más-
ság”, borul a bili, és tartalma visszafolyik ránk.

A testkép általában az adott kultúrára és korra 
jellemző, bizonyos ideákhoz viszonyítva alakul 
ki. Mindehhez hozzájárul a családban megtanult 
normák tömkelege, és az abszolút el nem hanya-
golható szociális és kulturális befolyások. 

Természetes, hogy más volt az idol különböző 
évszázadokban, mint a XX. és a XXI. században. 
Ugyanakkor a Föld különböző országaiban, sőt, 
még országokon belül is lakosság és népesség-
függő lehet, és mindig is az volt, attól függően, 
hogy milyen volt az áhított szépségideál.

Minden kornak és kultúrának megvan a saját 
ideálja, mindazok a vágyott testi adottságok, 
melyektől az adott kor női és férfiúi esztétikus-
nak és vonzónak érzik, érezték magukat, vagy 
tűntek annak a többi ember számára is.

Áll a kislány a tükör előtt és pózol. Pörög-forog 
az új szoknyájában, lábujjhegyre állva pipiskedik, 
grimaszol, hangosakat kacag. Minden belefér 
ebbe a játékba. Ő a csúf boszorkány, a csodála-
tos tündérkirálynő, a balerina, a színésznő. Ő Do-
rothy, a Kis Mukk, „A lány, aki a kenyérre hágott”, 
Hófehérke, Csipkerózsika, a Kis gyufaáruslány, de 
lehet Szörnyella is, hisz a gyermek, és a tükörben 
látható, visszatükröződő gyermeki test még vidá-
man, meseszerűen alakítható a fantázia mentén 
bármivé. Minden szereplő, és minden történet ott 
van benne. Boldog, szárnyaló, örömteli pózolni a 
tükör előtt! S amikor a sztentori hang elér hozzá 
a konyhából: „mit bohóckodsz ott kislányom, el-
ment az eszed?”, azt egy vállrándítás, és a tükörre 
kiöltött nyelv kíséri.

Telnek az évek. A kislány kamaszodni kezd, 
egyre visszafogottabb. Viszonylag „divatos” a ru-

határa, de a Bécsbe családjukkal rendszeresen 
vásárolni kiutazgató osztálytársaihoz képest, gyé-
rebb, és nagyon más stílusú, bár nem tucatáru. Se-
baj, hiszen az iskolai borzadályos – előbb vászon, 
majd műszálas – sötétkék köpeny alatt egyelőre 
nem számít, ki mit visel. 

Ruháit édesanyja, a 
negyedévente esedékes 
árleszállítások alkalmá-
val vásárolja számára – a 
zsebében összegyűlt, a 
hálás vevők által adomá-
nyozott „borravalókból” 
– munkahelyén, a Ruhá-
zati Bolt Vállalat „Kispaj-
tás” gyerekruha boltjá-
ban, ahol dolgozik. Néha 
a ruhák édesanyja ízlését 
tükrözik, s bár elhangzik, 
hogy „most ez a divat”, 
mégsem bizonyos, hogy 
hősnőnk jól érzi magát 
12-13 évesen, az ép-
pen „divatos” kék-fehér 
dirndli ruhában, mivel 
keze-lába hosszú, és in-
kább mindezt elrejtené.

A fiúk közt érzi jól magát. Rabló-pandúr a szü-
netekben, focizás a tenisz edzésen, ha nincs sza-
bad teniszpálya, fúrás-faragás apja mellett, vagy 
tőle független. Utál a WC-ben sutyorogni, a WC 
falán átkiabálni, csoportosan a mellékhelyiségbe 
vonulni, utálja, hogy amíg csak lány és fiú osztá-
lyok vannak, a többi lány folytonosan leselkedik a 
fiúk után, ugyanakkor azt gondolja, hogy őt nem 
veszik észre a fiúk. Nő a cicije, 13 évesen megjön 
a menstruációja, nem nagyon tud beszélni senki-
vel önmagáról, a gondolatairól, a testéről, és arról, 
amit lát, amit tapasztal. A haját életében először 
növeszti, és lesz a másik 8. osztályból egy szerel-
me, Pisti a zongorista. Együtt szárnyalnak délutá-
nonként, amikor a fiú gyakorol a tanteremben. Úgy 
áll ott a zongora másik oldalán, mint Ingrid Berg-
man, a Casablanca c. filmben. Olyan ez, mint egy 
álom, s mindez a 8. osztály végéig tart.

Vajon milyen a kamaszlányok, fiúk testképe? 
Nézegetik-e magukat kritika nélkül a tükörben? 
Hogyan birkóznak meg a külső és belső változá-
sokkal?

Anyja vacsoraidőben rendszeresen elmondja, 
hogy bizony az ő családja hízásra hajlamos, ami 
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persze abszolút igaz, a nagynénjei és nagybáty-
jai mindannyian száz kiló feletti testsúllyal élik a 
mindennapjaikat, és szenvednek a különféle be-
tegségektől, s bár anyja csak nyolcvan kiló, ezért 
évekig vacsorája mindössze egy pohár joghurt.

Esténként néha, ha beszélgetni vágyik, oda-
megy a ruházati bolthoz a zárórára, majd elkíséri 
anyját a postára a bolti bevétellel, mely egy zacskó 
mélyén pihen, aztán a körúti „Gyorskiszolgálóban” 
megesznek fejenként egy-egy kaszinótojást, hoz-
zá egy adag franciasalátát és egy-egy zsömlét. 

Apja se eszik sokat, a napi négy zsemle – a 
szénhidrátadagja, cukros lévén – plusz a naponta 
az anyja által reggelente megfőzött meleg ételt 
fogyasztja ebédre, néha vacsorára is.

A piszkálódás az iskolában hamar elkezdődik.
Hősnőnk kissé csámpásan jár, legyen ez 

rossz szokás, vagy bármi, focizáskor jó lesz, hisz 
nagyon jól lehet jobb külsővel megrúgni a labdát, 
de se az utált balett órán, se a testnevelés órán, 
vagy a hétköznapokban nem mennek el az osz-
tálytársak, és bizonyos pedagógusok a csámpás 
járás mellett. A csúfondáros megjegyzések még 
nem olyan övön aluliak, mint amikor a középisko-
lás osztályfőnöke, a folyosón, szünetben, a többi 
diák füle hallatára csúnyán megalázza a járása mi-
att, mindez összetűzéshez, és hősnőnk igazgatói 
intőjéhez vezet. De ne rohanjunk ennyire előre.

Vagy igen?!

Mennyire határozza meg a XX.-XXI századi nők 
és férfiak életét az, hogy hogyan látják önmagu-
kat, egészen kiskoruktól? Az, hogy hogyan ítélik 
meg a testüket, mit hoznak gyermekkorukból, 
milyen sérüléseik vannak testképükkel kapcso-
latban, kihez szerettek volna, és manapság kihez 
szeretnének hasonlítani? Milyen a viszonyunk fel-
nőttként a tükörrel? 

Vajon mi az, ami kiválthatja a gyermek és- fel-
nőttkori testkép-anomáliákat, az étkezési zava-
rokat, melyek abból következhetnek, hogy nem 
beszélgetünk ezekről? Mi van akkor, ha minde-
zekből depresszió, önszabotázs, kóros túlsúly, 
vagy épp idegrendszeri sérülés és akár anorexia 
következhet?

Ha megnézzük Tiziano Vénusz ábrázolásait, 
nem jut eszünkbe az, ami a tükör előtt állva eset-
leg meztelen testünk láttán azonnal beindul. Azt 
gondolom, szapuljuk önmagunkat nap - mint 
nap. Nem úgy tekintünk szélesebb csípőnkre, 
vastagabb combunkra, asszonyos fenekünkre, 
vagy szoptatás után átalakult csodálatos mellünk-
re, hogy igen, erre büszke vagyok, mert csodá-

latos vagyok, egyszeri és megismételhetetlen 
szépségű EMBER, NŐ.

A nők vannak inkább a célkeresztben, mert a 
férfiak testképe egészen mást tükrözhet. Nem hi-
szem, hogy ilyen fajsúllyal vesz részt a férfiak éle-
tében a testkép, mint a nőkében. 

Férfiként, talán a régi nagy harcosok, a hatal-
mas bicepszek, a teletetovált test, a kopasz fej, és 
ezekben a külsőségekben megnyilvánuló erő le-
het a testképzavarok oka, amikor túlzásba viszik a 
testépítést. Persze a másik véglet sem jó, amikor 
a férfiak egy kor után elhanyagolják önmagukat 
testi, lelki szinten. A férfi testképek anomáliáit 
nem tudom megítélni, nem tudom milyen lehet a 
férfi testkép igény, és milyen lehet a férfi testkép-
zavar, én csak azt tudom, milyen az az ápolt férfi 
ideál, akit magam mellett el tudnék képzelni.

Sztereotípiák szerint élünk. Dobozolva va-
gyunk, és dobozokba próbáljuk beszuszakolni 
magunkat. Mindenki máshogy akar egyedi lenni, 
miközben mindenkihez hasonlítani akar. Ezt lova-
golja meg a divat, és talál ki olyan „divattrendeket” 
évek óta, amelyek viselete a „csordaszellemet” 
erősíti, de a testképünk pozitív megerősítésében, 
a szépség önmagunkban való megtalálásában, a 
női erő kibontakozásának segítésében ellentétes 
előjellel vesz részt. 
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Bár érdekes jelenségre figyeltem fel a minap. 
A Kecskeméti utcában közlekedve, az egyik ru-
hákat áruló bolt kirakatában álló próbababának 
ugyanolyan, számomra a saját testképem egyik 
mumusaként számontartott kicsit nagyobb, a 
ruha alatt is jól látható hasát vettem észre. Feltéte-
lezem, direkt ilyen formára készült az a próbaba-
ba, hisz a korosodás után kialakuló kissé nagyobb 
has, egyik testkép dilemmánk. Sőt, egy másik ru-
haboltban olyan próbababákat láttam felöltöztet-
ve, ahol a női mellbimbó átüt a textilen, lévén ez 
is egy olyan a szocializáció által „szégyellni való” 
dolog, amely teljesen természetellenesen kíván 
olyasmit, ami a test reakcióival ellentétes.

A női test a világ egyik legszebb látványa, min-
den nő egy csoda, akármilyen testalkatú, bármi-
lyen hajú és szemű. Az egységesítés, az, hogy 
mindenki ugyanolyan hosszúszempillájú, kes-
keny csípejű, formáskörmű, állómellű, és tömör-
fenekű legyen, lehetetlen. Hiszen mindenki más. 
Még az egypetéjű ikrek se egyformák, még ben-
nük is vannak eltérések, és náluk sem egyeznek a 
dolgok teljesen.

Miért kellene nekem a szomszéd Julcsikájá-
ra hasonlítanom, mikor nekem más az alkatom, 
máshogy járok, máshogy nő a körmöm, a hajam, 
a szempillám, a szemöldököm, amikor az én han-
gom mélyebb, az én mellem más formában érte 
el a középkort? Miért kellene nekem emiatt szé-
gyenkeznem, hogy csámpásabban járok, mint 
Marcsi a harmadikról, vagy, hogy a hormonterá-
pia következtében nő létemre naponta kell sző-
röket szedegetnem az arcomról?

Mert az a testkép, amelynek állítólag meg kel-
lene felelnünk, ezt sugallja, meg azt, hogy ha nem 
ilyen vagy, akkor nem vagy jó, nem vagy elég.

Ezért érezheted magad kevesebbnek, ha ki-
csit több súly van rajtad, vagy narancsbőröd van, 
vagy netalántán őszülsz, vagy kissé lóg a melled, 
nagyobb lett a hasad, mert mindez azt sugallja, 
neked már nincs helyed, rád már nem készül di-
vatos ruha, te már nem számítasz.

Ezért a fogyókúra a mostani, és az elmúlt év-
századok egyik sikerüzlete. Mindenki fogyókúrá-
zik, az is, akinek nem szükséges. Persze, termé-

szetesen vannak sokan, akik hízni szeretnének, 
nekik az nem sikerül, de úgy gondolom azért ők 
vannak kevesebben.

Ugyanakkor vannak új, másfajta tendenciák. 
Vannak, akik túlsúlyosan, de megfelelő mai divat 
által meghatározott méretükhöz illő öltözékben 
hirdetik, teljesen mindegy, hány kiló vagy, hogy 
nézel ki, mert mindenki úgy jó, ahogy van, és úgy 
szerethető, ahogy van. Ez egyik oldalról teljesen 
helytálló, hiszen az önszeretet alapja, hogy fo-
gadjuk el magunkat úgy, ahogy vagyunk, se ön-
magunkat, se másokat ne kritizáljunk, ne ítéljünk 
meg. Mégis, amikor túlsúllyal küzdő embereket 
látok, sokszor nem megfelelő méretű ruhában, 
akkor elgondolkodom mindezen.

Ha egy ilyen lelki segítség, amely a médiából 
érkezve megerősíti az önértékelést, biztos ala-
pokra helyezi az önképet, akkor teljes mértékben 
támogató a tendencia, feltételezve, hogy Ticiano 
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Vénuszának modellje sem fogyókúrázott folya-
matosan. 

Ugyanakkor nem felejtkezhetünk meg a test-
kép-elemzésekor arról, hogy az egészség, és az a 
testünknek megfelelő egészséges étkezés – mint 
tényező – mennyire kap, vagy nem kap elég nagy 
szerepet a nagyobb testsúly kialakulásában, majd 
odafigyelve testünk megfelelő átalakításában.

Azt gondolom, amikor valaki száz kiló feletti 
súllyal rendelkezve azt mondja, hogy akkor elég, 
szeretnék legalább nyolcvan kilós lenni, és ezért 
mindent megteszek, mozgással, étkezéssel, tu-
datosan lassan elengedve a kilókat, mert tudom, 
nemcsak a testképem, hanem a szívem, a májam, 
a beleim, és az egész testem is megköszöni ezt 
nekem, akkor ezt a környezetnek maximálisan tá-
mogatnia kell.

De térjünk vissza főhősnőnkhöz. 
Mindaddig, amíg meg nem találtam azokat a 

szívemnek kedves elfoglaltságokat, azt a hivatást, 
azt a mozgást, a lelket, testet, tudatot formáló 
táncot, s azokat az igaz barátokat, akikkel mai nap 

már rendelkezem, addig mindezeket nem tud-
tam és hiányban éltem, 

Addig, amíg nem tudtam az önképembe bele-
illeszteni, a kicsit nagyobb testsúlyt, amely rajtam 
kívülálló okok miatt alakult ki, addig folytonosan 
bántottam, ostoroztam önmagam, szégyenkez-
tem a testképem miatt, ahogy a rám vonatkozó 
kritikákat másoktól hallottam – lásd anyukám „ön-
beteljesítő jóslata” –, ezért nagyon mélyen volt az 
önbecsülésem, és az önképem, és a tükör sem azt 
mutatta, amit látni szerettem volna.

A tánc megtanította szeretni a testem, s ráéb-
reszteni engem, hogy ez a test, ahogy mindenkié, 
csak ez az egyetlenegy van az egész világon. 

Ez a test, „szolgál” engem, ez a test, akinek 
nem számít, hogy mit szólnak a szomszédok, a 
másik ember az utcán, a munkahelyen, a férfi, az 
anyós, vagy a beszólogató férj, mert neki csak az 
a lényeg, hogy jól érezze magát velem, és a ben-
nem lakozó lélekkel, itt és most, ebben a rövid és 
elszáguldó időben.
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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/
https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
mailto:ertekesites%40cspm.hu?subject=
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Hétköznapi hőseim: 

dr. Muhi Katalin
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Hétköznapi hőseim egyike, aki na-
gyon közel áll a szívemhez, dr. Muhi 
Katalin.

A megismerkedésünk számomra az 
életem egy megszokottan kellemet-
len eseményéhez kötődik, ugyanis 
fogorvosra volt szükségem. 

Az előzménye röviden annyi, hogy 
amióta az eszem tudom a fogászat 
gondolatától is irtóztam, ebből adó-
dóan regénybe illő kanosszákat jár-
tam, aminek a végére rendszerint a 
fogó tette rá a pontot. 

A durva részletekkel nem riogatok 
senkit, inkább figyelmeztetésnek szá-
nom, igaz a mondás: a legtökélete-
sebb protézis se ér fel az eredetivel.

És mivel a fentiek miatt már abból 
volt kevesebb a kelleténél, muszáj 
volt megoldás után nézni, mert enni 
és zavartalanul mosolyogni is szeret-
tem volna.

Csillagászati összegért és nem ke-
vés szenvedés árán, kaptam egy a 
Boráros térhez közeli magánorvosnál 
szép fémalapú porcelán koronákat és 
mivel beültetésről hallani se bírtam, 
egy zablaszerű megoldású pótlást, 
pillangónak nevezik, amitől négy 
éven át éreztem naponta mélyen 
együtt a lovakkal, győzködtem ma-
gam hányingerrel küzdve, hogy ez az 
ára a gondtalan evésnek és a szabad 
nevetésnek. 

Arról már nem is beszélve, hogy fó-
biám van az orvosi fémtől és a testem 
sem barátja semmi művinek.

Idővel és persze, a koronák alatt 
kipusztult egy fogam, így a kukában 
landolt a „drágaszág” egy darabja, a 
zabla viszont kitartott, meg a küszkö-
dés is. 

Mígnem egy nap csoda történt. 
Véletlenül, (amiről tudom, hogy 

nem létezik) egy nyári este a teraszon 
üldögélve, ahová pár hete költöztem, 
akaratlanul a fültanújává lettem egy 
igen érdekfeszítő előadás részletnek 
a szomszédom nyitott ablakán át, a fo-
gak szerepéről a test bioenergetikájá-
ban, a testi egyensúly és az egészség 
fenntartásában, döbbenetes felisme-
réseket hozva. 

BÚZA JUDIT

Az információk nem hagytak nyug-
ton, ezért még másnap utánajártam és 
megtudtam, hogy a szomszédom egy 
forradalmian új fogpótlási techno-
lógia elkötelezett Mestere. Igen, így 
nagybetűvel. 

És áldom őt is, meg a jó sorsomat 
is, nap mint nap, a megváltásért, ami 
se fém, se fémzabla, se csiszolás, csak 
egy könnyű, hajszálnál is pontosab-
ban illeszkedő, egyénre tervezett és 
speciális anyagból kivitelezett foghéj 
szerű szerkezet, amitől zavartalan az 
élvezetes evés és fülig érő, felszaba-
dult a mosoly!

És igen Katicáért, a barátságáért, a 
lélektestvériségünkért, mert itt talál-
koztunk ezéletünkben először.

A fogtechnikus Mester először 
megismertetett a technológiával, 
feltérképezte lézeres módszerrel a 
fogínyem, aminek alapján a pótlá-
saim készülnek majd, megtanítottak 
egy kiegyensúlyozó gyakorlatsort, 
aminek voltak ismerős elemei a kine-
ziológiai tanulmányaimból és végül 
elhangzott a bűvös mondat, ami bi-
zony váratlan hideg zuhanyként ha-
tott a lelkesedésemre:

„A fogorvosunk pedig előkészíti a 
kész szerkezetnek a terepet”.

Éreztem, ahogy húzódik össze, je-
gesedik el a gyomrom és beindul az 
akaratlan remegés a nyakizmaimban, 
amit bármilyen fegyelmezett vagyok 
is, képtelen vagyok kontrollálni és 
mozdulatlanul tartani a fejem.

De ezek ellenére a másik rendelő-
ben hősiesen behanyatlottam a fogor-
vosi székbe és a bennem lapuló szigo-
rú felnőtt racionális érveitől, no meg 
a szapulásától se lettem bátrabb, csak 
talán némiképpen elszánt. 

És akkor a belső harcom közepette 
belebbent az ajtón Katica, talpig ste-
rilben, arcán az orvosi maszkkal és a 
viharfelhőim mögül hihetetlen, de ki-
sütött a belső napom. 

Másoknak Katalin, Kati, Kata, ne-
kem a lelkemben Katica az első össze-
fonódó pillantásunktól kezdve. 
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Hálás vagyok, hogy vállalkozol erre a beszél-
getésre Katica. Van- e kedvenc mottód az élet-
hez?

Ez fogós kérdés, nincs. Azt tapasztalom ma-
gamon, hogy a különböző élethelyzetek, más és 
más gondolatokat hívnak be és ha harmonizálok 
velük belül, én hagyom magam ezektől vezettet-
ni, tehát változók, nincs egy általános mindenre 
érvényes mottóm.

De talán mégis, ami legelőször eszembe jutott 
a kérdésedre, az a

 „ .. dolgozni, csak pontosan, szépen, ahogy a 
csillag megy az égen, úgy érdemes.” (József Atti-
la) 

És ez a „dolgozás” legyen bármi, munka, gye-
reknevelés, önmagam szeretete, az emberekhez 
való odafordulás, azt is csak így érdemes.

Hogyan élsz a mindennapokban? Család, társ, 
szülők, gyerekek, barátok? 

Egyedül neveltem fel a gyerekeimet, akik ma 
huszonévesek, nagyon nehéz volt a hivatásom 

Filigrán alkatú, mozgékony, könnyed és 
harmonikus mozgású, csendes, de dallamos 
beszédű, akiből végtelen jóindulat, együtt-
érzés és tapintat sugárzik, s miközben szóval 
tartott a kezei szabadon könnyedén repked-
tek, s ahogy gesztikulált velük az olyan volt, 
mint egy jelbeszéd – nyugi van - ez volt az első 
benyomásom róla. 

És ahogy néztem, a tiszta, nyitott tekintetű, 
csillogó mélybarna szemeibe, nos, nem tud-
tam nem megbízni benne. Csak azt éreztem 
olvad a jégcsap a gyomromban és múlóban a 
remegés a nyakizmaimban is. 

Kezdetben csak a rendelőben találkoz-
tunk, ahol néha komoly feladatot jelentettem 
a számára, - például, amikor a koronáimtól 
szabadított meg több órás munkával, injek-
ció nélkül és teljesen fájdalom mentesen -, de 
ahová ezután már örömmel mentem, mert a 
kezeléseken túl mindig volt kis idő a hasonló 
gondolataink, vagy épp aktuális meglátásaink 
megosztására is. Sokszor éreztük mindketten, 
hogy annyi mindenről kell még beszélnünk 
és annyi mindent kell megosztanunk egymás-
sal, de az idő sürget és mindig azzal váltunk 
el, hogy egyszer teremtünk rá alkalmat. Ami 

azért sem volt egyszerű, mert túl azon, hogy 
mindketten rengeteg feladattal láttuk el ma-
gunkat, Katica vidékről autózott Budapestre 
hetente kétszer közel 120 kilométert oda-visz-
sza, hogy az egyik szeretett munkáját végez-
hesse, aminek része volt, mint megtudtam az 
új technológia fejlesztésében vállalt szerepe 
is, amit izgalmas kihívásnak élt meg. 

Így egy alkalommal én látogattam el hozzá, 
s töltöttünk el egymással majdnem egy egész 
napot és bepillantást nyerhettem a magánéle-
te egyik szegmensébe, a történetébe, aminek 
hatására a szeretetem és tiszteletem mellé a 
csodálatom is betársult. 

Azután egy igen nehéz időszakomban, már 
szinte reményvesztett állapotomban sietett a 
segítségemre, akkor gyakrabban találkoztunk 
és hozzásegített a teljes gyógyulásomhoz, 
majd erről is mesélek.

Szeretném Őt bemutatni és megismertetni 
veletek a történetét, kedves olvasók.

dr. Muhi Katalin, Cegléden élő fogorvos és 
holisztikus gyógyító barátnőm a beszélgető-
társam.
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aa
mellett, mert állandóan versenyt futottam az idő-
vel a gyerekek miatt, megteremteni az anyagi 
hátterünket, helytállni mindenben, nem is tudom 
hogyan csináltam végig. Amit viszont szeretnék 
megfogalmazni ezzel kapcsolatban, hogy végte-
lenül hálás vagyok a sorsnak, vagy a Jóistennek, 
hogy ez így alakult. Mert bár nagyon nehéz volt, 
rengeteg felismerést, tanítást kaptam ez által az 
élettől. Nem lennék ma ilyen, ha nem így alakul a 
sorsom, sorsunk.

Mit tartasz igazán fontosnak a kapcsolódása-
idban?

Lehet ez elcsépelt szó már, de a szeretetet és 
a nyitottságot. Azonnal ráérzek, ha valaki nem 
őszintén, és/vagy az érdekei mentén közelít meg, 
abból nem lesz kapcsolódás.

Egy kicsit szimbolikus megfogalmazással 
élve, szeretek ráfeküdni a folyón a matracomra 
és hagyni, hogy vigyen a víz amerre folydogál és 
mosolyogva szeretettel fogadni azokat az embe-
reket, akiket felém, hozzám hoz. Hiszem, tudom, 
hogy nem véletlenül.

Mit jelent számodra a hétköznapi munkád, a 
fogorvoslás? Időközben megszűnt a budapesti 
tevékenységed, amit először fájlaltunk, de mint 
kiderült a sorsod nagyon is irányban tartott. 

Először is szűz jegyű vagyok a csillagjegyem 
szerint, nagyon szeretem a precíz, tiszta, alapos, 
manuális munkát és az akkoriban az életembe 
érkező dolgok és emberek is e felé tereltek, a vá-
lasztásom egyrészt ezért esett a fogászatra, más-
részt nagyon szeretem az embereket és szeretek 
velük kontaktálódni, kapcsolódni. 

Az irány pedig ahova a budapesti után meg-
érkeztem, az életem második legnagyobb aján-
déka, a Gyermekfogászat, Gödöllőn. A sors adott 
egy olyan munkát az életem hátralévő részében, 
amikor gyerekekkel foglalkozhatok, akik teli van-
nak élettel, energiával és gyönyörűen lehet őket 
vezetni, tanítani, mutatni és játszani és végtelenül 
őszinték és hálásak. Tudom a szakmában nem 
mindenki ért ezzel egyet, de nekem ez ajándék, 
mert játszva fogászkodunk.

És mi a másik, amit elhívatásból csinálsz, mert 
említetted, egyszer fogadalmat is tettél. Megosz-
tanád velünk a történeted? 

Igen.
A nagy nehézségek, a folyamatos munka-mun-

ka és munka és az önmagamnak való megfelelte-
tések közepette megérintett a Jóisten pálcája és 
megálljt parancsolt, 2016-ban rákot diagnoszti-
záltak nálam. Ami egy nagyon váratlan és meg-
rendítő dolog volt számomra, mivel sem tünet, 
sem figyelmeztető jel nem utalt rá. 

Felkerültem egy segítő futószőnyegre, ami pil-
lanatok alatt elrepített az operációig, a hagyomá-
nyos nyugati orvoslás protokolljain keresztül. Ez 
egy hét volt és mire felocsúdtam, már meg voltam 
műtve és ott álltam az onkológia kapujában és 
azon gondolkodtam, mi a francot keresek én itt?

Tudtam, hogy ez nem az én utam. 
És itt most megállnék egy pillanatra, mert na-

gyon fontos: 
„Aminek lennie kell, az legyen meg”, el tudom 

fogadni, de hogy egyre többen higgyünk abban, 
ami van, hogy van más út is.

Abból is tudtam, hogy lehetséges és van más 
út, hogy amikor az operatőr tanár úr megállt az 
ágyamnál a műtét másnapján és azt mondta: 

– Katika, sajnos ez rosszindulatú daganat és 
szükséges adjuváns kezelés is (ami kemo, sugár 
stb.) - megszólalt a hang a fejemben, hogy „abba 
te belehalsz”.

Én akkor megbillentem ezen a segítő futó-
szőnyegen és a rehabilitációm hosszú napjaiban 
egyre tisztábbá vált bennem az a kép, hogy sem 
testileg, sem lelkileg nem vagyok kész erre a java-
solt folyamatra és én szeretném eldönteni, hogy 
mi történjen az én testemmel, az én lelkemmel és 
az én önvalómmal.

Tudtam azt is, hogy nem maradhatok így, ten-
nem kell magamért. Keresnem és találnom kell 
egy olyan metodikát, ami elmozdítja azt, amit 
addig létrehoztam. Hiszen, ha marad minden 
úgy, akkor nem változhat semmi és annak nem 
lesz jó vége. 

És akkor én fogadalmat tettem a Jóistennek.
Hogy engem akkor és úgy tartson meg, ha én 

többet tudok adni, ha megmaradok a belsőm 
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által, mint addig voltam. Tehát ha a kezembe ad 
egy gyógymódot, én azzal, a lelkemmel, a lé-
nyemmel, - és ezt már a kezébe adom -, többet 
tudjak adni, mint ezelőtt. 

A történet teljességéhez hozzátartozik, hogy 
a komplementer medicina nem volt ismeretlen, 
az már korábban belépett az életembe. Amikor a 
gyerekeim kamaszkorba kerültek, kezdtek levál-
ni, önállósulni, felismertem, hogy szükségem van 
valami más elfoglaltságra is, hobbira, amivel sze-
retgethetem magam. 

Érdekelt a rezonanciák működése és akkor 
még hagyományos orvosi aggyal igyekeztem 
megérteni, elővettem újra a fizikát és összerak-
tam magamnak a megértését az akkori igényem, 
komfortom szintjén. Ez elvezetett a kristály gyó-
gyászathoz.

Imádtam és szenvedélyesen gyűjtöttem a kris-
tályokat, több tanfolyamot is elvégeztem a Kris-
tály Akadémián, amivel bővíthettem a segítő te-
vékenységem és az új barátaimat is, akik ennek 
révén érkeztek. Egy nemzetközi ásványbörzén, 
ahol új kincseket reméltem lelni, találkoztam elő-
ször az aurafotózással. Persze kipróbáltam.

- Maga egy gyógyító. - mondta a hölgy
- Igen, fogorvos vagyok.
- Nem. Maga egy gyógyító, nézze milyen gyö-

nyörű türkiz színű az aurája. - válaszolta és mutat-
ta az aurafotómon az erre utaló türkiz színt. És ak-
kor ezen elgondolkoztam, de nem is vártam meg, 
hogy ehhez több magyarázatot fűzzön, azt szeret-
tem volna tudni, mi érkezik ehhez a belsőmből és 
feljebbről.

Visszatérve a „lekanyarodás” előtti állapotom-
hoz, szóval:

„Azt és úgy add Istenem, hogy több legyek ál-
tala”, mert nem szeretnék az emberi méltóságo-
mat veszítve, csak lenni, csak dolgozni, csak gye-
reket nevelni, csak tekerni a mókuskereket, végül 
kiüresedni, amíg a végére nem érek.

Hogyan érkezett meg a Mora terápia?

Egy közösségbe is járok, amit Patonay T. Re-
beccah vezet, ez az SVT, a Spirituális Válasz Tech-
nika, amit nála tanultam és ahol havonta találko-
zunk, tanulunk, segítünk egymásnak. 

És amikor beütött a ménkű, az első utam Re-
beccah-hoz vezetett és kértem segítsen meg-
találni a megoldásomat a bajomra. Nagyon sok 
segítséget, támogatást kaptam a közösségünktől 
és egy új irányt, egy nevet és egy telefonszámot.

Ez volt a MedDiamond Orvos-Természetgyó-
gyász Központ a Karinthy Frigyes utcában, ahol 
Gurbó Éva azonnal fogadott. 

Két héttel a műtét után történt, nem tudott 
megmérni, mert annyira legyengült állapotban 
voltam, de elindított egy kezelőprogramot, ami-
be én belealudtam és arra ébredtem, hogy éhes 
vagyok, sőt nagyon éhes vagyok!

Az jutott eszembe az anyukám azt tanította: 
„ha kivet az ágy, mert már nem tudsz feküdni, vagy 
éhes vagy, annak gyógyulás a neve.” 

Ez volt a jel. És tudtam, hogy ez itt az én he-
lyem és jó helyen vagyok.

Hetente jártam a kezelésekre és pár hónappal 
később, volt annyi bátorságom, hogy elmentem 
az onkológiára, mert kellett a hagyományos or-
vosi megerősítés is, hogy jó úton haladok, - mert 
azért néha bennem is mocorgott a kisördög – és 
szépen folyamatosan jöttem ki a betegségemből 
és a gyógyulásomat nagyban segítette a csalá-
dom és a barátaim támogató figyelme és szere-
tete is.

Azután egy alkalommal a drága Éva azt kér-
dezte tőlem, hogy ugye nem akarok az életem 
végéig ide járni? 

Mondtam, dehogynem, ha ez kell ahhoz, hogy 
letudjam a hetemet.
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Miért nem veszek egy gépet inkább? jött az 
újabb kérés, de mikor rákérdeztem a paraméte-
rekre, úgy gondoltam „ez nekem túl magas léc”.

Azután adódott egy krízishelyzet, amiben a 
szüleim ismét mellém álltak és kértem az égi se-
gítséget is.

És egy fél éven belül lett egy ilyen nagyon 
drága gépem, Éváék pedig megtanítottak mér-
ni, kezelni. 

A tapasztalásaimat megosztottam a barátaim-
mal, az ismerőseimmel, megmutattam, kipróbál-
ták tovább is ajánlották, járni kezdtek kezelések-
re és kialakult, hogy magamat kezelve, másokat 
is segítve elkezdett üzemelni ez az egész dolog, 
önszerveződővé vált.

Már kevés volt az egy gép, kellett egy másik 
is és apránként részekre bontva a programokat a 
szoftwert és a hardwert is, megvettem, ahogy volt 
rá kis megmaradó pénzem.

Azóta ezt a ceglédi Mora rendelőt felfejlesztet-
tem, berendeztem, hivatalosan elindítottam.

Jelen napig is működünk és segítek a hozzám 
fordulóknak mindenféle egészségügyi és lelki 
problémájuk megoldásában is. Ez utóbbit azért 
is említem, mert a lelki dolgokra is vannak olyan 
program csoportok, amelyek kifejezetten ezekre 
adnak megoldást.

Én ezt azért is tartom nagyszerűnek, mert ma 
már a nyugati orvoslás szerint is a betegségek 
túlnyomó többsége, pszichoszomatikus, vagyis 
lelki eredetű, így a terápia a prevencióban, meg-
előzésben is, ami nagyon fontos, komoly szere-
pet kap.

Mondanál még pár szót a Mora-ról? Mi is ez? 
És hogyan segít hozzá a gyógyuláshoz vagy a 
megelőzéshez? 

A testünkben zajló biológiai, biokémiai folya-
matokat elektromágneses rezgések irányítják, 
tehát ha az elektromágneses rezgéseket korrigál-
juk, a folyamatok kedvező irányba változhatnak.

A Mora egy német fejlesztésű találmány, bár a 
biorezonancia jóval korábbi módszer, de ez egy 
speciális egyedi készülék, ami nem csak mérni 
tud, hanem a mért eredmény alapján kezelni is.

A test energetikai egyensúlyát, homeosztázi-
sát méri fel, benne a kibillenést okozó, jelen levő 
kórokozókat, méreganyagokat, hormonokat, a 
szervek állapotát is többek közt és a programok 
a rezonanciák révén segítenek visszaállítani az 
egészséges egyensúlyt.

Hozzátenném még, hogy nem álltam le a 
komplementer módszerek keresésével és meg-
ismerkedtem Antony William módszerével, amit 
magamon is tesztelve, nagyon jól működőnek 
találok, így ötvözve a Mora terápiával, igyekszem 
gyógyuláshoz segíteni a hozzám fordulókat.

A Mora is, mint minden rezonancián alapuló 
technológia, folyamatosan fejlődik. A kiegé-
szítő eszközeiben és tapasztalatból szerzett 
tudásanyagban is. Legutóbb mikor a fiaimat 
vittem kezelésre, láttam egy új, a gerinc mentén 
ható kiegészítő újdonságot. Hogyan tudsz ezzel a 
fejlődéssel lépést tartani?

Mint korábban említettem, a bevételeim egy 
részét mindig visszaforgatom a fejlesztésbe.

A Mora Központ pedig fókuszban tartja az új-
donságokat, folyamatosan tart továbbképzést, 
amin mindig ott vagyok. Gurbó Éva és az általa 
kidolgozott egyedülálló módszer mára európai 
elismertségre tett szert és én is ezt viszem tovább. 

Szóval, így a beszélgetésünk vége felé össze-
geznék. 

Fogorvosként dolgozol Cegléden és Gödöllőn 
is hét közben, a közben adódó szabadidődben és 
hétvégén Mora terápiázol és nyilván vannak még 
más teendőid is. 
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Mi az, ami inspirál, mi működtet, honnan me-
rítesz ennyi energiát, hogy mindezt képes vagy 
véghezvinni?

Megtapasztaltam milyen betegnek lenni és az 
nagyon nem jó. 

A testi, lelki betegség, mert a tested egy része 
küldi az üzeneteket, hogy baj van, de a lelked is 
beteg a jövőd miatt, hogy mi lesz veled. Amikor 
az onkológián ülsz és hallgatod a különböző szív-
szorító élettörténeteket, a protokollokat üzenő 
orvosokat, akik, mint egy csapdában vergődő 
gyógyító csapatként próbálnak segíteni ennek a 
rengeteg reményvesztett embernek. 

Szóval ez egy olyan érzelmi löket, ha az em-
ber ebből meggyógyul - és én túl vagyok az öt 
éven és minden rákra utaló paraméterem negatív 
-, akkor egyrészt mérhetetlen hálát érez, másrészt 
óriási energiát, hogy ezt meg kell osztani azokkal, 
akik támogatásra szorulnak. 

És itt nem csak a rákos betegekre gondolok, 
hanem azokra is, akik azt élik meg, hogy nem tud-
ják, hogyan jöhetnek ki a betegségükből, mert 
nincs, vagy nem kapnak megfelelő útmutatást, 
támogatást.

Én nem tudom a „tutit”, én azt tudom, nekem 
mi segített! És ha valaki nyitott erre, elfogadja 
vagy ki szeretné próbálni, én ebben tudok a se-
gítségére lenni. 

Volt olyan is, akinek nem ez hozta a megoldá-
sát, vagy azért, mert korán feladta, vagy, mert más 
az útja és ezt is el lehet fogadni.

Ugyanakkor nagyon jó azt látni és együtt örülni 
valakivel, amikor átadok egy információt, kezeljük 
a géppel és jön és beszámol, mondja azokat a 
paramétereket, amik a gyógyulás felé vezető utat 
jelzik.

Mert ez az élet legnagyobb ajándéka, ez a 
legigazabb elismerés. 

Megosztanál, természetesen név nélkül, né-
hány eredményt a Mora praxisodból?

Mindet sorolhatnám, a még csak kezdődő és 
épp csak nonkomfortot produkálóktól, az allergi-

ás tünet együttesektől, a krónikus nehéz beteg-
ségeken át, a daganatos megbetegedésekig, a 
Mora hatékony támogató segítség és megoldás 
is tud lenni a szerteágazó, komplex és folyamato-
san fejlődő eszköztárával a hagyományos orvos-
lás mellett, vagy a nélkül is.

Mivel az emberek egyediek, egyedi módon is 
reagálnak és minden gyógyulás eredmény.

Amit én hozzátehetek mintegy igazolás-
ként, az a személyes tapasztalatom a beteg-
ségről, gyógyulásról, bár csak könnyű epizód-
nak tűnik Katica történetéhez képest.

Megélni, amíg kilátástalannak tűnt, enyhén 
szólva nem volt öröm, sőt kétségbeejtő volt, 
legfőképp az, hogy nem tudtam mi az oka.

Két éve az elsők közt találkoztam a covid-
dal és jól odavert, de kilábaltam belőle. Leg-
alábbis a tünetekből. Hetekkel később viszont 
fura rosszullétek kezdtek gyötörni, váratlanul 
jött és egy-két nap után elmúlt, de csak pár 
napra és volt, hogy se vége se hossza, szinte 
egymásba értek.

A tünetek emlékeztettek erre is, arra is, 
olyan mintha, de mégsem az. 

Hol az emésztőrendszerem kattant ki, hol 
azt sem tudtam merre vagyok arccal előre, de 
annyira egyik sem súlyosan, hogy levert volna 
a lábamról. 

Igyekeztem kézben tartani magam, bevet-
ve a tapasztalati és intuitív tudásom, éltem, de 
volt úgy, hogy túlnőtt rajtam.

Emlékeztek arra az időre, amikor az orvos 
online távrendelt, a mentő nem ment, csak sú-
lyos, indokolt esetben, néha maradt az ügye-
let, mint elérhető opció. Mivel volt pár apró 
epekövem, erről az anamnézisem is beszá-
molt, bár semmim nem fájt, egy görcsoldó in-
jekcióval elbocsájtottak, s ha nem lesz jobb a 
helyzet, hát itt egy sürgősségi beutaló. 

No, egyszer azt is megléptük, 5 -6 órás tel-
jes kivizsgálás és az eredmény semmi érde-
mi, de az legalább kis átmeneti megnyugvást 
hozott. Viszont közel egy év után már nagyon 
belefáradtam az egészbe és segítséget kér-
tem Katicától.

Azonnal reagált, másnap itt rendel Pesten, 
csak jussak be valahogyan hozzá, onnan visz 
magával haza. Így történt. 

Elvitt Ceglédre, beültetett, bemért a Morá-
val és mindjárt el is indított egy kezelő prog-
ramot. 

Késő este önállóan, vonattal tudtam haza-
menni és onnantól lelkiismeretesen ültem be 
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hétről-hétre, el nem maradtam volna, mivel al-
kalomról - alkalomra egyre jobban lettem és 
szépen ritkultak a „rossz napok”.

A kezelések kétórányi, igazi kényeztető „én-
idők” voltak, abban a csodás harmonikus kö-
zegben, ahol sokat meditáltam és szinte min-
dig bele is aludtam, miközben gyógyultam.

Úgy a hatodik-hetedik héten, mivel kocsi-
val vittek-hoztak és maradhattam ebben kicsit 
lebegős állapotban, a hazafelé úton egyszer 
csak meglepett az érzés, a tökéletes pillanat 
érzése, 

„rendben van... minden a legnagyobb 
rendben”, boldogság van.

A tizedik kezelés után Katica kontroll méré-
se be is igazolta, valóban rendben vagyok. És 
ennek egy éve lesz lassan. 

Közben még kétszer voltam covidos, alig 
tünetekkel és az utolsó után hivatalosan mért 
ellenanyag szintem - oltásmentesen -, az egek-
ben járt.

És igaz, hogy a legnagyobb öröm a meg-
osztott öröm. 

Katica őszintén velem örült minden apró 
előremutató pozitív mozzanatnak, s ez nem 
csak nekem szólt, hanem mindegyik páciensé-
vel kivétel nélkül így van, mert ez a lényéből 
fakad.

Bár neki is megvannak a maga nehézségei, 
néha kevésbé jó pillanatai, de ezek ellenére is, 
követhető élő példája annak, ahogyan látja a 
világot, érez, gondolkodik és e szerint is él és 
cselekszik, reményt ébreszt és utat mutat ez-
zel sokunknak, ez benne számomra a csodá-
latra méltó. 

Ha valaki megkérdezné, ő miért érzi magát 
hősnek, talán azt válaszolja, mert három em-
ber munkáját is képes elvinni, örömmel és po-
zitívan.

És hogy számomra miért Ő az én hétközna-
pi hőseim egyike? 

Nos, azért mert
„Ami nem öl meg, az megerősít” – mond-

ta egyszer és lehet ez egy elcsépelt frázis, de 
nem az, egy olyan ember szájából, aki közel 
járt hozzá és választott. 

És a betegségére, ami már múlt idő, nem 
egy győztesként néz vissza, amivel meghar-
colt és nyert, hanem úgy, mint eszközre, mint 
egy váltóra, ami a jó sínre, irányba tette. 

És mert volt hozzá ereje, kitartása, hite és 
bátorsága is, hogy beérkezzen a saját állomá-
sára, ahol teljes egész és önmaga lehet. 

És mindeközben örömmel szolgál mindany-
nyiunkat, és jó szívvel.

https://religio-spiritualis-muhely.webnode.hu/sq/
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https://csillagbowen.com/tudatos-eg%C3%A9szs%C3%A9g-mentor-program-%C5%91szi-aqua-fitness-t%C3%A1bor-r%C3%A9szv%C3%A9teli-d%C3%ADj-20220816-t%C3%B3l


https://szattvajoga.hu/
https://themisz.hu/
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( („Ismerd fel, hogy a fülemüle jól énekel, a kutya jól ugat,
a bárány jól eszi a füvet, az ember a bárányt és a fű az emberhullát:
minden a helyén van, minden tökéletesen táncolja a maga táncát

és kiválóság nincsen. Az összhang teljes és megzavarhatatlan.”
                                                                                        Weöres Sándor



CsPM   49

  Mi ez?
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Valamikor 2014-ben találkoztam Szunimmal először, akkor megjelent könyvem angol fordítá-
sának helyessége kapcsán. Gyorsan egy nagyon mély beszélgetésben találtuk magunkat, mely 
órákig tartott. Következő találkozásunk Szunim meghívására jött létre, mikor tanítómmal érkez-
ve egy hagyományvonalak közötti ismerkedésre került sor. Azóta is folyamatosan hallgatom 
Dharma beszédeit, tanításait, figyelem a vele készült interjúkat. Bölcs gondolatokat oszt meg 
közérthető formában, összefüggésekre világít rá, irányt mutat. Napjainkban a világ egy zordabb 
arcát mutatja, mely arcot mi hívtuk elő és komoly veszteni valónk is nekünk van. Már egy ideje 
megvolt a késztetés bennem, hogy megkeressem Szunimot és feltegyem neki kérdéseim, de az 
intuíció néhány hete hozta magával a bizonyosságot, hogy „no, akkor Most van itt az idő”. Egy 
nagyon áldott időszakban ülhettünk le beszélgetni Esztergom mellet az Eredeti Fény Zen Temp-
lom teázójában, hiszen még két hét sem telt el Szunim kisfiának megszületésétől. Ez a tény talán 
még jobban kiélezte beszélgetésünkben azt a felelősséget, melyet fel kell vállalnunk magunk és 
magunkon keresztül a világ alakulásáért.

Ú  tkeresés, tudatosság
         és helyünk a világban

Jelenlegi világunkban, akiben felvillan az út-
keresés szikrája vagy aki új irányt kíván szabni 
életének, feltétlen be kell járnia a tévutak, ke-
rülőutak kusza sokaságát, vagy kell és feladat is 
irányvonalakat adni ahhoz, hogy segítsük az ön-
ismereti elmélyülésben? Kell, szükséges? Vagy 
hagyni kell mindenkit belesétálni a kerülőutakba, 
csapdákba? Mennyire kell fogni a kezüket?

Kétféle útkeresést szeretnék a válaszadás ked-
véért megkülönböztetni. Az egyik a válsághely-
zetben lévő útkeresés, ez gyakorlatilag egy akut 
probléma, tehát az illető részben vagy egész-
ben működésképtelenné vált. Ekkor, általában 
barátokon, ismerősökön keresztül gyorsan kell 
valami vagy valaki, aki ezt a helyzetet megoldja. 
A meglátásom az, hogy így nem lehet az Útra ta-
lálni, hacsak valami óriási szerencsével nem talál 
olyan hagyományt, tanítót, tanítást, ahol mind a 
hirtelen válság megoldását, mind a hosszú távú 
fejlődést egyszerre lehet művelni. A „szörnyű” az, 

hogy az emberek ilyen személyiség összeomlás-
kor válnak igazán taníthatóvá és ilyenkor nem azt 
a segítséget keresik, amely tényleg az Útra teheti 
őket. Rövid, felszínes, esetleg kémiai alapú meg-
oldásokban gondolkodnak. A válsághelyzetben 
való útkeresés tehát nem biztos, hogy a kellő 
eredményt hozza még akkor sem, ha a tüneti ke-
zelésnél az illető elkezdi jobban érezni magát.

A másik útkeresés pedig, mikor boldog bé-
keidőkben lapozgatjuk a világhálót és érdek-
lődünk, de nincs baj. Csak kérdés van. De ez a 
kérdés nem annyira mély, hogy a személyiség 
mélyebb rétegeit kapargassa és mondjuk egy 
válságot idézzen elő. Kíváncsiság. Ilyenkor az 
emberek rátalálnak valamire, de nem elég, nem 
tetszik. Rátalálnak megint valamire, megint nem 
elég jó nekik, és ha elég őszinték, akkor rájönnek 
arra, hogy nem a hagyományban vagy a megis-
mert lehetőségekben van a hiba, hanem bennük. 
A kettőnek a keverékét látom jónak, tehát azt, 

CZECZON

interjú Csong An Szunim zen mesterrel

1. rész



... mivel velünk 
baj van, ezért az 
éghajlattal,
a természettel,
az erőforrásokkal, 
az egész 
homeosztázissal
a Földön baj van.

„
„

hogy érdeklődjünk, de ne várjuk azt, hogy érde-
mi megismerés következik be mindaddig, amíg 
a saját válsághelyzetünkben azt az adott hagyo-
mányt nem látjuk érvényesnek és működőnek.

Nekem akkora szerencsém volt 32 éve, hogy 
egyszerre működött mindkettő. Egyszerre vol-
tam egy olyan akut válságban, hogy azonnal 
segíteni kellett – azonnal: hetekre gondolj, mert 
itt, ez az ember nem tudta, hogy ő kicsoda, na-
gyon nem. Semmit. Tízezer lehetőség volt, zéró 
konkrétum. De előtte már volt tibeti buddhizmus, 

jóga, harcművészet, csomó minden. Olyan baráti 
körben voltam, akinek az egyik tagja azt mondta, 
hogy a zen szerinte jó lesz nekem. Igaza volt. 

A közös nevező a hirtelen és a fokozatos, az 
akut és a krónikus, a felszínes és a mély között, 
az a kérdés. Milyen mélyen és milyen őszintén 
merek kérdezni? A kérdésem mélysége megha-
tározza a válasz minőségét. Ha tényleg lélekből, 
mélyről kérdezek, akkor egy minőségi választ tu-
dok kapni. Erre szokták mondani keleten, hogy 
amikor a tanítvány megérett, akkor a tanító meg-



jelenik. Ha pedig nem, akkor szeretve tisztelt ta-
nítómat, Szung Szán Szunim zen mestert idéz-
ve: „Még több szenvedés szükséges.” És ő úgy 
mondta, hogy a legegyüttérzőbb tanító volt, akit 
valaha élőben láttam.

Keress, ne hagyd magadat elpunnyadni az élet 
felszínes rétegeiben, hanem a kérdésed mélyítsd 
el, akár a szenvedés tudatáig, hogy te attól szen-
vedsz, hogy ezt a kérdést nem tudod megolda-
ni. Nézz szembe ezzel! A belső megoldatlanság, 
a belső válság be fog vonzani olyan helyzeteket, 
embereket, tanítókat, akik tényleg segíthetnek. 
Onnan fogod megismerni, hogy tényleg dolgod 
van velük, hogy nem az autonómiádat akarják el-
venni, hanem az utadat akarják megmutatni és 
nekik mindegy, hogy jársz-e rajta vagy sem.

Ez lett volna a következő kérdésem, hogy ho-
gyan ismerik fel a hiteles tanítót? Akkor többek 
között ezen ismérvek mentén.

Többek között. Az elején hogyan látja egy vak 
ember a nap fényét? Hogyan tudja a napfényt és 
a holdfényt megkülönböztetni? Az elején olyan 
racionális vagy szóba fogható kritériumok kelle-
nek, mint amiket az előbb elmondtam. Vagy, egy-
ben van-e a tanító, tanítás és tanítványi közösség? 
Vagy ezek szét vannak tagolva. A tanító Dharmája 
és karmája mennyire áll közel egymáshoz? Tö-

kéleteset soha nem fogsz kapni, de mennyire 
van közel? A beszéd, az érzelem, a gondolat és 
a tettek a tanító és a tanítványi közösség eseté-
ben mennyire mutatnak egy irányba, vagy ezek 
széttartanak, vagy a tanító mást mond, mint a 
közösség? Ezek józan, világos tudattal belátható 
dolgok. A tanítás: egy nagy hagyományban for-
dul elő az összes aspektus vagy össze van ollózva 
különböző hagyományokból a szélrózsa minden 

irányából? Van tanítói lánc, van kontinuitás? Sák-
jamuni Buddha is beszélt előtte lévő Buddhákról 
és utána lévő Buddháról is. Ez azért volt, mert 
nem mi találtuk fel a spanyolviaszt, nem mi fújjuk 
egyetlen lyukból a passzát szelet. 

Ez azért fontos, mert ha nincs egy tanítói-tanít-
ványi átadási vonal, akkor az illető egy semmiből 
jött guru és aztán a semmibe is megy, vele együtt 
azok is, akik hittek benne. Nagyon sok ismérv van, 
de ezeket először alaposan el kell sajátítani ah-
hoz, hogy tisztán lássunk. Ennek az elsajátításához 
is egy tisztább tudat kell, ezzel már beleléptünk a 
tyúk és tojás problémába. Tiszta tudattal kellene 
felmérni, hogy milyen hagyományt válasszak, de 
ahhoz egy hagyomány kell, hogy tiszta legyen a 
tudatom. Ezt a paradoxont nem kívánom felolda-
ni: erősíteni szeretném, hogy emberek, itt egy el-
lentmondás feszül, és tessék beleállni nyugodtan 
ebbe az ellentmondásba. Ettől fogunk egy kicsit 
pallérozódni, csökken az önkép, csökkennek a 
vélemények, nem lesz annyira erős, hogy nekem 
igazam van és mindent tudok. Ezek szükséges fo-
kozatok, hogy az ember elkezdjen tisztán látni.

Tanítóm nekem is azt mondta, hogy azok a ta-
nítások, amiket kaptam Buddha útjáról, azok élő 
mesteri láncon érkeztek, és ez alapvetően fontos. 
Magam is mindig visszanyúltam a tanítások gyö-
keréhez. Te személyesen hogy látod - rengeteg új 
irányzat, sok összemixelt dolog kerül a spiri biz-
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“A kérdésem mélysége meghatározza a 
válasz minőségét. Ha tényleg lélekből, 
mélyről kérdezek, akkor egy minősé-
gi választ tudok kapni. Erre szok-
ták mondani keleten, hogy amikor a 
tanítvány megérett, akkor a tanító 
megjelenik. Ha pedig nem, akkor sze-
retve tisztelt tanítómat, Szung Szán 
Szunim zen mestert idézve: „Még több 
szenvedés szükséges.””
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nisz piacára -, mennyire fontos, hogy egy ősi ha-
gyomány legyen egy rendszer mögött? Működhet 
egy összeollózott rendszer is hatékonyan?

Rövid távon igen, sőt, mivel a mulandóság 
marketingje szolgálja, látszólag jobban is. Ame-
rikától Nyugat-Európán át Oroszországig láttam 
sok-sok összeollózott kísérletet, amelyek rövid tá-
von, akár 5-10 évig is jól működtek, hatalmas ívet 
húztak az égen, majd eltűntek a látóhatár mögött. 
Se hírük, se poruk. 

Azt gondolom, a hagyomány, ha univerzális 
igényű és tényleg a lényeget hordozza, ott nem 
kérdés, hogy konzervatív vagy megújuló-e. Meg-
őrzi azokat az értékeket, amelyeket meg kell, és 
adaptálódik a korszellemben, úgy, ahogy az kell. 
Egyszerre van meg benne az ősiség és a meg-
újulás. Ha egy ultrakonzervatív, dogmatikus rend-
szert szeretne az ember találni, nagyon sok he-
lyen, nagyon sokféleképpen megtalálhatja azt. 
Bizonyos embertípusnak az kell. 

Itt van a másik szélsőség, hogy minden polcról 
leszedtünk egy szútra tekercset, azt felszeleteltük 
és összeollóztunk valamit, Kínától, Japántól Indiá-
ig, csak azért, hogy frisset és megismételhetetlent 
közöljünk, aminek nincs lényeg és hagyományvo-
nal a mélyén.

Mind a két szélsőségtől tartózkodjunk és akkor 
találhatunk egy olyan hagyományvonalat, ahol a 
hitrendszer és az értékrend nagyon világos kap-
csolatban van. Az értékrendből következik az 
életrend. Ha ezt a hármat egyberakod, akkor a 
hitrendszer az, ami a többihez képest konstans. 
Az értékrendnél már nagyon komoly hierarchia 
van és bizonyos értékek – azt mondom – relatíve 
az öröklétben vannak azokhoz az értékekhez ké-
pest, amelyek a tapasztalat útján változhatnak. 

Az életrend tud a leggyorsabban változni. 
Szóval, hitrendszer, értékrend, életrend. Ebből a 
hármasból fel tud épülni egy hagyomány. Látsz 
olyan vallásokat, ahol az életrendet teljesen a hit-
rendszerhez igazítják. Tehát megmondják mikor 
kelj, mikor feküdj, mikor párosodj, mikor nemzz 
gyereket, mit egyél stb. Ez nem jó és nem rossz 
mindaddig, amíg egy olyan értékrend van benne, 
ami meghaladó bölcsességgel és együttérzéssel 
áthatott. Kiveszed ezt az értékrendet és egy egy-
szerű parancsuralmi rendszer marad a helyén. 
Fordítva, van egy gyönyörű értékrended, de nincs 
mögötte hitrendszer. Akkor absztrakt marad, nem 
lesz az emberé, mert nincs meg a hitélet, amellyel 
újra lehet teremteni. Így kívül marad az emberen, 
és nem lesz igazi életrend belőle, csak valami hi-
deg, ideologikus rendszer.
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Egy rakás gyönyörűnek tűnő európai ideoló-
gia itt fulladt meg, és talán jobb is, hogy nem lett 
belőle valóság. Már ami ezekből megvalósult, az 
is megmutatta, hogy ezt nem elmével kellene. Egy 
transzcendens tapasztalatra vagy többre kellene 
építeni az értékrendet, és egy normális, világos 
ember és világközpontú értékrendre az életren-
det. Nem ezt látjuk. Azt látjuk, hogy ezek nagyon 
szét vannak tagolva. A hitrendszerhez nem páro-
sul világos értékrend, mert megmarad a maga 
dogmatikájában, mert azt úgy kell imádni.

Ez érdekek miatt történik?

Az érdek már egy sokadik következménye a 
téves nézetnek, a helytelen ön - és világképnek. 
Ennek következtében a másik emberről alkotott 
helytelen képzetnek és az ebből fakadó duális re-
akcióknak. Ami akár kapzsiság típusú: a kényszer-
ből szaporító és szaporodó, vagy harag típusú: 
a romboló, pusztító reakciók. Tisztában vagyunk 
a létezés 12 rétű láncolatával, hogy hogyan ke-
rül bele a duális körforgásba a tudat. Az első az 
avidya, a nem-látás. Amikor a tudat tisztátalanná 
válik, akkor fokozatosan felveszi a kényszerű dua-
litásokat és az első, amikor tényleg elveszítette a 
lába alól a talajt, amikor azt mondod: A te hibád! 
Illetve, más miatt vagyok ilyen, vagy engem ezzé 
teremtettek. Mikor elvesztettem a saját lényem 
feletti látást és uralmat, akkor látom magamat 
terméknek, teremtettnek, determináltnak. Abban 
a pillanatban, ahogy visszanyerem a teremtő ké-
pességemet a látó képességemen keresztül, ér-
zem és tudom, hogy itt kell és lehet változnom. 
Mindez azért, mert a karmát helyesen szemlélem, 
teremtettnek fogom fel, sőt általunk teremtettnek 
fogom fel.

Nagyon sok helyen vonzzák be az embereket 
egyfajta aranykor ígéretével. Fel lehet-e nyitni a 

szemeket arra, hogy ne egy lehetséges jövőbeni, 
túlidealizált dolog miatt kezdjenek el tenni önma-
gukért, a társadalomért, a környezetért. Mert ugye 
azt látjuk, hogy a Föld bolygó köszöni, elvan, túlélt 
5 nagy kihalási eseményt, de az élet megmaradt, 
átalakult. Itt nekünk van vesztenivalónk.

Bizony. Ha valakit az aranykor érdekel, akkor el 
kell menni egy bankba és ki kell kérni az aranytar-
talékot és megmutatkozik az arany. (nevet) A vic-
cet nem félretéve, de azon túlmenve nézzük meg 
a tér és idő működését, illetve a benne lévő okozat 
működését. Beszéltünk korábban a múlandóság-
ról, a kötöttségről és a feltételhez kötöttségről. Az 
aranykor a tökéletest szimbolizálja, ahol minden 
rendben van. De ha az a kor tényleg aranyból volt, 
ahogy azt rengeteg mítosz állítja, az eredethez kö-
zel, a teremtőhöz közel, édenkerti állapotban, ak-
kor miért lett belőle ezüst, bronz, vas és ez a kali 
yuga, amiben állítólag most vagyunk? Állítólag, 
mert címkét még senki nem rakott rá.

Ezt lehet hallani, kali yuga, kövek kora.

Pontosan, de Krisztus után rendszeresen, pél-
dául 1000 körül állandóan az apokalipszisről hal-
lottál, és ez azóta sem következett be. Tehát meg 
kell állapítanunk, hogy ha aranykorról vagy arany 
állapotról egyáltalán szó van, akkor az egyáltalán 
nem a térben és az időben volt, mert a téridőben 
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a múlandóság, a tökéletlenség, a feltételekhez 
kötöttség érvényesül mindenen, ami jelenség. 
Tehát, ha megjelenik, már nem tökéletes, mert 
egyszer el fog múlni, függ egy másiktól, nem 
olyan, amilyennek én szeretném vagy amilyennek 
más szeretné. Tehát, gondolod, hogy ezzel az em-
beri tudattal, ami ebben a formájában pár száz-
ezer éve flangál ezen a Földön, valaha volt arany-
korunk? Nem. Ez egy mitikus állapot, ami sem a 
múltban, sem a jövőben, sem a jelenben nem 
realizálható. Miért? Mert ami már időbe vetett, az 
a keletkezésnek és a megszűnésnek ki van téve. 
Minden jelenségnek az a tulajdonsága, hogy 
okozatiság által keletkezik, az okozatiság megvál-
tozásával ugyan egy darabig még fennmarad, de 
utána megszűnik.

Az aranykor vagy arany állapot tehát egy belső 
tudati lehetőség, ahogy az alkimisták sem fizikai 
aranyat próbáltak meg gyártani. A bölcsek köve 
egy teljesen más dolog volt. Az „aranyság”, az a 
múlandóságon való túllépés, tehát a meghaladó 
bölcsesség, azaz pradzsnyápáramitá, az a tudatot 
egy olyan állapotba hozza, ahol nincs keletkezés, 
nincs megszűnés, nincs teremtés, nincs pusztulás. 

Ha ezt egy mitikus környezetbe beleteszem 
és motiválni akarom a népcsoportot, elmondom, 
hogy ez a múltban volt és nagyon jó volt. Mivel ez 
volt a múltban és ez a mi közös narratívánk, ezt a 
jövőben is megvalósíthatónak tartjuk, hiszen, ha 
ez volt, akkor meg tudjuk csinálni a jövőben is. Ha 
a mitikus történetet a tényleges téridőben lezajló 
eseménysornak vesszük, akkor óriásit tévedünk. 

Ha valaki elhiszi, hogy ez így megvalósítható, 
akkor egy nagyon szomorú mentális közmun-
kaprogramban vesz részt. A reménytelenség 
sziszifuszi dolga, hogy megint aranykort akartunk 
és lásd, megint ez lett belőle. Tehát ez az arany 
nem valamilyen tömb. Nem kívül van a jelen-
ségvilágban. Azonban a lelkedben viselt karmák 
egyikével sem egyenlő. Ha nem kívül van és nem 
belül, akkor hol?

Az eggyé válás által lehet elérni azt a tiszta, du-
alitásoktól mentes tudatot, amely a keletkezés és 
megszűnés szamszárájához képest aranyból van 
- de csak a hasonlat szintjén. Vigyázzunk a míto-
szokkal és a szimbolikus életprogramokkal, mert 
nagyon sokat lehet bennük csalódni! Inkább be-
felé kellene fordítani a figyelmet, hogy mi ez, ami 
lát bennem? Amit tudatnak nevezek, annak nincs 
színe, halmazállapota, elemhez köthető minősé-
ge, nem fa, fém, tűz vagy föld. Ami az igazi ön-
valónk, az nem keletkezik, nem múlik el, de nem 
is illethető olyan attribútummal, hogy aranyból, 
ezüstből, kerozinból vagy kátrányból van. 

Van egy gyönyörű történet, a „Küzdj és ébredj” 
kóan könyvben. „Fém Buddhák nem jutnak át az 
olvasztókemencén, kő Buddhák nem jutnak át a 
vízen, fa Buddhák nem jutnak át a tűzön.” Ennyit 
az aranykorról. 

Ez a világmegváltás egyébként, amit tapasz-
talok, mindenki a földért küzd, a világot akarja 
megmenteni, aminek persze vannak gyakorlati 
lépései. Nem jobb lenne az embereket a belső 
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változások felé irányítani, ami majd hozzáad a 
külsővel való szimbiózishoz és hozzáálláshoz?

Igazad van, de ehhez az kell, hogy ezt az em-
berek akarják. Egy korábbi kérdésben kérdez-
ted, hogy meddig lehet a kezüket fogni. Semed-
dig. A kérdéseikre lehet jó válaszokat adni és 
akkor megvalósul az, hogy tényleg magukban 
látják a megoldást a maguk által teremtett prob-
lémára. Értsük meg: nem a Földnek van baja, ne-
künk van! A természetnek mindegy, hogy hány 
fokkal emelkedik az a középhőmérséklet, ami az 
ipari forradalom kezdetén 2 fokkal volt alacso-
nyabb, mint most.

A természetnek mindegy. Mérhetetlen in-
telligenciával, de én-tudat nélkül működik. Ne-
künk, embereknek van szenvedés tudatunk. Az 
emberiségnek van egyedül egy hatalmas tudati 
problémája, hogy nem vagyunk hajlandók az ok 
és okozat működését látni, például a természeti 
környezetben sem, magunkban sem. A termé-
szet intelligens, nálunk sokkal intelligensebb, 
mert több milliárd éve itt van, mi meg csak pár 
százezer éve ennek a sapiensnek mondott formá-
ban. Vicc, hogy sapiensnek nevezzük magunkat 
és mi vagyunk a legborzasztóbb vendégek ezen 
a bolygón. Ez hihetetlen.

Úgyhogy velünk van a baj, nem az éghajlattal. 
De mivel velünk baj van, ezért az éghajlattal, a ter-
mészettel, az erőforrásokkal, az egész homeosz-
tázissal a Földön baj van. Ha magunkat nem 
kezdjük le megtisztítani, akkor hiába reméljük azt, 
hogy masszív önérdekhez kötődő több trilliós üz-
letek meg fognak változni csak azért, mert valaki 
ezt kérte. Ezeknek a változásoknak belül kellene 
történnie azokban, akik a döntéseket hozzák. A 
’80-as évek kezdetétől a döntéshozók nagy része 
tudta, hogy mi van. Azok a tanulmányok, amik ak-

kor készültek és odakerültek a megfelelő aszta-
lokra, a mai napig érvényesek. 

Felülírta a profit?

A profit a kérdésedben önérdekhez köthető 
milliárdok értelmében áll. Az igazi profit az, amit 
vissza tudunk táplálni a környezetbe, és ezzel 
fenntartjuk, hatékonyabbá tesszük, esetenként 
megsokszorozzuk a helyes működését. Így ez 
visszajut azokhoz, akik részt vettek a megterme-
lésében.

A pénzügyi és hatalmi beállítódás mindaddig 
nem változik a profit absztrakt, elidegenedett 
értelme, ameddig valamilyen külső erő ezt nem 
diktálja. A másik lehetőség az én-tudat mint mi-
nőség változása. Nézzük meg a római birodalom 
bukásának egyik legnagyobb hitbéli, identitás-
béli változását: ez a kereszténység volt. Belül-
ről megette a római birodalom identitását. Igaz, 
hogy több száz évig tartott, de a folyamat vissza-
fordíthatatlan volt. A mostani helyzetben csakis a 
tudat letisztulása, az önkép és a világkép változá-
sa, az ok és okozat működésének meglátása fog 
bármilyen tartós és elfogadható változást hozni. 

Miért van az, hogy elképesztően jól kistafíro-
zott konferenciákon, közpénzek millióit költik el 
az odautazók és valójában nem történik semmi? 
Azért, mert a mögötte álló hatalmi bázis és gazda-
sági erő ezt meggátolja, mert rövidtávú profitban 
gondolkodik. Amíg ez a szemlélet nem változik, 
addig turbó fokozatban rohanunk a szakadék felé. 

Alapvetően a belső, tudati változások lassú fo-
lyamatok.

A belsők igen, de ezek függvényében a kül-
sők már nem, és mivel ez utóbbi exponenciális, 
a nagy részük nem látható kívül, mielőtt bekövet-
kezik. Egy exponenciális függvény esetében min-
den egyes tag több, mint az előtte lévő összes-
nek az összege. Makroszinten nagyon nem értjük 
az exponenciális függvény működését.

Tessék megnézni az elmúlt 72 év felfelé mu-
tató görbéit, leírhatatlan és ép ésszel hihetetlen. 
Megyünk le a térképről felfelé és nem az van, 
hogy néha-néha probléma mutatkozik, hanem 
folyamatosan. A gyermekkoromban, ha a 30 fo-
kot elértük, már kánikula volt, most a 40 foknál 
van ugyanez az ingerküszöb. Ez nagyon rossz felé 
megy, elképesztő problémáink lesznek, a mos-
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tani aszálynál sokkal súlyosabbak. Kiszáradt kút 
még nem volt a templomunk történetében, egy 
hete kiszáradt az egyik fő kutunk. Olyan repedé-
sek vannak a földben, ami 1,5 éves aszályt mutat, 
amennyi eső jön, nem tudja még a repedéseket 
sem eltüntetni, nemhogy a talaj felső 10 centijét 
átitatni. Holott a vízre még mélyebben is szükség 
lenne. Itt tartunk.

Az ember ezzel felébresztette azt a hatalmas 
leviatánt vagy szörnyeteget, amit egyhamar nem 
fog tudni megláncolni megint, mert nem lehet. 
Azt lehetne, hogy valami villám sebességgel er-
dőket ültetni, sivatagokat termőfölddé tenni és 
elkezdeni visszahűteni a tengervizet. Egy tudós 
filmjében láttam, hogy évi 37 milliárd tonna szén-
dioxidot küldünk fel a légkörbe, felfoghatatlan 
mennyiség. Ha ezt nem állítjuk le, végünk van, 
másrészt, ha nem kezdjük el kivonni a légkörből, 
akkor is végünk van, csak első esetben gyorsan, 
másodikban lassabban.

A felelősen gondolkodók, akik a gyermekük-
nek egy élhető bolygót akarnak hagyni, azok 
tenni akarnak. Értsük meg: nincs geoenginee-
ring megoldás, nincs tudományos-technológiai 
csodaszer, ami mindent megold és csinálhatjuk 
úgy, ahogy eddig. Vagy alapvető, mélységi para-
digmaváltás lesz, vagy nem fogjuk a bolygót szá-
munkra megfelelő homeosztázisban tartani. Nem 
látod előre a sorsfordító változást, egyszer csak 
rád zuhan, mert exponenciális a növekedés.

Emellé jön az elolvadó jégsapkákból és a fel-
olvadó permafrosztból kikerülő baktériumok, 
vírusok néhány hulláma, amire a szervezetünk 
nincs felkészülve.

Ezzel a természet el-
kezdi az egyensúlyt hely-
reállítani, a legnagyobb 
parazitája a Földnek 
esetleg meg fog fogyat-
kozni és vele együtt egy 
csomó minden vissza fog 
szorulni. A ’80-as évektől 
már kétszer lehetett vol-
na átállni nem fosszilis 
tüzelőanyagokra, mert az 
kb. 20-25 év, egyszer sem 
kezdtek bele, a közelé-
ben sem vagyunk. Itt ez 
először sokkal rosszabb 
lesz és utána lesz jobb.

Te és én tudunk a magunk kis jövedelméből 
normális elektromos meghajtású autót venni, 
üzemeltetni? Nem. Ez még mindig csak a felszín 
kaparászása, ami eddig történt. Ahogy a válasz 
elején mondtam, a szemléletmódot kell átalakí-
tani, a szemléletmód az okozatiság látása követ-
keztében alakul át, az okozatiság pedig a tudat 
tükrének tisztaságának függvényében alakul át.

Ezzel kvázi most adhatsz egy küldetéstudatot 
embereknek, hogy másokat segítsenek a feléb-
redési folyamatukban? Ez ugyanilyen exponen-
ciálisan növekedhetne, a felébredett emberek a 
kritikus tömeg elérésével tudnának változásokat 
elérni?

A kérdésed második részére igent mondok, 
mert a változásnak tényleg ez a függvénye. De 
itt ne a Buddhai teljes, tökéletes, felülmúlhatatlan 
megvilágosodásra gondoljunk, csak hogy fel-
jebb ébredjünk. Sokkal világosabb, önzetlenebb, 
jobban látó, együttérzőbb, bölcsebb tudatról van 
szó és nem a végső szuperlatívuszról. Legalább 
az irányt kijelölték a nagy tanítók, megvan a gya-
korlat, megvan az út.

Visszatérve az első részéhez a kérdésednek, 
én nem akarok küldetéstudatot adni senkinek, én 
azt kívánom, hogy mindenki találja meg a sajátját. 
Ha valaki saját akaratából ezzel akar foglalkozni, 
soha nem lesz munka nélkül, az biztos. Embera-
nyag van, karmával-szenvedéssel fűszerezve. Ki-
fogyhatatlan.

/folytatjuk/

A könyvek megvásárolhatók az Eredeti Fény Zen Templomban (KLIKK)

https://eredetifeny.hu/kiadvanyaink/


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/csakpozitivanmagazin


https://kaveszunet-az-elmenek.webnode.hu/kapcsolat/
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A legjobb tanító sem ér fel azzal a mesterrel, 
aki benned él.

Igen, igen, igen, így születtél, mesternek, 
hogy a te életedben a legjobban tudj megélni 
mindent.

Minél inkább kívül keresed a válaszokat, annál 
inkább eltávolodsz önmagadtól.

Szeretnél őszinte válaszokat? 
Ha igen, nyílj meg önmagad előtt, ez a legna-

gyobb szabadság!

Miért érzed mégis nehéznek? Ezt tanultad, ta-
nították, hogy meg kell mindig felelni valaminek, 
valakinek, és nem élheted meg azt, amit igazán 
szeretnél. 

Szabadnak születtél!

Soha ne feledd, ha csak állsz az állomáson és 
várod a megfelelő vonatot, a megfelelő pillana-
tot, a megfelelő útitársakat, akkor sosem jutsz 
előrébb. 

PETŐ CSILLA

Élethelyzetek, kérdések. Mit kellene tennem? Hogyan csináljam, hogy jó legyen?
Elindulsz, tanácsokat kérsz barátoktól, tanácsadóktól, asztrológustól, jósoktól. Vajon miért nem 

kérdezed önmagad?
Keresed a választ, leginkább önmagadon kívül, de ki tudhatná jobban, mint te saját magad?
Amíg kérdés van benned valamivel kapcsolatban, addig mindig „nem” a válasz, mert ez addig 

tart csupán, még nem hoztál döntést.
Ha már megszületett, cselekszel. Addig amíg bizonytalan vagy, várod a külső megerősítéseket.

Tudatos Egészség –  
A kérdések változnak - a válaszok
benned vannak!
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Szállj fel az egyik vonatra. Talán lesznek holt-
vágányok, talán lesznek váltók, és ha úgy érzed 
rossz az irány, leszállhatsz és választhatsz másik 
vonatot, új célokkal, új útiránnyal.

Követhetsz el hibákat, tapasztalnod kell a dön-
téseid által, de egyetlen egy dolgot nem tudsz 
megtenni. 

Az időt soha nem állíthatod meg.
A homokórádon peregnek a pillanatok, a 

percek, órák, napok, hetek, hónapok, évek, és 
egyszer csak elfogynak.

Amíg mozgás van, ÉLET van, minden más 
csupán illúzió.

Arra kérlek állj meg egy pillanatra.

Ülj le, a jó kis kávé, vagy tea mellé, érzésed 
szerint és adj Hálát azért, hogy élsz! 

Neee, most ne arra gondolj, hogy nekem nem 
lesz időm ma erre. 

Van időd rá! Csak tedd meg!

Gondold végig, mennyi ajándék van az éle-
tedben. 

A legnagyobb ajándék, te magad vagy!

Sorold még fel azokat a dolgokat, amik és akik 
kincsként ott ragyognak az életedben.

Ha egy pillanatra lehunyod a szemed, akkor ta-
lán észreveszed, mik azok a dolgok, amik mellett 
elsuhantál, mert nem volt időd, figyelmed észre-
venni. Talán.

Az élet sokkal több, mint gondolnád, sokkal 
mélyebb és sokkal szerethetőbb.

Kikkel utazol együtt, meddig utaztok együtt, 
milyen minőségben teszed mindezt, rajtad 

múlik.

GONDOLKODJ EL AZON:
- ha valakinek sosincs rád ideje, mit jelenthetsz
neki
- ha valaki csak akkor hív fel, ha segítséget kér,
 mit jelenthetsz neki
- ha valaki sosem őszinte veled, mit jelenthetsz
 neki

NE FELEDD!
- most van a megfelelő pillanat, szeretni
- most van a megfelelő pillanat megbocsátani
- most van a megfelelő pillanat élni
- az a személy, aki leül beszélgetni veled, ő 
abban a pillanatban a legfontosabb
- aki az idejét adja,hogy beszélgessen veled,
 szeret
- aki segít neked, ha bajban vagy, szeret
- aki meghallgat, ha kéred, szeret
- aki távol van tőled, de érzed, hogy lélekben
 mégis összekapcsolódtok és szavak nélkül is
 értitek egymást, szeret 
- aki megölel, ha látja, hogy valami bánt, szeret
- aki rád mosolyog, akkor is, ha rossz a kedved, 
szeret

Jó utazást, csodás útitársakat, végtelen sze-
retetet, örömtől csillogó szempárokat, meghitt 
pillanatokat, megvalósuló álmokat, az Univerzum 
bőségét kívánom!

Egy kis esszencia:

Szabadnak születtél.
Az időt soha nem állíthatod meg.

A homokórádon, peregnek a pillanatok, a 
percek, órák, napok, hetek, hónapok, évek,

 és egyszer csak elfogynak.
Amíg mozgás van, ÉLET van, minden más 

csupán illúzió.
Néha állj meg egy pillanatra.

A legnagyobb ajándék, te magad vagy.
Az élet sokkal több, mint gondolnád, sokkal 

mélyebb és sokkal szerethetőbb.
Kikkel utazol együtt, meddig utaztok együtt, 

milyen minőségben teszed mindezt, rajtad múlik.
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BLOGI

Újabb kis kitekintés következik a vendéglátásból. Mely kitekintésnek lesznek persze vendég-
látós vonatkozásai is, mivel – bár már évekkel korábban felhagytam első tanult szakmám gyakor-
lásával – a szívem mélyén mindig is vendéglátós maradok. Ahogy egy gyógyult, immáron absz-
tinens néhai ivó is mindig alkoholistának kell, hogy tekintse saját magát. Vagyis persze tudom 
én, hogy semmit nem kell, de vannak dolgok, melyeket érdemes. (Amúgy, aki a fenti hasonlat 
kapcsán bárminemű összefüggést vél felfedezni vendéglátás és alkoholizmus között, az minden-
képpen csak az élénk fantázia műve lehet…)

Vendéglátás Másképp Blogi módra
 8.

Na de akkor tekintsünk ki együtt kedves Olva-
sók, ahogy ígértem, vagy inkább vissza, jó pár év-
vel ezelőttre.

Szép, napsütéses, májusi reggel volt. Jókedvű-
en indultam neki egy hosszúnak ígérkező munka-
napnak. Fogalmam sem volt, hogy pár órán belül 
már a Fiumei úti balesetiben fogok üldögélni el-
kékült bokával, alig tudva visszatartani a könnyei-
met a fájdalomtól. Nem történt semmi extra, egy-
szerűen csak elestem melóba menet a Nyugati 
téren… Mondhatnám, hogy véletlenül, na de én 
ennek a szónak a létjogosultságát már elég rég-
óta nem vagyok hajlandó elfogadni.

Hiszem, hogy minden okkal történik.
Ott és akkor például az a 6 hetes táppénz, mely 

által kapott kényszerpihenőm alatt megszülethe-
tett bennem az elhatározás, hogy belevágok az 
első saját vállalkozásom elindításába. Melyről (fő-
leg annak nem túl hosszú tartamáról és nem túl 
dicső végkifejletéről) már itt a Magazin hasábjain 
is számos alkalommal tettem említést.

Aztán a közelmúltban megint történt pár dolog.
Aposztrofálhatnám véletlennek is a levelet, 

melyet az OEP-től kaptam bő egy hónapja arra 
vonatkozóan, hogy vizsgálják a több, mint három 
évvel ezelőtt történt balesetem körülményeit. De 
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nem teszem, mert hiszem, hogy okkal talált meg 
épp most ez a téma.

Szemet szúrt ugyanis egy szó, miközben ki-
töltöttem a kipontozott sorokat, mely az írásbeli 
tanúvallomásomként indult útjára másnap a pos-
tának köszönhetően.

Az iránt érdeklődött ugyanis a hatóság, hogy 
kit tartok felelősnek a balesetemért. S mivel egy 
ilyen jellegű irományban az ember nem dobá-
lózik olyan szavakkal, mint „Gondviselés” avagy 
személyes Őrangyal, kénytelen voltam beírni az 
idevonatkozó részhez valami olyat, ami magya-
rázatként elvileg elfogadható, mégis pontosan 
tudom, hogy számomra némileg sántít a megfo-
galmazása.

Mert bár én aznap reggel is az út- és látási 
viszonyoknak megfelelően közlekedtem, tehát 
nem voltam hibás a baleset bekövetkeztében, a 
felelős a saját nézőpontom szerint mégis én vol-
tam érte…

Ugyanis hiába éreztem már hónapokkal előt-
te, hogy az a bizonyos munkahely már nem az én 
utam, mégis adtam neki még egy esélyt. Nem 
a szívemre hallgatva, hanem számos logikusan 
jól alátámasztott észérvet felsorakoztatva. Pedig 
világos lehetett volna (ha hallgatok a bennem 
akkor már jó ideje cincogó kis vékony hangra...), 
hogy több szempontból is az a bizonyos válasz-
tás részemről visszalépés volt. Ha úgy tetszik 
menekülés az elől, hogy bevalljam saját magam-
nak is: a vendéglátásból a korábbi formában én 
már nem tudok és nem is akarok igazából töb-
bet kihozni itthon.

Hiszen miért is tettem le a 40. születésnapo-
mon a pincérkötényt és a brifkót és döntöttem 
úgy, hogy itthon BOLDOGulok másképp, mint 
addig tettem? Mert éreztem, hogy valami másra 
vagyok hivatott. Imádtam kávét főzni, sört csa-

polni és pizzás tányérokkal szaladgálni hosszú 
éveken át. Örültem, hogy jól keresek és gyönyö-
rű helyen dolgozhatok, egy igazán jó csapatban, 
olyan vezetőségnek, akiktől az anyagi megbecsü-
lés mellett még sokkal többet is kaptam. Emberi 
bánásmódot a legstresszesebb munkanapokon 
is, folyamatos pozitív visszajelzéseket a remekül 
végzett munkámra vonatkozóan és egy helyet, 
ahova úgy jártam szezonról szezonra, mintha „ha-
zamennék a második otthonomba”.

Mégis éreztem már jó ideje, hogy fáradok – 
nem csak lelkileg és szellemileg, de a végére már 
fizikailag is. Okkal kerültem kórházba az utolsó 
kint töltött szezonom során. Okkal szembesül-
tem azzal, hogy én sem vagyok nélkülözhetetlen 
és pótolhatatlan. Okkal fordultak a korábbi kinti, 
barátságnak érzett kapcsolatok egyre inkább el-
utasításba.

És bár ezek mind nagyon fájtak annak idején, 
tudtam, hogy így volt jó, ahogy volt. Ha egy dara-
big nem is értettem, miért történik mindaz, amit 
az utolsó kint töltött hónapjaim során megéltem. 
Idővel rájöttem, hogy mindezeknek a haszna az 
volt, hogy megkönnyítse számomra a lezárást és 
egy korszak elengedését.

S mindezt csak akkor értettem meg, mikor két 
évvel később megkezdtem életem első (és remé-
nyeim szerint utolsó!) 6 hetes táppénzét.

Mely alatt szó szerint LÁBadozva volt időm vé-
gig gondolni sok egyéb mellett azt is, hogy amit 
erőltetni kell, azt felesleges erőltetni. Legyen szó 
egy alapvetően más értékrenden alapuló pár-
kapcsolatról, egy már nem teljes szívből végzett 
munkáról, egy döcögősen induló ismerkedésről 
vagy arról, mikor az ember megfelelő felkészülés 
nélkül vág bele valami számára egészen új do-
logba.

S mivel előfordul, hogy van az ember lánya 
olyan balga, hogy bizonyos helyzetekben hozott 
döntéseiből nem tanul eleget, a Gondviselés 
ilyenkor visszadobja őt egy „pótvizsgára”.

S teszi ezt velem mindaddig, míg csak be nem 
látom, mit mikor és hogyan lehet és érdemes 
másképp csinálni. Párkapcsolatot építeni, munkát 
keresni, vállalkozást indítani.

Lezárni és elengedni hosszú évek óta cipelt 
terheket. Elvesztett Szeretteink iránti hiányérze-
tet. Tárgyakhoz és emberekhez való ragaszko-
dást, melyek már nem szolgálnak minket. Család-
rendszerünkből hozott, akár évszázadok során 
berögzült, a BOLDOGulásban hátráltató mintá-
kat, áldozat szerepet, megfelelési kényszert, me-



64   CsPM

lyek egy idő után óhatatlanul is már fizikai szinten, 
testi tünetek formájában megnyilvánulva fognak 
vissza minket a saját Utunkon való haladásban.

Mire ezeket a sorokat írom, tökéletesen tisz-
tában vagyok vele, hol és mikor dönthettem vol-
na másképp. Szándékosan nem írom, hogy hol 
hibáztam. Mert nem hibásnak érzem magam, 
mindössze felelősnek. Azért, ahol most tartok. 
Legyen szó az elmúlt évek során elért, a kívülál-

lók számára jól látható fejlődésem eredményeiről 
vagy az utóbbi időkben az életemben felbukkant 
egészségügyi kihívásaimról egyaránt.

Többször hallottam az elmúlt hónapok során, 
a számomra lassan egy éve egyik legfontosabb 
Szerettemtől: 30 éves kora felett az ember alap-
vetően már nem változik bizonyos dolgokban. 
Ahogy azt is, hogy egyedül én vagyok, aki el-
döntheti, hogy érzi magát. Hogy hova teszem a 
fókuszt az életemben és minek adok folyamato-
san energiát.

Én pedig egy július végi éjszakán, mikor még 
3 órakor sem voltam képes aludni a gyomorfájás-
tól úgy döntöttem: újabb „csomagot” teszek le. 
Magam mögött hagyva hosszú évek önmarcan-
goló, feldolgozatlan, mély gyászát. Arra koncent-
rálva, mit hozhatok ki a jelen helyzetből és abból 
a szerető környezetből, ahova kerültem, néha 

zsákutcákban botorkálva, nem látva a fától az er-
dőt, máskor padlógázzal száguldva a céljaim felé. 
Megtanulva, hogy minden egyes áldott nap az én 
felelősségem eldönteni, mit hozok ki az előttem 
álló 24 órából.

Csak ma.
Ahogy teszi minden gyógyulóban lévő szenve-

délybeteg. Arra koncentrálva, hogy aznap józan, 
tiszta és bizakodó maradjon. Meggyőződéssel 
téve meg a legapróbb lépéseket is, amikre ott és 
akkor képes. Elfogadva, hogy nem lehet minden 
0-24-ben rózsaszín és happy. De tudva, hogy a 
felhők fölött igenis mindig süt a nap, tehát az esőt 
szivárvány, a néha morcos, depis, kilátástalan na-
pokat pedig mosolygós, örömteli, tervek megva-
lósításával tarkított időszakok édesítik meg.

Főleg, ha van ki által erőt meríteni, szem előtt 
tartva, hogy csak és kizárólag én vagyok a felelős 
azért, mit, mikor és hogyan teszek.

Munkában, családban, baráti körben. Folyama-
tosan tanulva egy új szakmát, szokva azt, hogy van 
miért szeretni és becsülni saját magam és igenis 
megérdemlem a nyugodt, békés, boldog életet. 
Hogy elég jó vagyok anélkül, hogy ezt folyton bi-
zonygatnom kellene saját magam és mások előtt.

Kitekintés vége, fuss el véle! De azért kérem 
Önöket, ne túl messzire, csak egy kis pihenésre, 
kikapcsolódásra a közelgő őszre energiát és él-
ményeket tankolva. Szeptember végén pedig 
visszatérve Magazinunkhoz. Kivételesen még 
nem tudom, akkor miről fogok beszámolni. Egy 
biztos, hogy a következő számban is visszatérek, 
ahogy teszem ezt már több, mint három és fél éve 
hónapról hónapra.

Addig is míg itt az éterben újra találkozunk, kí-
vánom kedves Olvasóim, hogy legyenek az Önök 
életében is olyan szilárd, biztos pontok, mint 
nekem a hónap végi cikkek leadási határideje. 
Nemkülönben olyan Emberek, akik segítik Önö-
ket a külső és a belső rendrakásban.
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https://www.rodgerkatalin.hu/
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LINA ROEDGER

Állj bele a sorsodba!

… mondja Velencei Móni asztrológus kollégám, aki Térhoroszkóp módsze-
rével foglalkozik.

Én magam is foglalkozom családállítással és azon belül is Horoszkópállítással, 
mégis úgy éreztem, hogy szeretném bemutatni Móni módszerét nektek, mely 
merőben más, mint amit eddig tapasztaltam. 
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A hagyományos asztrológiai tanácsadással 
ellentétben Móni nem tanácsot ad és sorsot 
elemez, hanem módszere segítségével, mely a 
Térhoroszkóp nevet viseli, a tanácskérő maga 
szerezhet élményszerű tapasztalatot a saját ho-
roszkópjáról, így kiszűrve az asztrológus és a ta-
nácskérő gondolkodásának korlátait.

Móni mottója - „A horoszkópod mind te 
magad vagy!” és közben mikor erről beszél-
getünk elmeséli, hogy hogyan is működik 
a Térhoroszkóp.

Ha a horoszkópot 2 dimenzióban, egy papír-
lapon vagy a monitoron jeleníted meg, akkor 
olvashatóvá válik a tudatod, a gondolkodásod 
számára. Lehetséges azonban a horoszkópot 
térben is megjeleníteni, így a benne rejlő infor-
mációk elérhetővé válnak nem csak a gondolko-
dás számára, hanem a teljes test és energetikai 
rendszer számára.

Úgy jelenítjük meg a teremben a képletet, hogy 
egyszerűen veszünk egy halom papírt és néhány 
mécsest, és „felrajzoljuk” vele a horoszkópot. 

A terem padlójára felrajzolt horoszkópábrára 
rásétálva az egyes bolygóenergiák energetikai-
lag érzékelhetővé válnak bárki számára, így már 
nem csak az asztrológus olvashat a horoszkópból, 
hanem a horoszkóp tulajdonosa közvetlenül, sa-
ját maga szerezhet információkat a saját horosz-
kópjától. Nem csak tudatilag, hanem energetika-
ilag, teljes testével érzékelve a horoszkóp egyes 
elemeit: gondolatban, érzésben, belső testi ener-
getikai folyamatokban, képekben, hőérzetekben, 
fizikai tünetekben stb.

Ennél a módszernél az asztrológus szerepe 
arra korlátozódik, hogy a kérdésfeltevés előtt be-
pontosítja a tanácskérő horoszkópját, az „utazás” 
közben segítséget ad és támogatást, illetve utá-
na segít az élmény feldolgozásában, de magát a 
probléma megoldását mindenkinek saját magá-
nak nyílik lehetősége kutatni és jó esetben meg-
tapasztalni.

Hogyan lehet dolgozni például a harag 
és agresszió kérdésével?

Az adott horoszkóp terében minden érzés, 
megélés a horoszkóp tulajdonosáé. A problé-
máknak a bennünk lévő gyökereit érzékelhetjük 
ezzel a módszerrel, és természetesen a bennünk 
rejlő megoldási lehetőségeket van esélyünk ku-
tatni, megtalálni - mondja Móni.

Ha valakinek problémája van az agressziója 
kezelésével. Ebben az esetben a horoszkópjába 
sétálva feltehetően érzékelni fogja a fizikai erőt 
jelentő bolygó helyére állva, hogy az agresszió-
ja természetes áramlása hogyan van akadályozva 
benne, miért nem működik harmonikusan. Több-
nyire eközben maga szerez arról is élményszerű 
tapasztalást, hogy ez a diszharmonikus állapot 
hogyan oldódhatna fel. 

Az erő bolygóján állva megindulhat egyfajta 
energetikai tisztulás: érzékelés arról, hogy ho-
gyan válhatna az illetőben az agressziós energia 
áramlása harmonikussá, és ezáltal rombolóból, 
gátlóból építővé. Érkezhetnek arról egészleges 
testi érzetek, hogy ebben a problémában hon-
nan érkezhet segítség; mi az adott helyzetben a 
megfelelő következő lépés stb.

Az így megjelenített térben az egyes bolygók 
helyére beállva fizikailag lehetséges érzékelni, 
hogy adott bolygóenergia az adott horoszkóp-
ban milyen állapotban van. Tehát pl. a Hold he-
lyére állva érzékelhetővé válik, hogy adott ho-
roszkópban hogy is áll a holdi személyiség- és 
sorsterület: milyen érzések vannak az illetőben a 
saját anyjával szemben, a saját anyai szerepében, 
hogyan van ő a gondoskodással, az érzelmei ára-
moltatásával stb. A dolog misztikusan hangzik, 
és valóban nincs tudományos magyarázata. De a 
valóságban mégis stabilan és megbízhatóan mű-
ködik a jelenség.

Saját élményként én is megtapasztalhat-
tam a Térhoroszkóp módszerét.

Egy alkalommal aktuálisan azt a kérdést tet-
tem fel, hogy „Miben vagyok most?” és beleáll-
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tam abba a helyzetbe, ami akkor ott megszólított 
a saját horoszkópomban, akkor én is átéreztem, 
hogy miről szól az adott pillanat és az adott kons-
telláció. Valószínű, a bolygók akkori aktuális tran-
zitja is sokat hozzátett, hogy éppen az a pontja 
szólított meg a képletemnek amelyik. 

Tulajdonképpen feljött a régi, már évekkel ez-
előtti összes veszteségem élménye egy kupacban.

Elég nagy hatása volt ott akkor, abban a pilla-
natban. Mindent átéltem kb. 20 percben, ami az 
életemben korábban veszteség volt, de nem tud-
tam igazán elgyászolni, megélni a veszteséget.

Van, hogy néha annyira fájdalmas valami, 
hogy akkor és ott nem tudjuk magunknak meg-
engedni a fájdalom megélését, ezért elhordoz-
zuk magunkkal. Sajnos ez a mindennapokat is 
megnehezíti, hiszen ezzel a beragadt gyászél-
ménnyel megyünk tovább az utunkon és így be 
tudnak más dolgok is ragadni az életünkbe. Én 
ott ezen az alkalmon Móni támogató segítségé-
vel újra meg tudtam élni a veszteségem. Átél-
hettem mind testi, mind lelki kifejeződésekben, 
mert biztonságos és megtartó teret biztosított 
a számomra, így el is tudtam akkor ott engedni 
mindent, ami korábban megakasztotta az életem 
egy területét és tovább is tudtam lépni. Az érde-
kes az volt az egészben, hogy hiába mondta el 

Móni aznap milyen aktuális tranzit állások voltak 
és mi volt az, amire én ráléptem; mégis teljesen 
kiesett minden asztrológiai tudásom és teljesen 
át tudtam adni magam az élménynek.

Azt meséli Móni, hogy a Térhoroszkópot 
lehetséges, akár csoportban is alkalmazni.

Ha a horoszkóp terébe nem, vagy nem csak a 
horoszkóp tulajdonosa sétál be, hanem egyszer-
re több ember, akkor lehetséges a különböző 
személyiségrészek és életterületek egymáshoz 
való viszonyát is megfigyelni. Ebben az esetben 
a csoport tagjai a horoszkóp nevezetes pontjai-
ra (bolygók, holdcsomópontok vagy főtengelyek 
helyére) állva megjelenítik, “eljátsszák” az adott 
horoszkóp-területet, ily módon konkrét történé-
sek és/vagy belső személyiségbeli működésmó-
dokat jelenítve meg.

Hányan vannak általában egy ilyen cso-
porton?

A térhororszkóp csoport eseményein általá-
ban 6-12 fővel dolgozunk. A tapasztalat szerint 
nem szükséges egyszerre az összes horoszkóp 
részt megszemélyesíteni, csak azokat, amik az 
adott téma szempontjából lényegesek.

Milyen kérdéssel fordulhatunk térho-
roszkóp csoporthoz?

Bármilyennel, ami fontos az illető számára. 
Többnyire érdemes olyan helyzetben útmutatást 
kérni, ahol elakadás tapasztalható egy élethely-
zettel, vagy tudod, hogy Te magad nem működsz 
elég hatékonyan, harmonikusan. Néhány azok 
közül a kérdések közül, amik esetében jól működ-
tek az eddigi csoportok: 

“Nem tudom jól kezelni a saját agressziómat, 
mit tegyek?”

“Többféle fizikai betegséggel küzdök egy ide-
je, mi lehet a lelki háttere, és mit tehetnék, hogy 
megoldjam?”

“Költözzek-e vidékre?”
“Miért nem jönnek össze a párkapcsolataim?”
“Váljak-e?”
“Miért hagyok mindent félbe, és miért nem tu-

dok előrehaladni a szakmámban?”

Hogyan képzeljük el, milyen formában 
érkezik a válasz az adott kérdésre a cso-
portban?
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Ahány kérdés, annyiféleképpen jöhet a válasz, 
de fel lehet ismerni! A csoport tagjai elkezde-
nek egymásra reflektálni, a csoportfolyamatban 
megjelennek feszültségek és megoldások, na-
gyon gyakran egész konkrét mondatok vagy testi 
tünetek fognak 
v i s s z a k ö s z ö n -
ni a kérdező 
életéből. Néha 
pusztán elég, ha 
egyetlen bolygó 
helyére beálló 
csoporttag kezdi 
el megjeleníteni 
az adott boly-
góenergiát, és 
ahogyan kibom-
lik az elbeszélé-
sében, hogy hol 
van az elakadás 
az adott boly-
góenergia ára-
mol tatásában, 
gyakran megje-
lenik a folyamat-
ban a válasz is 
ugyanannak az 
embernek az átélésében. Van, hogy csak rálátást 
lehet nyerni a problémára, van, hogy a játék so-
rán kibontakozik a megoldás is.

És akkor, ha kapunk választ, onnantól 
megoldódik a probléma az életünkben?

Nagyon sok tényezője van annak, hogy az adott 
probléma rögtön oldódik-e, vagy esetleg szüksé-
gesek-e még további alkalmak a megoldáshoz. 
Nagyon ritkán előfordul, hogy azonnali megértés 
és megoldás születik, ezek leginkább olyan témák, 
amin már dolgozik az illető egy jó ideje és akkor itt 
megszülethet a „Nagy Megoldás”. A leggyakrab-
ban inkább az tapasztalható, hogy a személy egyre 
közelebb és közelebb kerül a megoldáshoz, de az 
sem ritka, hogy valahol egészen máshol születik a 
megértés, mint ahol az illető eddig kereste. Sok-
szor inkább éppen ahhoz lehet útmutatást kapni, 
hogy merrefelé kéne tovább dolgozni önmagán 
és/vagy az élethelyzeten. Ez azonban egy nagyon 
értékes útmutatás.

Érdemes megkérdeznem, hogy bárki jö-
het-e ilyen csoportra?

Bárki, aki alapvetően mentálisan egészséges. 
Ha pszichiátriai kezelés alatt áll valaki, komoly 
mentális és/vagy függőségi betegsége van, sze-
mélyiségzavara, akkor nem ez lesz számára a meg-
felelő segítség.

Szükség van-e asztrológiai előképzett-
ségre?

Nincs. Sőt, gyakran az inkább zavaró tényező. 
Ezeken a csoportokon személyes élményekkel 
dolgozunk. Egyedül a csoportvezetőnek van szük-
sége az asztrológiai tudására. A csoporttagoknak 
elméletek helyett inkább pont arra van szükségük, 
hogy nyitottak legyenek az élményeikre, amik a 
horoszkóp terében megjelennek. Azaz, hogy ne 
agyból, hanem inkább érzésből, testi érzetekben 
legyenek jelen. Ettől csak pont eltávolít, ha az aszt-
rológiai szimbólumokon agyalunk. A kérdésekre a 
válaszokat is élmény szinten lehet megkapni. Pont 
ettől válik hatékonyabbá az így érkező válasz. Ha 
csak segítőként veszel részt egy csoporton, akkor 
is többet ér, ha az átélt élményeket azzal kötöd ösz-
sze, hogy milyen élethelyzetre/problémára reflek-
tál, amit átéltél, mintha asztrológiai fogalmakkal 
akarnánk “kihűteni” az élményt.

Alapvetően egy nagyon jó módszernek tar-
tom a Térhoroszkóp módszerét és szívből aján-
lom kipróbálni, ha van olyan téma, amire épp 
megoldást keresel.
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„A zen nem keveri össze a szellemiséget azzal,
hogy valaki Istenről gondolkodik krumplipucolás közben.

A zen szellemiség csak a krumpli pucolása.”
                                                                                       Alan Watts
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https://csillagbowen.com/
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SIVÁK ENIKŐ ASHA

FEHÉR RÓZSA

Az életünk legizgalmasabb játékai a színes ruháink, amiket, 
mint védelmet viselünk magunkon. Pedig táptalajai az ítélkezés-
nek, minősítésnek, félrevezetésnek, önmagunkkal szemben is. De 
az igazi értékeink a ruháink, a felszín alatt vannak. Értékesnek vélt 
külsők mögött néha silány sémák /beidegződések/, silány életek 
vannak, mert az igazi, szellemi, belső lény mindig egy csoda és 
egy fénylő érték, csak el van fedve. Ehhez a saját magunkban rejlő 
értékünkhöz kell eljutni. CSAK LE KELL VETKŐZNI AZT, AMI NEM 
A MIÉNK ÉS AMI NEM JÓ NEKÜNK.

Én a FEHÉR RÓZSA VAGYOK. A MEZTELENSÉGEM az önma-
gamhoz való ŐSZINTESÉGET TOLMÁCSOLJA. ÚGY TŰNIK MINT-
HA VÉDTELEN LENNÉK, hisz nincs ruhám, ami megvédjen, pedig 
pont fordítva van! Az igazi erő a mezítelen, tiszta-fehér fényben 
tündöklő lényem varázsa.

A FEHÉR RÓZSA VAGYOK, A MEZÍTELEN ŐSZINTESÉG EREJE.

>>>
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SZEGHY KRISZTINA

Az orvos nem (a) Mindenható,
de legalább annyira félek tőle

„Jellemzően a stresszreakciók közül 
az „üss vagy fuss” reakciót ismerjük, 
a harmadikról, a „lefagyásról” kevés-
bé esik szó, pedig ennek is megvan a 
maga jelentősége.”
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„Mindössze tíz percet tudott szánni rám az 
orvosom, mert rajtam kívül még vagy harminc 
nő várt kint a folyosón. És ezt a nyomorult tíz 
percet is képes voltam elszúrni! Elmondta a 

vizsgálatok eredményét, kérdezhettem volna, de 
egyszerűen nem jutott eszembe semmi, teljesen 
lefagytam a hallott információktól. Hazamentem, 
és a netről bogarásztam, melyik eredmény mit is 
jelent pontosan, illetve a lombikos csoportokban 
próbáltam információt gyűjteni. Egyszerűen nem 

értem, hogy lehetek ilyen béna.”

Amikor egy pár a gyermekvállalás mellett dönt, és 
egy éven át tartó rendszeres próbálkozást követően 
sem érkezik meg az áhított gyermekáldás, érdemes 
felkeresniük egy kifejezetten meddőségi kivizsgálással 
foglalkozó intézetet, ahol elvégzik az ilyenkor szükséges 
vizsgálatokat. A vizsgálatok célja, hogy mielőbb kiderül-
jön, van-e valamilyen testi szintű akadály, ami gátolhatja 
a fogantatást, vagy a várandósság sikeres kihordását. 

Ezzel elindul egy folyamat a pár életében, amiben 
kettőjükön kívül jelentős szerepet kap egy harmadik, 
idegen személy: a kezelőorvos. Az orvos feladata len-
ne, hogy előírja a szükséges vizsgálatokat, tájékoztassa 
a pár tagjait a vizsgálatok eredményeiről, és javaslatokat 
tegyen az esetleges beavatkozásokra. Itt nem azonnal a 
mesterséges megtermékenyítésre kell gondolni, hanem 
a természetes fogantatást elősegítő kezelésekre, eljárá-
sokra is. Szükség lehet például műtéti beavatkozásra, 
ha endometriózist találtak a pár hölgy tagjánál, vagy 
gyógyszeres kezelésre hormonális problémák esetén. 

Amennyiben ezek a segítségek sem vezetnek ered-
ményre, a későbbiekben valóban szükség lehet insze-
minációra, vagy akár lombikprogramra, de akkor is 
felmerülhet ezeknek a lehetősége, ha nem találtak sem-
milyen testi jellegű akadályozó tényezőt, de évek óta vár 
a pár eredménytelenül a gyermekáldásra. 

Előfordulhat olyan eset is, amikor azonnal lombik 
programot javasolnak az orvosok, mert versenyt futnak 
az idővel, hogy segíthessenek: például korai petefészek 
kimerülés esetén, vagy ha mindkét petevezeték elzá-
rult, és így sajnos nincs esély a természetes úton történő 
megtermékenyülésre.

Bármelyik eset álljon is elő, egy fontos közös pont 
van az összes történetben: mindig a pár dönti el, hogy 
meddig megy el az eljárások igénybevételét illetően, 
illetve mikor vállalja ezeket. Tehát a pár folyamatos dön-
téshelyzetben, sőt, inkább döntéskényszerben van, sok-
szor hosszú éveken keresztül, ami hatalmas stresszt ró 
rájuk. A leendő anyukát ez fokozottan érinti, hiszen őt 
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nemcsak lelkileg, hanem testileg is erősen igény-
be veszik az esetleges beavatkozások. 

Borzasztóan megterhelő helyzet ez. Az idő 
sürget, ketyeg a biológiai óra. Közben az ellátás 
malmai lassan őrölnek: a meddőségi klinikákra a 
bejutás – hiába ingyenes – több hónapnyi várako-
zás után lehetséges. Ugyanakkor a párban benne 
van a vágy, hogy nekik is „normális”, hagyomá-
nyos úton foganhasson meg a gyermekük, mint 
mindenki másnak. Az ezzel kapcsolatos remény 
sokszor még a lombikos próbálkozások idején is 
él, hátha két sikertelen lombik között mégis va-
lamilyen csoda folytán természetes úton fogan 
meg a kisbaba. 

Ebben a nehéz helyzetben a kezelőorvos fela-
data lenne, hogy minden, az aktuálisan felmerülő 
döntési helyzethez szükséges információt a pár 
tudtára adjon, illetve minden olyan kivizsgálást 
elvégeztessen, amely csökkenti a nagyobb meg-
terheléssel járó meddőségi beavatkozások szük-
ségességét. 

Ez azonban sajnos nem így történik. Legtöbb-
ször a párok hölgytagjai vesznek részt az orvossal 
történő konzultáción, amely változó időtartamú: 
van, akire mindössze öt percet szán a kezelőor-
vos, van, akire tizenöt-húsz percet is. De itt saj-
nos még mindig csak percekről, és nem órákról 
beszélünk, holott a téma, és a pár tagjai által 
meghozandó döntések súlya egyértelműen igé-
nyelné azt a fajta konzultációt, ahol nyugodt lég-
körben, kérdezési lehetőséget biztosítva történik 
az eredmények és a javasolt beavatkozások átbe-
szélése. Ehelyett ott ül egy nő egy (az évek során 
hatalmasra duzzadt) orvosi papírokat tartalmazó 
paksamétával, egy orvossal szemben, aki csí-
pőből dobálja az orvosi szakszavakat, vizsgálati 
eredményeket, amelyek egy átlagember számára 

érthetetlenek. Mi a leggyakoribb reakció ilyenkor 
a babára vágyó hölgynél? Egész egyszerűen „le-
fagy” ettől a stresszhelyzettől. Kérdeznie kellene, 
hogy otthon átbeszélhessék a helyzetet a párjá-
val, és meghozhassák a döntésüket, de nem tud 
kérdezni, csak hallgatja az orvost, majd bénultan 
és megsemmisülten távozik. Mikor beül a parko-
lóban a kocsiba, akkor kezdenek el eszébe jutni 
azok a kérdések, amelyeket ott és akkor kellett 
volna feltennie, abban az értékes öt-tíz percben, 
amikor bejutott az orvosához. Mi okozza ezt a bi-
zonyos lefagyást? 

Stresszreakciók

A stresszreakció nem más, mint az emberi test 
természetes válasza a világból érkező fenyegeté-
sekre. A célja, hogy felkészítse az embert a vész-
helyzetekre, és ezek megoldására. A minden-
napok során, amikor az ember – vélt vagy valós 
– fenyegetéssel szembesül, bekapcsol ez a bizo-
nyos riasztórendszer, hormonok sorát zúdítva az 
ereinkbe, melyek hatására felgyorsul a szívveré-
sünk, a légzésünk, élesednek az érzékszerveink, 
és fokozódik az izomerőnk. 

Jellemzően a stresszreakciók közül az „üss 
vagy fuss” reakciót ismerjük, a harmadikról, a „le-
fagyásról” kevésbé esik szó, pedig ennek is meg-
van a maga jelentősége. Azért gyökerezik földbe 
a lábunk, „fagyunk le”, mert olyasmit hallunk, lá-
tunk, élünk meg, ami veszélyt jelent a számunkra, 
mint ahogy a szarvas is megáll, ha rávilágít az autó 
reflektorfénye. Régen a nagytermetű ragadozók – 
különösen a nagymacskafélék – hatalmas veszélyt 
jelentettek az emberre. Mivel a meneküléssel az 
oroszlán elől csak azt érnénk el, hogy aktivizáljuk 
a vadászösztönét, és biztosan elkap, ezért az „üss 
vagy fuss” reakció mellett kialakult egy harmadik, 
a túlélést segítő reakciónk, a megdermedés is. 

Általában a veszély elmúltával a hormonszin-
tek visszatérnek a normál szintre, a vérnyomás és 
a szívritmus visszaáll az alapműködésre, és min-
den testi működésünk vészhelyzeten kívüli műkö-
désre kapcsol. 

Sajnos nehezített fogantatás esetén annyi-
ra sok stressz éri a pár tagjait, mert a stresszt 
kiváltó tényezők valamilyen formában a hét-
köznapokban huzamosabb ideig, vagy szinte 
állandóan jelen vannak, hogy krónikus stressz 
alakulhat ki náluk. 



CsPM   77

A stresszreakciók célja eredetileg az volt, hogy 
a túlélésünket biztosítsa, a mai modern társa-
dalomban azonban egészen hétköznapinak te-
kinthető tényezők is kiválthatják a mechanizmus 
működésbe lépését: mint például egy kardfogú 
tigris támadásához képest elenyésző veszélyfor-
rásnak tekinthető tekintélyszemély – egy orvos – 
megjelenése, jelenléte. 

Miért válthatják ki bennünk a tekintélyszemé-
lyek a veszély érzését? 

Gyermekkorból hozott tapasztalataink

Az első tekintélyszemélyek az életünkben a 
saját szüleink. A személyiségfejlődésünkre a leg-
nagyobb hatása az elsődleges szocializációs kö-
zegünknek, a családunknak van. A szüleinkhez 
való viszonyunk meghatározó lehet a további 
tekintélyszemélyekkel (óvónő, dadus, tanítónő, 
később a főnökök, orvosok, ügyvédek, rendőrök, 

stb.) kapcsolatos viszonyunkban is, de általuk is 
számos olyan negatív tapasztalatot szerezhetünk, 
amelyek a későbbiekben szorongással töltenek 
el bennünket, ha tekintélyszemélyekkel kell kap-
csolatba lépnünk. 

Nem mindegy, hogy a korai életéveinkben 
milyen tapasztalatokat szereztünk a tekintélysze-
mélyek kapcsán. Amennyiben azt tapasztaljuk, 
hogy nem merjük visszautasítani a főnök túlórára 
vonatkozó elvárásait, vagy olyan többletfelada-
tokat, amelyekről tudjuk, hogy csak sok órányi 
(fizetetlen) túlórával végezhetjük el őket, esetleg 
szorongást érzünk az orvosok közelében, érde-
mes végig gondolni, milyen múltbeli sérüléseket 
szereztünk hasonló helyzetekben. 

„Általános iskola alsóban volt egy matek óra, 
ahova bejöhettek a szülők, így anyukám is. Én 

is jelentkeztem, hogy szeretnék megoldani 
példát a táblánál. Emlékszem, ahogy állok 

a hatalmas zöld tábla előtt, a hátam mögött 
a rengeteg szülő, és az anyukám, mindenki 

engem figyel. A stressztől egész egyszerűen 
nem tudtam értelmezni a számokat, teljesen 
lefagytam. Nem emlékszem, hogy mi lett a 

szituáció vége, csak arra, hogy anyukámmal 
gyalogolunk haza, és iszonyatosan leszid, 

amiért ilyen szégyent hoztam rá, minek 
jelentkeztem, ha nem is tudtam, hogy voltam 

képes így kiállni mindenki elé, ilyet soha 
többé ne tegyek. Azóta sem tudok tömeg 

előtt szerepelni, pedig 45 éves vagyok. 
Ugyanazt a szorongást érzem, mint a tábla 

előtt, izzadok, remegek, nem jutnak eszembe 
a szavak. És persze butának érzem magam.”

A fenti szituációban szereplő egykori gyerek 
a tábla előtti felelésnél olyan rémületet élt át, 
amelytől szó szerint lefagyott, és képtelen volt 
megszólalni. Túlzottan veszélyesnek ítélte meg a 
beszédet az egész osztály és a szülők előtt. En-
nek nagy valószínűséggel volt egy korábbi, akár 
otthonról hozott előzménye, ami miatt a szerve-
zete úgy reagált, mintha az élete forogna kockán. 
Egy kevés kockázatot rejtő szituációt úgy értékelt, 
mintha az életveszélyes lenne. 

Kiválthatja ezt akár egy bántalmazó családtag 
állandó jelenléte, vagy korábban átélt megszé-
gyenítések, mint amelyek a következő példákban 
olvashatóak. 

„Az iskola első napján nem tudtam, hogy 
a szünetben ki kell menni pisilni, és órán 

bepisiltem, mert nem mertem jelentkezni. 
A tanárnő leszidott, hogy miért nem 

szóltam, szerzett nekem egy használt ruhát, 
majd az egész osztály előtt meztelenre 

kellett vetkőznöm, és át kellett öltöznöm. 
Iszonyatosan szégyelltem magam, nagyon 

megalázó volt. Emiatt egész életemben 
gondom volt a folyadékfogyasztással, 
akárhova mentem, rettegtem, nehogy 

pisilnem kelljen majd útközben.”

„Az óvodai dadus észrevette, hogy a 
péniszemet piszkálom elalvás előtt az 

oviban. Gondolom, szorongtam, és ez jó 
érzés volt, oldotta a feszültséget, ami abból 
adódott, hogy idegen gyerekek között kell 

az anyukám nélkül elaludnom. A dadus 
néni megfenyegetett, hogy ha még egyszer 
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meglátja, ollóval levágja a kukimat. Anyutól 
tudom, hogy utána olyan súlyos szorongásos 
tüneteim lettek, hogy gyerekpszichológushoz 

kellett hordaniuk.”

Három különböző eset, amelyben két dolog 
közös: tekintélyszemélyek adtak egy negatív visz-
szajelzést, amely néha életre szóló hatással bírt. A 
hasonló esetek – amelyekből általában nem egy 
van egy gyermek életében – meghatározhatják a 
későbbiekben a tekintélyszemélyekkel kapcsola-
tos viszonyukat. 

Amikor egy orvos közelében, vagy őt hallgat-
va lefagyunk, valójában egy védekezésre képte-
len gyerek reakciója aktivizálódik bennünk. Egy 
gyermek ugyanis nem képes a bántalmazó tekin-
télyszemély elől sem elfutni, sem megvédeni ma-
gát. Egy dologra képes: lefagy, mozdulatlanná 
dermed, és szinte „lekapcsol” agyilag. 

Ez az orvosokkal kapcsolatos szorongás általá-
ban nem feltétlen az orvos személyének, hanem 
sokkal inkább a pozíciójának szól. Persze még 
nehezebb a helyzet, ha az orvos nem empatikus, 
nem kedves, hanem lényegretörő, nyers, és akár 
bíráló, ami időnként előfordul a nehezített fogan-
tatással foglalkozó orvosok körében. Valószínűleg 
a lelombozó statisztikai adatok sorolásával a pár 
tagjait szeretnék mihamarabbi döntésre kényszerí-
teni („40 felett már nagyon kevés az esély, azonnal 
kezdjék a lombikot”, stb), de sajnos ez a hozzáállás 
kontraproduktív, csak a pár stressz szintjét növeli, 

menekülésre 
késztetve őket 
az adott szitu-
ációból, az „íté-
letet mondó” 
orvostól, és 
akár még az in-
tézménytől is. 

Nehezített 
f o g a n t a t á s 
esetén a szak-
értőként hall-
gatott orvos 
által dobált, 
s z á m u n k r a 
nem érthető 
kifejezések azt 
a hatást kel-
tik bennünk, 
hogy buták 
vagyunk, újra 

tehetetlen, értetlenkedő gyermeknek érezzük 
magunkat, és a gyermeki állapotnak megfelelő, 
lefagyásos stresszreakció aktivizálódik bennünk. 

Hogyan csökkenthetjük felnőttként a 
stresszt, és a tekintélyszemélyekkel kapcso-
latos szorongásainkat? Erről a következő 
havi lapszámban fogok bővebben informáci-
ókkal szolgálni.
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https://szeghykrisztina.hu/konyv/
https://szeghykrisztina.hu/babahivogato-program/
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RÉMÁN IZABELLA

Örökbefogadás –
Amikor megcsörren a telefon
Teendők és kihívások a gyermek életkora és

életelőzményei alapján

Az örökbefogadási szándék hatóság előtti bejelentésekor az örökbe fogadni szándékozó 
szülő(k)nek meg kell határozni az örökbe fogadni kívánt gyermekkel vagy gyermekekkel 
kapcsolatos szempontokat életkor, egészségi állapot és származási kikötés tekintetében. 
Bármilyen alapos előzetes ismeretszerzés és körültekintően átgondolt szempontrendszer 
mellett az örökbe fogadásra javasolt gyermek életkori, egészségügyi és életelőzmény jel-
lemzői olyan egyedi kombinációt jelentenek, amit az örökbe fogadni szándékozó szülő(k)
nek, ama bizonyos telefonhívás után nagyon gyorsan kell mérlegelniük, hogy eldönthessék, 
elindítják-e a folyamat következő lépését.
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Cikksorozatunk előző részében (Örökbefo-
gadás – Amikor megcsörren a telefon) a nyílt és 
titkos örökbefogadás szerinti első lépéseket mu-
tattam be. Ebben a részben a további szempon-
tokat vesszük sorra, mint életkor, egészségi álla-
pot, életelőzmények.

Az örökbefogadásra javasolt gyermek
életkora és/vagy egészségügyi állapota

Újszülött gyermek örökbefogadására – vi-
szonylag – könnyebb készülni a fizikai tér kialakí-
tása szempontjából, hiszen egy kisbaba igényei 
nagyrészt ismertek és kiszámíthatóak. Amennyi-
ben csak újszülött babát, esetleg csecsemőt je-
löltek meg a szempontlistán, ez gyakran már a vá-
rakozási időben elkezdődik. Ezzel kapcsolatban 
ugyanazok a tapasztalatok figyelhetők meg, mint 
a vér szerinti gyermek születése esetén: vannak, 
akik idejekorán elkezdenek készülni, és gyakor-
latilag minden készen várja az érkező kisbabát, 
míg mások – eltérő szempontok miatt – csak ak-
kor teszik meg a legjelentősebb konkrét lépése-
ket (pl. kiságy beállítása, első játékok beszerzése), 
amikor már beláthatóan rövid időn belül érkezik 
a kisbaba.

Újszülött gyermek örökbefogadása esetén óri-
ási lelki terhelést jelent viszont az örökbefogadó 
szülő(k)nek, hogy a vér szerinti, azaz az örökbe-
adáshoz hozzájáruló szülő a csecsemő 6 hetes 
koráig visszavonhatja az örökbeadási szándékát. 

Ilyen esetben a kisbabát vissza kell gondozni a vér 
szerinti családba akkor is, ha ezen időszak alatt 
már az örökbefogadó szülők otthonába került.

Újszülött kisbaba esetén bizonytalansági té-
nyezőt jelenthetnek a szülés közben vagy közvet-
len azt követően fellépő egészségügyi problé-
mák. Ezek a problémák befolyásolhatják a fizikai 
környezettel kapcsolatos igényeket és felada-
tokat, súlyos esetben azonban teljesen felborít-
hatják az örökbefogadás menetét is, például az 
örökbefogadást az erre kiválasztott szülők visz-
szavonják. Azt is érdemes megjegyezni, hogy 
gyakran a gyermek születéskor ismertté váló 
testi vagy (várható) szellemi fogyatéka okozza 
azt, hogy a vér szerinti szülő nem érzi képesnek 
magát a gyermek felnevelésére és „otthagyja” a 
kórházban, tehát nem „előkészített” örökbeadási 
folyamatról beszélhetünk. Hasonlóan nehezített 
helyzet mind lélektani, mind adminisztratív szem-
pontból az inkubátorban hagyott újszülöttek el-
helyezése.

Nem újszülött gyermek örökbefogadása 
esetén – viszonylag – nehezebb készülni a fizikai 
környezet kialakításával, hiszen nem tudható elő-
re, hogy pontosan milyen életkorú, érdeklődésű, 
habitusú, fizikai állapotú és igényű gyermek ér-
kezik majd. Ennek ellenére vannak, akik nagyon 
korán elkezdik a gyermeknek szánt helyiség ki-
alakítását, berendezését. 

https://issuu.com/csakpozitivanmagazin/docs/cspm_2022_07_j_lius/s/16499040
https://issuu.com/csakpozitivanmagazin/docs/cspm_2022_07_j_lius/s/16499040
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Örökbefogadásra várakozó anyaként nekem 
kevésbé volt fontos szempont a fizikai környezet 
tervezgetése, kialakítása. Ez lehet azzal is össze-
függésben, hogy nincs saját ingatlanom, min-
dig is albérletben éltem, és felismertem, hogy 
igényeim az idők során állandóan és jelentősen 
átalakulnak. Fontosnak tartom továbbá, hogy a 
térben élő személyek – gyerekként is – minél in-
kább saját, és együttes igényeik szerint alakítsák 
(át) életterüket, ne előre kialakított, személytelen 
sémák szerint. 

„A fizikai világban gyorsan öltenek formát a 
dolgok. Gyerekbútorok érkeznek, ruhák, játékok, 
könyvek. Elárasztanak a tárgyak, ami nagyon 
gyorsan mérhetetlenül zavarni kezd. Még meg 
sem érkeznek, az új dolgok jelentős része évtize-
dek óta magammal hordozott tárgyi hordalékok-
kal együtt távozik. Nem vagyok egy gyűjtögető tí-
pus; sőt, az elmúlt években önmagamhoz mérten 
is minimalistább lettem. Mégis akadnak tárgyak, 
amelyek hirtelen nem találják helyüket és szere-
püket a várakozás terében. A lakást hatszor át-
rendezem, mielőtt belátom: mindenünk megvan, 
amire szükségünk van. Előre kialakított helyett 
egyre feltűnőbben üres tereket, zugokat hozok 
létre, hogy azokat együtt tölthessük meg a saját, 
még nem ismert közös igényeink tartalmaival.”

(Részlet az Álomból valóság – Egy örökbefoga-
dás igaz története című e-könyvből)

Idősebb korú gyermek örökbefogadása ese-
tén – viszonylag – kisebb kockázatot jelentenek 
a nem ismert betegségek, fogyatékosságok, hi-
szen ezek az életkor előrehaladtával egyre job-
ban érzékelhetők és diagnosztizálhatók, ponto-

síthatók. Jelentős kihívást jelenthet azonban az 
idősebb korú gyermekek előélete: születésüktől 
fogva elszakadtak a vér szerinti családtól, vagy 
később emelték ki őket, állami gondozásban, 
vagy nevelőszülőknél nevelkedtek az örökbe-
adásra várakozva, esetleg több intézményben / 
nevelőszülőnél megfordultak az örökbeadásig? 
Mindezen körülmények között milyen traumákat 
szenvedtek el, milyen személyiséggé fejlődtek, 
milyen testi-lelki problémákat halmoztak fel? Mi-
nél több valós szempont és körülmény ismert a 

gyámhivatal, az örökbeadást 
támogató intézmény(ek) és 
az örökbefogadók számára, 
annál biztosabb egy meg-
alapozott döntés a konkrét 
kiajánlással kapcsolatban – 
ezt a döntést azonban min-
dig nagyon gyorsan, pár nap, 
esetleg hét alatt kell meg-
hozni. Az eddig megismert 
valós történetek azt erősítik, 
hogy a rendelkezésre álló 
információk nagyon korláto-
zottak, megbízhatatlanok, és 
sajnos nem zárható ki a fon-
tosnak minősülő információ 
visszatartása vagy megmásí-
tása sem. 

Mindezek a szempontok ijesztően hathatnak 
az örökbefogadáson gondolkodó, vagy annak 
kapujába érkezett várakozóknak – mint ahogyan 
nekem is az volt –, de mielőtt bedobnánk a lát-
hatatlan törülközőt, emlékeztessük magunkat: Ha 
vér szerinti gyermekünk születne hány oldal le-
írást kapnánk róla – előre, „biztosra”?

A cikksorozat következő részében az „első ta-
lálkozást” és az „ismerkedési folyamatot” nézzük 
meg. 

Azoknak, akik szeretnének az örökbefogadás 
jogi és gyakorlati lépéseivel kapcsolatban nap-
rakész információkat szerezni, ajánlom az örök-
befogadás ügymenetének áttekintését a Ma-
gyarország.hu oldalon (https://regi.ugyintezes.
magyarorszag.hu/ugyek/410000/420001/Orok-
befogadas20091202.html), illetve a téma legát-
fogóbb hazai blogoldalát, ahol a jogi információ-
kon túl számos személyes tapasztalat is olvasható 
(www.orokbe.hu).

https://regi.ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410000/420001/Orokbefogadas20091202.html
https://regi.ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410000/420001/Orokbefogadas20091202.html
https://regi.ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410000/420001/Orokbefogadas20091202.html
https://orokbe.hu/
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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 szolgál-

hasson. Hiszem, hogy minden 
gyermek személyes életfeladat-
tal, 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, szer-
kesztőként, könyvkiadóként 
könyvek, kiadványok és előa-
dások formájában képvisel: 
egyszerű gyermekkor (szelíd 
születés, örökbefogadás, kötő-

dő nevelés, szabad tanulás, szabad játék), zero 
waste – hulladékcsökkentés, vegán szemlélet- és 
életmód, alternatív társadalmi modellek.

mailto:hello%40cspm.hu?subject=hello%40cspm.hu
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„ E g y 
e g é s z s é g e s 
p á r k a p c s o -
lat alapja a 
s z e r e t h e t ő 
vagyok érzé-
sének biztos 
tudata, amire, 
mint alapra, 
egy egyen-
rangú félként 
vagyok a kap-
csolatban kap-
csolati alap 
dinamika épül 
rá, amiben 
tisztán megél-
hetőek a női 
és férfi szere-
pek.”

Még mit nem gondol!
Nem szabad, hogy engem bárki eltartson!
“Tanulj fiam, hogy legyen belőled vala-

ki és megállj a saját lábadon, hogy nehogy 

bárkinek is 
kiszolgáltatott 
legyél!”

Ez az az 
alapgondolat, 
amit az ilyen 
sorsot megélt 
nők kapnak és 
ami, mint tota-
litárius hata-
lom uralja az 
életüket.

Ahol csak 
az “Építsd tu-
datosan pá-
lyafutásodat!” 
pillér kerül ki-
dolgozásra és 
ez az egyetlen 
uralkodó erő, 

ott fel sem merül, hogy ennél több a teljes-
ség, hogy az élet nem csak egy folyamatos 
teljesítmény és feladatorientált hely, hogy túl 
a feladatokon léteznek egyéni igények.

PÁLI PATRÍCIA

  Hol keressem?
  Anyaság alól felmentve
  Levehetem a lábáról Hölgyem? III./II.
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Az ilyen sorsot élő nők, mint egy feladat megol-
dó gépezet működnek és nem is gondolnak arra, 
hogy nekik is vannak emberi érzéseik, vágyaik és 
igényeik, melyiket meg lehetne fogalmazni.

Az “Építsd tudatosan önmagadat!” pillér telje-
sen hiányzik az életükből, ami hiányt azért nem 
élik meg hiányként mert nem is tudnak arról, 
hogy ez nekik is “járna”.

„Én = teljesítmény”

Az “Építsd tudatosan pályafutásodat!” pilléren 
nyugvó élet alapvető hatással van az ilyen sorsot 
élő nő teljes életére, az önmagáról alkotott képre 
és ezen keresztül az emberi viszonyaira.

“Én mondom - te teljesíted!”
Ilyen egyszerűen egy irányú a rendszer, ahol 

a kölcsönösség minden eleme kizárt! Persze le-
het lázadni, de annak súlyos következményei és 
szankcionált megtorlásai lesznek!

Egy kisiskolás beidegződés fogja alakítani az 
egész énképét és emberekhez való viszonyát.

Mindenkinek megfelelni és mindenki által fo-
lyamatosan értékelve lenni, ahol egy színtisztán 
egyoldalú viszonyrendszerben létezik az ilyen 
sorsot élő nő - ebbe szocializálódik bele egész 
életében, s ez lesz a norma.

Azaz, hogy a környezete elvárásokat és megol-
dandó feladatokat támaszt vele szemben, aminek 
meg kell felelnie.

A teljesítményt a környezet értékeli és ennek 
megfelelően rakja a jó tanuló - rossz tanuló ska-
tulyába.

Ez egy olyan hierarchikus viszony, amiben csak 
az egyik félnek - gyerekkorban a felnőttnek, a te-
kintélynek - lehetnek elvárásai, melyeket meg-

kérdőjelezés nélkül be kell teljesíteni. Mert, ha ez 
nem történik meg, akkor azt szankciókkal lehet 
súlytani.

Ilyen egyszerű a rendszer. Én feladatot adok, 
én elvárásokat támasztok és te azt teljesíted!

Én - a felnőtt - beraklak téged teljesítményed 
és érdemeid alapján a “jó gyerek” vagy a “rossz 
gyerek” kategóriába. És a szülők is így viszonyul-
nak az ilyen sorsot élő nőkhöz, lány gyermekük-
höz - jó gyerekem vagy, ha szépen teljesítesz, és 
értéktelen, ránk szégyent hozó gyerek vagy, ha 
nem megfelelően teljesítesz!

És az ilyen sorsot élő nőkre jellemző egy nagy-
fokú teljesítmény és megfelelési kényszer, amin 
keresztül a környezet a “tedd azt, amit én akarok” 
elvárását könnyen véghez is viszi és a nők elé állí-
tott folyamatos elvárásokkal és az elvárások telje-
sítése utáni megítélés rémével konstans sakkban 
is tartja ezeket a nőket.

Egy fókusza lesz az ilyen nőknek, hogy egy sta-
bilan tartott jó teljesítménnyel elkerüljék a nega-
tív visszajelzést, a rossz teljesítmény rájuk nézve 
súlyos következményét.

A képlet önmagukról nagyon egyszerű lesz:
“Jó vagyok, ha jól teljesítek és rossz vagyok, ha 

rosszul teljesítek!”

Ezért szeretnének az emberi kapcsolataikban 
is jól teljesíteni az ilyen sorsot megélt nők!

Ezért szeretnék, hogy emberi kapcsolataikban 
is megfeleljenek a másik ember elvárásainak - 
bármi áron!

Teljesíteni kell ahhoz, hogy szeressenek.
Én önmagamban, saját jogomon értéktelen 
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vagyok, az a produktum, amit kiadok a kezemből, 
csak azáltal leszek mérhető és értékelhető!

És kizárólag annak lesz értéke, amit egy másik 
ember felém támasztott igényeinek teljesítésével 
értem el!

Én magam nem tudok értéket teremteni, én 
magam nem tudok saját jogomon olyan teljesít-
ményt nyújtani, aminek validált értéke lenne a vi-
lág számára! Csak és kizárólag másokon keresztül 
tudok értéket teremteni és értéktelen énemet ér-
tékkel felruházni!

Mert hogy is megy az iskolában ez?
Érdemjegyet feladat, dolgozat teljesítésére le-

het kapni. Olyan feladat és dolgozat teljesítésre, 
amit a tanár adott. Mert hiába csinál egy gyerek 
bármennyi feladatot saját magától meg, annak 
nem lesz semmi értéke, abból nem lesz semmi-
lyen jegy az ellenőrzőbe! Pontosabban lesz, ha a 
kijelölt feladat helyett csak ilyen maga szórakozta-
tására megcsinált feladatok készülnek el - ebből 
lesz a házi feladat hiány egyes.

Azt kell csinálom, amit nekem mondanak, amit 
nekem feladatul kiszabnak, mert ha nem csinálom 
meg, vagy nem ezt csinálom meg - hanem helyet-
te mást, amit én szeretnék -, annak negatív követ-
kezményei és szankciói lesznek rám nézve!

Teljesíteni kell és pontosan azt kell csinálni, amit 
és ahogy elvárnak tőlem - függetlenül a saját igé-
nyeim diktálta vágyaitól - azért, hogy elfogadható 
legyek!

Mert ebben a teljesítmény alapú szemléletben 
az az érzés, az a tudat dominál és válik uralkodóvá, 
hogy értéket kell teremteni ahhoz, hogy hozzám 
értéket lehessen rendelni és ezt az értéket újra és 
újra meg kell teremteni, mert annak érvényessége 
elvész!

Azért, mert kitűnő tanuló voltam idén, nem je-
lenti azt, hogy automatikusan az leszek jövőre is! 
Azért újra meg kell dolgozni és úgy kell érte meg-
dolgozni, hogy kitűnőek legyenek újra azok a je-
gyek, mert ha nem azok, akkor a múlt kitűnősége 
középszerűségre változhat idén!

Teljesítményem alapján leszek jó vagy rossz 
ember.

Az érdemjegyek értékítéletek felettem arról, aki 
vagyok és amit érek!

A kettes akkor is kettes, ha lusta volt a gyerek és 
nem tanult és ennyire emlékezett, de akkor is pont 
ugyan azt éri, ha a legnagyobb szorgalommal és 
odaadással felkészülve ez volt a maximum, amit a 
gyerek önmagából ki tudott hozni!

A bizonyítványban pont ugyanazzal az értékkel 
bír, függetlenül az emberi háttértörténettől!

Nincs bocsánat, nincs egyéni sorsra való tekin-
tet, csak számok vannak és nyers tények!

Szóval, ha az ilyen sorsot megélő nő, lány jó 
szeretne lenni, akkor csak egy lehetősége van, 
hogy stabilan jól teljesítve fenntartsa a jó gyerek 
státusztát, ezzel elkerülve a rá nézve végzetes 
szankciókat!

Mert lehet nem tökéletesnek lenni, csak nem 
éri meg, mert annak nyoma lesz, annak negatív 
következménye lesz! Mert ki szeretne egy rossz 
gyereket?

Lényegtelen minden emberi szempont, fölös-
leges magyarázkodás, minden humán tényező! 
A számok magukért fognak beszélni és mint élő 

lenyomatként fognak egy megkérdőjelezhetetlen 
képet kirajzolni az emberről, ahol a jó az jó lesz és 
a rossz az rossz!

Nagyon egyszerűen, tehát az ilyen sorsot megé-
lő nő egy dolgot tanul meg, ha jó ember akar lenni 
a világ szemében, akkor teljesítenie kell a környe-
zet felé támasztott elvárásait!

És hogy ez az iskolás szemlélet hogyan fog ki-
hatni az ilyen sorsot élő nő alap emberi kapcsola-
taira és a csúcskategóriásnak számító párkapcso-
latára?

Két fő módon!
Az egyik, hogy az ilyen sorsot élő nő mindig 

más által lesz választva, a másik fél fog nyitni és 
kapcsolatot – legyen szó baráti kapcsolatról vagy 
párkapcsolatról – kezdeményezni. 

A másik fő jellemző, hogy az ilyen sorsot élő 
nő nem egyenrangú félként lesz jelen kapcsola-
taiban, hanem mint az iskolás beidegződéséből 
adódóan folyamatosan teljesíteni akar a másik fél 
számára.

Hogy mindezek fényében hogyan alakulnak 
párkapcsolatai? Erről mesélek legközelebb!
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https://ronaikatalin.hu/konyvrendeles/
https://www.solumination.com/
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DUDÁS DIÁNA

Mi tart bent valakit
egy bántalmazó csoportban?

A kívülállók számára általában azt a legnehezebb megérteni, hogy hogyan kerül be valaki egy 
szekta hálójába, és miért marad ott akkor is, ha ez a döntése már nyilvánvalóan rossz irányba viszi 
az életét. 

A szcientológia esetében – mi visz rá valakit 
arra, hogy higgyen a meglehetősen irreális ígé-
reteknek és ezt követően a kudarcok, a család 
ellenkezése és a rossz sajtó ellenére kitartson 
emellett? A „rossz társaságba” keveredés meg-
magyarázható egy gyenge pillanattal vagy ér-
zelmi hullámvölggyel, de azt már tényleg nehéz 
megérteni, hogy a nyilvánvaló figyelmeztető je-
lek ellenére miért marad ott valaki. 

Sokszor elhangzik a szcientológiával (és más 
hasonló szervezetekkel) kapcsolatban az a vád, 

hogy „agymosásnak” vetik alá a hívőket. Én nem 
szeretem ezt a kifejezést, mert azt sugallja, hogy 
kényszerítéssel és erőszakkal veszik rá az embe-
reket gondolkodásmódjuk megváltoztatására. A 
szcientológia sokkal kifinomultabb módszerekkel 
dolgozik, mint a testi erőszak. Nevezzük ezért in-
kább „mentális manipulációnak” azon módszerek 
összességét, amelyekkel a szekta fokozatosan át-
veszi az irányítást tagjai élete felett.

Tehát úgy marad valaki szcientológus, hogy 
áldozatul esik valamelyik alattomos befolyásolási 
technikának.
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A befolyásolás 4 fő területe

A káros manipuláció onnan ismerszik meg, 
hogy célja a függőség kialakítása a szekta/cso-
port felé, valamint az, hogy engedelmességre 
kondicionálja az egyént egy eszme vagy veze-
tő iránt. Ennek során igyekszik csökkenteni az 
egyén azon képességét, hogy önálló gondolatai 
legyenek a témáról (és ennek következtében ne 
is cselekedjen önállóan). A másik célpont pedig 
az egészséges kritikai érzék. 

Az ideális szektatag gondolati szinten sem ké-
pes objektíven szemlélni a helyzetét és kritizálni a 
szektát vagy annak vezetőjét. Elhiszi a szekta ösz-
szes hivatalos magyarázatát és megvédi a védhe-
tetlent is. Immunis azokra a kísérletekre, amelyek 
eltávolítanák őt az eszmétől vagy a szektától. 

A pajzson természetesen van rés. A manipulá-
ció ellenszere a manipulációs módszerek ismere-
te, hogy azok hatását csökkentő vagy semlegesí-
tő ellenlépéseket tudjunk tenni. 

Steve Hassan nemzetközileg elismert szekta-
ügyi szakértő „Releasing the Bonds: Empowering 
People to Think for Themselves” című könyvében 
4 fő területet különített el, ahol manipulálják a ta-
gokat. 

Ezek a következők: viselkedés, információk, 
gondolatok, érzelmek.

Fontos megérteni, hogy egy-egy szektára nem 
feltétlenül érvényes a következő lista valamennyi 
pontja. Ez mindössze azon módszerek felsorolá-
sa, amelyet az ilyen szervezetek használnak tagja-
ik manipulálására.

Viselkedés

A szekták szigorú szabályokkal és előírások-
kal szabályozzák be az egyén mindennapi életét. 
Meghatározhatják például, hogy hol, hogyan és 
kivel élhet és barátkozhat, milyen (színű) ruhákat 
viselhet, milyen lehet a hajviselete, mennyit alhat. 
(Nekem személy szerint állandóan kritizálták, ha 
pirosra voltak festve a körmeim.) Bizonyos ese-
tekben teljes pénzügyi függésben tartják tagja-
ikat, és folyamatosan teendőkkel látják el, hogy 
kevés vagy semmi idejük ne jusson pihenésre 
és szórakozásra - és így a gondolkodásra sem a 
szektáról és az életükről.

A viselkedés szabályozásához tartozik, hogy 
engedélyt kell kérni a nagyobb döntések meg-

hozatalához, és kérésre be kell számolni gondo-
latainkról, érzéseinkről és tevékenységeinkről a 
feletteseknek vagy arra kijelölt tisztviselőknek. 
Az ilyen szervezeteknél létezik a jutalmak és bün-
tetések egy rendszere is, melynek végső célja a 
viselkedés módosítása, a csoport gondolatvilá-
gának rákényszerítése az egyénre, az egyénies-
kedés és saját gondolatok elfojtása.

Információk

Az ilyen szervezetekre jellemző, hogy szándé-
kosan megtévesztik tagjaikat; például azzal, hogy 
visszatartanak fontos információkat a szervezetről 
és tanairól (titkos, „bizalmas” szintek stb.), vagy 
elferdítik azokat, hogy elfogadhatóak legyenek a 
tagok számára (pl. a szekta alapítójának kozmeti-
kázott életrajzával).

Közös vonás szintén a szektán kívüli informá-
cióforrások használatának tiltása, illetve ezek mi-
nimalizálása. A médiából és az internetről való 
tájékozódást nem ajánlják vagy tiltják, a szektát 
kritizáló forrásokat tilos olvasni, a volt tagokat 
igyekeznek elhitelteleníteni az aktív tagok szemé-
ben. Az információkat kategorizálják, nem min-
den érhető el szabadon a szervezeten belül. A 
vezetőség dönti el, hogy ki miről tudhat. 

Fontos eszköz továbbá a tagok arra való báto-
rítása, hogy besúgóként segítsék a vezetőséget. 
Ennek részeként előfordulhat, hogy egy tapasz-
talt „segítőt” állítanak az új tag mellé megfigyelé-
si célzattal. A hivatalos irányvonaltól eltérő gon-
dolatokat, érzéseket és cselekedeteket pedig 
jelenteni kell a vezetőségnek.

Az ilyen szervezetek nagy mennyiségű infor-
mációs és propagandaanyaggal árasztják el a 
világot, rengeteg hírlevelet, magazint, újságot, 
audio- és videókazettákat, DVD-ket gyártanak ta-
naik terjesztésére.

Az információ területéhez tartoznak az etikát-
lan visszaélések a meggyónt bűnökkel, melynek 
része a „bűnökkel” kapcsolatos információk hasz-
nálata a saját identitás és az önálló személyiség 
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feladásának elősegítésére, illetve a meggyónt 
bűnök manipulációs célzatú felhasználása; nem 
létezik a megbocsátás vagy a felmentés intézmé-
nye, újra és újra előveszik a tagokat ugyanazokért 
a hibákért.

Gondolatok

A gondolkodás befolyásolásának célja elérni, 
hogy az egyén a csoport tanításaira a végső és 
egyetlen igazságként tekintsen. A végletekben 
történő (fekete-fehér) gondolkozást erősítik és 
van egy pontos ellenségkép, amely ellen az adott 
szervezet harcol.

A szektán belüli speciális szóhasználattal pe-
dig a további gondolkodást kísérlik meg leállí-
tani. A kívülállók vagy bizonyos típusú emberek 
felcímkézésével irtják a kétkedést, és speciális 
belső szakszavakkal szűkítik le a világ megértését 
és korlátozzák a szervezet tanaira a megismerhe-
tő igazságot. Ezeknek az a szerepük, hogy az élet 
összetett és bonyolult dolgait egyszerű közhe-
lyekre és jelzőkre lehessen redukálni.

Igyekeznek azzal erősíteni a rendszerbe vetett 
hitet, hogy a negatív gondolatokat leállítják, csak 
jó gondolataik lehetnek a szervezetről. A racioná-
lis elemzést, a kritikus gondolkozást és a konst-
ruktív kritikákat elvetik és támadásnak állítják be, 
azok megfogalmazóját pedig bűnösnek.

Ezekben a szervezetekben tilos a vezető, a 
tanítások és az irányelvek megkérdőjelezése, és 
nem létezik szerintük olyan más eszmerendszer, 
amely hasznos vagy jó lenne.

Érzelmek

A szektákra jellemző az egyén érzelmi tarto-
mányának szűkítése, érzelmeinek manipulálása. 

Megpróbálják elérni, hogy problémák esetén az 
illető úgy érezze, hogy azokért kizárólag ő a fe-
lelős, sosem a vezető vagy a csoport. Gátlástala-
nul rájátszanak a bűntudatra, és adott dolgokkal 
kapcsolatban felkeltik azt – ilyen bűntudatkeltés 
például az identitással kapcsolatos bűntudat felé-
lesztése: ki is az illető (azt érzékeltetve, hogy nem 
a képességeinek megfelelően teljesít), milyen a 
családja, a múltja, milyen csoportoknak volt tagja, 
hogy gondolkodott és cselekedett.

Gátlástalanul rájátszanak továbbá a félelmek-
re is. Ilyen félelmek lehetnek: félelem az önálló 
gondolatoktól, félelem a „külső” világtól, félelem 
az ellenségektől, félelem az „üdvözülés” v. „meg-
váltás” lehetőségének elvesztésétől, félelem a 
csoport elhagyásától vagy az onnan történő kikö-
zösítéstől és a félelem a rosszallástól.

Előfordulnak továbbá a szélsőséges érzelmi 
állapotok, és a tevékenységek része a „bűnök” ri-
tuális és gyakran nyilvános meggyónása, szintén 
érzelmi manipulációs célzattal.

Ilyen eszköz még a fóbiák beültetése, irracio-
nális félelmek programozása az elmébe, amelyek 
célja a csoport elhagyásának vagy a vezető meg-
kérdőjelezésének megakadályozása. A manipu-
lált személy képtelen elképzelni egy olyan jövőt, 
ahol pozitív és teljes életet képes élni a csoport 
nélkül is.

Elhitetik vele, hogy a csoporton kívül lehetetlen 
boldognak lenni, és rettenetes következményei 
vannak a csoport otthagyásának. A csoportot elha-
gyókat megbélyegzik és kiközösítik. Szerintük nem 
létezik elfogadható indok a csoport elhagyására 
és akik mégis távoznak, azok a csoport szempont-
jából a következő kategóriába esnek: „gyenge”, 
„fegyelmezetlen”, „nem elég spirituális beállított-
ságú”, „világias”, „a család vagy egy tanácsadó által 
végrehajtott agymosás áldozata” stb.

Ha Ön vagy hozzátartozója szcientológiával 
kapcsolatos problémás helyzetbe keveredett és 
segítségre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot 
a Clarus Animus alapítvány munkatársaival:

 www.clarusanimus.eu oldalon.

Ha a szcientológiával kapcsolatos személyes 
történetemet szeretné megismerni, szeretettel 
ajánlom Az én szcientológia sztorim című köny-
vemet, mely elérhető a Libri, Líra és Anima köny-
vesboltokban, illetve a www.dudasdiana.hu web-
oldalon.

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

Még több utazási élmény és tipp:  https://in-my-backpack.com/

https://www.facebook.com/csakpozitivanmagazin
https://www.instagram.com/csak_pozitivan_magazin/
https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
https://in-my-backpack.com/
https://in-my-backpack.com/
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PÁLI PATRÍCIA

A bárányok hallgatnak! 

Pedig tudnotok kéne, hogy nem a ti hibátok!

A bántalmazás lélektanának nyomában
A kéregető effektus III./II.

De ott van a kérdés, hogy mi miatt tud a bán-
talmazói viselkedésforma fennmaradni, miért 
nem tudnak a bántalmazottak és a bántalmazás-
sal egyet nem értő embertömegek úgy fellépni, 
hogy visszaszorítsák ezt a bántalmazói viselke-
désformát?

Mi miatt tud egyre nagyobb teret nyerni a bán-
talmazói lét, mikor elméletileg oly sokan vannak 
ellene?

Miért tud fennmaradni egy olyan viselkedés-
forma, ami fájdalmat okoz és ártó voltával csak 
rombol?

Miért gondolja oly sok ember, hogy tehetetlen 
és erőtlen, hogy megállítsa ezt a destruktív folya-
matot?

Mit szólnál, ha azt mondanám, hogy az áldo-
zatok és mi a potenciális áldozati alanyok tartjuk 
életben és legalizáljuk a bántalmazók bántalma-
zói életformáját, vagy mondhatnám úgy is, hogy 
tálcán kínáljuk fel önmagunkat bántalmazotti 
alanyként a bántalmazó számára, hogy tegyen 
velünk bármit, amit és ahogy csak akar.

“A bárányok önként mennek a 
vágóhídra, mert véráldozatukért 
üdvözülést várnak!”

2x3
pontban
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Mert ez a “Wi-Fi barátság” - ahogy én ezt a 
jelenséget elneveztem - lényege és esszenciája.

“Használj engem szabadon!”

Wi-Fi barátság
Én adom, te használod (szabadon)!

Mi a Wi-Fi lényege?
Hogy szabadon rendelkezésre bocsájtom az 

erőforrásaimat bárki számára szabadon, minden-
fajta ellenszolgáltatás nélkül.

Ingyen adom annak, aki csak akarja, annyit 
amennyit csak akar belőlem.

Nem érdekel ki vagy, milyen céllal érkezel, 
mire használod fel az én erőforrásaimat, nem ké-
rem, hogy köszönd meg vagy, hogy legközelebb 
te adjál nekem.

Felajánlom magam használatra, mert nekem 
korlátlan erőforrásaim vannak.

Szeretni és szeretve lenni az a főkategóriás 
emberi érzés és állapot, amire mindenki vágyik - 
gyakorlatilag bármi áron.

És mint minden vágyhoz ehhez is tartozik egy 
félelem, aminek tudatos elkerülése áll a felszínen 
megjelenő cselekedetek mögött.

A félelem, ami itt nem más, mint a magány-
tól, egyedülléttől, a nem szeretettség érzésének 
megélésétől való félelem.

És hogy ez a félelem valóra ne váljon, van egy 
tökéletesnek tűnő megoldás, amivel fel lehet 
építeni a szeretve vagyok illúzióját, ahol, ha nem 
tudatosítjuk, hogy milyen árat fizetünk a figyele-
mért, amit kapunk, akkor tényleg ott marad az ér-
zés, hogy szeretve vagyok!

Mert a “Wi-Fi” elven működő ember azt éli 
meg, hogy mindössze két választása van, vagy 
teljesen egyedül marad vagy feltétel nélkül min-
dent megad bárkinek és akkor ezáltal átélheti a 
“szeretve” vagyok, a „valaki figyel rám” érzését.

Ha az egyedüllétet és a magányt választja, ak-
kor teljesen bezáródik körülötte minden ajtó, a 
csend nyomasztó súlya telepszik rá életére. Ere-
je és energiája semmibevesző, passzívan pangó 

erőforrás lesz, ami kihasználatlanul fog állni és 
még nyomasztóbb tükörként fog a “Wi-Fi” típusú 
ember előtt állni, rivallva élete félelmetesen értel-
metlen voltának végtelen történetét.

Ez a nyomasztó vízió fogja végül, az úgyis min-
den mindegy állapotot a korlátlan hozzáférhető-
ségű “Wi-Fi” állapot felé terelni.

Hiszen minden jobb a csendbe fúló magánynál. 
Minden jobb a semmibe vesző értelmetlen-

ségnél.
Ingyen erőforrásra mindig szükség lesz.
Ingyen erőforrásra pillanatok alatt rátalálnak 

az emberek és az üres tér hirtelen életteli üde 
pezsgéssé változik.

A “senkinek nem kellek” érzését a “mindenki 
engem akar” megtapasztalt létélménye váltja fel.

Micsoda üdítő változás!
“Ha úgyis a semmibe veszne, értéktelen pan-

gásban lenne minden erőforrásom, ahhoz képest 
micsoda ajándék, hogy random emberek lekötik 
minden erőmet!” - ezt éli meg a”Wi-Fi” eleven 
működő ember.

És a nihil kínzó éhezéséhez képest néha még 
jutalomfalatban is része van az ilyen típusú em-
bernek.

Azt, hogy saját jogán fogják őt szeretni és egy 
kölcsönösségen alapuló kapcsolatba tud kerülni 
az egy teljesen hihetetlen forgatókönyv az ilyen 
típusú ember számára.

https://www.kalacskaviola.hu/
https://biorose.hu/termekek/


94   CsPM

Ezért értékeli túlon-túl nagyra a néha jövő ju-
talom falatokat és ezért nem tud határt szabni a 
nem megfelelő módú “Wi-Fi” használatnak.

Hiszen - bármilyen furcsán is hangzik -, van az 
a helyzet, mikor a semminél még a fájdalom is 
jobb!

Hiszen - bármilyen furcsán is hangzik -, van az a 
helyzet, mikor az önfeláldozás nemes áldozatnak 
tűnik!

A szeretve és mások által értékelve vagyok 
érzése mindent felülír és pontosan ez nyit széles 
kapukat a bántalmazó emberek számára. Hiszen 
csak gondoljunk bele a “Wi-Fi” elven működő 
ember által deklarálva tehet meg bármit, azaz 
nyer a másik által legalizált formát a bántalmazó 
viselkedése, ami alól - még ha akarna se tudna - 
kihátrálni a szabad és korlátlan erőforrást nyújtó 
“Wi-Fi” elven működő ember!

És ezt mindkét fél részéről megerősíti alapvető 
működési elvük.

A “Wi-Fi” elven működő ember 3 fő működési 
elve tartja ezt fent:

1) Nem érzi értékesnek önmagát
Éhen lehet halni a legnagyobb kincs birtoká-

ban is! Azaz, ha az ember nem tudja aktívan hasz-
nálni értékeit, akkor az egy idő után egy olyan 
passzív értékké válik, ami sok önkételyre alapot 
adó kérdést vet fel, amire sajnos legtöbbször 
nem megnyugtató válasz érkezik.

Mert, ha értékes vagyok - és mondjuk ennek 
tisztán a tudatában vagyok -, akkor is kell erre kül-
ső megerősítés, olyan emberek akik meglátják 
bennem az értéket és egy kölcsönösségen ala-
puló kapcsolat keretében folyamatosan működ-
tethetőek lesznek ezek az értékek.

De ha senki nem veszi észre bennem az érté-
ket, akkor jönni fognak a saját értékességemre 
vonatkozó önelemző kérdések!

“Tényleg értékes vagyok én?”
“Jól látom, hogy milyen értékek vannak ben-

nem?”
“Lehet, hogy rosszul ítélem meg saját értéke-

imet?”
És a feltett kérdésekre - mivel külső cáfolat 

nem érkezik - egy folyamatosan lefelé tendáló 
válaszsor érkezik, azaz egy egyre értéktelenebb 
és sötétebb énkép sziluettje kezd kirajzolódni!

Így jut el a “Wi-Fi” elven működő ember egy 
önmagát teljesen értéktelennek megélő ember 

képéig, ami a magány miatt nap, mint nap újra 
validálódik.

2) Nem tud énhatárokat fenntartani
Mert, hogy talán nincsenek is énhatárai egy „Wi-

Fi” elven működő embernek, hiszen semmi olyan 
értéket nem tud önmagában felfedezni, amit vé-
delmezni kellene, ami köré védőhálót kellene von-
nia és tematikus terv alapján óvnia kellene.

Mert minden, ami határ, még nagyobb rémü-
letet vált ki a “Wi-Fi” elven működő emberből, 
hogy ezzel is csak elmagányosítja magát. Hogy 
maga köré épített énhatárokkal esetleg elzárja 
magát az iránta esetlegesen érdeklődőktől vagy 
nézhetjük a másik oldalról, hogy kizárja a felé 
közlekedő embereket. És bármi, ami a még na-
gyobb elmagányosodás lehetőségét, veszélyét 
rejti magába, azt nyilván az ilyen típusú ember 
mérhetetlen veszélyként éli meg.

3) Nem tud nemet mondani
Mivel önként ajánlja fel magát és erőforrása-

it használatra, milyen indoka is lenne arra, hogy 
bárkinek, aki használni kezdi erőforrásait végül 
nemet mondjon!
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És ott a veszély, hogy ha egyszer nemet mond, 
akkor végleg elvágja magát a világtól, hiszen, ha 
híre megy annak, hogy nem megfelelő módon 
bánik az ő erőforrásait használó emberekkel le-
het, hogy egy lavinát elindítva mindenki elfordul 
tőle. És ez a globális félelem felülírja az esetleges 
lokálisan megélt kellemetlenséget.

A bántalmazó ember pedig ezzel a környeze-
ti felhatalmazással megkapja működési elveinek 
legfőbb mozgatórugóját, az “uralkodni fogok fe-
letted és te tehetetlenül fogsz sodródni ebben a 
helyzetben” állapotot, aminél ideálisabb játékte-
rületet nem is kaphatna.

3 ponton lesz teljesen bebiztosítva bántalma-
zói viselkedésében.

1) Tudni fogja biztosan, hogy áldozata 
képtelen lesz bármi fajta ellenállást tanú-
sítani

A bántalmazó ember pontosan tudja, hogy 
milyen típusú embert kell áldozatul ejteni és erre 
van egy nagyon egyszerű képlete.

Olyan gyenge és magányos - vagy nagyon 
gyér és laza szociális hálóval rendelkező - ember 
kell neki, akit szinte minden erőfeszítés nélkül 
prédájává tud tenni.

Azaz egy teljesen védtelen ember az ő tökéle-
tes áldozati alapanyaga.

És az ilyen embernek se ereje, se kidolgozott 
stratégiája nincsen a bántalmazás ellen.

Még ha tudná is, hogy mit kellene mondania, 
hogy megállítsa a bántalmazót, sem lenne bá-
torsága megtenni azt, hiszen önmagát értékte-
lennek érzi egy “Wi-Fi” elven működő ember! És 
ha ő értéktelen, akkor milyen alapon merne szót 
emelni önmaga mellett egy saját értékességének 
maximálisan tudatában lévő emberrel szemben?

Így menetel be minden ellenállás nélkül a bán-
talmazó a “Wi-Fi” elven működő ember életének 
legmélyére és veszi át a totális hatalmat felette!

2) Tudni fogja biztosan, hogy senki nem 
fog áldozata segítségre sietni

Mivel senki nincs áldozata körül, semmilyen 
olyan ember, aki aktív lépéseket tenne esetleges 
megmentésére, ezen a ponton is biztos terepen 
mozog a bántalmazó.

Nem kell senkivel szemben megküzdenie és 
ami még fontosabb, senki nem fog rálátni bántal-
mazó tetteire, azaz a legnagyobb titokban marad 
minden sötét tette.

Ennél nagyobb biztonságban nem is lehetne 
a bántalmazó!

Ennél nagyobb inkognitóban nem is marad-
hatna, ami alapja egy hosszú és végtelen szám-
ban megismételhető bántalmazói viselkedésnek!

Hiszen egy arctalan, a világ számára nem léte-
ző ember története kit érdekelne és ki állna ki egy 
vadidegen mellett?

Senki!

Hiszen egy arctalan, a világ számára nem lé-
tező ember bántalmazás utáni megsemmisülése 
kinek tűnne fel?

Senkinek!
Így biztosítja be magát a bántalmazó, hogy a 

felszínen megtartva erkölcsösen feddhetetlen lé-
tét a háttérben megtehesse bántalmazó lépéseit 
- szabadon és a lebukás kockázata nélkül.

3) Tudni fogja biztosan, hogy áldozata 
képtelen lesz kimenekülni ebből a hely-
zetből

És ha arra képtelen egy “Wi-Fi” elven működő 
ember, hogy megvédje önmagát és személyes 
határain kívül tartsa a bántalmazót, akkor az telje-
sen nyilvánvaló, hogy kitenni az életéből a bántal-
mazót még kevésbé lesz ereje! Mert addigra már 
a bántalmazó tematikusan beette magát a “Wi-
Fi” elven működő ember életébe, ráadásul tette 
azzal a legalitással, hogy a “Wi-Fi” elven működő 
ember önként engedte be, mondhatni invitálta a 
bántalmazó embert, hogy használja őt szabadon. 
És innentől kezdve már “jogalapja” sincsen a “Wi-
Fi” elven működő embernek, hogy kitessékelje a 
bántalmazót az életéből, hiszen ott lesz a végte-
lenszer ismételhető mondat, hogy:”Te akartad, 
hogy így legyen!”

És ez egy, amúgy is énhatárok nélkül élő em-
ber számára olyan megsemmisítő mondat, ami 
ellen küzdeni esélye sincs!



https://italwax-szalon-budapest.business.site/
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GÓDOR ANITA

Jó reggel(i)t! 
(last minute utazás a reggeliző asztal körül)

Elrepült a nyár, jönnek újra a szürke hétköz-
napok. 

Lassan, de biztosan visszarázódunk majd a 
megszokott kerékvágásba, és jön az agyalás, 
hogy mi kerüljön a gyerek tízórais dobozába. 

Kisprücskök van, hogy 8-10 órát tölt távol nap-
közben, (éljenek a különórák) és az Országos 
Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet fel-
mérése szerint egyötödük, a 15 éven felülieknek 
pedig a fele(!) indul iskolába reggeli nélkül. 

Pedig a kimaradt reggeli nemcsak az iskolában 
való teljesítményre, de hosszú távon az egészsé-
gére is negatív hatással van. 

Ne legyünk naivak, hogy ha a reggeli, tízórai 
és uzsonna helyett pénzt adunk a gyereknek, ak-
kor eszik majd rendesen… Biztos, hogy nem a 
szalámis szendót -uborkával- fogja választani a 
sulibüfében, hanem a nassolni valót, némi cukros 
lével (alaposan) leöblítve!

Minden nap.
Nem diabos, hanem felelős szülőként mondom, 

SOHA ne engedd el a gyereket reggeli nélkül. 
Persze, ha már kiskamasz, akkor elbaltáztad, 

mert nem, vagy nehezen bírod rá a változtatásra, 
de soha nem késő a helyes útra terelni! Jó, kicsit 
olyan ez, mint, amikor nem a telefonját veszed 
el egyből, csak a töltőt. Amíg van töltöttség, be-
szélhetsz neki, amit akarsz, de egyszer lemerül… 
és, ha lassabban is, de célba érsz, hiszen, akkor is 
éhes lesz, ha nem támogatod anyagilag a helyi 
iskolabüfét, és előbb vagy utóbb, de meg fogja 
enni, amit csomagoltál.

Nagyon fontos, hogy ne úgy élje meg, hogy 
akkor most te jól kibabráltál vele. Olyanok kerül-
jenek a dobozba, amiket tudod, hogy szeret, és 
szívesen megeszik, mert azzal se vagy előrébb, 
ha a doboz tartalma jó esetben elosztogatásra 
kerül, rosszabb esetben meg a kukában landol. 

https://italwax-szalon-budapest.business.site/
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A cserekereskedelem belefér. Amikor Kispan-
ka már unta a banánt (mert az én anyukám zöld-
séges volt), akkor szemrebbenés nélkül becserél-
tem egy rántottás zsömire, és mindenki örült!

„A gyereknevelésben nem beszélni kell. 
Mondhatsz, amit akarsz, úgysem a szavaiddal - az 
életeddel mutatsz példát.” 

Nyírő András

Nagy közhelynek tűnhet, pedig egyáltalán 
nem az. 

Minden pillanat adás-vétel. Folyamatos moni-
torozásban telik a közös élet. 

Mutass példát a gyereknek! 
Te se hagyd ki a reggelit! (Diabosoknak egye-

nesen kötelező!) 
Az egészséges, rendszeres reggeli segít a fo-

gyásban, javítja a teljesítőképességet.
Alapszabály a reggelinél is, hogy a gyors fel-

szívódású szénhidrátok helyett a vércukorszintet 
stabilan tartó, összetett szénhidrátokat kell előny-

ben részesíteni. A fehérje és rostdús reggeli csök-
kenti az éhségérzetet, és az anyagcserére is jóté-
kony hatással van.

Mi kerüljön ébredés után az asztalra?

A lehetőségeknek csak az idő és a fantázia 
szab határt...

- Tojás (rántotta, tükörtojás, tojás muffin) friss 
zöldségekkel

- Zabkása 
- Zabgríz
- Turmixok
- Chia puding gyümölcsökkel és fahéjjal
- natúr joghurt tetszés szerint (fahéjjal, gyü-

mölccsel, diab lekvárral ízesítve)

...és amikor előre gondolkodunk süthetünk:

- kenyeret
- kalácsot
- zabkekszet
- granolát
- fahéjas vagy kakaós csigát

Ha már kenyér vagy péksüti…
Legyen teljes kiőrlésű!
A fehér lisztes péksüteményeket és a kenyérfé-

léket cseréld teljes kiőrlésű változatra. 
Ezek lassan felszívódó szénhidrátokat tartal-

maznak, amelyek nem hirtelen emelik meg a vér-
cukorszintet, hosszan eltelítenek, és kellő energi-
ával látják el a szervezetet.
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Zabpehely sok gyümölccsel
Nem a reggelizőpehelyről beszélek! Akármi-

lyen hangzatosan is hirdetik rostban és tápanyag-
ban szegények, ellenben rengeteg cukrot tartal-
maznak. Én a rostokban, tápanyagokban valóban 
gazdag zabról beszélek, amit különböző gyümöl-
csökkel, joghurttal és olajos magvakkal turbóz-
hatsz fel.

Tojás
Energiadús reggeli, ami rengeteg tápanyagot, 

B-, D-, E-vitamint tartalmaz, és változatos formá-
ban elkészíthető.

Nagyjából körbejártuk a reggeliző asztalt, lás-
suk, hogy mi kerüljön az uzsonnásdobozba. 

Mielőtt bármi is, álljunk meg egy pillanatra, és 
gondoljuk át, racionálisan. Ha gyomorrontást kap 
a gyerek vagy szalmonellás lesz egyből sulikez-
déskor, az nem annyira menő, úgyhogy a legfon-
tosabb, hogy a csomagolt étel a fogyasztásig ne 
romoljon meg. A tej- és hús alapú alkotókat tartal-
mazó szendvicseket, salátákat érdemes a tízóraira 
elfogyasztani, és erről maradéktalanul tájékoztat-
ni a kiskorút is.

Szendvics (teljes kiőrlésű kenyérből)
A szendvicseket, pékárukat érdemes szalvétán 

kívül nejlonzacskóba is betenni, hogy ne szárad-
janak ki. A zöldségek és gyümölcsök köszönik 
szépen elhéderelnek fogyasztásig egy jól záródó 
műanyag dobozban is. 

Pékáru (szintén teljes kiőrlésű)
Túrós táska, lekváros bukta, pizzás tekercs, ka-

kaós csiga… például. A legjobb természetesen 
az otthon sütött, ami nyomokban sem tartalmaz 
ízfokozót, tartósítószert és egyéb haszontalan-

ságokat, de nem ördögtől való az alkalmanként 
boltban vásárolt sem.

Müzliszelet
Uzsonnára tökéletes. Nem romlandó, gyors és 

hatékony energiapótlás edzés előtt, és nem mel-
lesleg csillapítja a gyerek édesség iránti vágyát is. 

Keksz
Hétvégén ofkórsz pont ráérsz sütni egy nagy 

adag kekszet is, ha gyermekélelmezésről van szó, 
így a jól záródó (gondosan eldugott) fémdoboz-
ból vethetsz neki néhány morzsát abból is a tízó-
rais dobozba.

Gyümölcs
Vitaminokkal és folyadékkal látja el a szerve-

zetet, és egy gyenge próbálkozást megér, hogy 
kiváltsuk vele az édességeket. A banán például 
kiválóan serkenti az agy működését, de kerülhet 
az uzsonnás dobozba alma, szemezett szőlő, ba-
rack is. Gondolom egyértelmű, hogy megmosva 
és darabolva.

Zöldség
Nem annyira javaslom közvetlen a szendvics-

be, mert eláztatja a zsemlét, így inkább vékony 
csíkokra vágva, kis zárható műanyagdobozban 
várakoztassuk sorsára.

És a legfontosabb!
Bár nem a dobozba zárva, de mindig legyen 

víz is a gyereknél! 
Nem, nem feltételezem, hogy fürdeni fog nap-

közben, de erősen ajánlott -cukros és diétás fütty-
fürüttyök helyett- csak és kizárólag vizet innia. 
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Sokat gondolkodtam, hogy mindezek után milyen receptet osszak meg veletek, de ma-
radjunk az alapoknál. Legyen ma kenyérsütés alapfok.

Igen. A kovászos kenyér sokkal szebb és finomabb.
De ez a kenyér is fehér, puha és a szénhidrát tartalma továbbra is verhetetlen és az elké-

szítése laikusok számára is gyerekjáték, mivel lisztkeveréket fogunk használni.

Diabestar Prémium minőségű Sütőkeverék Fehérkenyérhez
(csökkentett szénhidráttartalmú lisztkeverék. Cukorbetegek és fogyókúrázók is fogyaszthatják)
Hozzávalók (850 g kenyérhez):

500 g Diabestar Lisztkeverék
380 ml langyos víz
15 g friss élesztő

Elkészítés: Dagasszuk össze a hozzávalókat, letakarva 
kelesszük langyos helyen fél órát, majd dolgozzuk át és süs-
sük készre 220 fokon 30 perc alatt.

Az így kapott kenyér átlagos tápértéke:
Energia: 200 kcal
Fehérje: 20,7 g
Szénhidrát: 26,7 g
Zsír: 1,2 g
Élelmi rost: 7,3 g
Nátrium: 0,74 g
-------------------------------------------------------------------------------
Aki pedig szereti a magosat (énénén)...
Ugyan ennek a gyártónak van magos (Géniusz) kenyere, 

amiben 12,4 g szénhidrát van 100 g-ban. (Egy zsemlében 
30 g van miheztartás végett)

DIABESTAR Géniusz Kenyér Lisztkeverék Magos 
kenyérhez

Csökkentett szénhidrát tartalmú, rostban gazdag lisztke-
verék fogyókúrázók és cukorbetegek részére

Felhasználási javaslat:
500 g GÉNIUSZ Lisztkeverék
370 g langyos víz
14 g friss élesztő
A vízben oldjuk fel az élesztőt, majd öntsük a liszthez. 

Dolgozzuk össze, és dagasszuk a tésztát kb. 8-10 percig.
Alakítsuk a kívánt formára (kenyér, bagett, zsemle, kifli stb.)
Langyos helyen kelesszük a duplájára és előmelegített 

sütőben süssük 250 fokon 10 percig, majd vegyük vissza a 
hőfokot és 190 fokon süssük további 45 percig. A zsemlét, 
kiflit elég 25 percig sütni 190-200 fokon.

(Kenyérsütőgépben is elkészíthető!)
Az így kapott kenyér átlagos tápértéke 100 g-ban:
Energia: 275 kcal
Zsír: 13,14 g- ebből telített 1,74 g
Összes szénhidrát 12,46 g- ebből cukor 0,84 g
Fehérje 21,48 g
Élelmi rost 10,41 g
Só 1,2 g

Ugye, hogy semmi bonyolult?

Ha tetszett, kövessetek a Diab Di-
éta a la Panka Facebook oldalon, ahol 
megtaláljátok a többi reggelinek való 
receptet is!

https://www.facebook.com/diab.dieta.a.la.Panka
https://www.facebook.com/diab.dieta.a.la.Panka
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( („Ha azt gondolod, hogy valami nehéz, akkor az nehéz. Ha azt gondolod,
hogy valami könnyű, akkor az könnyű. Ha azt gondolod, hogy valami

nem könnyű, de nem is nehéz, akkor az nem könnyű és nem is nehéz.
De akkor milyen valójában? Menj, igyál egy kis vizet, és azután

rögtön rájössz, hogy a víz milyen, forró vagy hideg. Ne hozz létre
nehezet vagy könnyűt! Ne hozz létre semmit! Amikor csinálsz

valamit, csak csináld!”
                                                                                        Seung Sahn
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GÜRTLER SZILVIA

Talán ezzel a tudással születtem, vagy pusz-
tán más formában működöm, mégis évek óta 
egészen másképpen élek, mint a többség. Jó-
val kevesebbet fogyasztok, és nagyon tudatosan 
odafigyelek arra, miket használok. Jó ideje már 
rendszeresen arról beszélek, hogyan tudsz te is 
így élni, hogyan tudsz másképpen tekinteni az 
erőforrásokra, és ezzel egyúttal a költségvetésed 
helyzetén is javítani. 

Bár nem voltam tudatában annak, hogy a világ 
ide vezet, és nem volt egyértelmű az sem, hogy 
miért lesz fontos spórolni az áram-, gáz-, vagy víz-
fogyasztáson, egy erős belső késztetés volt ben-
nem, amitől úgy éreztem, hogy önmagunkért, a 
világunkért, a Földért fontos ezt megtennünk. 

Korántsem csak azért, mert a gazdasági hely-
zet ezt indokolja.

A Földnek is jó, neked is jó

Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ami 
nekünk jó, az a Földnek is jó. A tapasztalatok 
sajnos éppen az ellenkezőjét mutatják: amit 
jónak gondolsz magadnak, az sokszor a Föld-
nek nem jó, és ami a Földnek jó, azt legtöbb-
ször kevésnek gondolod az életedbe. 

Évek, évtizedek óta túlfogyasztunk, kizsi-
gerelünk és nem törődünk a következmé-
nyekkel. Látszat-intézkedésekkel bizony-
gatjuk, hogy mennyire környezet-tudatosak 
vagyunk, és lelkesen gyűjtjük külön zacs-
kókba a műanyag hulladékot, közben pedig 
ezerrel hűtünk-fűtünk, mindenhova autóval 
utazunk, és megannyi módon szennyezzük a 
Földünket.
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Erről beszélek a 10 pénzügyi tipp videómban 
részletesebben: https://youtu.be/D6HtFbZvhOk

 Azt látom, hogy elképesztő mértékű, és jórészt 
indokolatlan túlfogyasztásban vagyunk. Sokféle-
képpen és olyan változatosan teszünk önmagunk 
ellen, amivel egyben kizsigereljük és tönkre tesz-
szük a földet, így saját kis életterünket is. Mindezt 
olyan módon, amelyre egyáltalán nincsen szükség. 

Például túl sokat, rendszertelenül és egész-
ségtelenül táplálkozunk, utána pedig indul az 
edzési, fogyási hajsza, hogy visszanyerjük alakun-
kat, egészségünket, vitalitásunkat. 

Túl sok ruhát vásárlunk, amelyeket egyáltalán 
nem hordunk, szükségünk meg pláne nincs rá, 
aztán felháborodottan tiltakozunk, amikor gye-
rekmunkásokat látunk, 
vagy szeméthegyeket 
a kidobott, értékesítet-
len ruhákból. 

Fél évente, éven-
te technikai eszközö-
ket, autókat és egyéb 
kütyüket cserélünk, 
közben elborzaszt 
bennünket a roncste-
lepek, elhagyatott vas-
temetők látványa. 

A sort végtelensé-
gig tudnám folytatni, 
ám azt gondolom, te 
magad is tudod foly-
tatni önmagadnak. A 
(talán) fájó igazság az, hogy mi magunk hozzuk 
létre ezt az őrületet azzal, hogy részeseivé vál-
tunk, és aktív fogyasztói lettünk ezeknek a termé-
keknek. 

Mi történik, ha kevesebbet vásárolsz, keveseb-
bet fogyasztasz? Láncreakció indul, hiszen a nagy 

vállalatok csökkenteni fogják kapacitásaikat, mi-
vel kevesebbet tudnak értékesíteni. Ezzel mind 
a Földnek, mind tulajdonképpen neked jót tesz-
nek. Ám a felelősség korántsem csak a vállalato-
ké. Éppen ellenkezőleg: a felelősség a vásárlóké, 
a fogyasztóké, akik egyedi döntéseket hozhatnak 
arról, mit tartanak szükségesnek, megvásárlan-
dónak. 

Minél több tudatos vásárló, tudatos fogyasztó 
van a világban, annál biztosabb, hogy változást 
tudunk generálni. 

Ezért nem érdemes aggódni az elektromos 
áram áremelkedésén, benzinár emelkedésen, 
adózási változásokon és a többi újdonságon. 
Még ha furcsán is hangzik, ezt mi generáljuk, és 
valamiképpen jót is tesz nekünk. 

Merthogy annyira logikátlan és őrületes dol-
gokat művelünk ebben a világban, hogy elindult 
nemcsak bennem és többünkben a vágy, hanem 
végre a világban is mindaz a folyamat, amely 
megmutatja - mi több -, kikényszeríti, hogy végre 
egészen másképpen éljünk ebben a paradicsom-
ban, ami otthonunkul adatott. 

Mi történik akkor, ha akár a mostani, akár bár-
milyen korábbi és később bekövetkező helyzetre 

nem ellenségként és nem ellenállással tekintesz, 
hanem megértéssel és befogadással? Elfogadod, 
hogy most ez a helyzet, most így élünk, és köz-
ben felteszel kérdéseket: Hova vezet engem ez a 
változás? Mit mutat, és mit tanít nekem a változó 
helyzet? Meddig juthatok ezen helyzet által, ha 
képességeimre lehetőségeimre koncentrálok? 

https://youtu.be/D6HtFbZvhOk
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Az elmúlt tízen-húszon akárhány évben kiala-
kítottunk, és létrehoztunk egy olyan világrendet, 
amely tarthatatlan. Ennek a levét most isszuk, 
ám közös erővel, Föld-tudatos gondolkodással 
létrehozhatunk valami újat, valami olyat, amely 
harmóniában, a természeti renddel, az állatvi-
lággal, a növényvilággal, és a sztratoszférával 
együttműködve csodás, bőséges életet teremt 
mindannyiunknak. 

Eljött az ideje annak, hogy kevesebbet fo-
gyasszunk, és elgondolkodjunk azon, hogy az, 
amit eddig csináltunk, az vajon megfelelő-e a 
Földnek, és lakóinak. 

Más perspektívából, ha egy kicsit feljebb 
emelkedsz a megszokott életviteleden, és fent-
ről tekintesz erre a helyzetre, akkor a mostani 
változásokat olyan szemszögből láthatod, mi-
szerint ez a helyzet kifejezetten hasznos és a mi 
javunkra szolgál. 

Segíti azt, hogy levegőhöz juttassuk a Földet, 
hogy annyit használjunk, amennyire feltétlen 
szükségünk van, és túlfogyasztás helyett végre te-
remtésre, alkotásra, megőrzésre koncentráljunk. 

És ha ilyen szemmel tekinted a változásokat, 
akkor láthatod, hogy tulajdonképpen segítő 
energiákat kaptál ehhez. Segítséget ahhoz, hogy 
könnyedebben, zökkenőmentesebben valósul-
hasson meg egy olyan új világ, ahol a harmónia 
már nemcsak bizonyos természeti népek kiváltsá-
ga, hanem az egész emberiségé. 

Ha újfajta látásmódot kívánsz elsajátítani, és 
érdekel a pénzügyi tudatosság, akkor itt tudsz 
feliratkozni az 5 részes, ingyenes tréning soroza-
tomra: 

Pénzügyi tudatosság tréning: https://manna-
coach.com/5-napos-ingyenes-trening/

https://mannacoach.com/5-napos-ingyenes-trening/
https://mannacoach.com/5-napos-ingyenes-trening/
https://mannacoach.com/5-napos-ingyenes-trening/
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BLOGI

„Lesz egy Kapcsolódás!”
- avagy miért válaszd
a kommunikációt?

Aki valaha is dolgozott pultosként vagy felszolgálóként, jó eséllyel felszalad a szemöldöke a cím-
re… És biztos, hogy tisztában van azzal, hogy az ilyen „varázslós” rendelés számomra miért őrzi meg 
örökre a jelentőségét, hiába váltottam szakmát évekkel ezelőtt. E havi interjúalanyomnak köszönhető-
en azonban az elmúlt években megtanultam egészen másképp hallani az ilyesmit. És ami a legfonto-
sabb, másképp reagálni rá és másképp kommunikálni azokkal, akiktől hasonlót hallok.

2015-ben ért az a szerencse, hogy hosszú ide-
ig készülődve rá, végre alkalmam nyílt részt venni 
egy akkoriban még Átütőerő a kommunikációban 
elnevezésű tréningen. Bevallom az ott eltöltött 
hat hét alatt függő lettem. Kommunikáció füg-
gő. Olyan dolgokat tanultam meg ugyanis napi 
szinten beépíteni az életembe, amikről korábban 
még soha senkitől nem hallottam és minőségi 
változást jelentettek az életemben. Munkában, 
magánéletben, hivatali ügyintézésben egyaránt. 

Vagyis gyakorlatilag mindenben, ahol emberek-
kel kapcsolódva tudom elérni a céljaimat és akár 
én magam is segíteni másokat abban, hogy meg-
valósítsák a saját álmaikat.

Ez volt az oka, hogy beszélgetni hívtam ebben 
a hónapban azt, aki számomra azóta is a használ-
ható kommunikáció leghitelesebb szakértője. Fo-
gadják szeretettel kedves Olvasók Kreutz Zsoltot, 
akinek hivatása, hogy a kommunikáció területén 
szerzett tapasztalatai megosztásával segíti kap-
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csolódni azokat, akik nyitott szívvel és elmével 
hajlandók tanulni kommunikációról és értékesí-
tésről.

Miért a kommunikációt tartod az élet al-
fájának és omegájának?

Amikor a KAPCSOLÓDÁS tréning elején meg 
szoktam kérni a résztvevőket, hogy definiálják a 
kommunikációt, általában ilyeneket szoktak mon-
dani, hogy információátadás, beszélgetés, akik 
már egy kicsit tanultak erről, meg szokták említe-
ni a nonverbális kommunikációt is. De ez nagyon 
a jéghegy csúcsa.

A kommunikáció egy nagyon bensőséges do-
log. Szó szerint. Mert azt kommunikáljuk, amik 
vagyunk. Még pontosabban: nem tudunk mást 
kommunikálni, mint amik vagyunk. Igen, persze, 
lehet színészkedni, meg elfedni a valódi énünket, 
de akkor ez is pontosan arról szól, amik vagyunk. 
Kommunikációnk legtöbbször a különféle félel-
meinkről tanúskodik. A valódi kommunikáció az 
egyetlen lehetőség a kapcsolódásra egy másik 
emberhez. Igen a szemkontaktus, az érintés vagy 
egy ölelés is kommunikáció.

Vagyis a kommunikáció egy lehetőség arra, 
hogy kifejezzük, megmutassuk magunkat má-
soknak. Hogy elmondjuk a vágyainkat, a miért-
jeinket, hogy kifejezzük a szeretetünket, ezáltal 
megoldjuk a problémáinkat, hogy pontosítsuk 
az addig félreértett dolgokat. Ezáltal kerülhetünk 
szinkronba másokkal, ezáltal tudjuk a realitásain-
kat megmutatni egymásnak. Vagyis, hacsak nem 
remeteéletre készülünk, akkor a kommunikáció 
maga az élet.

Hogyan lettél értékesítőből kommuniká-
ciós tréner?

Úgy, hogy mindezt felismertem. Értékesítő-
ként kezdtem, aztán vezető értékesítő, majd cég-
vezető lettem, és 2003-ban elkezdtem főállásban 
értékesítőket képezni. Imádtam, de aztán jött a 
fejbekólintó igazság.

Rájöttem, hogy hiába adok egy értékesítő ke-
zébe egy technikát, egy módszert, ha nincs meg 
benne a vagányság, ha nincs megfelelő önbecsü-
lése, így nem tudja elég határozottan képviselni 
magát, akkor lófüttyöt sem ér az egész. Sőt, leg-
többször visszafelé sül el. Amikor azt mondom 

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


„üzletkötő”, a legtöbb embernek egy pejoratív 
jelző társul hozzá: erőszakos, nyomulós, tukmá-
lós, lyukat beszél mások hasába. Ez pontosan ab-
ból fakad, ha van eszköze, de nincs meg hozzá 
a magabiztossága, az önbecsülése. Ekkor válik 
az értékesítő agresszívvé. Emiatt kezdtem a tré-
ningeken nagyobb hangsúlyt fektetni az önfej-
lesztésre és a kommunikációra. Aztán ez lett a fő 
terület, a kommunikációs képzés. Az emberek 
túlnyomó része retteg a kommunikációtól. Má-
sok előtt megszólalni, elmondani az érzéseinket 
a párunknak, kiállni magunk mellett a főnöknél. 
Ezek a legtöbb embernek veszélyes dolgoknak 
tűnnek. Én viszont szeretném megmutatni, hogy 
a „Ne szólj szám, nem fáj fejem.” egy oltári nagy 
butaság!

Kikkel tudsz leginkább kapcsolódni a 
hivatásodnak köszönhetően? Kiknek lehet 
segítség az általad nyújtott tudás?

Egyszer egy konferencián feltettem a kérdést, 
hogy kinek vannak kommunikációval kapcsolatos 
félelmei? Egyetlen bátortalan kéz emelkedett fel 
a hátsó sorban. Na, jó, gondoltam, akkor játsszuk 
végig. Feltettem pár kérdést.

- Kinek jelentene gondot, ha most ide kijönne 
és pár percet beszélne magáról?

- Kinek ciki, ha a szomszédtól vissza kell kérnie 
a már rég visszajáró tartozást?

- Kinek van titka a párja előtt, mert van, amit a 
békesség miatt nem mer neki elmondani?

- Ki az, akinek gondot jelent nemet mondani 
egy szívességkérésre vagy fizetésemelést kérni a 
főnöktől?

Ennél a kérdésnél már az egész terem keze a 
levegőben volt. Ugyan nem számoltam meg, de 
úgy látszott. Szóval tele vagyunk félelmekkel, és 
én azokkal dolgozom a legszívesebben, akik le 
akarják tenni ezeket a félelmeket. Tudod, vannak, 
akik gyárilag könnyedén kommunikálnak sok em-
ber előtt, akik könnyedén felvállalják magukat, 
és vannak, akik elsajátítják. Én ez utóbbi vagyok, 
ezért könnyebben meg tudom érteni őket, mert 
régen én is rettegtem, ha meg kellett szólalnom.

Mit gondolsz a nagynevű, országosan is-
mert motivációs előadókról? Mennyire ér-
zed használhatónak az általuk közvetített 
„hurráoptimizmust” a mindennapi élet-
ben?

Értem, szóval provokálsz. („krajcosan” nevet). 
Na, jó, akkor beleállok, de nem tudok egyszerű 
választ adni, ezért engedd meg, hogy csapong-
jak egy kicsit. Korábban nagyon bosszantott ez a 
jelenség. „Gondod van? - Engedd el! - Fogadd 
el! - Tedd le a múltat, hogy lehessen jövőd. Stb-
stbstb…” Azért bosszantott, mert ezek az egy-
mondatos tanácsok nem adnak valódi megoldá-
sokat, hatásuk csupán arra a rövid időre érvényes, 
amíg együtt tapsolnak meg örülnek a megvilágo-
sodásnak, de hétfő reggel már jön a pofon. Ma 

már inkább úgy látom, hogy a zsák megtalálja a 
foltját. Jó értelemben. Ha valaki egy negatív pos-
ványban éli az életét, és a legjobb esti program, 
amikor a szomszéddal egy sör mellett kölcsönö-
sen kipanaszkodhatják magukat, akkor egy egy-
mondatos okosság, vagy egy amolyan ’párnaidé-
zet’ is kibillentheti és elindíthatja őt azon az úton, 
aminek a végén már mélymunka van. Ahol már 
az illető feltárja a saját sémáit, negatív program-
jait, hogy egy szabadabb életet élhessen. Amikor 
már „leválik” a tanítóról és önmaga motivációja 
lesz, nem függ attól, hogy minden hétvégén az 
első sorban csápoljon egy motikonferencián. 
Valószínűleg ez a kisebb része a közönségnek, 
de ezt a felelősséget nem kenhetjük a motiváci-
ós előadókra, hiszen felnőtt emberekről van szó, 
akiknek személyes felelősségük van abban, ho-
gyan irányítják az életüket, kinek hisznek és kiben 
bíznak. Szóval ezek a tanítók is hozzájárulhatnak 
az igazi változáshoz ilyenformán, elindítóként. 
Mondok erre egy személyes példát. 2005 végén 
egy motorbalesetből lábadozva álnéven írtam 
egy könyvet. Szerintem jó cucc, én úgy neveztem 
el, hogy önfejlesztő kisregény. Az olvasóktól is 
csupa jó visszajelzést kaptam. Két éve elolvastam. 
Megdöbbentem, hogy 15 év elteltével mennyi 
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mindent másképp látok, és bizonyos gondolato-
kat legszívesebben kitöröltem volna belőle. El is 
gondolkodtam azon, hogy visszahívom a könyvet 
a boltokból. Pár barátommal is beszéltem erről, 
és arra jutottam, hogy nincs ezen semmi szégyell-
ni való. Nem a gondolatok avultak el, hanem én 
magam változtam meg. És majd azok fogják a 
könyvet megtalálni, azok fogják hasznukra for-
dítani a könyv gondolatait, akiknek pont azokra 

van szükségük, akiknek ez jelenti a segítséget. 
Szóval ez sem szól másról, mint a kereslet/kínálat 
viszonyáról. Amíg van felvevő piac, addig lesznek 
tanítók. És minden zsák megtalálja a foltját, és 
mindannyian együtt fejlődünk. Gondold csak el, 
hogy ma már az életünk részévé vált egy csomó 
olyan dolog, amelyen 20 évvel ezelőtt a többség 
csak cinikusan nevetett. Bevonzani dolgokat, el-
engedni, elfogadni a történéseket, feldolgozni, 
meggyászolni azt, amit elvesztettünk, vagy éppen 
a karma fogalma is hétköznapi szavainkká lettek. 
És ez jó. Ez arra utal, hogy az emberiség gondo-
latiságában, kommunikációjában fejlődik. Szóval 
mindenkinek megvan a szerepe, mindenki hozzá 
tud tenni, együtt fejlődünk.

Mi SZERINTED a megoldás arra, hogy ma-
napság ne csak túléljünk, hanem élvezni is 
tudjuk az életet a sorra-rendre felbukkanó 
újabb kihívások közepette?

Röviden: a jelenlét. A jelenben maradni. És, 
látod, mindezt ilyen játszi könnyedséggel tudom 
mondani, no de megvalósítani ennél sokkal ne-
hezebb. Szinte minden, ami most történik brutá-
lis próba elé állít minket. Az elmúlt 2-3 évben a 
feje tetejére állt a világ. A pandémia, a gazdasági 
helyzet, a háború, az elszabaduló energiaárak, 
az infláció, a KATA törvény mind-mind azt súg-
ja, hogy változtatnunk kell az életmódunkon. Ha 
úgy veszem, akkor mindezek katalizálják a törté-
néseket, előbbre hozzák a halogatott döntése-
inket. Nagyon fontos, hogy a figyelmünket hová 

helyezzük. Ha az idő nagy részében a virtuális 
világban cenzúrázatlanul elénk öntött informá-
ciókat fogyasztjuk, előbb vagy utóbb elveszítjük 
a realitásérzékünket. Félni fogunk, stresszessé 
válunk. Gondold csak el, a hagyományos média 
azokkal a hírekkel tudja fenntartani a saját létezé-
sét, ami szélsőséges. Az senkit nem fog érdekel-
ni, hogy Mari néni és Józsi bácsi boldogan élnek 
Makkoshotykán. Katasztrófákkal, természeti csa-
pásokkal, drámával tudják átlépni az ingerküszö-
böt. Ha mindannyian ezeket fogyasztjuk, akkor a 
realitásunk az lesz, hogy a világ egy borzalmas 
hely, ahol nem érdemes élni. Ez alakul ki a saját 
elménkben. Ugyanakkor a közösségi oldalakon 
meg ezzel párhuzamosan azt is látjuk, hogy mi-
lyen sokan élnek áloméletet. Koktéloznak a ten-
gerparton, jó autókkal, luxusban fotózkodnak, jól 
néznek ki és boldogok. Egy totális káosz lesz a 
fejünkben, és olyan ideálok, aminek lehetetlen 
megfelelni. Nagyon fontos, hogy mindezekről le 
tudjunk kapcsolódni, és meg tudjuk alkotni a sa-
ját értékrendünket, a saját valódi vágyainkat, amit 
nem az előbb említett források diktálnak, hanem 
mi magunk akarunk. Ott legbelül. Nem akarok 

az észosztó szerepben tündökölni, mert engem 
ugyanúgy magával ragadnak ezek a dolgok, és 
én is sokszor elveszítem a realitásérzékemet, amit 
mindig csak tudatossággal sikerül visszaterelnem 
a valóság talajára. A valóság pedig a valóság. 
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Nem azt jelenti, hogy szőnyeg alá söpröm a ször-
nyűségeket, nem azt jelenti, hogy felveszek egy 
bájvigyort, és úgy csinálok, mintha minden töké-

letes lenne. Dehogy. Ez a tuti kudarc melegágya. 
Arról van szó, hogy mindezekkel a dolgokkal 
együtt képes vagyok a lehető legjobbat kihozni 
magamból. Hogy szembenézek a helyzettel, és 
nem félelemből reagálok rá egy reflex válasszal, 
hanem jelenben maradok, és higgadtan hozom 
meg a döntéseimet. Ha a tőzsdén elszabadul egy 
részvény, ott is tudni kell szembe nézni az eséssel, 
és meghozni a döntést: ha itt mindenképp bukni 
fogok, hogyan tudom optimalizálni a helyzete-
met, például a kevésbé rossz választásával. Szó-
val, ha a nagy vihar közepette egy gyors tanácsot 
kérnél, akkor azt mondanám, hogy találd meg azt 

a módszert, technikát, ami a lehető leggyorsab-
ban vissza tud hozni a jelenbe, ahol reálisan látod 
a világot. 

Neked ki és mi segít abban, hogy idő-
ről-időre fel tudd tölteni a belső erőtartalé-
kaidat?

Engem azok a dolgok tudnak feltölteni, ame-
lyek kiürítenek. Tudom, hogy ez eléggé paradox 
megfogalmazás, de igaz. Azok a tevékenységek 
ezek, ahol megélem a flow-élményt. Amikor meg-
szűnik tér és idő. Több ilyen is van, a meditáció, a 
motorozás, a foci, egy mély beszélgetés, sőt még 
mosogatás közben is meg tudom élni ezt. De 

az egyik legmeghatározóbb élményem az volt, 
amikor 2015-ben sok év halogatás után végigjár-
tam az El Camino-t. Óriási élmény volt, mint egy 
kis mini élet 40 napig. Megszületéssel, kamasz 
és felnőttkorral és a végén halállal és újjászüle-
téssel. Rengeteg megtapasztalással, tanulással. 
És mindezt anélkül, hogy egyetlen percre is be-
kapcsolnám a netet, a facebookot vagy a gma-
ilt. Ezt követte még egy másik spanyol Camino, 
majd több kisebb itthon, Magyarországon, mind 
megannyi élménnyel. Ez a totális jelenbe kerülés, 
amikor a döntéseid arról szólnak, hogy balra vagy 
jobbra menj, pihenj vagy még ne, hol aludj, mit 
egyél. Tehát elég steril a környezet, fizikailag jól 
kifáradsz, és mivel nincsenek virtuális kizökken-
tő elemek, jó döntéseket hozol, és reálisan látsz 
mindent. De ez így nagyon csak a felszínt súrolja, 
el kell menni, ki kell próbálni.

Mit üzensz az Olvasóknak?

Amit mindenkinek szoktam: válaszd a kommu-
nikációt! Ami néha a csend. Máskor meg a szavak. 

De legfőképp az, hogy szabadon és szeretet-
tel dönts e kettőről, ne félelemből. Ja! És gyere el 
a tréningre! 

Kreutz Zsolt, kommunikációs tréner 
https://kommunikacio.eu/treningek/kapcso-

lodas-kommunikacios-alaptrening/
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KARÁSZI ALEXANDRA

„A tartalom a tűz, a közösségi média a 
benzin.” Jay Baer, a Convince and Convert 
elnöke

Az egyik legkifejezőbb idézet a téma 
kapcsán, ugyanis attól a ponttól kezdve, 
hogy az egyik ősember elmesélte a másik-
nak, hogy elment vadászni, a mammut után 
eredt, elmagyarázta a technikát, hogyan 
próbálta becserkészni a vadat, hogyan si-
került legyőznie az állatot, majd hazatérni 
a zsákmánnyal, azóta belénk van kódolva a 
kíváncsiság és az érdeklődés a történetek 
iránt. Leegyszerűsítve: történetek létreho-
zására és mesélésére vagyunk berendez-
kedve. 

A történetek segítenek megérteni a világot, 
segítenek elképzelni és elfogadni mi vesz minket 
körül. Elengedhetetlen része az életünknek, ami-
től stabilitást és biztonságot is kapunk. Persze, so-
kat nem jelentene ez a mechanizmus, ha megtar-
tanánk magunknak, ezért osztjuk meg másokkal!

A kommunikáció egy csodálatos módja an-
nak, hogy saját világnézetünket közvetítsük. Így 
az is elfogadható, hogy ez a vele született emberi 
képesség felbecsülhetetlen jelentőséggel bír az 
üzleti növekedés és információ átadás szempont-
jából is. A kulcs mindössze abban rejlik, hogy az 
információkat történetek formájában adjuk át. 

Jennifer Edson Escalas, a Vanderbilt Egyetem 
marketing kutatójának 2007-es tanulmánya sze-
rint a közönség jobban reagált az elbeszélő for-
mában megosztott hirdetésekre, a hagyományos 
hirdetésekkel szemben, melyek arra buzdítják a 
célközönséget, hogy vásárolják meg a terméket. 
A cél mindkét esetben egyforma, viszont a haté-
konyság eltérő. (Forrás: LinkedIn)

Tartalommarketingről röviden

A tartalommarketing egy stratégiai megköze-
lítés, amely értékes, releváns és rendszeres tar-
talom létrehozására és közzétételére fókuszál, 

Egyszer volt, hol nem volt –
A történetmesélés ereje a marketingben
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annak érdekében, hogy az előre pontosan meg-
határozott célközönséghez eljusson, megtartsa, 
illetve vásárlásra ösztönözze őket. 

A gyakorlatban a tartalommarketinget úgy 
kell elképzelni, mint a vásárlókkal és potenciá-
lis vevőkkel való kommunikációt, melynek célja, 
hogy bizalmat építs, megerősítsd a branded és 
hasznos információval lásd el a közönséged. Ha 
folyamatosan követed a célcsoportod, igazodsz 
az igényeihez, megoldod a problémáját, akkor 
garantáltan erős vásárló közösséget építhetsz fel. 

B2B cégeknek ma már szinte kötelező élniük a 
tartalommarketing erejével. Rendszeres szakmai 
posztok és cikkek megosztásával a piacon elfog-
lalt helyük megkérdőjelezhetetlen lesz, és soro-
zatos contenttel kapcsolati tőkéjük és vevő körük 
egyaránt épül. 

Mi is az a storytelling? 

Kutatások bizonyítják, hogy a történetek for-
májában átadott üzenetek 22-szer emlékezete-
sebbek, mint a tények. Elég meggyőző, nemde? 

Maga a szó önmagáért beszél: a történetet 
mesélés, azaz a storytelling azt jelenti, hogy elbe-
szélés és történetek segítségével kommunikálunk 
a közönség felé. Természetesen ennek szerves 
része a képi megjelenés is, ami segíti vizuálisan is 
életre kelteni a történetben foglaltakat. 

A történetek mindig is a kommunikáció egyik 
módját jelentették. Mielőtt írni tudtak volna az 
emberek meséltek egymásnak. Ezek a mesék 
sokkal könnyebben megjegyezhetők, mint az 
egyszerű tények. Így a vásárlókban is sokkal to-
vább megmarad az emlék a cégedről. 

Miért érdemes használni a mesemondást? 

Ha jól használod a történetmesélés erejét, ak-
kor sokkal vonzóbbá teheted az adott posztot, 
blogbejegyzést, ami természetesen a céges vagy 
személyes márkádat építi. Ezáltal a megosztott 
tartalmaid olyanok lesznek, amit az emberek el 
akarnak olvasni, és a kulcs ebben rejlik! Ugyan-
is ezáltal nő a közönséged figyelme, népszerűbb 
lesz a márkád, és a sales folyamatok is felgyor-
sulnak egy-egy jól megírt szakmai tartalomnak 
köszönhetően.  

Nem elhanyagolható szempont, hogy segít az 
üzenetedet is világosabbá tenni a közönség szá-
mára, így nem lesz kérdés, hogy valóban azt kom-
munikálod-e, amit szeretnél. A folyamat legvége 
pedig a cselekvésre való ösztönzés, azaz B2B vo-
nalon az üzletkötés, kapcsolatfelvétel, új kapcso-
latok kialakítása. 

Hogyan néz ki egy ideális poszt B2B-ben? 

B2B-ben is a posztok (saját szavajárásom sze-
rint) kedvcsinálók, melyek sokféle feladatot lát-
nak el. Többek között bizalmat, brandet, és kap-
csolatokat építenek számodra. 

Míg a komolyabb és hosszabb szakmai tar-
talmak a legtöbb esetben a weboldalon vannak 
közzétéve, addig ezeket jól kiegészítik a social fe-
lületeken megosztott szintén elbeszélő formában 
megírt posztok. Ezek a tartalmak fogják biztosíta-
ni a szükséges figyelmet, a releváns forgalmat a 
weboldalon és az új üzleteket is. 

Ha szétszedünk elemeire egy bejegyzést, ak-
kor storytelling szempontjából a legfontosabb 
része a szöveg lesz. Fontos, hogy a történeted 
nem lehet fikció. Igaz, adott esetben szépirodal-
mi eszközökkel meséljük el a történetet, de ettől 
még a mondandódnak igaznak kell lennie. 

Alapvetően tisztában kell lenni azzal, amit va-
lójában mondani akarunk. Bizonyára mindenki 
találkozott már olyan szöveggel, ami valójában 
nem szól semmiről, felszínes volt, homály fedte a 
tényleges mondanivalót, nem volt jól átadva az 
üzenet. Emiatt kulcsfontosságú, hogy milyen sza-
vakat használunk, hogyan fogalmazunk és milyen 
logikai menetet követve írjuk sorainkat. 
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Az első mondat legyen mindig figyelemfelkel-
tő, ami megállítja az olvasót és arra ösztönzi, hogy 
a szöveg többi részét is elolvassa. Az első mon-
datra úgy kell tekinteni, mint az első benyomásra: 

8 másodpercünk van arra, hogy megragadjuk és 
meg is tartsuk az olvasó érdeklődését, figyelmét. 

Ugyan B2B-ről beszélünk, de emberek va-
gyunk a profiljaink mögött. Alkalomadtán be-
lefér a humor, nem kell mindig a szigorú üzleti 
nyelvhasználathoz igazodni. Az viszont nem el-
hanyagolható szempont, hogy íródjon bármilyen 
stílusban a posztod, de az hiteles legyen! Hamar 
észre lehet venni, ha valaki olyasmiről ír, amit nem 
tapasztalt meg, nem próbált ki vagy éppen más 
megírt véleményét, gondolatait formálja át a saját 
szájízére. Az eredetiség, egyediség és hitelesség 
minden szempontból a legfontosabb!

Ezen a ponton pedig szeretnék megosztani 
egy saját tapasztalatot: sokkal több emberhez el-
jutnak azok az írásaim, melyek hosszabban ki van-

nak fejtve. Érdemes hangot adni a véleményed-
nek, elgondolkodtatni és nem szabad fukarkodni 
a szavakkal. Ha jól meg van írva az első mondat, 
sikerült felkelteni az érdeklődést, akkor a szöveg 
többi része is nagy eséllyel elolvasásra kerül, fő-
leg akkor, ha történeben van átadva a mondani-
való. 

Azok a bizonyos statisztikák...

• A vállalkozások 81% szerint a blogjuk el-
engedhetetlen szerepet játszik abban, hogy a 
B2B vezetők figyelmét megragadják. 

• Azok a vállalkozások, melyek havonta 10 
vagy ennél több alkalommal is blog cikket tesz-
nek közzé, ötször nagyobb forgalmat bonyolí-
tanak, mint azok, akik nem blogolnak. (Soknak 
hangozhat ez a szám, de a lényeg azon van, hogy 
kezdd el!)

• A vásárlók 71%-a preferálja az olyan cé-
gektől való vásárlást, akik beszélnek önmagukról 
és az értékeikről. 

Ahogy Valeria Maltoni, a Conversation Agent, 
LLC alapítója is mondja: „Az írásodnak nem kell 
unalmasnak lennie csak azért mert vállalkozások-
nak és azok vezetőinek szólnak. Hiszen a vállalko-
zásokon belül vannak olyan emberek, akik olvas-
nak és értékelik az érdekes történeteket.” 

Ha szeretnél még ennél is többet megtudni, és 
tanulni a témáról, illetve felépíteni egy ütős szak-
mai brandet a történetmesélésre alapozva, akkor 
keress meg bizalommal az alábbi email címen: 
alexandra.onlinemarketing@gmail.com

https://cspm.hu/friss-lapszam/
mailto:alexandra.onlinemarketing%40gmail.com%20?subject=alexandra.onlinemarketing%40gmail.com%0D
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PÁLI PATRÍCIA

Nem bárányfelhő szövögetés,Nem bárányfelhő szövögetés,
hanem megélhetési struktúrahanem megélhetési struktúra
Út az öngondoskodás felé II./I.Út az öngondoskodás felé II./I.

Hogy miért szántam egy teljes tematikus évet 
és cikksorozatot a tervek megvalósításának témá-
jára, az ezen az úton felmerülő kérdésekre, kéte-
lyekre és elgondolkodtató pontokra?

Mert talán még soha nem volt olyan fontos az 
öngondoskodás, mint amilyenné az elmúlt évek-
ben vált és amilyen fontos az elkövetkező évek-
ben lesz!

Mert hiszem, hogy túl minden hastagcozy so-
cial média üzeneten, aminek sugallata, hogy most 
itt a krízisekkel, válságokkal és nehézségekkel teli 
időszakban gubózz be és takarék üzemmódra 
kapcsolva kíméld magad, ne mozdulj állapotba 
helyezd a teljes- mind magán, mind pedig szak-
mai – életedet. Éppen ellenkezőleg kell most cse-
lekednie egy az önmaga élete felett tudatosan 
gondolkodó embernek.

Mert hiszem, hogy éppen most van itt a cse-
lekvés ideje és a cselekvés által egy olyan szak-
mai önállóságot létrehozni, aminek stabilitása és 
fenntarthatósága sokkal inkább függ tőled, mint 
környezeti tényezőktől.

“Válj nélkülözhetetlenné és akkor a Holdra is utánad 
fognak menni.”

3

lé
p

és
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Tudom, hogy miről beszélek, hiszen én a saját 
szakmai életemben végig vittem már ezt a folya-
matot, s had legyen ez az a ritka pillanat, mikor 
– túl minden tiltáson, hogy a pszichológus nem 
mesél magáról - elmesélem a saját szakmai ön-
állóságom, az online pszichológia konzultációs 
életem, a Solumination brand, a Solution without 
borders történetét, avagy, hogy egy pszicholó-
gus az “Építsd tudatosan pályafutásodat!” saját 
kétpilléres elméletét miként viszi a saját életében 
véghez.

Tanácsadó szakpszichológus vagyok és ez a 
counselling irány az, ami bőven elbírja az online 
teret - mert nyilván, ha már elindulunk a klinikum 
felé az online tér létjogosultsága már teljesen 
megkérdőjeleződik.

De a counselling irány szabad teret ad a határ-
talanságnak.

Az én történetem egy egyszerű mondattal fog-
lalható össze és egyben ez indított el az online tér 
széles kereteket adó iránya felé:

“Válj nélkülözhetetlenné és akkor a Holdra is 
utánad fognak menni.”

Nyíltan vállalom, hogy nem a legszokványo-
sabb módon konzultálok!

Fejből tudom az összes esetemet, nagy pon-
tossággal és apró részletekbe menően emlék-
szem, hogy mit meséltek nekem a klienseim he-
tekkel, hónapokkal vagy akár évekkel azelőtt.

És bizony én vagyok az is, aki furcsa hasonla-
tokba csomagolva adom vissza a klienseim által 
elmondottakat, ezáltal egy egészen más perspek-
tívába és narratívába helyezve az életüket érintő 
történeteket, így válik mindennapos vendéggé a 
szezámmag, a héliumos lufi, az unikornis, a Skyto-
wer, az ekcéma vagy Anna Wintour a konzultáci-
ók során. De a Duplo kocka, a könyököm csontja, 
a külső töltőm és annak zsinórja sem rendelte-
tésszerű használat közben lesz szemléltetőeszköz 
a konzultációim közben.

De ha ez kell a hatékony haladáshoz, ha egy 
meghökkentő hasonlat segít rálátni bizonyos 
működési alapdinamikákra, ha ez ad egy új len-
dületet a megoldás felé, akkor én ezeket a lehe-
tőségeket bátran merem alkalmazni és akinek én 
vagyok a megfelelő szakember, azzal remekül tu-
dok haladni!

És igen a világ mozgásban van és az emberek 
egyre szabadabban mozognak körbe-körbe a 

glóbuszunkon, és kerülnek térben nagyon távol 
egymástól, amúgy meg maradnak egy gomb-
nyomásnyi elérhetőségben.

A személyes jelenlétre építő pszichológiai kon-
zultációkhoz vannak/voltak szokva az emberek.

És igen, eljött a pillanat, amikor már nem min-
denkinek voltam elérhető távolságban és új pszi-
chológust kellett keresnie ex klienseimnek.

És innen indult az én történetem!
Egy megkeresés egy egészen új perspektívát 

nyitott meg előttem és elindította bennem az el-
határozást, hogy egészen új fókuszra és alapra he-
lyezem a szakmai életemet. Hogy a pszichológusi 
szobám piciny terét a határtalanságra váltom én.

Jóval a COVID előtti időkről beszélünk, azokat 
a békeidőket éltük, amikor szabadon lehetett mo-
zogni, amikor még jele sem volt az armaggedont 
idéző időknek, amikor a pszichológusnak élőben 
illet fogadnia a klienseit, amikor az ötletem és új 
szakmai fókuszom teljes értetlenséget váltott ki 
- nagyjából - mindenkiből, amikor sokszor meg-
hallgattam, hogy miért nem fog ez az egész így 
működni!

Volt 3 kedvenc visszatérő mondat, amiket újra 
és újra meghallgattam, és amire volt pontosan 3 
olyan válaszom, ami miatt megingathatatlan vol-
tam abban a víziómban, hogy az online pszicho-
lógiai konzultáció az én utam!

1) “Nem lesz erre - mármint az online pszi-
chológia konzultációra kereslet!”

Miért akarna bárki is a világ egy távoli pont-
járól pont veled konzultálni, mikor ott helyben is 
van élőben elérhető pszichológus!

Senki nem fogja feladni a jelenléti, személyes 
konzultáció lehetőségét pont a te kedvedért - ez 
volt az érv.



116   CsPM

Nekem pedig erre ez volt a válaszom:
Mert a pszichológia pont az a terület, ami anya-

nyelvi jártasságot követel meg a sikeres problé-
mamegoldás érdekében.

Mert a pszichológia pont az a terület, ahol min-
den szónak jelentősége és súlya van!

Ahol a szavak minél pontosabb megértése a 
lényeg, ott a legtöbb ember az anyanyelvi meg-
oldásokat fogja keresni, amihez lehet, hogy pont 
én kellek.

És miért szűkíteném be a magánpraxisom po-
tenciális célközönségét egy pici sugárba, néhány 
kilométernyi távolságra, ha az online térrel képes 
lehetek határtalanná tenni magamat?

Az, hogy eddig nem kerestek sok ezer kilomé-
ter távolságból, az nem azért volt, mert ott nem 
kellettem volna és ne lett volna ember, akinek 
pont én vagyok a megfelelő szakember, hanem 
ez azért volt, mert a lehetőség nem volt nyitott! 
Ezért ezzel a lépéssel, az online térrel egy sokkal 
nagyobb potenciális kliens csoport felé teszem 
nyílttá, hogy elérhető vagyok számukra!

2) Nem fog működni és egyáltalán nem lesz 
hatékony így a konzultációs munka

Mert a csevegő felületek, ahogy a nevük is mu-
tatja hétköznapi beszélgetésekre jók, de szakmai 
munkára nem, nem fogják az emberek ezt komo-
lyan venni.

Mivel a kliensem célja a haladás, így minden-
ki abban érdekelt, hogy érdemi munka legyen a 
konzultációk során és aki igen-t mondott az on-
line konzultációra, az elfogadta ennek a sajátos 
felületnek a speciális szabályait!

Aki valamiért nem tartja komfortosnak ezt az 
online teret, annak nem szabad elindulni ebbe az 
irányba, annak nem én leszek a megfelelő meg-
oldás.

3) “Szakmaiatlanná és hiteltelenné fogsz 
válni!”

Nem lesz meg a terápiás tér - ez volt a fő kri-
tika.

Igen! Amikor valaki élőben hozzám jött konzul-
tációra, már adva volt ez a helyzet, az én általam 
otthonosan uralt térbe lépett be a kliens, ezen ne-
kem külön dolgozni nem kellett!

Az én feladatom lett az online térrel több, de 
ezt könnyen meg lehetett oldani! Pici apróság, de 
azáltal, hogy konzultáció közben nekem nem kell 
jegyzetelni, mert megjegyzek mindent ez a terá-
piás tér probléma már szerintem nem is problé-

ma. A folyamatosan fenntartott figyelem és kon-
taktus - amit nem tör meg az, hogy én közben 
jegyzetelek - létrehozza azt a pici buborékot, ami-
ben vagyok én és a kliensem, azaz egy virtuális 
terápiás teret.

Értettem én minden kívülről jövő aggodalmat!
Értettem én, hogy egy nagyon gyerekcipőben 

járó területre tévedek!
Értettem, hogy a felület újszerűsége, ponto-

sabban az attól való idegenkedés miatt potenciá-
lis klienseket fogok elveszíteni!

Értettem, hogy egy nagyon biztonságos utat 
adok fel egy teljesen kiépítetlen területért!

Értettem én mindent, de egyet biztosan tud-
tam, hogy az online pszichológia konzultáció az 
én utam, az én hosszútávú perspektívám, a szűk 
tér helyett a határtalan megoldások világa!

És elkezdtem építeni - tudatosan - az új szak-
mai pályafutásomat!

Az online pszichológiai konzultáció lett az új 
rutinom!

És közben a történelem elkezdett begyűrűzni 
az életünkbe.

Ami először csak egy pici sarokba elhintett cikk 
volt a Dailymail online felületén, az, ahogy teltek 
a hetek egyre nagyobb cikké és fókusszá lett!

Igen a COVID megérkezett az életünkbe és 
elkezdtek bezárulni az ajtók és a személyes talál-
kozások már nem saját döntésen, hanem felülről 
irányított rendelkezéseken kezdett el múlni!

Nekem egy hétfőről keddre virradó hétközna-
pi reggel volt, mikor rutinszerűen, a maga bejára-
tott és felépített, szakmailag kidolgozott módján 
indult el a napom, mikor mások rémült kétségbe-
eséssel kezdték el megpróbálni újraszervezni az 
életüket - most én leginkább a többi pszicholó-
gusról beszélek!
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www.balazskrisztina.hu

www.spiritual-life.hu

https://www.kalandorkiralyno.com/
http://balazskrisztina.hu/
https://spiritual-life.hu/
https://epitoguruk.hu/
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Akik évekkel azelőtt elmondták nekem, hogy 
miért halva született és minden szakmaiságot hi-
ányoló ötlet online pszichológiai konzultációba 
kezdenem, ők is hirtelen az online térben találták 
magukat!

Önazonosan, stabilan és szakmailag felkészül-
ten - folytattam tovább addig felépített szakmai 
életemet és - tudtam továbblépni egy ilyen új 
helyzetbe, amit krízisként a világnak és egyéni 
szinten az embereknek el kellett szenvednie!

És, hogy mi volt nekem a legjobb érzés ebben 
a helyzetben?

Hogy stabilitást tudtam adni a hozzám forduló, 
online konzultálni vágyó klienseknek!

Egy extra nagy biztonságot, amire krízis ese-
tén még nagyobb szükség van!

És, hogy mi volt ez a stabilitás?
Évek óta online pszichológiai konzultációkat 

csináltam már, tökélyre fejlesztve ezt a műfajt! 
Volt egy elképesztő rutinom - úgy alapból is és 
speciálisan ezen a területen is - és egy megkér-
dőjelezhetetlen önazonosságom - hiszen én már 
évekkel azelőtt is nyíltan vállaltam, hogy szakmai-
lag hitelesen tudom ezt a műfajt vinni!

Én ott voltam, mint egy stabil bástya!

Csak az érzékletesség kedvéért gondoljunk 
csak bele, hogy milyen volt egy olyan pszicholó-
gus helyzete, aki soha az online teret ki nem pró-
bálta szakmai munkára, sőt talán totálisan meg is 
kérdőjelezte annak szakmai létjogosultságát, és 
akinek péntekről hétfőre virradóra hirtelen még-
sem lett más lehetősége?

Mint az orvos, aki tankönyvből olvassa a kriti-
kus állapotú betegének a - soha addig nem mű-
tött műtét - műtéti lépéseit…

Én sem akarok itt lenni, te sem önszántadból 
választottad ezt a helyzetet, én nem tudom ho-
gyan kellene ezt jól csinálni, miközben te extra 
krízisben feszengsz!

Nem ketten tanultuk - én és a kliensem - a krízis 
közepette ezt az online pszichológiai műfajt, amit 
a kényszer szült - a pszichológus részéről, akinek 
kulcsra kellett zárnia rendelője ajtaját és a kliens 
részéről is, akinek egy pillanat alatt borult fel az 
élete és egyik kényszermegoldás után a követke-
zőt kellett megtennie - hanem én ott tudtam lenni 

- hitelesen, önazonosan és szakmailag 
ezen a speciális felületen nagy rutinnal 
rendelkezve - a klienseim mellett.

És a stabilitás talaján fejlődés van!
Mert a megtett úton következő lé-

pés van!

Értem, hogy mit jelent saját lábon 
állni!

Tudom, hogy milyen utat kell ezért a 
szabadságért megjárni!

Mert a krízis lendületet adó erő le-
het a fejlődésre és a régen dédelgetett 
álmok megvalósítására! Ez motivált sok 
embert, hogy a COVID adta kényszer 
pihenő alatt az öngondoskodás útjára 

lépjenek és aktív cselekvésbe kezdve megvalósít-
sák régóta dédelgetett wannabe terveiket.

Ez inspirálta ezt a tematikus cikksorozatomat 
és az ebből megszülető mentor programomat 
mindazok számára, akik látják, hogy most van ide-
je a cselekvésnek, a szakmai kiszolgáltatottságból 
kivezető öngondoskodó rendszer felépítésének!

S ezen személyes kitérő után, majd had foly-
tassam immár rád, önálló szakmai utadat épí-
tő emberre fókuszálva, hogy te hogyan fogod 
tudni felépíteni saját, stabil szakmai utadat!
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Beszélj
 helyesen!
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Tangens-Cotangens
Egyszerűségben az elegancia 
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Kele Sára bútortervezővel – díjakkal is méltón elismert, végtelen ötletgazdag –, táncostársammal 
beszélgettem fenntarthatóságról, kényelmes ülő - fekvőhelyekről, munkahelyi dizájnokról, a pandémia 
alatti életükről és arról, hogy folyamatosan olyan projektek zakatolnak gondolataiban, amelyek az újra-
hasznosítás jegyében születhetnek meg.

RÓNAI KATALIN

Hogy lettél bútortervező?

Kacifántos út vezetett ide, a gimnázium után 
nem igazán tudtam eldönteni merre szeretnék 
haladni. Minden könnyen ment a gimiben, reál és 
humán tárgyak egyaránt, de nem alakult ki egyér-
telműen mi áll hozzám közel. Először esztétika 
szakra mentem az Elte-re, azután kulturális ant-
ropológiát is hallgattam párhuzamosan. Ez egy 
idő után sok lett, azt éreztem, hogy nem bírok 
több szöveget olvasni, nem szeretnék többet az 
„agyamban lenni”, muszáj valamit alkotnom. 

Ekkor hagytam ott az esztétika szakot. Egy ide-
ig teljesen mást csináltam, pultoztam, majd el-
mentem az építész-karra a Műegyetemre. Anyu-
kám és a nővérem is ott végzett, inspirált mindig 
is az építészet, újra éreztem szellemi és fizikai 
kapcsolódást. Ugyanakkor a nővérem figyelmez-
tetett, hogy olyan teljesítményorientáltan, ahogy 
belevetettem magam a feladatokba, nem lehet 
ezt csinálni, mert így a későbbiekben nem lesz 
saját életem. Végül pár év építészeti tanulmány 
után a Műszaki Egyetem ipari termék- és forma-
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tervezői szakára iratkoztam át, s ezt már el is vé-
geztem. Ez a szak nagyon összetett szemléletet 
igényelt, sok területről tanultunk, ezért eléggé 
passzolt hozzám. 

A bútorok mindig vonzottak, gyerekkorom óta 
fúrok-faragok. Apukám mindig mindent saját ke-
zével készített, sokszor együtt készítettünk ágya-
kat, ajtókat. Anyukám a Műszaki Egyetemen tanít, 
ő betonnal és téglákkal dolgozott. Sokat jártam 
be hozzá is a műhelybe. Az egyetemen is nagyon 
tetszett, hogy amit megtervezek, azt ott el is ké-
szítjük, ha máshogy nem, legalább makett szinten. 
Időközben elnyertem egy féléves római Erasmus 
ösztöndíjat, ez volt a „hab a tortán”. Nagyon él-
veztem ezt a fél évet, majd diploma után Bálinttal, 
a férjemmel gondoltunk egyet, és kiköltöztünk 
Barcelonába, ahol gyakornokoskodtam a Hiroshi 
Tsunoda japán designer stúdiójában. Ez egy na-
gyon multikulturális cég volt, ami nagyon jót tett 
a látásmódomnak. Mexikói volt a főnök, szlovák 
barátnőm lett, az energiák nagyon jók voltak, tel-
jesen kivirultunk. Sajnos a 2008-as válság után 
még a helyieknek se volt igazán munkája, itthon 
viszont mindkettőnknek ajánlottak munkát, ezért 
hazajöttünk, hogy a szakmánkban maradhassunk.

A hazaköltözés azért bizonyára nem volt 
könnyű döntés.

Tulajdonképpen egyfajta törés volt az életünk-
ben, de persze - ahogy minden változás - sok jóval 
is kecsegtetett. Itthon munkával vártak, de a Bar-
celonában tapasztaltak nagyon hiányoztak, legin-
kább az a szabadság érzés, amit ott megéltünk. 
Például ott a lomtalanítás heti szintű esemény. Ez 
annyit jelentett, hogy a mi kerületünkben szer-
dánként kirakták a használt bútorokat, egyebet, 
és így pörögtek ezek a tárgyak. Kint az egyete-
misták az utcáról rendezik be a lakásukat, tehát az 
az ötlet, hogy újrahasznosítsunk dolgokat, innen 
ered, igaz, ez mindig is motoszkált bennem. 

Ez alapján fogalmazódott meg bennem, hogy 
lehet hulladék anyagokból magas minőségű tár-
gyakat előállítani. Belső motivációból elkezdtem 
járni asztalos üzemeket, beálltam „asztalos inas-
nak”, és fahulladékból, saját kezűleg elkészítet-
tem az első bútoraimat, s ezekből több is olyan 
sikeres lett, hogy nemzetközi kiállításokra vitték ki 
őket, ez egy hatalmas elismerés volt, így „keve-
redtem” a dizájn világba. 

Ez a siker segített abban, hogy legyenek 
megrendeléseid is?

Szerencsére a kiállítások, a díjak, és az ezek ál-
tali ismertség meghozta a megrendeléseket. Ve-
gyesen készítettem hol bútorokat, hol grafikákat. 
A MOME-nak is készítettünk útbaigazító rend-

A Cotangens bútor
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szert. A tervezett bútoraimat vitték kiállításokra, s 
egy ideig saját stúdiónk is volt, ahol századközepi 
bútorokat újítottunk fel. Ez egy sikeres vállalkozás 
volt, de ekkor már megszületett a nagyobbik fiam 
és várandós voltam a kisebbikkel, ezért úgy érez-
tem, másfelé kell elindulnom. 

Közben kisebb-nagyobb megrendeléseim 
azért voltak. Sajnos ez idő tájt a környékünkön 
nem volt olyan ovi, ahova felvették volna a na-

gyobbik fiamat, így hát kreativitásommal, és szülői 
összefogással alapítottunk a XII. kerületben egy 
Waldorf ovit. Nagyon jó kapcsolatot építettünk ki 
más családokkal. Az ovi jelenleg is üzemel, az én 
gyerekeim már kinőttek belőle, de ezek az évek 
meghatározóak voltak a családunk életében. Ez 
alatt az idő alatt kicsit kiszakadtam a dizájn vilá-
gából, de egy ponton, amikor nagyobbak lettek 
a gyerekeink, akkor újra kiállítottam bútoraimat 
és festményeimet. Vannak nagyon ügyes asztalos 
barátaim, akikkel különböző projekteken dolgoz-

tunk, így időközben is azért mindig készítettem 
valamit. Kruppa Levivel sokat dolgozunk együtt, a 
Technika közösségi asztalos műhelyben tartottunk 
bútortervező - és bútorkészítő workshopokat. 

Miután megszületett a kisebbik fiam, kiköltöz-
tünk a Fuerteventura szigetre. Először csak két 
hétre mentünk nyaralni, aztán annyira megtetszett 
nekünk az ottani élet, hogy évente visszajártunk, 
majd ott maradtunk. Mindketten szabadfoglalko-
zásúak vagyunk, és csak akkor kell itthon lennünk, 
ha konkrét feladatunk van, például Bálint forgat, 
vagy ha én a gyárakkal egyeztetek. A tervezést 
bárhonnan tudom csinálni. 

Így lett kétlaki az életünk, gyakorlatban az év 
nagyobb részében ott laktunk. Ez egy vulkáni 
sziget, végtelen horizonttal, körülöleli az óceán. 
Mesés, csodálatos világ, az ott töltött idő nagyon 
meghatározó volt családunk számára. Ez egy tel-
jesen kopár sziget, egy-két szúrós növény nő ott, 
és aloe vera, vulkánok vannak és kövek, végtelen 
tágasságot lehet megélni, folyton fúj a szél, na-
gyon sokat adott nekünk az a végtelen szabad-
ságérzés, amit ott tapasztaltunk. Szörföztünk, 
festegettem is, olykor munkák vagy kiállítások 
miatt hazarepültem. De csak addig tudtunk jön-
ni-menni, míg nagyobbik fiam nem lett iskolás, 
akkor hazaköltöztünk. A gyerekek stabilitásának 
megteremtése most a cél, így egy darabig biztos 
itthon leszünk. 

Még a szigeten laktunk, mikor a Magyar De-
sign és Divat Ügynökség kiírta a design LAB inku-
bációs pályázatot, melyben gyártók és tervezők 

együttműködésére biz-
tattak és támogatást ad-
tak arra, hogy közösen 
fejlesszenek ki terméke-
ket. Ez egy hiánypótló 
jelenség, ezért nagyon 
megörültem, amikor 
megláttam a pályázati 
felhívást. Mindig lapul-
nak a fiókban olyan el-
képzeléseim, amelyek 
megvalósulásra várnak. 
Szerveztek egy Design 
Speed eseményt, ahol 
gyártók megismerked-
hettek tervezőkkel, ott 
találkoztam Gazdag 
Katával, a Rotte Kft. kép-
viseletében, és ő lett Sári a zsúrkocsival

Sári és a Cotangens
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a Tangens bútorcsalád termékmenedzsere. Na-
gyon szerencsés pillanatban találkoztunk, min-
den összhangban állt a közös pályázatra. Az én 
ötletszintű terveim, melyből a Tangens született 
összecsengtek a gyár gépparkjával. Éppen akkor 
vettek az üzembe egy csőlézert, és egy csőhajlí-
tó gépet, amelynek a kapacitását szerették volna 
növelni. Minden téren nagyon passzoltunk egy-
máshoz. 

Találkozásunkkor 2020. nyarán, a karantén 
után, nem nagyon tudtuk, hogy mi lesz a világ-
ban, de ahogy beszélgettünk, rögtön mély embe-
ri kapcsolatot alakítottunk ki egymással. Arról is 
beszéltünk, hogy vajon mi lesz az után, amikor az 
emberek az otthonukból visszatérnek a munka-

helyükre, a közösségi terekbe. Innen érkezett az 
az inspiráció, hogy a Tangens legyen egy olyan 
irodai bútorcsalád, „amely az otthonok kényel-
mét beviszi az irodákba”. 

Fontossá vált újra, hogy a hosszú home offi-
ce után, az emberek a munkahelyi közös térben 
is jól és kényelmesen érezzék magukat. Ezzel a 
projekttel nyertünk egy féléves termékfejlesztési 
lehetőséget, amelyben a nulláról elkezdhettük a 
bútorokat legyártani. Az volt a cél, hogy legyen 
egy olyan prototípus, amely sorozatban gyártha-
tó termék lesz, s amit nemzetközi piacokon is le-
het értékesíteni. 

A Rotte Kft-vel közösen létrehozott Tangens 
bútorcsaládunk elnyert több nemzetközi díjat, a 
design Oscarjának számító Red Dot díjat is.

 
Hogyan befolyásolta az a korszak a terve-

zési metódusodat? Mi az a folyamat, amelyet 
megélsz, amikor valami megszületik benned?

A karantént mi Spanyolországban, a szigeten 
éltük át. Ott nagyon szigorúak voltak a feltételek, 
nem lehetett kimenni a házból. Hat hétig még 
valahogy kibírtuk, bár nagyon nehéz volt, hogy 
egyikünk mehetett csak ki, és csak a boltba vagy 
a patikába. Tudnod kell, hogy ez egy olyan sziget, 
ahol amúgy is alig látsz embert, akkor is, ha nincs 
kijárási tilalom. A gyerekekkel a végén már a te-
tőn alakítottunk ki egy teret enyhítve a bezártsá-
got. Aztán kitaláltuk, hogy csinálunk egy napiren-
det, hogy mindezt könnyebben elviseljük. Nem 
volt könnyű, mert mi elég spontánul élünk. Volt, 
amikor rajzolgattunk, aztán akadálypályát építet-
tünk a kertben, ültettünk zöldségeket, rengeteg 
zöldségünk termett – összességében azért elég 
jól szórakoztunk. 

Hat hét után már nagyon vágytunk a szabad-
ba, de a gyerekek még ekkor sem mehettek ki 
az utcára, de beindult az online térben való élet, 
úgyhogy egyre intenzívebb társasági élet alakult 
ki az otthoniakkal. Voltak online közös program-
jaink, mivel jóga és gyerekjóga oktató is vagyok, 
tartottam online jógaórákat. „Buliztunk” is bará-
tokkal. Valaki kevert zenét, és mindenki táncolt rá 
ott, ahol éppen bekapcsolódott. Ez volt ahelyett, 
hogy nem mehettünk az óceánpartra és vulkánt 
mászni. Kint kezdtem el táncolni, és amikor ha-
zajöttünk, akkor már hiányzott ez a szabadságél-
mény, így találtam rá a közös táncainkra. Annyira jó 
érzés, hogy itthon is meg lehet élni azt a szabad-

A Tangens bútor
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ságélményt, úgy, hogy a kapcsolódások megma-
radnak.

Amikor a Tangens ötlete megszületett már 
olyan szinten hiányoztak a kapcsolódások az 
életünkből, hogy ezt a hiányt, életérzésként be-
leálmodtam a bútorba. Mert az ölelés hiányzott 

a legjobban, így jött az ötlet, hogy az a fém váz 
átöleli a párnát és a puha részeket. Hiszek abban, 
hogy a dolgokat nem elrejteni kell, hanem meg 
kell mutatni a struktúrákat, hogy minden szépen 
láthatóvá váljon. 

Kicsit azt éreztem, hogy az az érték, ami nekem 
mindig is érték volt, mindenkinél belső igénnyé 
vált a bezártság ideje alatt. A családi kapcsolatok 
teret nyertek, az önmagunkra figyelés is fonto-
sabb lett. Igaz, ahogy másoknak, nekünk is a két 
kicsi gyerek és munka mellett ez azért egyre ne-
hezebben ment. Új trendek erősödtek meg, pél-
dául, hogy ne repülővel utazzunk mindenhova, 
gondoljuk át, hogy mit eszünk, mit iszunk, mivel 
töltjük a testünket. Fontos lett, hogy jól legyünk, 
csomó – igazából egyértelmű - dolog előtérbe 
került, hogy élhető legyen a világ. A tudatosság 
az értékek felé sok emberben megerősödött.

Nekem a tervezésben nagyon fontos a tuda-
tosság és a felelősségvállalás. Olyan anyagokat, 
olyan gyártástechnológiákat, olyan szociális kö-
zegeket próbálok keresni, vagy létrehozni, ame-
lyek a fenntarthatóságot szolgálják. Ahol lehet, 
minderre figyelek. Például arra is, hogy szétszed-
hető legyen, és könnyű legyen szállítani.

A Tangensnél sokat kerestük, hogy milyen 
anyag legyen, amit használunk, a szivacs helyett 
is szerettem volna valamilyen más lehetőséget. 
Ezt már a Cotangensnél sikerült beépíteni. A Tan-
gensnél gyapjúhuzatok vannak, és PET palackból 
készült, újrahasznosított huzatok, a Cotangens-
nél egy forradalmian új anyagot használunk, ez a 
Bananatex, ami banánlevélből készül, 100%-ban 
lebomló, kültérre is jó, vízálló. A szivacs helyett 
ma már kókuszrostot használunk és heterogén 
szivacsot, amely újrahasznosított szivacsdarálék-
ból készül. 

Beszéltél arról, hogy mennyire szeretsz fá-
val dolgozni. Vannak még fából készült alkotá-
said, terveid a csővázas bútorok mellett?

Igen. Önálló projektjeimben, a tervezett búto-
rokban szinte mindig megjelenik a tömörfa, mint 
alapanyag. Zsúrkocsit, íróasztalt, ülőkét most is ta-
lálni a termékpalettámban. Olyan értékes anyag 
ez, az illatát is szeretem, a tapintást, a rajzolatát. 
Amikor kapok egy felkérést, akkor pedig szere-
tek alkalmazott tervezőként működni. Minden 
alkalommal úgy fogom fel a szerepemet, hogy 
az adottságaimat és a művészetet, vagyis a ben-
nem levő kreatív világ metszéspontjait próbálom 
megkeresni. A gyárnak, ahol a Tangens készül, 
négy üzeme van: fémüzem, textilüzem, lapgyár-
tás és van egy marketing üzem. Az ő termékpa-
lettájukra, gépparkjukra és az ügyfél-igényeknek 
megfelelően terveztem a bútorokat. Vannak saját 
magam által indított projektek, ahol nem kell al-

A Tangens bútorok
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kalmazkodni, de alapvetően a tervezői szerep, 
egy alkalmazotti művészet. Amikor festek, akkor 
nem alkalmazkodnom, az a pihenés. 

Hogyan találtad meg ezeket a különleges 
lebomló anyagokat? 

Nekem ez a hobbim. Szinte már mániákusan 
figyelem, hogy milyen új anyag-trendek vannak 
a világban. Vannak olyan projektjeim, melyek 
anyagkísérletek voltak, például egy dobozgyár-
nak a hulladékaiból kitaláltam egy újratextúrált 
felületet, és úgy terveztem a bútort. Betonnal is 

kísérleteztem, hogy minél vékonyabb legyen, és 
ebből lámpákat állítottunk elő. Azt nagyon élve-
zem, mikor anyagokkal kísérletezhetek, szíve-
sen létrehoznék olyan fenntartható anyagokat, 
amelyek valódi alternatívái – mind használatban, 
mind árban – az általános, akár környezetrombo-
ló anyagoknak. De azért ez nagyon nagy falat, és 
nagyon kevés olyan projekt van, ami gyári szinten 
alkalmazható anyagokat hoz létre. 

Szerencsére az elmúlt öt évben sok újhullámos 
anyagkutató-tervező bukkant fel, akik elképesztő 
jó ötletekkel, és termékekkel álltak elő. Sok projekt 
még csak kísérleti fázisban van, de van egy-kettő, 
amit már lehet hasznosítani, olyan anyagok, ame-
lyek fenntartható jellegük mellett ráadásul iszonyú 
jól is néznek ki. Van például, amit a kombucha 
gombából növesztenek, kiszárítják, és ez a textil 
alternatívája lehet. Fahulladékból, kőtörmelékből, 
textilhulladékból készítenek új anyagokat, kompo-
zitokat. Figyelem ezeket a fejlesztéseket, nagyon 
sok mindent lehet már újrahasznosítani.

A Rotte bútorgyár Magyarországon van? 
Hogy tervezitek a Tangens utóéletét?

Szerencsénkre az inkubációs program része, 
hogy segítenek a termék bevezetésében. Sok 
nemzetközi kiállításra vitték a Tangens bútorcsa-
ládot, amely nagyon sok nemzetközi díjat kapott. 
Így ez egy erőteljes generáló folyamattá vált szá-
munkra. Kíváncsiak rá világszerte. Több nemzet-
közi díjat kaptunk a korábban említett Red Dot 
mellett, az Architizer, a Good Design, a Big See 
díjait is. Most a stúdiómat a Dezeen magazin fel-
törekvő stúdiók versenyébe sorolta, az Elle Decor 
magazin pedig jelölte itthon az Edida díjra, fenn-
tartható kategóriában, erre még szeptember kö-
zepéig lehet szavazni. 

A Tangens sikere indukálta a Cotangens bú-
torcsaládot. Sok kiállításon felmerült az a kérdés, 
hogy kültéren használhatók-e ezek a bútorok, 
ezért is döntöttünk további fejlesztések mellett.

A nevük honnan ered?

Az érintés és az ölelés motívum, matemati-
kailag pedig geometrikus forma. Kicsit távoli a 
kapcsolat, de mégis, így jutott eszembe. A Co-
tangens már egy kis nyelvi játék. A „Co” szócska 
előtte a közösségi jelzőkhöz kapcsolódik, mint 
community, cooperation. A Tangensnél az irodák 
voltak előtérben, olyan munkakörnyezet, amely 
variálható, és a változó csapatstruktúrákat is le 
tudja követni. Ezek nagyon könnyű és variálható 
bútorok, minden szín, textúra jól harmonizál egy-
mással.

Amikor a Cotangenst terveztük, akkor már a 
közösségi események és a találkozási pontok 
kültérre helyeződtek át. Ezért ez egy közösségi 
kültéri bútor, mely szintén végtelen variációs le-
hetőséget rejt magában. Fontos, hogy bármelyik 
variáció szép, harmonikus egységet alkosson, 
amelynek egyszerűségében ott található az 
elegancia is. 

Nagyon szeretem a praktikus és egyszerű dol-
gokat, belőlem is általában olyan tervek jönnek 
ki, melyek egyszerűek, de a játékosság és az érze-
lem is ott van bennük, olyan tárgyak, melyekhez 
kötődni lehet. 
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Sári kedves, nagyon köszönöm ezt a rendkí-
vül érdekes beszélgetést! 

Köszönöm, hogy betekintést nyerhettem az 
általad tervezett, a fenntarthatósághoz kap-
csolódó fantasztikus bútorok és egyéb hasz-
nálati tárgyak alkotási folyamatainak törté-
netébe, valamint családod életének egy-egy 
izgalmas epizódjába.

Az az elhivatottság, amely Sáriból árad, en-
gem meggyőzött. Bízom abban, hogy az olva-
sóinkat is megnyugtatja ez a lelkesedés, és az 
interjú által bebizonyosodik számukra is az, 
hogy érdemes a fenntarthatóság útját járva 
hinni, tervezni, alkotni, szeretni, ölelni, nevet-
ni, kacagva, táncolva élni. 

Kele Sára– sarakele stúdió bútorait megta-
láljátok az interneten és dizájn kiállításokon.
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Dare to be the best! Dare to be the best! 
Építsd tudatosan önmagadat!Építsd tudatosan önmagadat!
Építsd tudatosan pályafutásodat! Építsd tudatosan pályafutásodat! 
– – A rajongás lélektanának nyomában - A rajongás lélektanának nyomában - 
      Azért volt pillanat, mikor értem is rajongtak!Azért volt pillanat, mikor értem is rajongtak!

PÁLI PATRÍCIA

Késni fogok - az első munkanapomon - egy picit, mert ma hívtak, hogy holnap legyek ven-
dég szakértő az RTL Klub 8:08 műsorában! – mert történt, hogy napközben egy random pil-
lanatban megcsörrent a telefonom és a vonal végén Vetró Péter volt és feltett egy olyan kér-
dést, aminek a csábítására nyilván nem lehetett nemet mondani!

Igen, ez az az időszak volt, amikor még volt “rendes munkám”, azaz mielőtt teljesen sza-
badúszóvá váltam és a határtalan szabadságra váltottam szakmai életutamat.

És igen, ez az az időszak volt, ami egy két éves periódus nyitányaként megjelent az éle-
temben. Ez volt az RTL Klub korszak, a havi rendszerességű megjelenések a 8:08 reggeli 
műsorban, ahova szinte már hazajártam.

„All the peoples will scorn celebrity
Lives on the moon
But I’ll be back home in June
To promote the sequel
I will talk and Hollywood will listen”
 - Robbie Williams–I will talk and 
Hollywood will listen



Nagyon szerettem ezeket a reggeleket!
A gardrób szekrényem egyedi darabjai kerül-

hettek elő.
Extra kényeztetésként szép sminket kaptam.

Kedvesen el small talkoltam a mellém kiren-
delt celebbel és Somogyi Zolival jókat időu-
taztunk a múltba, a gimnáziumi évek közös-
metszetébe - lévén, hogy ugyanabban az alma 
materben töltöttük elménkbe a sok tudást.

Szerettem mert egy nagyon jópofa játék volt 
ez nekem. Beszélni szórakoztatóan és élvezettel 
arról, amiről úgyis egész nap beszélek, mond-
hatni gyerekjáték volt nekem. Ez volt az a juta-
lomjáték nekem, amiben jó volt jelen lenni nagy 
rendszerességgel.

Aztán az egyik adás után váratlan dolog tör-
tént.

Csörgött a telefonom és egy lelkes hangú 
férfi szólt bele.

Bemutatkozott majd elkezdte elmesélni a tör-
ténetet, hogy hogyan szerezte meg a számomat 
és, hogy mennyire fontos volt neki, hogy felhív-
jon és elmesélje, hogy már hónapok óta nagy 
lelkesedéssel várja, hogy újra láthasson a mű-
sorban, mert annyira szeret engem hallgatni!

“Mikor maga beszél én és a fiúk - a beosztot-
taim - mind a tv köré gyűlünk és nagy áhítattal, 
csendben hallhatjuk magát! Maga olyan, mint 
egy napsugár, aki bearanyozza a napunkat! 
Hogy maga - fiatal kora ellenére - milyen szépen 
és értelmesen beszél!”

És ez így ment percekig, míg csak mondta és 
mondta emberünk, hogy ő kicsoda, mivel fog-

lalkozik, milyen vállalkozásai vannak és, hogy 
mennyire rajong értem, a gondolataimért!

Ez volt az első “rajongói élményem”, ami az-
tán ezen beszélgetést követően újra és újra min-
den adás után ismétlődött, mert hogy jöttek a 
“ma is láttuk hívások”.

A kedves bókok, a lelkes rajongással teli visz-
szajelzések és a folyamatosan nyomon követett 
média megjelenés feedback-ek, amiben talán 
a legérdekesebb megélés az volt, hogy vala-
ki ilyen értéknek élte meg azt, amit én adtam, 
hogy a szavaim számára és elmesélése szerint a 
körülötte lévő embereknek annyit adtak, hogy 
minden követ megmozgatva ezt tudatnia kellett 
velem.  

Nyilván ez egy mikrorajongás volt, amit én 
megéltem, de 3 olyan dolgot megéltem és 
megtapasztaltam, ami univerzális tény ebben a 
rajongói lélektani dinamikában.

„A rajongói lét egy adok - kapok viszonyon 
alapul, ahol először adni kell és utána jön a ka-

pok része, ahol a befektetett energia megtöbb-
szöröződve jön vissza, ha jó lendületet diktálva 
és tudatosan fenntartott érdeklődést generálva 
működik az ember.”
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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://www.facebook.com/csakpozitivanmagazin
https://www.instagram.com/csak_pozitivan_magazin/
https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
https://www.facebook.com/ceges.dianameralyamak.3
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1) Minden felületet kihasználva tudatja a 
világgal rajongása új célpontját

Mert az igazi rajongó valahol ott kezdődik, aki 
túl szobája négy fala közötti láthatatlan rajongá-
sán elkezdi kikommunikálni, hogy kiért is repes 
a szíve!

Mert ezzel a lépéssel válik hivatalossá az ő ra-
jongása és deklarálja újdonsült identitását, ho-
vatartozását.

Ezzel indul el egy elköteleződési folyamat és 
lesz része a rajongása tárgyául kiszemelt sze-
mély az életének.

Ezzel indul el egy elköteleződési folyamat, 
ahol saját életének idejét és energiáit a rajongó 
kezdi fókuszáltan átcsoportosítani a rajongása 
tárgyául kiszemelt ember köré.

Az idejét és figyelmét elkezdi ennek a rajon-
gásnak szentelni, amivel fokozatosan növeli a 
kötődést önmaga és a rajongása tárgyául kisze-
melt ember között.

És ahogy nyíltan felvállalja rajongását úgy te-
szi fel magát arra a rajongói térképre, ahol a ra-
jongott személy körüli rajongótábor helyezkedik 
el, ezzel kap belépést ebbe a “nagy családba”.

Mert aki csak csendben, nem felvállaltan ra-
jong, annak nincsen helye ebben a privilegizált 
körben, csendestársként nem lehet részesülni 
abban a kegyben, hogy a rajongói tábor szá-
mozott tagja legyen. Amíg nem nyílt a rajongás, 
addig száműzött ebből a rajongói körből az em-
ber, addig saját műélvezetre rajonghat csak ma-
gának!

Szóval a nyílttá tett rajongás egy szükséges 
lépés ahhoz, hogy “hivatalos rajongóvá” váljon 
és részese legyen a rajongása tárgyául választott 
ember “életének”.

2) Minden követ megmozgatva a közeled-
be szeretnének férkőzni, minden akadályt 
legyőzve tudatni szeretnék veled, hogy ra-
jongásuk tárgya lettél

Mert aki része lett ennek a rajongói család-
nak, annak a fejében megfordulhat, hogy nem 
csak egy szeretne lenni a sok közül, hanem sze-
retne egy kiemelt pozíciót önmaga számára, ez-
zel láthatóvá téve önmagát a rajongása tárgyául 
kiszemelt ember előtt.

Ezért indul meg a folyamat - időt és energiát 
nem kímélve - a rajongónál, hogy megkeresse 
az utat a sztár felé, hogy ajtókat nyisson meg, fa-
lakat bontson le, ami kezdetben elválasztja őt a 
rajongót a rajongása tárgyául kiszemelt ember-
től!

Ebben a közel férkőzési folyamatban a ra-
jongó célja nem más, mint a kötődés szálainak 
szorosabbra szövése önmaga és a rajongása tár-
gyául kiválasztott ember között.

3) Minden erőforrásukat felsorakoztat-
va a tőlük telhető maximumot neked, mint 
ajándékot, meg szeretnének adni

“Nekem megtiszteltetés, hogy szóba álltál ve-
lem és felbecsülhetetlen értékű idődet ajándé-
koztad nekem, amit én csak úgy hálálhatok meg, 
ha cserébe mindent megadok neked!”

A rajongás tárgyául választott személy pusz-
ta jelenléte olyan felbecsülhetetlen értékkel bír, 
hogy a rajongó nem is tudja, hogy mivel hálálja 
meg, milyen ajándékkal árassza el a rajongása 
tárgyául választott embert, csak hogy kimutassa 
szeretetének iránta érzett lángolását!

Semmi sem drága, ha arról van szó, hogy be-
bizonyítsa, hogy milyen áldozat meghozatalára 
képes, hogy elég jó és méltó legyen rajongása 
tárgyául kiszemelt embere számára.

Nem is beszélve arról, hogy a meghozott ál-
dozat mértékével pozícionálni tudja magát a 
rajongói körön belül. A meghozott áldozat és 
bemutatott adományozások révén tud egyre 
bentebb haladni a VIP rajongói körök felé, ez-
zel tud pozíciót szerezni a nagy rajongói arcta-
lan masszának belül, ezzel tud “nevet” szerezni 
önmaga számára és tud ezáltal a nagy rajongói 
család kiemelt tagjává válni. És fura módon ezál-
tal tud a szürke eminenciás szerepből kitörve a 
rajongása tárgyául választott emberének fényé-
nek csücskébe kerülve saját hírnevet szerezni 
és ezáltal egy mini ismertségre szert tenni, egy 
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olyan pozícióra, ahol a rajongás miniatűr változa-
tát megélheti. Hiszen ő lesz a nagy sztár szűkkörű 
csapatának VIP embercsoportjának egy tagja, aki-
re figyelnek az “egyszerű rajongók”. Egy saját ma-
gának teremtett pozíció, amiben figyelmet kap a 
sztár köré gyűlt emberek egy részétől. Sztárság 
a sztárságon belül.

Hogy miért történik meg mindez?

Az emberek szeretnének különlegesek lenni 
azon ember számára, aki különleges helyet tölt 
be az életükben.

Ez nekem két beszélgetés során lett a napnál 
is világosabb!

Az egyiket egy pszichológus ismerősömmel 
ejtettem meg, vagyis jött szóba csak úgy az egyik 
beszélgetésünk közben, hogy pszichológusként 
- ha mást nem is - de mi az a különleges dolog, 
amit meg tudunk adni a velünk együtt dolgozó 
klienseinknek.

Úgy fogalmazott, hogy: ”Olyan mértékű és 
mennyiségű figyelmet kapnak tőlünk a kliense-
ink, amit “civilben” a saját családunknak, környe-
zetünknek sem tudunk megadni!”

A másik mondat pedig, egy számomra olyan 
emberileg hiteles embertől jött, akinek nem tud-
nék nem adni a meglátásaira!

Itt a saját pszichológusával kapcsolatos élmé-
nyét mondta el és így fogalmazott: ”Féltékeny 
voltam, mikor láttam, hogy a pszichológusom az 
utánam következő emberrel is olyan kedvesen 
beszél, mint velem!”

Az odaadó rajongás háttérdinamikája valljuk 
be nem más, mint egy olyan unikális dedikált 
hely biztosítása önmagam számára a rajongá-
som tárgyául kiszemelt ember életében, amivel 
én leszek “AZ” ember az életében! És ez a VIP 
pozíció, ennek a kiemelt helynek a megszerzése 
és megtartása minden áldozatot és befektetést 
megér, nincs olyan dolog, amit meg ne adnék 
ezért!

Kérj bármit, én megadom, csak hogy rajong-
hassak érted!

Puffos ruhácska

A puffos szoknyarésszel ellátott ruha 
hétköznapi viseletként is hordható, de 
gyönyörű cipellővel, alkalmi jellegű 
kiegészítőkkel nagyszerű megoldás 
egy nyári esküvőre is. A puffos szoknya 
szintén önmagában is rendelkezik az-
zal a bizonyos „elegáns faktorral”, amit 
nyugodtan bevethetsz egy ilyen ese-
ményen.

Hová lesz az idő?

Pörgeted a napokat,

várod a hétvégét,

miközben ez az év is kisiklik a kezeid közül.

Vajon hová tűnik?

Zenehallgatás

Mikor hagytad abba a zenehallgatást?

Nem a háttérben futó rádió tucatzenéjét,

hanem azt,

amit te fedezel fel magadnak önazonosságod 

teljéből.

Ami te vagy.

Lehet, hogy még el sem kezdted?

KOVÁCS BRIGITTA EFI
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Áll a tükörrel szemben, meztelen, nézi a tükörben látható testet, amely az ő összesűrűsödött 
energia-szőttese, nézi a visszaverődő délutáni napsütésben saját magát. Nos, ő egy Nő, a terem-
tés egyik csodája. 

Ott áll, és azonosulni próbál a tükörben látható testtel. Játszik, behunyja a szemét, lát egy 
csodásan vibráló képet, önmagát. Amikor, pedig kinyitja, újra ott van a kissé már idősödő test, 
minden anomáliájával. Újra behunyja, erősen szorítja, most a homloka mögött egy vibráló gyé-
mántot lát. 

Azt mondják, az a szívéből világít. Bármikor, ha látni akarja, látja is, hisz a gyémánt benne van. 
Nem csak akkor, amikor szorosan összezárja a szemét, hanem mindig, és hogy a teste nem más, 
mint egy külső borítás.

A tükör csalóka jószág. 

Más arcot mutat a fürdőben lévő, mást a nagyítós, amikor kósza szőrszálakat keresgél az 
arcán, és meglátja a májfoltot, a hámlást, az apró ráncokat, jól ismeri azt a lehangoló képet is, 
amely a ruhaboltok doboz próbafülkéiben néz vissza rá, miközben próbál. 

A sminkasztalnál lévő tükörben másfajta az átváltozás, amikor felteszi a megfelelő csillogó 
színt szemhéjára, majd szempillaspirállal égővé varázsolja mélybarna tekintetét, és ott a pici 
tükre, tenyerében elfér, oda mindig bekacag a boldog, szerelmező pillanatok után.

Ez itt az ő teste, de az ő olvasatában, az ő agyában, az ő egója által kivetülve. Mondják, gon-
dolati úton megváltoztatható mindez, próbálkozott már, de még nem sikerült végigcsinálnia a 
folyamatot.

Azt is hallotta, hogy az egész nem más, mint az önszeretet, a saját magunk elfogadásának 
folyamata, s bár, látott és hallott sikeres változtatásokról, változásokról, de mégis, elkeseredik 
inkább, minthogy megpróbálja, hiszen belé van kódolva, hogy úgysem sikerülhet, mert ő ilyen 
genetikával érkezett erre a világra. 

Talán a liftben lévő tükörrel van a legjobb barátságban, ott naponta többször is összekacsint 
saját magával. „Hú, de jól nézel ki”, mondja önmagának rendszeresen, a másfél méterszer másfél 
méteres, mások számára fullasztó zárt dobozban.

Itt most egy meztelen testet lát, egy nőét, aki ő, és aki folyamatosan változott az eltelt évek 
során. Ez az ő teste, egyfajta kivetülés. Valamikor, talán tizenhárom és húsz éves kora között azt 
gondolta, az a friss test, azok a hosszú combok sosem hagyják el. 

Látta ugyan anyját a fürdőkádban, és amikor öltözött. Látta, hogyan veszi fel a melltartóját, a 
melle alatt összekapcsolta, megfordította az irányt, és csak aztán bújt bele a pántba. Akkor azt 
gondolta, milyen butaság, simán hátranyúl és bekapcsolja. 

Aztán volt egy fél év az életében, amikor a bal karja „bemondta az unalmast”. Egyszer csak 
nem tudta felemelni, s ha megkísérelt bármilyen emelő-csavaró mozgatást, a karjába hasító 
iszonyú fájdalom megakadályozta a cselekedet véghezvitelében. Hátgerinc probléma, mondta 

A tükör mögött most Ön jönA tükör mögött most Ön jön

RÓNAI KATALIN

A tükör mögött most Ön jönA tükör mögött most Ön jön
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a gyógytornász. Szívcsakra, és benne egy mérgezett nyílvessző, egy elmúlt életben, mondta a 
guru. Ez alatt a fél év alatt ő se tudott hátra nyúlni és bekapcsolni a melltartóját. A legrosszabb, 
amit tehetett, hogy nem küzdött a fájdalommal, a karját nem használta, szinte elfelejtette, hogy 
van egy bal karja. 

A test egy csodálatos szerkezet, amit nem használsz, az elhal, amit feleslegesnek ítélsz, feles-
legessé is teszi magát, és egyszer csak kiderül, hogy rokkant, elégedetlen emberré lettél saját 
magad által, panaszáradattal, lehetetlen küldetéssel magad és a világ felé. Aki úgy érzi, minden 
feladatát megoldotta, annak a természet is megoldja, hogy ne legyen több feladata. 

Abban a pillanatban, ahogy minderre ráébredt, tűrni kezdte a fájdalmat, tornáztatta, dolgoz-
tatta a karját, kereste a lelki okokat, feloldott pár lenyelt sérülést, sértést és sértődést, s a karja 
egyik napról a másikra rendbe jött. A fájdalom és az elesettség huss, a múlté lett ugyanolyan 
gyorsan, mint ahogy megjelent.

Bár erre lelkileg sosem készül az ember, a nő, a test változása észrevétlen jön-megy, és egy 
időn túl már a tükörből tekint vissza az a másféle test, amelyet annyira nem akartunk magunknak 
tízen-huszonévesen.

De miért is nem?
Mi akadályozza az örömet, amikor az idő telésével arányosan megjelenő saját testképünket 

látjuk?
Miért kell a korral jövő változásoktól félve elbújni, esetleg szégyenkezni? Hiszen, ha és amúgy, 

a szerelem perceiben sosem számít a test semmilyen anomáliája, akkor egyébként se lehet fon-
tos, ha nem tesszük fontossá.

Nézi a testét, a test nézi őt a tükrön át. „A szépség belülről fakad” hallja valahonnan a szíve 
tájékáról a hangot, amely ezt mondogatja. Látva, amit lát, érzi, amit érez, hiszi is meg nem is. 
„Ez a világ nem erre teremtődött, nem a belső szépséggel foglalkozik, csak a külső megjelenés 
fontos”, replikázik a belső hangnak. 

Eszébe jut a Modigliani kiállítás nagy plakátja. Hiszen valamikor az olyan test, az a testkép volt 
a szépségideál, az volt a szerethető, amilyen most az ő teste. Milyen szívesen elnyúlna azokon a 
szófákon, a festő műtermében! Milyen szívesen lenne imádott modell, az, akinek a testét évszá-
zadok múlva is tág szemekkel nézi a kiállításokon a közönség! 

A változás életünk része, alapja, és támogatója. Együtt haladva a változással tud a nő, a férfi, 
az ember igazán boldog lenni, és megtalálni minden időben, minden pillanatban a szépséget 
és az örömet. 

Kérdezed-e a naptól, hogy szereti-e, hogy mindennap máshogy mutatja magát? Vagy a hold-
tól, hogy hogyan szeretné láttatni magát? Kérdezed-e a pillangótól, hogy inkább hernyó szere-
tett-e lenni, vagy jobban érzi magát, mint pillangó?

A világ, amely körülvesz, állandóan rezeg, mozog, változik, halad. Az idő csak fogy, csurog, 
eltelik, a női, férfi test vele együtt halad, változik az úton, azon az úton, amely mindenkinek egyé-
nileg van megírva.

De a lélek halhatatlan, a lélek nem változik, az a lélek, amely testet öltve sokadik inkarnáción 
át próbál csodás, sugárzó, fényes maradni. A lélek, mely szorosan behunyt szemhéjad mögött 
gyémántként világít, homlokodon átrezeg.

Ő így mutatja az utat, megmutatja, hogy a változás előrevisz, lehet, hogy narancsbőrrel, rán-
cokkal, lógó mellekkel, fájó végtagokkal érkezik, de vele érkezhet a bölcsesség, a feltételnélküli 
szeretet, a belső fény, a kisugárzás, az erő, a kacagás és a jóllét, ha úgy akarod.

AKAROD?!
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A rock and roll király

magányossága

BAZ LUHRMANN: ELVIS

Be kell valljam, elsőre erősen ambivalens érzésekkel ültem neki Baz Luhrmann Elvis filmjének, 
két alapvető okból: az egyik a topic valamelyest már túlságosan is sokszori elsütésének ténye, 
(utalva itt például az egyébként igen jól sikerült, Jonathan Rhys Meyers főszereplésével készült 
2005-ös biopicra), a másik pedig maga Baz Luhrmann.

A radikális, és igen rendhagyó látásmóddal 
rendelkező rendező géniusz korábbi filmjei, mint 
pl. a Rómeó és Júlia, a Moulin Rouge, vagy a Le-
onardo di Caprio főszereplésével készült Nagy 
Gatsby, ugyanis valamelyest előrevetítették azt, 
hogy itt bizony jó eséllyel megint egy esetenként 
melodrámába hajló, grandiózus és ismét a pop-
giccs határvonalát súroló alkotással lesz dolgunk. 
Egy csinos, színes-szagos technicolor álommal, 
ami külcsín szempontjából szép és tetszetős 
ugyan, de talán nem megy mindenhol elég mély-
re, és nem foglalkozik olyan részletekkel, amelyek 
vélhetően a szélesebb közönség számára irrele-
vánsak, de nekem személy szerint fontosak. 

Nos, részben igazam lett, részben nem. 

Összességében ugyanis arra jutottam, hogy 
bizonyos szempontból Luhrmannál nem is ta-
lálhattak volna tökéletesebb rendezőt. Tekintve, 
hogy Elvis munkássága nem épp az underg-
round művészek kacifántos és buktatókkal teli vi-
lága, hanem a nagybetűs mainstream, valamilyen 
szintű teatralitás és pátosz kötelező elem Elvis 
életének és személyiségének hiteles ábrázolása 
szempontjából. Másrészről Luhrmann a korábbi 
filmjeihez viszonyítva mintha itt alkalmazott volna 
némi egészséges öncenzúrát is: a Moulin Rouge 
hullámvasútszerű, giccsparádéba hajló tobzódá-

SZÁSZ DÁVIDFILMSAROK
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sához képest az Elvis film sokkal puritánabb és le-
tisztultabb lett. Nem maradt el itt sem a már-már 
védjegynek számító kortárs popvilág beemelése 
(mely a Moulin Rouge esetében egész sor je-
lenlegi - vagy legalábbis a film megjelenésekor 
friss - popsláger idézetként való felhasználását je-
lentette, az Elvis filmbe így bekerült többek kö-
zött Britney Spears idézet (a Toxic című Britney 
megasláger pár azonnal felismerhető taktusa) 
valamint a Backstreet Boys is. Ezek a részletek 
persze a mixben eltemetve nem teljesen direkt-
ben vannak jelen, de mindezeken kívül is előfor-
dul a film soundtrackjében jópár egyéb előadó, 
többek között Eminem, Stevie Nicks, Chris Isaak, 
A Tame Impala és Jack White is. 

Még mielőtt ezen tényeken bárki felhördülne, 
és emiatt ignorálná a filmet, azt javaslom, ne te-
gye. A film annyira minimális hangsúlyt fektet a 
fentiekre, hogy azok voltaképp alig tűnnek fel, és 
eme idézetek elhelyezésének is konkrét drama-
turgiai oka volt. 

A film egésze teljes mértékben Elvisre fóku-
szál, és így természetesen a zenéjére, azt gondo-
lom, hogy ebből a szempontból legalább olyan 
hitelesen, mint a Queen és Freddie Mercury pá-
lyafutásáról készült Bohemian Rhapsody. 

Történelmi csúsztatások és pár tárgyi tévedés 
itt is előfordul ugyan, de összességében nem 
olyan bántóan, hogy emiatt a király életének szin-
te minden mozzanatát kívülről ismerő hardcore 
Elvis rajongókon kívül, ez egy átlag mozinéző szá-
mára relevanciával bírjon. 

Luhrmann Elvis filmje in medias res kezdődik: 
nem Elvis születésével, hanem azzal a már zajló 
mókuskerékkel, amibe karrierje csúcsán ragadt, a 
film innen tekint majd aztán vissza pályája főbb 
állomásaira. A narrátor az Elvis karrierje szem-
pontjából legfontosabb szerepet betöltő Thomas 
Parker ezredes, aki a film narratívája szerint sokkal 
inkább a tehetséges Presley-n élősködő vérszívó 
pióca, mintsem az őt patronáló apafigura, aminek 
mindvégig láttatni akarja magát. 

A Parkert megformáló Tom Hanks-szel kapcso-
latban nem tudott nem eszembe jutni Milos For-
man Amadeusának narrátora, aki nem volt más, 
mint Mozart ellenlábasa, Salieri, és aki egy bo-
londok házában tengődve, összeroskadt vénem-
berként tekint vissza elmarasztalóan keserű ciniz-
mussal riválisa életpályájára. Ugyanezt a keserű 
cinizmust érezzük Parker figurájában is. Presley 
halála okán az elvesztett meccs feletti keserűség-
gel bizonygatja, hogy a király abba a szeretetbe 
halt bele, amit a közönség iránt érzett, és ami 
önpusztításra sarkallta, Parker pedig ezzel kvázi 
leveszi magáról a felelősség terhét, miszerint, ha 
valaki, akkor elsősorban ő felelős Elvis haláláért. 

Hanks alakítása a kérlelhetetlen és kapzsi 
menedzser, Tom Parker szerepében talán a film 
egyik legerősebb eleme, még akkor is, ha ezen 
aspektust vizsgálva és alaposan utána olvasva 
néhol mintha teátrális túlzásokba bocsátkozna 
Luhrmann: Elvis, a filmben ábrázolt kissé talán 
puritánra sikerült személyiségével szemben a va-
lóságban éppúgy szomjazta a sikert, a csillogást, 
és a pénzt, mint Colonel Parker. Az más kérdés - 
és erre a film nagyon alaposan ki is tér - hogy az 
aranykalitka, amiben Parker tartotta Elvist, nagy 
részben a saját feslett múltja, és mocskos titkai 
miatt (miszerint például nem rendelkezett hivata-
los útiokmányokkal, ami lehetetlenné tette, hogy 
világkörüli turnéra vigye Elvist, legalábbis úgy, 
hogy azon ő is részt tudjon venni) - fojtogató és 
destruktív hatású börtönné vált a király számára. 

Elvis Presley szerepében Austin Butler-t
láthatjuk. 

Vele kapcsolatban a sajtó és a közönség részé-
ről szinte csak dicshimnuszokat zengtek, és el kell 
ismerni, nem alaptalanul. Ugyan - a híresztelések-
kel ellentétben - nem az Elvishez való fizikai ha-
sonlósága a legerősebb ütőkártyája, de a napnál 
is világosabb, hogy Luhrmann nem is egy Elvis 
imitátort akart, hanem egy kellő érzékenységgel 
megáldott és drámai szerepben is helytálló, a 
ripacskodás morzsáját is kikerülni képes tehet-
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séges színészt. Butler személyében nem sok hi-
ányérzete támad a nézőnek: hiteles és erőteljes 
alakítást nyújt, képes a csillogó felszín alatti em-
bert is megformálni, annak összes gyarlóságával, 
gyengeségével, egyszóval Elvis-t, az embert is 
láthatjuk, nemcsak a színpad és az őt éltető eksz-
tatikus tömeg dicsfényében fürdő gigasztárt. 

Nézzük végig, mit érdemes tudni a háttér-
történetről, és mi az, amiben a film kiemelkedő, 
valamint mik azok a pontok, ahol talán egy kicsit 
mélyebbre mehetett volna. 

Negyvenöt évvel ezelőtt, 1977. augusztus 16-
án Elvis Presley-t menyasszonya, Ginger Alden 
színésznő holtan találta memphisi otthonuk, Gra-
celand fürdőszobájában – a halál hivatalosan szív-
leállás miatt következett be. 

Még csak két órája tartott a post mortem vizs-
gálat, amikor Jerry Francisco halottkém orvos-
társai ellenvetése ellenére nyilatkozatot tett a 
sajtónak. Kijelentette, hogy az előzetes boncolá-
si eredmények szerint a király halálát szívroham 
okozta, és semmiféle nyomát nem találták drog-
nak a szervezetében. Ez azonban nem a teljes 
magyarázata annak, miért halt meg idejekorán, 
42 évesen. Tény, hogy önpusztító és egészség-
telen életet élt, túlsúlyos volt, cukorbetegséggel, 
magas vérnyomással, zöld hályoggal és szívbe-
tegséggel küzdött, és ezek mind növelték a szív-
roham esélyét. 

Ebből a szempontból viszont a film nem megy 
túl mélyre, és teljes mértékben kihagy a számítás-
ból olyan nemrég napvilágot látott részleteket, 
miszerint a Presley családban egy génmutáció - 
egyes rossz nyelvek szerint korábban egy unoka-
testvérek közötti házasság - miatt szívproblémák, 
és korai halál több ízben is előfordult: hogy mesz-
szire ne menjünk, Elvis szeretett édesanyjának 
Gladysnek például szintén relatíve fiatalon, 46 
évesen ért véget földi pályafutása, hasonló okok-

ból. Úgy tűnik, a film megáll ott, hogy az életvitel, 
a túlhajszoltság, édesanyja korai halála, és a Par-
ker ezredes által köré épített fojtogató aranyka-
litka, valamint szeretett egykori felesége, Priscilla 
távozása okozták a közvetlen halálát, ez a folya-
mat viszont vélhetően a valóságban ennél vala-
melyest összetettebben zajlott. 

Amit a film elmond és megmutat, azt tökélete-
sen teszi, a zenei betétek, a koncertrészletek, és 
külön kiemelten az Elvist gyerekéveiben ért zenei 
hatások megmutatása a zseniális és eufórikus je-
lenetben, ahol a gospel kórus és egy párszáz mé-
terre lévő nyomortanyán felcsendülő rythm and 
blues alapok összekeverednek a fejében - a film 
csúcspontjai. 

Ami a gond, azok inkább azok az aspektusok, 
amiket a film szánt szándékkal elhallgat. 

Amiben például - véleményem szerint - a film 
elnagyolt, és túlságosan megmarad a felszínen, 
az épp Elvis Priscillával való kapcsolata, és azok 
a szexuális kilengései, amelyek nem mentesek 
némi bizarr, vagy akár dekadens részlettől. A 
film mintha ezen a téren túlontúl szemérmes és 
hangsúlyozottan elnéző tónust ütne meg. Tény, 
hogy a király mítoszát valamelyest besározó effé-
le részletek komoly kockázatot jelentettek volna 
a produkció sikerére nézve, a még mindig rend-
kívül fanatikus rajongótábor szemében, de talán 
mégsem lett volna indokolt minden efféle részle-

tet ilyen látványosan ignorálni és kihagyni a film-
ből: elsősorban Elvis lelkivilágának a pontosabb 
megértése okán, és azon egyszerű oknál fogva, 
mert így felesége, Priscilla kilépése az életéből is 
jóval érthetőbb momentum volna. 
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A film sajnos végletesen leegyszerűsíti a Par-
ker ezredes és Elvis közti kapcsolat összetett 
és bonyolult dinamikáját is, talán túlontúl fe-
kete-fehér az elnyomó és az áldozat szerepkör 
ábrázolása. 

Nem tudtam nem arra gondolni, hogy Luhr-
mann filmje két alapvető szándékkal született, 
és nem is akar ennél többet: egyrészről egyfaj-
ta tiszteletadás az ikonikus Elvis öröksége felé, 
másrészről pedig újabb generációk szemének 
rányitása Elvis világára, zenéjére, és arra a ha-
tásra, amit a popkultúrára gyakorolt. Ez utóbbi 
miatt indokoltnak látszik, hogy a történetet némi 
moralizálással és leegyszerűsített formában tá-
lalja, nagyobb hangsúlyt adva a zenei betétek 
megszólalására, az Elvist körülvevő hype-ra, és 
filmes szempontból a bombasztikus kivitelezés-
re, mintsem az olyan tényezők górcső alá vételé-
re, melyek bár valamelyest belassították volna a 
filmet, és egy jóval kevésbé pörgős, csúnya szó-
val élve kevésbé trendi produkciót eredményez-
tek volna, de talán a hitelesség szempontjából 
erősebb hatásút.

Luhrmann azonban nem művészfilmet, és még 
csak nem is egy mélyelemzést szándékozott be-
mutatni Elvis kapcsán, hanem egy blockbustert, 
ami “nagyot szól.” 

A fiatalabb generáció sikeres megcélzása El-
vis-szel ott kap újabb megerősítést, amikor a film-
bemutatót követő statisztikákat vizsgáljuk: 

A Comscore szerint a film júniusi bemutatá-
sakor a jegyet vásárlók nagyjából egyötöde mil-
lenniumi és Z generáció volt, ami megdöbbentő-
en magas szám egy olyan előadó esetében, aki 
nemhogy a fent említett generációk szüleinek, 
de sokkal inkább a nagyszüleinek életében volt 
meghatározó ikon. 

A film első felében Butler időnként túl szelíd-
nek tűnik, biztosan szelídebbnek és jólfésültebb-
nek, mint az ötvenes évek Presley-je. Ebből a 
szempontból talán jobban hasonlít Shawn Men-
des-re vagy a korai Justin Bieber-re, mint arra a 
nyers és veszélyes Presley-re, aki annak idején 
alaposan megijesztette a szülőket. De talán ép-

pen ez teszi vonzóvá és rokonszenvessé az ebben 
az évszázadban születettek szemében: Ő Elvis 
a TikTok közönség számára, csiszolt, jólfésült, és 
könnyen emészthető. Ezzel szemben erény, hogy 
a film nem nagyolja el Elvis hanyatlását, és But-
ler ereje valóban az utolsó napok Elvisében lakik, 
különösen az „If I Can Dream” című dal forgatási 
jelenetében. 

A film összes fenti hiányossága ellenére is egy 
kerek, erőteljes, és méltó megemlékezés Elvis 
Presleyről, egy olyan tiszteletadás, ami mellőzi 
ugyan a király sötét oldalának boncolgatását, és 
elsősorban a mítoszra épít, de a kivitelezés és a 
színészi alakítások szempontjából telitalálat. 

Akiket érdekelnek a felkavaróbb részletek is, 
és kiegyeznek azzal, hogy ezen részleteket do-
kumentumfilmekből, könyvekből, és merészebb 
cikkekből ollózzák össze, azoknak semmiféle hi-
ányérzete nem támad majd. 

Ezzel a filmmel két és fél óra önfeledt szórako-
zást kapnak, egy olyan monstre produkciót, ami 
méltóan őrzi a rock and roll királyának emlékét, 
és pazar kivitelezésben visszaröpít bennünket 
egy színesebb, fényesebb, és talán a valóság-
ban a mainál kevésbé szabad, de valahol mégis 
izgalmasabb világba. Egy olyan miliőbe, ahol ez 
a nagyon mélyről jött, viharos életutat megjárt, 
de alapvetően a személyes gyarlóságai ellenére 
is szeretettel teli ember valami olyasmit alkotott, 
ami még ha zenei szempontból nem is több mint 
a mainstream rock and roll világa. De a világ pop-
kultúrájára, számos rock és popzenészre gyako-
rolt hatása a mai napig elvitathatatlan. 
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GÓDOR ANITA

KULtúra 
MagyarországON  II/I.

Békéscsaba – Jókai Színház

Békéscsabán 1840 óta rendeznek színi előa-
dásokat. Kezdetben itt is vándortársulatok léptek 
fel, a község erre alkalmas termeiben, a mai ál-
landó színházépületet –, amit akkor „Vigardának”, 
vagy Vigadónak neveztek – közadakozásból épít-

tették a csabaiak. A színháznak 1954-ig nem volt 
állandó társulata, az akkoriban működő magán-
társulatok szerződtek a várossal egy-egy, vagy 
egy-két évadra. 1954. szeptember 15-i hatállyal 
az akkori Népművelési Minisztérium békéscsabai 
székhellyel, Békés Megyei Jókai Színház elneve-
zéssel színházat létesített, amely 2012-ig a Békés 

Az ősz beköszöntével indul a 2022/2023-as színházi évad. Nem szeretném, ha szeptemberben 
feldühödött tömeg vetné rám magát a Kecskeméti Nemzeti Színház előterében, hogy naugye, 
hogy nem csak a budapesti világot jelentő deszkákon vannak ebben az évadban sem előadások, jó 
lenne másokat is megemlíteni. Ezért ma -biztonsági játékosként- Magyarország megyeszékhelyeit 
veszem célba, és mindenhol mesélek egy kicsit az idei évadról. 

A sorrend nem szimpátia alapján, hanem a megyeszékhelyek nevének ábécé-be rendezésével 
történt, kiemelve és hátra sorolva Budapestet, amivel a következő hónapban foglalkozom majd. 
(addig meg csak vidékre járok, biztos, ami biztos…)

Most, hogy már mindent IS tudunk, induljunk el egy kulTÚRÁra és barangoljuk be keresztül-ka-
sul az országot.
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Megyei Tanács, majd a megyei önkormányzat 
fenntartásában működött.

Az önálló színház első ötven évében nem tud-
ta igazán lerázni magáról az „Isten háta mögötti 
büntetőtábor” címkét, amit a „szakma” és a „szak-
mai sajtó” az 1956-os forradalom után ragasztott 
rá, amikor is egymást váltották Békéscsabán a 
fővárosban nemkívánatos – egyébként kitűnő – 
színészek, színházi művészek. Bár ebből a helyi 
közönség mit se vett észre, és boldogan járt a 
színházba, Békéscsaba hosszú ideig a „színészet 
Szibériája” maradt.

11 igazgató követte egymást, a Jókai Színház 
mindegyikük vezetése alatt megtartotta népszín-
házi jellegét ars poeticájában szem előtt tartva, 
hogy egy vidéki város egyetlen színházának min-
den közönségréteg igényét ki kell elégíteni, játsza-
nia kell klasszikus és modern drámát éppúgy, mint 
vígjátékot, operettet és meseelőadást. Miszlay Ist-
ván igazgatása alatt létrehozták, és évekig működ-
tették – a ma már önálló – Gyulai Várszínházat.

A Jókai Színház igazgatója ma Fekete Péter, aki 
szakmai és intézményi kereteket feszegető, inno-
vatív munkahelyi és művészeti vezetőként, a szín-
házat bekapcsolta az országos és a nemzetközi 
színházi vérkeringésbe, ráirányította a szakma és 
a kritikusok figyelmét. 2011-ben az ő irányításával 
vette működtetésébe a Jókai Színház a Szarvasi 
Vízi Színházat, amely egy nyár alatt beigazolta lét-
jogosultságát a nyári szabadtéri színházak között. 
(Forrás: Józsa Mihály)

2022/2023 Bérletes évadterv 
a Jókai Színházban
Nagyszínpad:
- Anconai szerelmesek (Vajda Katalin)
zenés komédia
- A revizor (Gogol) komédia
- Országúton (Federico Fellini – Kiss József) 
cirkuszi játék- szívszaggató mese felnőtteknek
- Gyilkosság meghirdetve (Agatha Christie)
 krimi

Kamara:
- Tóték (Örkény István) színmű
- Lady Oscar (Guillaume Mélanie – 
Nemlaha György) bohózat

Szeptemberben – még az elmúlt évad része-
ként – bemutatják a Drakula-fantázia című hor-
rorrockoperát Seregi Zoltán rendezésében. Az 
ősbemutató címszerepeiben vendégművészként 
kettős szereposztásban Kocsis Dénest és Tö-
rök-Ujhelyi Tamást láthatják majd a nézők.

Debrecen - Csokonai Színház

Egyetlen évadban két új színházi tér nyílik meg 
vagy nyílik újra, és 2023 tavaszán a Csokonai Szín-
ház fontos szereplője lesz a Színházi Olimpiának 
is. 17 új, köztük öt ősbemutatóval készül a Csoko-
nai Színház a 2022/23-as évadban. A műfaji ská-
lát tekintve opera, nagyoperett, klasszikus dráma, 
zenés hommage, vidám sirató, koncertszínházi 
előadás és osztálytermi színházi nevelési előadás 
egyaránt szerepel a repertoárban. Az évad Debre-
cen új színházépületében, a Csokonai Fórumban 
kezdődik, majd előreláthatólag 2023 tavaszán, 
a csaknem hároméves rekonstrukciót követően 
újra birtokba vehető lesz a történelmi épület is. 
A Csokonai Fórum 9000 négyzetméteres terében 
három multifunkcionális, akadálymentesített szín-
házi tér, a Latinovits Zoltán terem, a Kóti Árpád 
terem és a színházi produkciók befogadására is 
alkalmas Aszimmetria Étterem várja a debreceni 
közönséget. 

BEMUTATÓK A LATINOVITS ZOLTÁN 
TEREMBEN
- Für Elise (Szabó Magda önéletrajzi ihletésű 
utolsó regényének színpadi adaptációja)
- Névtelen csillag (Mihail Sebastian) 
romantikus komédia 
- Nyolckor a bárkán (Ulrich Hub) dráma, 
koncertszínházi előadás
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- Lúdas Matyi (Halasi Dániel rendezésében)
- Mágnás Miska (Szirmai Albert) 
nagyoperett
- Az öreg hölgy látogatása (Dürrenmatt-
produkció) szatirikus tanmese
- Idomeneo (Wolfgang Amadeus Mozart)
 opera 
- Függöny fel! (Michael Frayn) vígjáték
- 250 éve született a debreceni színház név-

adója. A jubileum kapcsán a Debreceni Egyetem 
Csokonai-kutatója, Debreczeni Attila bevonásá-
val Enyedi Éva ír zenés hommage-t, amelyet Ke-
szég László állít színpadra.

ÚJ BEMUTATÓK A KÓTI ÁRPÁD TEREMBEN         
- Toldi (Arany János) zenés ifjúsági előadás 
- Gyászúton − vidám sirató két hölgyre, egy
 zongorára (Pierre Notte) komédia
- Macbett (Eugène Ionesco) közéleti látlelet
- A test történetei (Visky András) 
identitásdráma
 
ŐSBEMUTATÓK AZ ASZIMMETRIA 
ÉTTEREMBEN
 
- Petőfi Sándor és Madách Imre születésé-

nek 200. évfordulóján a #petőfikétszáz
és a#madáchkétszáz című, Vadász Krisztina 

rendezésében készülő ősbemutatókkal ünnepel 
a színház.

 
ÚJ BEMUTATÓK A CSOKONAI SZÍNHÁZBAN
- Aida (Verdi) opera
- Szentivánéji álom Shakespeare komédiá-

ját az évad zárásaként láthatja majd a közönség.

Eger – Gárdonyi Géza Színház

A 2022/2023-as színházi évad előadásai a sze-
relem fogalmát járják körül a színházban. Az évad 
az Egri Stúdiószínházi Táncfesztivállal indul, 2022. 
szeptember 21. és 25. között, ahol minőségi, sok-

színű előadásokkal készülnek a 11. alkalommal 
megrendezett fesztiválra. 

- Szaffi (a színház tánctagozatának 
bemutatója)
- A Gárdonyi-emlékévet az író Hosszúhajú 

veszedelem című novellafüzéréből készült tánc-
füzérrel köszöntik szeptember 21-én.

Nagyszínpad
- Szerelem (táncjáték)
- Sirály (Csehov) tragikomédia 
- Bástyasétány 77. (operett)
- Janika (vígjáték) 
- Aranyrandevú (romantikus retró-
komédia)

Stúdiószínpad
- Portugál (Egressy Zoltán) tragikomédia
- Házasságon innen és túl (Háy János)

Gyerekeknek szóló előadások (Babszem Jan-
kó Gyermekszínházzal közösen)

- Hisziapiszi kapitány kalandjai (Szőke 
Andrea) mesejáték a nagyszínpadon 
- Kérem a következőt! – Dr. Bubó 
(Romhányi József – Nepp József) 
a nagyszínpadon
- Cilindercirkusz (Szőke Andrea) 
stúdiószínpad 

A Gárdonyi-emlékévre a színház az Isten rabjai 
című musicallel készül.

Győr – Győri Nemzeti Színház

A Győri Nemzeti Színház három tagozattal, két 
játszóhellyel, önálló gyártótárakkal és műhelyház-
zal rendelkezik. A társulat prózai és zenés darabo-
kat mutat be műfaji sokszínűséggel; a teljesség 
igénye nélkül: musical, opera, operett, dráma, 
színmű, vígjáték, komédia, tragikomédia egya-
ránt megtalálható a palettán.

NAGYSZÍNHÁZ
- Molière - A képzelt beteg (vígjáték) 
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Tervezett bemutató: 2022. szeptember 30.
- Győri Balett: Peer Gynt (balett) 
Tervezett bemutató: 2022. október 28.
- Friedrich Schiller: Ármány és szerelem (ro-

mantikus dráma) Terv. bem.: 2022. november 11.
- Lionel Bart: Oliver! (családi musical) 
Tervezett bemutató: 2022. december 2.
- Giuseppe Verdi - Francesco Maria Piave: 

Rigoletto (opera) Terv. bemutató: 2023. február 3.
- Móricz Zsigmond: Barbárok (bűnügyi 

színmű) Tervezett előbemutató: 2023. április 28.
- Lehár Ferenc: A víg özvegy (nagyoperett) 

Tervezett előbemutató: 2023. március 10.
KISFALUDY TEREM
- Dan Gordon: Esőember (dráma) Tervezett 

bemutató: 2022. szeptember 17.
- Dér András: Mindenkinek mindene-  Apor 

Vilmos életrajzi dráma Terv. bem.: 2023. január 21.

SULIBÉRLET
- Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai 
Tervezett bemutató: 2022. október 8.
- Jean-Claude Morulevat: Jakabak 
Tervezett bemutató: 2022. december 10.
- Kszel Attila: Hanyistók Tervezett 
bemutató: 2023. február 25.
PADLÁSSZÍNHÁZ
- August Strindberg: Erősebb 
(egyfelvonásos dráma)

Kaposvár – Csiky Gergely Színház

A Kaposváron található Csiky Gergely Szín-
ház a város egyik jelképe, az ország egyik leg-
nagyobb és leghíresebb színháza, ahol erre az 
évadra is nagy erőkkel készülnek.

NAGYSZÍNPADI bemutatók
- Jeffrey Lane – David Yasbek: A riviéra 
vadorzói (musical vígjáték – ősbemutató)
- Katona József: Bánk Bán (ármány és 
árulás zendüléssel)
- Claude Magnier: Oscar (komédia)

- Gogol: Revizor (színmű)
- Anders Thomas Jenson: Ádám almái 
(szatíra)
- Grimm: A brémai muzsikusok (zenés 
mesejáték)
- Grimm: Hamupipőke (zenés mesejáték)
KAMARA bemutató
- Florian Zeller: Az apa (színmű)
 
Kecskemét - Kecskeméti Katona József 
Nemzeti Színház 

Apróbetűs rész következik: szívem csücske vi-
déki színház, ahol idén sem fogunk csalódni! A 12 
új előadás között nagyon változatos műfajok lesz-
nek, zenés és prózai darabok egyaránt, így min-
denki megtalálhatja a hozzá legközelebb állót.

NAGYSZÍNHÁZ
- Juhász-Szente-Galambos: KŐSZÍVŰ musi-

cal Jókai Mór regénye alapján
- Ray Cooney: A MINISZTER FÉLRELÉP bo-

hózat
- Lehár-Bodanzky-Willner: LUXEMBURG 

GRÓFJA operett
- Giacomo Puccini: GIANNI SCHICCHI / 

Menotti: A TELEFON opera
KAMARASZÍNHÁZ
- Jean de Létraz: TOMBOL AZ ERÉNY vígjáték
- Turgenyev: EGY HÓNAP FALUN színmű
- Csajkovszkij-Barta: HATTYÚ balett
STÚDIÓSZÍNHÁZ
- Molière: TARTUFFE vígjáték
- Shakespeare: MACBETH tragédia
TÖRVÉNYSZÉK
- Reginald Rose: TIZENKÉT DÜHÖS EMBER
 tárgyalótermi dráma
GYEREKDARAB
- Csukás: UTAZÁS A SZEMPILLÁM 
MÖGÖTT zenés mesejáték
- Juhász-Kováts: KÖKÖJSZI ÉS BOBOJSZA 

zenés mesejáték Török Sándor meseregényéből
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Miskolc - Miskolci Nemzeti Színház

„A miskolciak mindig is kedvelték a színházat, 
és szívükön viselték a magyar színjátszás sorsá-
nak alakulását. Az egykori Korona-fogadó kocsi-
színjében majd a Sötétkapu melletti csizmadia-
szín alkalmi színpadán fellépő Déryné és társai 
oly mértékben meghódították a várost, hogy a 
miskolciak megrémültek, amikor 1816-ban a tár-
sulat Kassára indult vendégszereplésre: vajon 
visszatérnek-e a színészek? Ez a félelem adta meg 
a végső lökést ahhoz, hogy kőszínház építésébe 
fogjanak: „... Miskoltzon, mint Magyar Nyelven 
beszéllő... vidék közepén fekvő népes mezővá-
rosban, állandó játékszínt építeni és ki is nyitni 
akarunk” - tudatta levélben Borsod vármegye a 
szándékát a helytartótanáccsal… A ma öt játszó-
hellyel rendelkező épületkomplexumban min-
den színházi álom megvalósítható.”  

NAGYSZÍNHÁZI BEMUTATÓK
- A FALU ROSSZA NÉPSZÍNMŰ TÓTH EDE 

UTÁN ÉS HELYETT KOVÁCS MÁRTON – MOHÁ-
CSI TESTVÉREK

- JÉZUS KRISZTUS SZUPERSZTÁR ROCKOPE-
RA ANDREW LLOYD WEBBER – TIM RICE

- A MINISZTER FÉLRELÉP VÍGJÁTÉK 
RAY COONEY
- HOFFMANN MESÉI OPERA JACQUES
 OFFENBACH
- VÍZKERESZT, VAGY BÁNOM IS ÉN 
VÍGJÁTÉK WILLIAM SHAKESPEARE
KAMARA
- A „K” ÜGY ZENÉS TÚLKAPÁS, AVAGY AZ 

IGAZSÁGTALANSÁG ANATÓMIÁJA MICHAEL 
KOHLHAAS TÖRTÉNETE ALAPJÁN (RUSZNYÁK 
GÁBOR)

- MICIMACKÓ MESÉS-ZENÉS ÁLLATKA-
VALKÁD ALAN ALEXANDER MILNE

- A DADA SZÍNMŰ BRÓDY SÁNDOR
- JOBB KÉSŐN, MINT SOHA / VÖRÖS 

NAPLÓ - EGY KISZOLGÁLTATOTT NŐ TÖRTÉNE-
TE TÁNCELŐADÁS 

- GYÉVUSKA ZENÉS JÁTÉK DARVAS BENE-
DEK-PINTÉR BÉLA

JÁTÉKSZÍN
- A SZÍNHÁZCSINÁLÓ SZÍNMŰ THOMAS 

BERNHARD 
- AMPHITRYON VÍGJÁTÉK HEINRICH VON 

KLEIST 
- I. ERZSÉBET SZÍNMŰ PAUL FOSTER 
- PLASZTIK BOMBASZTIK TÁNCELŐADÁS
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A MAGYAR KÖNNYŰZENE 6 ÉVTIZEDE
2.rész 

ŐRSÉGVÁLTÁS ÉS ÚJ IRÁNYZATOK
(1983 – 2002)

Cikksorozatunk első részét igen érdekes, tartalmas és izgalmas információkkal adtuk át a Kedves 
Olvasónak. A folytatásban felvesszük a fonalat és igyekszünk minél szélesebb kört bemutatni a korszak 
zenei kiválóságaiból, stílusaiból. Az 1980-as évek első fele – bár kétségtelenül az útkeresésről szólt 
– egyre inkább előre vetített valamit, amely a rákövetkező évtizedekben csak fokozottan hatványo-
zódott, majd berobbant. Igen. A Nyugat hatásait már nem kellett, nem lehetett titkolni, egyre inkább 
hatott az előadókra, a zenékre, a szövegekre is. Bár a rendszerváltás még váratott magára az évtized 
végéig, nagyon szépen kezdett kirajzolódni Magyarország mondhatni új zenei térképe. Rajta rengeteg 
új szereplővel, stílussal és ez hatott a közönségre, amely nem csak önmagát találta meg – ha kellett 
magukban az előadókban –, hanem példaképeit, idoljait, ikonjait, akik követésre méltóak voltak és 
rengeteg rajongót vonzottak és tartottak meg. Ennek egyik oka az újdonságra való vágy volt és nagy 
valószínűséggel a technikai fejlődés, amely a zeneipart is utolérte. 

Ajánlott filmek:  István a Király (1984), Szerelem első vérig (1986), Moziklip (1987), Nyolc évszak             
   (1988), Koncert Romániáért (1989), Báj-báj Loksi (1992), Kalózok (1999)

NAGY ZOLTÁN
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Nem csak a hanghordozók fejlődtek (a magnókazettákat, fekete lemezeket felváltották szépen las-
san a CD lemezek, majd az ezredforduló körül az MP3 lejátszók), hanem az elektronikus hangszerek és 
a stúdiótechnikai berendezések, eszközök is. Ezáltal sokkal gyorsabban és több zenei piacra szánt ter-
méket lehetett előállítani, amely üzleti szempontból is egyre nyereségesebb vállalkozás lett. És ha már 
üzlet, a rendszerváltás után megjelentek a multinacionális kiadók is, ők aztán tömegével ontották a 
kisebb-nagyobb sztárokat, arra apellálva, hogy a nagy számok törvénye alapján – ha páran el is buknak 
menet közben – maradnak még elegen az „istállóban”, hogy nekik busás hasznot termelve hosszú éve-
kig fenntartják ezt a számukra kényelmes működési modellt. Kiadók, új arcok, technikai fejlődés és a 
minderre kiéhezett közönség. Rengeteg arc, név, zene, videoklip, koncert, stílus jellemezte a korszakot, 
így a teljesség igénye nélkül, kiemelve pár fontosabb pontban, igyekszünk bemutatni ezt az időszakot 
is. Nézzünk hát bele jobban!

AZOK A BOLDOG, SZÉP NAPOK

Az 1983 és 1989 közötti időszakban már – kö-
szönhető a Nyugaton vásárolt, vagy épp onnan 
hazacsempészett hanghordozóknak – egy tel-
jesen más igényű közönséget köszönthettünk 
a koncerttermekben, vagy a rádiók előtt. Úgy is 
lehetne nevezni ezt az időszakot, mint a csendes 
– de sokszor hangos – lázadás időszaka. Már lehe-
tett választani, hogy az ember milyen zenét hall-
gat: pop, rock, blues, diszkó, punk, beat, rock and 
roll, szinti pop, new wave, egyre nagyobb és szé-
lesebb volt a választék. Nagy Feró például jelen 
volt az Ős-Bikini, majd az Ős-Beatrice, valamint az 
Új-Beatrice életében is, zenéjükben, szövegeik-
ben a mindennapokról és a lázadásról adtak hely-
zetjelentést. Földes László (Hobo) a blues vonalat 
erősítette, szerencsésen együttműködve Deák 
Bill Gyulával (a mai napig mindketten aktívak), 
amely közös munka egyik része volt a nagy sikerű 
Kopasz Kutya című film is (igaz, ez még 1981-es), 
ez a maga egyszerűségével, de jó pár jellegzetes 
mondatával filmtörténeti klasszikus lett. Érdekes-
ség: Feró és Bill is szerepet kapott az „István a ki-
rály” rockoperában, amelyet 1983-ban mutattak 
be Budapesten, a városligeti Királydombon, szer-
zői az Illés együttes két tagja, Szörényi Levente 
és Bródy János voltak, akik Boldizsár Miklós, Ez-
redforduló című drámáját ültették át rockoperá-
ba. S ha már Illés-együttes, bár 1973-ban a külső 
és belső feszültségek hatására feloszlott, voltak 
tagok, akik Fonográf néven, kiegészülve a Tolcs-
vay-trió tagjaival, egy év múlva megalakultak, 
hogy folytassák a zenélést, egy igazi supergrou-
pot hozva létre. Ez a zenei alkotóműhely többek 
között Kovács Kati, Halász Judit és Koncz Zsuzsa 
életművéhez is rengeteg szép dalt adott hozzá, 
beírva őket a magyar zene történelem könyvei-
be. Az említett énekeshölgyek a mai napig aktí-
vak és szereznek örömet közönségüknek, nekik 

sikerült az, ami a zenekarok, előadók bizonyos ré-
szének nem. Sikerült maradandót alkotni, és bár 
jöttek-mentek irányzatok, ők a helyükön maradva, 
sosem esve ki saját stílusukból, tették a dolgukat, 
több ezer embernek okozva ezzel boldog perce-
ket, pillanatokat, órákat a koncerteken és zene-
hallgatás közben. Az Illés-együttesnek volt még 
egy nagyon emlékezetes megmozdulása. 1990-
ben egy búcsúkoncertre hívták össze az őket sze-
retőket, a Népstadionba, azonban az előző nap, 
a nyilvános főpróbán már megtelt a nézőtér, az-
nap is 40 ezren voltak, majd a koncert napján is, 
ez összesen 80 ezer embert jelentett. A koncert 
népünnepéllyé változott, teljes joggal és okkal, a 
fiúk két új dalt is írtak erre a jeles alkalomra. 

Itt muszáj még megemlíteni az Illés-együttes-
sel egy korszakban induló csapatokat, név szerint 
az Omega és Metró zenekarokat (róluk már írtunk 
az előző részben), akik szintén aktívak maradtak. 
A Metróból Zorán szólókarrierbe kezdett, amely 
a mai napig tart, az Omega pedig épp most, a 
2020-as évek elején szeretett volna új albumot ki-
hozni és ezzel turnéra indulni, de sajnálatos mó-
don rövid időn belül eltávozott három tagjuk is – 

Illés 1990.
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Benkő László, Mihály Tamás, Kóbor János – , ezért 
ezek a tervek már sosem valósulnak meg.

A stílusok sokszínűségét nagyon jól mutatja, 
hogy a 80-as évek közepén teljesen jól megfértek 
egymás mellett a heavy metal bandák (Ossián, 
Pokolgép, Omen), a könnyedebb, pop és disz-
kó zenekarok (Neoton, Első Emelet, Napoleon 
Boulevard), a new wave illusztris képviselői (KFT, 
Prognózis, Kentaur, Európa Kiadó), a romantiku-
sabb, sokszor lírába hajló vonalat is képviselő, ze-
nekarokból kilépő – vagy azok mellett külön pá-
lyára is elinduló – szólóénekesek (Demjén Ferenc, 
Presser Gábor, Horváth Charlie, Balázs Fecó) és 
a rock and roll zenekarok (Hungária Fenyő Mik-
lóssal, majd az abból kiváló Dolly Roll és a Sziko-
ra Robi féle R-GO) is. A közönségre nagyrészt az 
volt a jellemző, hogy nem nagyon bántották sem 
egymás ízlését, sem egymás zenekarát. Mond-
hatni már-már békebeli idillnek hatott a légkör, 
bár tény, hogy azért még mindig rányomta néhol 
a működésre a bélyegét az, hogy ki-kivel van jó-
ban és kinek ki áll a háta mögött. Finoman szólva: 
„ilyen ez a popszakma”...

A másik jellemző dolog, ami egyre inkább 
divatba jött, hogy a filmes szakma is változáson 
esett át, egyre több olyan film született, amely-
nek már eleve úgy írták meg a történetét – és vele 
együtt a filmzenét is – , hogy beleférjen jó pár 
olyan sláger, amely a mai napig is emlékezetes 
maradt, az emberekben kellemes emléket idéz, 
jó érzéseket okoz. Többször volt, hogy egy-egy 
mondhatni addig nem túl hallgatott, vagy nem túl 
ismert előadó egy filmben elhangzott dala után 
országos sztár lett és onnantól nem voltak megél-
hetési gondjai. Ez már előre vetített valami olyat, 
ami csak évtizedek múlva nyert értelmet, vagy ke-
rült a helyére, de erről majd a 3. részben írunk...

Volt választási lehetőség, ahogy a rendszervál-
tás után kinyílt a világ és a lehetőségek megsok-
szorozódtak, úgy a zenei piacon is óriási dömping 
kezdődött. Egy bulizni akaró fiatalnak már nem 
volt gond választani, hogy hol, mikor, kire, milyen 
zenekar számaira szeretne bulizni, mert egymás 
hegyén-hátán, hetente, több tucatnyi banda kí-
nált fellépésein alkalmat arra, hogy a korszak fia-
tal zenekedvelői lazíthassanak, ismerkedjenek és 
kikapcsolódjanak.

RENDSZERVÁLTÁS, KIADÓK, VÁLTOZÁSOK

1989, egy fontos év Magyarország történelmé-
ben, a rendszerváltás, amely hozott jó pár válto-

zást, minden téren, nézzük ennek a zenei világra 
és előadókra gyakorolt hatását. Az addig mono-
polhelyzetben dolgozó Hungaroton, amely kéz-
ben és szemmel tartotta a magyar zeneipar kiadói 
oldalát, egy egészen új helyzetbe került, mond-
hatni kényszerült, mert a rendszerváltás nem csak 
határokat, hanem lehetőségeket is nyitott. Nem 
csak kifelé lett még szabadabb a kijárás, hanem 
úgymond befelé is, ugyanis megjelentek a multik 
képviselői, egy-egy nagyobb szeletre vágyva a 
kiadói tortából. Az 1990-es éveket uraló kiadók a 
következők voltak: BMG, Sony, EMI, Warner, Uni-
versal, rajtuk kívül még a Record Express volt je-
len, ők főleg a techno, house, progresszív vonalra 
álltak rá (ez nem keverendő össze az előző rész-
ben említett progresszív rockkal), valamint a Hun-
garoton tartotta még a frontot. Utóbbi komoly 
fejlesztéseket hajtott végre, hogy lépést tartson 
a minden bizonnyal nagy büdzsével rendelkező, 
nemzetközi hátterű kiadókkal. Ezért elkezdte a 
birtokában lévő katalógusok még rendszerezet-
tebbé tételét, jelentős komolyzenei kínálattal is 
rendelkezve egyre inkább úgy tűnt, tudja tartani a 
versenyt a többiekkel. De a könnyűzenei fronton 
erősítésre volt szüksége és ehhez a szerencsés 
csillagzaton kívül olyan események láncolatára és 
szakemberekre volt szükség, amelyet vegyítve a 
magyar, rendszerváltás utáni könnyűzene egyik 
– ha talán nem a – legnagyobb sikertörténetét 
sikerült összehozni, amelyre utána jó ideig nem 
volt hasonló példa. Ezért ennek most egy külön 
szakaszt szeretnénk szentelni.

A SZINTIPOP RENESZÁNSZA,
A FEKETE SEREG

Nem is nagyon volt addig Magyarországon ak-
kora rajongást kiváltó banda – kivéve talán a beat 

korszakot jellemző hallgatói és közönség őrületet 
–, mint a Bonanza Banzai. Az elektronikus, első-

Bonanza Banzai
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sorban szintetizátorokon, dobgépeken és zenei 
programozáson alapuló zenéjük és a közérthető, 
mégis választékos megfogalmazással íródott szö-
vegeik elérték azt a hatást, hogy hallgatóik egyre 
jobban, egyre inkább és egyre gyorsabban ma-
gukénak érezzék a dübörgő, táncolható alapo-
kon nyugvó, kántálható verzéket és refréneket. 
De tény, hogy kellett pár szerencsés történés és 
tudnivaló, amely előidézte ezt a páratlan pályaí-
vet. Kovács Ákos énekes szuggesztív kisugárzása 
és verseknek is kiváló dalszövegei, Hauber Zsolt 
és Menczel Gábor billentyűsök erőteljes, elektro-
nikus zenei elképzelései, valamint Fábián Tibor 
menedzser nyugati szintű szervezése, promóci-
ós érzéke, a közönséggel való kommunikációja 
együttesen kellettek ahhoz, hogy a Banzai olyan 
szintű produkciót, megjelenést és rajongói bázist 
teremtsen, amely addig tényleg csak a Nyugat-
ra volt jellemző. A zenekar hivatalosan 1988-ban 
alakult, de az első nagylemezük 1989-ben jelent 
meg, a Hungarotonnál, a rendszerváltás évében. 
Ezt követően évente jelentettek meg, adtak ki le-
mezt (akkor még a magnókazetta és a fekete LP 
volt a menő, a CD korszak ekkor kezdődött még 
éppen csak el), sőt volt, hogy évente két lemezük 
is megjelent. A második lemezük, amely 1990-
ben már a rajongók kezében volt, még nagyob-
bat ütött, a srácok nagyon ráéreztek arra, hogy mi 
az irány és teljes mértékben ki tudták szolgálni a 
rajongói igényeket, mindezt úgy, hogy úgy tűnt, 
nekik sem volt ellenükre, sőt kifejezetten élvez-
ték azt a felhajtást, ami ezt a pár évet jellemezte. 
Budapest legnagyobb, zárt arénája, a Budapest 
Sportcsarnok teltházas Bonanza koncertek szem- 
és fültanúja lett, ezeket az eseményeket már hi-
vatalosan is Bonanza Ünnep-nek nevezték el, sőt 
voltak olyan évek, amikor már dupla koncert volt 
szükséges, az óriási érdeklődés és közönségszám 
miatt. A koncertek napján a város megtelt fekete 
ruhákba öltözött fiúkkal és lányokkal, akik hanya-
gok, de jól öltözöttek voltak és amikor megtelt 
az Aréna és egy „tenyérnyi hely sem maradt sza-
badon”, akkor bizony „szét esett a ház”, elindult a 
banzáj. Egy adott „Jel-re” felgyúlt az „Ősi Láng” 
és „Nem érdekel-t” már senkit, hogy „kést ránt a 
nyár” és a „jövő robban”, mert „úgy van minden, 
mint gyermekkoromban”. A Fekete Sereg akkor-
tájt Bonanza koncertre járó tagjai közül még ma 
is rengetegen nagyon kellemes emlékekkel gon-
dolnak vissza azokra a napokra, hónapokra, évek-
re. Sajnos azonban – mint minden jónak – előbb-
utóbb ennek a sikerszériának is vége kellett, hogy 
szakadjon. Nem feltétlenül azért, mert nem volt 
már bennük alkotási vágy, vagy elég akarat, ötlet, 

zene és szöveg, hanem mert a tagok igénye a foly-
tatás irányára, úgy nézett ki, hogy nem egyezik. A 
legsikeresebb évük és talán mondhatni, a csúcs 
év is az 1992-es év volt, a dupla Arénával, a friss 
nagylemezzel és az akkor a Hungaroton vezeté-
sét elvállaló Benkő Lászlóval – aki nagyon szerette 

a csapatot és pártolta, támogatta működésüket. 
Rendszeres dedikálásokat tartottak az akkor még 
Vörösmarty téren található Hungaroton székház 
alsó szintjén lévő hanglemezboltban, ment a sze-
kér, de 1993-ban már érezhető volt a feszültség 
a bandán belül, amely sajnos 1994-ben a búcsú-
hoz vezetett. Korrekt, közönséget szerető és tisz-
telő hozzáállással, a Búcsúkoncert méltó módon 
zárta le a Sportcsarnokban ezt a szép és tartalmas 
korszakot mind a srácok életében, mind pedig a 
szintipop korszakot szerető, értő és azt megélő 
közönség életében is. Ákos szólókarrierbe kez-
dett, Zsolt zenei pályán maradva az évek során 
főleg producerként alkotott maradandót, Gábor 
pedig az üzleti, informatikai szférában tevényke-
dett ezt követően elég sokáig. Az időben való 
előre haladásunk miatt nagy eséllyel a cikksoro-
zat 3. részében még szót ejtünk ennek a zenekar-
nak az utóéletéről, lesz miről írnunk, de várjunk 
még pár évtizedet...

NAGY EMBEREK, NAGY ZENÉSZEK,
NAGY SIKEREK

A Bonanza Banzai sikersztoriján kívül azért 
zajlottak az események a rendszerváltás körül és 
az azt követő 1990-es években. Egymás után je-
lentek meg a Filmslágerek magyarul kiadványok, 
amelyek nagy sikert arattak, rengeteg jó kis külföl-
di dal magyar szövegű, itthon már jól ismert, vala-
mint új előadók által énekelt változataival. Az LGT 
megtartotta 1992-ben Búcsúját, a Nyugati pálya-
udvaron berendezett koncert csarnokban, amely 
stílusosan hozta és mutatta be azt, amitől az LGT, 
Loksi lett. Az eseményről hivatalos koncertfilm is 
készült, amely a mai napig felidézi ennek a nagy-

Benkő László és Kóbor János
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szerű bulinak a hangjait, fényeit, arcait, számait. 
Egy újabb korszak zárult le. Ezek után – bár hallani 
minden egyes tagról külön-külön is – Presser Gá-
bor és Somló Tamás voltak, akik fajsúlyosabb szó-
ló karrierbe kezdtek az LGT búcsúja után. Apropó, 

Somló Tamás. Volt akkoriban egy – mai  napig si-
keres – szövegírásban (is) tehetséges és iszonya-
tosan jó marketing érzékkel megáldott fiatalem-
ber, akit Geszti Péternek hívtak. Összefogott két 
tehetséges, az Első Emeletből már jól ismert ze-
nész kollégával, Berkes Gábor billentyűssel, vala-
mint Szentmihályi Gábor dobossal és megalakult 
a Rapülők triója, amely a dallamos, ütemes zenei 
alapokra, az akkor már Nyugaton hódító rap stí-
lusban, plusz vokálokkal kiegészítve, kiadott egy 

olyan albumot, amely szintén nagyon szólt. Már 
csak azért is, mert a receptjük egyik alkotóeleme 
az is volt, hogy egy menő LGT számmal indítot-
tak, kicsit felkavarva stílusilag, még táncolhatóbb, 
még bulisabb lett, a refrént az amúgy eredetit is 
éneklő Somló Tamással felénekelve, berobban-
tak a köztudatba és a hallgatók agyába is. Ezzel 
egy jelentős nyomot hagyva a magyar könnyűze-
ne 1992, ’93-as és ’94-es éveiben. Két albumot 

adtak ki, majd feloszlottak, tagjaik a mai napig is 
sikeresek a maguk területein. Bónusz: a kétezres 
években újra összeálltak pár koncert, valamint 
egy 3. nagylemez erejéig.

A kiadók a 90-es években maximumra tolták a 
sebességet. Az immár szabad zenei piacon egy-
más után igazolták le a kisebb-nagyobb neveket, 
bízva abban, hogy jó szimattal, megérzéssel, a 
nagyobb merítésből minél több maradandó ne-
vet megtalálva, totálisan be tudják biztosítani mű-
ködésüket. Közben bizonyítani kellett az anyacé-
geknek is, a külföldi hatásokat szépen lassan be 
kellett vezetni, most már szinte tényleg bármilyen 
stílusban adhattak ki albumokat, szerződtethettek 
le Művészeket, Előadókat. Mondhatni, már tény-
leg csak szinte saját magukat kellett kontrollálni, 
mivel ellenőrző állami szerv sem nagyon maradt 
már, aki beleszólt volna, hogy mit csinálhatnak és 

mit nem. Dr. Erdős Péter, a popcézár, 1990-ben 
elhunyt, az ORI 1991-ben megszűnt, a zeneipar 
teljes átrendeződése pedig már megállíthatatlan 
folyamatban volt. 

1990-ES ÉVEK - RAP, TECHNO, HIP-HOP, 
RAVE

Stílusok kavalkádja. Sokszínű, mint egy rene-
szánsz vásár. Tessék, csak tessék, mit óhajt a Ked-
ves Vevő? Mire vágyik, mire van kiéhezve? Nálunk 
szinte bármit megtalálhat. Az 1992 és 1998 közti 
időszakot a kiadók és az előadók helyezkedése, 
pozícionálása jellemezte, többen már megtalál-
ták az útjukat, sokan pedig épp keresgélték, de 
ijesztően felgyorsult a zene ipara. A hanganyag 
kiadása már egyáltalán nem volt annyira tűrt 
vagy tiltott téma, mint régebben, sőt a média is 
kezdett bátrabb lenni. Egyre több zenei műsort, 
koncertet sugároztak a TV-k, a rádiókban renge-

LGT Búcsú

RAPÜLŐK

ORI és HUNGAROTON
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teg jó zenét lehetett hallani és a koncertekre is 
sokat jártak. Olyan volt az egész, mintha egy hosz-
szú álomból ébredt volna fel sok-sok ember és 
valljuk be, nem is állunk távol az igazságtól, ha 
így látjuk. Minden kiadónak megvoltak a favorit-
jai, a BMG, az EMI, a Sony, a Warner, a Polygram 
(később Universal) kiadók ezerrel működtek és 
adták ki a szólisták (Ákos, Hevesi Tamás, Demjén 
Ferenc, Presser Gábor, Charlie, Cserháti Zsuzsa, 
Vincze Lilla), a zenekarok (Napoleon Boulevard, 
Bonanza Banzai, Rapülők, Bikini, Republic, Kim-
nowak, Tankcsapda), a lány- és fiúbandák (Baby 
Sisters, Hip-Hop Boyz, Happy Gang, Shygys, AD 
Stúdió), a diszkókra optimalizált, rap plusz ének 
kombóval operáló formációk (UFO, Soho Party, 
Carpe Diem, 4F Club) lemezeit. Mai szemmel 
nézve és innen, közel 25-30 év távlatából vissza-
tekintve, bizonyos szempontból, sokszor nem is 
érti az ember, miért volt szükség ennyi előadóra, 
zenekarra. Teljesen úgy tűnt, mintha nem is a ma-
gyar, hanem inkább a nemzetközi piacra terve-
zett kontingenst tervezne kiküldeni az ország. Illik 
azért a sikerekről is szólni, nem csak az aggályok-
ról. Természetesen voltak szép számmal olyan 
produkciók is, amelyek nagyon profin szóltak és 
jól voltak összerakva, simán megállták volna a he-
lyüket akár a külföldi piacokon, koncerteken is. 

Itt van például Ákos, aki olyan szóló produkciót 
rakott össze, amely mai napig is sikert sikerre hal-
moz, vagy a Kozmix duója, Lányi Lala énekessel 
és Horváth „Hozso” Zsolt billentyűssel, akik a rave 
stílus 90-es évekbeli hullámát meglovagolva, ké-
pesek voltak magukat az új évezredbe átmenteni. 
Tették ezt úgy, hogy intelligens módon képesek 
voltak aktuálissá tenni magukat és zenéjüket, mi-
vel meg tudtak újulni, kiváló zenéket készítettek, 
a szövegeik között a bulisabbtól az egészen mé-
lyekig mindenféle jellegű megtalálható volt. Ez 
időtálló tudott maradni. Demjén Ferenc, Charlie, 
Cserháti Zsuzsa, Bikini, Presser Gábor, Rapülők. 
Mind-mind az a közös bennük, hogy értéket adó, 

IGAZI zenészekből álló és azokkal működő for-
mációk, zenekarok, vagy szólisták voltak, nagy ré-
szük a mai  napig aktív. Írjuk ezt úgy, hogy közben 
azon gondolkodunk, mitől marad fenn ez, vagy 
marad alul az a zenei elképzelés, előadó, csapat.

A végső konklúzió már nagyon tiszta. Innen, 
2022-ből nézve és ismerve az 1990-es évek azon 
előadóit, zenészeit, zeneipari művészeit, akik a 
mai napig is még úgymond nyomják az ipart, az 
látszik, hogy ezek az emberek vagy zenélni tud-
nak, vagy énekelni, esetleg mindkettőt és VALÓ-
DI hangszerekkel, VALÓDI zenészek segítségével 
rögzítik hanganyagaikat és adják elő koncertjei-
ket. Bár az 1990-es években az úgymond „kon-
zerv” zene „nagyot ment” és rengeteg hasznot 

hajtott mind az előadóknak, mind a kiadóknak, 
hosszabb távon a „mű”, a „kamu”, a „szemfény-
vesztés” már nem volt túl hiteles és ki is esett a 
bőségszaruból az, aki nem volt képes hosszabb 
távon valódi tudást felmutatni. 

SZABAD EGY (EZRED)FORDULÓRA?

Már csak pár év választott el bennünket az 
egyik legnagyobb eseménytől, amelyet korunk 
embere megélhet, a misztikus évszám lassan ket-
tessel kezdődik. Sokakat izgalommal, a jövőre 
való reményteljes várakozással töltött el, többe-

Kozmix

Demjén Ferenc
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ket – főleg az informatikusokat – pedig aggoda-
lommal. Spoiler: szerencsére nagy tragédia nem 
történt. 1995-ben a Hungaroton kiadót privatizál-
ták, a Fotex csoport lett az új tulajdonos, amely-
nek egyik célja volt, hogy lassanként az interne-
tes kereskedelem felé tolja az értékesítést. Ha 
belegondolunk, előre gondolkodtak és milyen 
jól: napjainkban a webkereskedelem és az on-
line zenehallgatási platformok népszerűsége tö-
retlen, de hagyjuk ezt is sorozatunk 3. részére, ott 
majd bővebben bemutatjuk. Miközben Ákos már 
javában szólópályán mozgott és éppen IKON-ná 
vált, a Back To Black ledobta a Szerelembombát, 
Geszti Péter pedig a Rapülők után a Jazz+Az for-
máció megjelenésén dolgozott – mindez 1998-
ban volt – ezt követően, sajnálatos módon egy 
tragikus esemény történt, érzékeny pontjára 
lépve a magyar koncert és rendezvénypiacnak. 
1999-ben, 3 óra alatt – valószínűleg elektromos 
zárlat következtében – leégett az 1982-ben át-
adott Budapest Sportcsarnok, rengeteg kiváló 
koncert, valamint szép emlék helyszíne és bár 

szakértők szerint helyre lehetett volna állítani, a 
döntéshozók mégis arra szavaztak, hogy az épü-
letet teljesen le kell bontani, ez 2000-ben meg 
is történt. Funkcióját illetően, a 2000-ben épült 
SYMA csarnok vette át a stafétát, pótolva a hiányt, 
kiválóan teljesítve feladatait, az új Sportcsarnok 
– amely Papp László nevét kapta – 2003-as meg-
nyitásáig. Az Aréna a mai napig működik, kiváló 
koncert és rendezvényhelyszínként.

ZENE ÉS KÉP – KERESKEDELEM
KÉPERNYŐKÖN

Cikksorozatunk 2. részének utolsó blokkja 
következik, amelynek téma választása egyálta-
lán nem véletlen. Az ezredforduló környéke egy 
olyan mértékű technikai fejlődést hozott, amely 
magával húzta mind a műsorszóró médiumo-
kat, mind a számítógépes, valamint a telefonos 

piacot is, ennek előfutárát – amely előkészítette 
a 21. századot – mindenképpen érdemes meg-
említenünk. Megjelentek ugyanis  a kereskedel-
mi televíziók Magyarországon. Bár a 80-as évek 
végétől folyamatosan bejött egy-egy új tematikus 
adó (Music Television, ATV, Szív TV, HBO, Cartoon 
Network, TV3, Top TV, Antenna 3, Budapest TV, 
Z+), az igazán fontos dátum 1997. október 4-e, 
valamint október 6-a volt, először a TV2, másod-
szor pedig az RTL Klub első sugárzási napjával. Ez 
a két csatorna, amely új műsoraival, induló soro-
zataival hamar a közönség kedvence lett, orszá-
gos hatással bírt a nézőkre. Ennek folyományai 
pedig várt és váratlan eredményeket is okoztak, 
amelyeknek egy része előre még nem volt látha-
tó, mint ahogy az sem, hogy így, majdnem egy 
negyedszázaddal később, hogyan emlékszünk 
majd erre a korszakra. Nagyon fontos momen-
tum, hogy ezek az adók lehetőséget adtak arra, 
hogy a magyar zene jelentős mértékben megje-
lenhessen rajtuk, sőt, tehetségkutató műsorokat 
indítva olyan látványos és eredményes működést 
tudtak bemutatni, amely biztosította számukra az 
eredményességet, valamint a hosszú távra törté-
nő berendezkedést. A zenészek, előadók innen-
től kezdve nagyobb teret is kaptak, de láthatóan 
– egy idő után – újra az lett a fontos, hogy ki kivel 
van jóban, ki kit ismer. Voltak, akik ki tudták hasz-
nálni a lehetőséget, éltek vele és sikeresek lettek, 
míg mások elbuktak a nézettségért és ismertsé-
gért folytatott csatákban. Nem lett könnyű „ke-
nyér” az ezredforduló után a zenészélet, mert az 
internet, a TV, a hamarosan képbe jövő közösségi 
oldalak olyan lehetőségeket, de buktatókat is tar-
togattak, amelyek megélése többeknek mindkét 
végletben sikerült. Az esélyekkel sokan éltek, de 
voltak, akik visszaéltek, ez érdekes történeteket 
hozott még a 21. század első 22 évére, ahol már 
minden médiafelületen a megjelenés és a né-
zettség számított, ahol a TV, a rádió, a közösségi 
média, az írott sajtó mondja meg, hogy mennyire 
jó vagy rossz egy zenész, ahol egy-egy netes felü-
letre írt poszttal, közönséget, rajongókat nyerhet 
vagy veszíthet bárki. 

Aki élete hosszú éveit áldozta arra, hogy 
zenét szerezni és szöveget írni tanuljon, most 
bajba került, ha nem tudta magát megfelelő-
en menedzselni, vagy nem volt mellette olyan 
szakember, aki segíteni tudott neki ebben. So-
rozatunk következő, záró részében az utolsó, 
felgyorsult 20 évet vesszük górcső alá és meg-
próbáljuk megjósolni azt is, hogy az ezt köve-
tő évek hová vezethetnek. Tartsatok velünk!

Budapest Sportcsarnok
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Mandrake Moon koncert

Dombfalva, Domonyvölgy
2022. Szeptember 24.

Regisztráció részvételi szándékhoz: https://www.facebook.com/saxon.dave

Feltétel a jó idő, és hogy elég érdeklődő összegyűljön, mert terv szerint csapolt kézműves sört és bográcsos 
szarvaspörköltet is tervezünk hogy a muzikális örömök mellé kulináris örömök is társuljanak. A helyszín 
megközelíthetősége kocsival, vagy vonattal, részleteket az érdeklődőkkel megosztom privátban. 
A buli relatív korán kezdődne, hogy akinek dolga van később, annak is beleférjen, a vállalkozó szel-
leműekkel viszont tovább sörözünk, afterpartyzunk, koncertfilmeket vetítünk, és veretes muzsikákat 
hallgatunk. Igény esetén limitált férőhelyek rendelkezésre állnak, tábori stílusban (nem Kempinski, sok-
kal inkább Kemping-ski).

Érdeklődni a koncert részleteiről a szervezőktől!

https://www.facebook.com/saxon.dave
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Nyári hangulat - fotós kihívásunk
legszebb beküldött pályamunkái

Kaszai Vivien

Horváth Kata

Csányi Viktor
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CZECZON

Két látszólag nagyon különböző, ám valójában meglepően közeli rokon többsejtű csoport, 
az állatok és a gombák evolúciós eredetét vizsgálták nemzetközi együttműködés keretében az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Biológiai Fizikai Tanszékének kutatói.

Milyen evolúciós kapcsolat
van a gombák és az állatok között?

A rangos Nature folyóiratban megjelenő tanul-
mányt jegyző kutatók a mai genetikai sokfélesé-
get felhasználó, az ELTE-n fejlesztett számítógé-
pes modelleken alapuló evolúciós rekonstrukciót 
mutatnak be - közölte az ELTE Természettudomá-
nyi Kara.

Az egyes gének történetét egyenként rekonst-
ruáló eljárás segítségével a szakemberek feltér-
képezték a gombák és az állatok evolúciós útját a 
komplex többsejtűség felé. Eredményeik szerint 
a két csoport már meglepően korán, szinte köz-

vetlenül közös ősüktől való több mint egymilliárd 
évvel ezelőtti elválásuk után, ám még a többsej-
tűség megjelenése előtt eltérő evolúciós pályára 
lépett.

A Szöllősi Gergely fizikus és evolúcióbiológus 
vezette ERC GENECLOCKS kutatócsoport által 
fejlesztett, a teljes genomszekvenciák hatékony 
elemzésére képes számítási módszerek segítsé-
gével tudtak a korábbinál pontosabb és részle-
tesebb választ adni az evolúció egyik alapvető 
kérdésére.
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Az evolúcióbiológusok mindig is kíváncsiak 
voltak az állatok és gombák evolúciós történe-
tére: az összetett többsejtű organizmusok e két 
csoportja első látásra teljesen eltérő, valójában 
azonban közeli rokonok.

Az állatok és a gombák ugyanannak a kiter-
jedt családnak, az eukarióta szupercsoportnak a 
tagjai, azaz sokkal közelebbi rokonai egymásnak, 
mint bármelyikük a növényeknek. Mivel nem áll-
nak rendelkezésre részletes fosszíliamaradványok 
az állatok és gombák ősei szétválásának idejéből, 
nehéz feladat volt annak a kérdésnek a megvála-
szolása, hogyan fejlődött ki ugyanazon eukarióta 
szupercsoporton belül két ilyen mértékben eltérő 
példa a komplex többsejtűségre.

„Ahhoz, hogy 
ezt az evolúciós 
rejtélyt megfejt-
sük, először teljes 
genomszekvenci-
ákat kellett előállí-
tanunk az egysej-
tű csoportokból, 
amelyek az Élet 
Fáján az állatok 
és gombák között 
ágaznak le” - idézi 
a közlemény Inaki 
Ruiz-Trillót, a bar-
celonai Institut de 
Biologia Evolutiva 
(CSIC-UPF) ve-
zető kutatóját és 
professzorát. 

A kutatók több állat- és gombafaj és a több-
sejtűség kialakulását megelőzően leágazó egy-
sejtű csoportokra újonnan meghatározott teljes 
genomszekvenciáját vizsgálták. A ma élő gombák, 

állatok és legközvetlenebb egysejtű rokonaik tel-
jes genetikai szövegéből kiindulva az egyes gé-
nek evolúciós történetét visszakövetve százmillió 
éves távlatokban rekonstruálták a két csoport 
evolúcióját.

Az elemzésekből kirajzolódó kép szerint a mai 
állatok és gombák közötti genetikai különbsé-
gek az evolúció korai szakaszában elkezdődött 
fokozatos változások következményei. A kutatók 
eredményei azt mutatják, hogy ezek a változások 
közvetlenül a két csoport leszármazási vonalának 
több mint egymilliárd évvel ezelőtti elágazása 
után indultak be.

„Ez meglepett minket, mert azt várhattuk, hogy 
mind az állatok, mind a gombák esetében a több-
sejtűség megjelenésével egy időben következett 
be a genetikai változások többsége” - mondta 
Eduard Ocana-Pallares, az ELTE Biológiai Fizika 
Tanszékének posztdoktori kutatója.

A kutatók szerint az állatok kifejlődéséhez ve-
zető leszármazási vonal olyan géneket halmozott 
fel, amelyek később elengedhetetlenné váltak 
az állati soksejtűséghez. Ezzel szemben a gom-
bák ősei folyamatos „genetikai veszteségeket” 
szenvedtek el, ami genetikai „képességeiket” a 

metabolikus sokféleség irányába tolta. Ez az elto-
lódás tette lehetővé a gombák számára, hogy ha-
tékonyan alkalmazkodjanak és maradjanak fenn 
a legkülönfélébb környezeti feltételek mellett is.
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Lepkeszárnyból
előállított nanoszerkezetek

Bizonyos lepkefajok szárnyát cink-oxiddal be-
vonva környezetkímélő módon és olcsón állíthatók 
elő fotonikus nanoszerkezetek, amelyek lehetővé 
teszik a napenergia közvetlen hasznosítását kémiai 
folyamatok előidézésére - állapították meg az Eöt-
vös Loránd Kutatási Hálózat Energiatudományi Ku-
tatóközpont (ELKH EK) Műszaki Fizikai és Anyagtu-
dományi, valamint Energia- és Környezetbiztonsági 
Intézetének kutatói.

CZECZON
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Az eredmények új távlatokat nyithatnak töb-
bek között a vízben oldott szennyező anyagok 
- például festékek, gyógyszermaradványok, mik-
roműanyagok - káros hatásainak csökkentését 
célzó vízkezelés terén. A kutatást bemutató tanul-
mány a Royal Society Open Science című rangos 
szakfolyóiratban jelent meg.

A napfényt a jövő elsődleges megújuló ener-
giaforrásaként tartják számon, amelynek egyik 
közvetlen felhasználási formája a fotokatalízis. 
Ennek során a napenergiát közvetlenül haszno-
sítják kémiai folyamatok előidézésére, ami sokkal 
hatékonyabb, mintha előbb 
elektromos energiává ala-
kítanák - például nape-
lemek segítségével -, 
majd az így nyert ener-
giát használnák fel a 
kémiai folyamatokban.

Egyes félvezető anyagok, mint 
például a cink-oxid és a titán-dioxid 
képesek ilyen kémiai változásokat 
előidézni. Elnyelik a rájuk eső fényt, és ezzel olyan 
gerjesztések keletkeznek bennük, amelyek a kü-
lönféle, vízben oldott nemkívánatos anyagokban 
- például festékekben, gyógyszermaradványok-
ban, mikroműanyagokban - kémiai változásokat 
idéznek elő, ezzel csökkentve azok káros hatásait.

Tulajdonságaik révén a cink-oxid és a ti-
tán-dioxid is leginkább az ultraibolya fényt tudják 
hasznosítani fotokatalízis céljára, ami jelentősen 
bonyolítja és költségessé teszi felhasználásukat 
a vízkezelésben. Igen előnyös lenne, ha fokozni 
lehetne fotokatalitikus aktivitásukat a látható fény 
tartományában, hiszen akkor számos átlátszó 
műanyag és az üveg is használhatóvá válna, így 
olcsóbb lenne alkalmazásuk.

Ennek egyik lehetséges módja a fotonikus kris-
tályokként ismert, a fény terjedését befolyásolni 
képes, különleges nanoszerkezetek használata. A 
fotonikus kristályok két fényáteresztő, de optikai 
tulajdonságaikban jelentősen eltérő anyagból 
felépülő nanokompozitok, amelyekben az egyes 
alkotóanyagok elhelyezkedése szabályosan, a 
fény hullámhosszával összemérhető skálán vál-
takozik a térben. Emiatt adott hullámhosszúságú 
fény nem képes a fotonikus nanoarchitektúrák-
ban terjedni, és visszaverődik azok felszínéről.

Ilyen nanokompozitok mesterséges előállítá-
sa ugyan lehetséges, ám drága és időigényes és 
káros anyagok alkalmazására is szükség lehet.

Ezeket a nanoszerkezeteket ugyanakkor sok 
millió évvel ezelőtt már a biológiai evolúció is 
„felfedezte”. Például számos lepkefaj hímjeinek 
szárnyain előfordulnak fotonikus kristály jellegű 
- kitinből és levegőből felépülő - nanoarchitektú-
rák, amelyek a lepkék szexuális kommunikációjá-
ban játszanak meghatározó szerepet.

Az ELKH EK kutatói közönséges vagy Ikarusz 
boglárka lepkéket (Polyomma-

tus icarus) tenyésztenek, 
amelyek lehetővé teszik fo-
tonikus nanoarchitektúrák 
környezetkímélő és olcsó 
előállítását. A laboratóriu-

mi körülmények között nevelt lep-
kék esetében egyetlen szaporodó 

párnak hat-hétszász utódja is lehet.

A nanoszerkezet egyik összetevője 
a levegő, ezért a lepkék szárnyain előforduló fo-
tonikus nanoarchitektúrák fajlagos felszíne igen 
nagy. Mivel a folyadék és a szilárd anyag kölcsön-
hatása így sokkal nagyobb felületen érvényesül, 
mint egy sík anyagon - például üvegen -, ez to-
vábbi előnyökkel jár.

Modern anyagtudományi eljárásokkal, példá-
ul atomi rétegleválasztással lehetséges a kitina-
lapú fotonikus nanoarchitektúra konformális be-
borítása néhány nanométer vastagságú cink-oxid 
réteggel, mely réteg vastagságának változtatásá-
val a visszavert fény színe is hangolható.

A kísérletekhez a kutatók különböző fajoktól 
származó, néhány nanométer vastagságú cink-oxid 
réteggel borított lepkeszárnyakat alkalmaztak.

Kimutatták, hogy a fotokatalitikus hatás annál 
jobban fokozódik, minél nagyobb az átfedés a 
látható fény tartományában a cink-oxiddal bo-
rított lepkeszárny fényvisszaverése és a teszta-
nyagként alkalmazott, vízben oldott rodamin B 
festék fényelnyelése között.

Ezzel igazolták, hogy a megfelelően na-
nostrukturált cink-oxid a látható tartományban 
is rendelkezik fotokatalitikus hatással, továbbá 
hogy ennek nagysága a fotonikus nanoarchitek-
túra jellegű biológiai szubsztrát optikai jellemzői-
nek változtatásával hangolható.
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