


mailto:ertekesites%40cspm.hu?subject=ertekesites%40cspm.hu


CsPM    3

Impresszum

Web: www.cspm.hu
E-mail: hello@cspm.hu

Szerkesztőség címe:
Csak Pozitívan Média Kft.

2120 Dunakeszi 
Erkel Ferenc u. 16/3

Telefon: 06 70/3210-420
06 20/2303-568

Czeczon István
alapító-tulajdonos-főszerkesztő

czeczon.istvan@cspm.hu

Munkatársak: Balázs Krisztina, Dr. Bagi 
Gabriella, Balla Anita, Barna Berni, Bedő 
Zsuzsanna, Blogi, Botyánszky Szilvia, Bódogh 
Gabriella,  Búza Judit, Czeczon Vanda, Diana 
Meral Yamak, Dudás Diána, Fényhalmi Beatrix, 
Gódor Anita, Gürtler Szilvia, Hargitai Andrea, 
Hajnal Evelin, Karászi Alexandra, Komocsin 
Laura,  Kovács Brigitta Efi, Kovács Katalin, 
Kovács Márta, Lina Roedger, Miller Kiara, 
Mayer Petra, Nagy Zoltán, dr. Nagyné Vácity 
Eszter, Dr. Németh Noémi, Páli Patrícia, Pető 
Csilla, Rónai Katalin, Sivák Enikő, Szász Dávid, 
Szeghy Krisztina, Szilágyi Katalin, Törökné 
Hajdu Judit,  Udvar Melinda, Újvári György

Hirdetésszervezés:
marketing@cspm.hu

Sales és marketing vezető:
Karászi Alexandra

karaszi.alexandra@cspm.hu
ertekesites@cspm.hu

Tördelés-szerkesztés: Czeczon István

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! 
Megfelelő önbizalom nélkül elképzelhetetlen a boldog élet.

E havi lapszámunkban az önbizalom témakörét járjuk körbe egy kez-
deményezés kapcsán, melyhez kolléganőnk és én magam is csatla-
koztam. A társadalmi-pszichológiai önbizalom fogalma azt tükrözi, 
hogy az egyén mennyire bizonyos a személyes ítéletében, képessége-
iben, hatalmában stb. Az önbizalom közvetlenül kapcsolódik az egyén 
ismertségi hálózatához, a tevékenységekhez, melyekben részt vesz, és 
ahhoz, amit hallani akar másoktól magával kapcsolatban. A pozitív 
önbecsülés olyan tényezőkhöz kapcsolódik, mint a lelki egészség, szá-
mítás másoknak, a testkép és a testi egészség. A kamaszkor alatt az 
önbecsülést az életkor, a nem, rassz, etnikai hovatartozás, a pubertás, 
az egészség, testmagasság, testsúly, a testkép, a fizikai aktivitásokban 
való részvétel, a társadalmi nem, a nemi identitás, a mentális egész-
ség, és a szexualitásra ébredés befolyásolja. Az önbizalom változhat, 
valamint különböző dimenziókban figyelhető meg. Az egyén társas, 
valamint tudományos élete hatással van az önbecsülésre. Az egyén 
önbizalma eltérő lehet a különböző környezetekben, például otthon 
vagy az iskolában. Az önbizalom mértékétől függően nem biztos, hogy 
őszinte válasz érkezik azon kérdésekre, melyeket a fiatalok számá-
ra meghatározó személyek tesznek fel. Bár kedves gesztus, hogy ez a 
korosztály odafigyel környezete érzelmeire és képes saját ambícióit 
háttérbe szorítani, mégis az önmegvalósításban és saját boldogságuk 
megtalálásában hátráltathatja őket, ha elfojtják céljaikat vagy valós 
gondolataikat. A magyarok önbizalma a nemzetközi átlag alatt van.

Folytatjuk Csong An Szunim zen mesterrel felvett beszélgetésünket, 
melyben szó esett a végig járadnó útról, felelősségünkről, melyet fel 
kell vállalnunk magunkkal, embertársainkkal és a Földdel kapcsolat-
ban. Mik azok az összefüggések, melyek meghatároznak minket és mik 
azok, melyekkel mi határozzuk meg a világot? Hogyan néz ki a nagyobb 
kép? Hol vagyunk mi ebben a képben? Sok választ és megfejtést rejt 
beszélgetésünk.

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

*****
Tartalmainkban maradunk elkötelezettek a fenntartható jövő, a kör-
nyezettudatosság, környezetvédelem, a klímakatasztrófa enyhítése, a 
mentális és fizikai egészség megőrzése, a tudatos élet, az önismeret és 
önfejlesztés, a tudatos és a környezettel szimbiózisban működő gaz-
daság-ipar-kereskedelem átalakítása, a békés egymás mellett élés, 
az elfogadás mellett. Természetesen a felsorolást még sorolhatnánk. 

A média változik, és mi kezdtük el!

Jó olvasást kívánva a teljes szerkesztőség nevében! Csak POZITÍVAN!
Czeczon István

Alapító, tulajdonos, főszerkesztő

https://cspm.hu/
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A Nature Sustainability című tudományos lap-
ban közzétett, műholdas felvételek segítségével 
készített és a világ legnagyobb városai közül 48-at 
vizsgáló tanulmánya 2014 és 2020 között elemezte 
a süllyedésüket - idézte a Phys.org tudományos-is-
meretterjesztő portál.

Korábbi tanulmányok szerint a globális felme-
legedés világszerte jégolvadáshoz vezet, ez pedig 
emeli a tengerek szintjét, fenyegetést jelentve szá-
mos tengerparti város számára. Sok város azonban 
más gonddal is küzd: a talajvíz és vagy a földgáz el-
vezetése miatt süllyed, az épületek óriási súlya alatt 
tömörödik a talaj.

A többéves vizsgálat során azt figyelték meg, 
hogy minden városban - különböző mértékben - 
süllyedt a talaj, 44-ben pedig a süllyedés nagyobb 
mértékű volt a tengerszint emelkedésénél. Korábbi 
kutatások szerint a tengerek szintje az olvadó jég-
sapkák nyomán évente körülbelül 3,7 milliméterrel 
emelkedik, a most közzétett tanulmány pedig azt 
írja, hogy több város egyes részei évente 20 milli-
méterrel süllyednek.

A kutatás Ho Si Minh-várost és Rio De Janeirót is 
említi, az elsőben a süllyedés 16,2 milliméter éven-
te, az utóbbinál pedig azt jelentették, hogy - ameny-
nyiben nem hoznak megfelelő intézkedéseket - a 
város területének mintegy két négyzetkilométere 
kerülhet víz alá 2030-ra.

Számos tengerparti város gyorsabban süllyed, mint amennyire a tengerszint emelkedik állapí-
totta meg a szingapúri Nanyang Egyetem és a NASA közös kutatása.

CZECZON

Süllyedő városok -
még nem a tenger a felelős
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Több mint kétszáz cet vetődött 
partra Ausztráliában

A csapat vélhetőleg gömbölyűfejű delfinekből 
áll, és úgy tűnik, hogy az állatok fele még életben van 
- mondta el a helyi környezetvédelmi minisztérium.

Mentésükre szakértőket küldtek a térségbe.
A helyi lakosokat felszólították, hogy maradjanak 

távol a szerencsétlenül járt cetektől. A minisztérium 
hangsúlyozta: védelem alatt álló fajról van szó.

Egyelőre nem tudni, hogy az állatok miért me-
részkedtek a sekély vízbe.

Olaf Meynecke, a Griffith Egyetem kutatója 
elmondta, hogy a melegebb hőmérséklet miatt 
megváltozhatnak az áramlatok, és módosulhat a 
táplálékforrások fellelhetősége. A szakértő szerint 
az éhező cetek többet kockáztathatnak, és a kelle-
ténél közelebb merészkedhetnek a partokhoz, csak 
hogy végre táplálékoz jussanak.

Hozzátette: a gömbölyűfejű delfinek más cetek-
nél gyakrabban vetődnek partra, mert nagy csopor-
tokban élnek, és rendkívül szociális lények. Ha egyi-
kük sekély vízbe merészkedik, a többiek is követik.

A BBC brit műsorszolgáltató kedden beszámolt 
róla, hogy tizennégy fiatal nagy ámbráscet vetődött 
partra és pusztult el Tasmaniában. Egyelőre nem 
tudni, hogy miért vetődtek partra a hatalmas álla-
tok, de szakértők vizsgálatot indítottak az ügyben.

Az államban nem ritkák a hasonló esetek.
2020 szeptemberében 470 hosszúszárnyú göm-

bölyűfejű delfin vetődött partra ugyancsak Tasma-
nia partjainál. Az állatok közül 111-et sikerült meg-
menteni, a többi elpusztult. Ez volt a legsúlyosabb 
ilyen eset Ausztráliában.

Mintegy 230 cet vetődött partra az ausztráliai Tasmania nyugati partjainál található Macquarie 
közelében, néhány nappal azután, hogy több nagy ámbráscet tetemére bukkantak rá az állam 
délkeleti részén.



8    CsPM

CZECZON

14 magyarországi egyetem

a fenntarthatóságért

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) kezdeményezésére 14 intézmény részvételével 
alakult meg a Magyar Egyetemek Fenntarthatósági Platformja (MEFP) a baranyai me-
gyeszékhelyen, csütörtökön.

A rendezvényen az államtitkár elmondta, 
a magyarországi egyetemek előremutató 
módon gondolkodnak, nyitottak arra, hogy 
a fenntarthatóságra figyelve valósítsák meg 
céljaikat. Reményét fejezte ki, hogy a ke-
retmegállapodást most megkötő 14 egye-
temből hamarosan akár 60-nál is több lesz. 
Biztos abban ugyanis - tette hozzá -, hogy a 
közös munka már rövid távon is sok előny-
nyel jár majd. Az államtitkár úgy véleke-
dett: a gazdasági növekedésnek mindig 

együtt kell járnia a környezetvédelemmel, 
egyik terület sem fejlődhet a másik kárára. 
A magyar kormány ennek megfelelően hoz-
za meg intézkedéseit, és már bizonyította, 
hogy elkötelezett a környezet védelme és 
a fenntarthatóság iránt. Az energiaválság 
felgyorsította az eddigi folyamatokat, a ka-
binet pedig készen áll arra, hogy a problé-
mákra az egyetemekkel közösen keressen 
megoldást - mondta Raisz Anikó.
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Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Mi-
nisztérium felsőoktatásért felelős helyettes ál-
lamtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy az 
energiaválság és az aszály is megmutatta, nincs 
fontosabb, mint a teremtett világ védelme, e te-
kintetben pedig kiemelkedő szerep jut az egye-
temeknek. Éppen ezért a képzési struktúra meg-
újításánál a fenntarthatóságot kiemelt helyen 
kezelik majd.

Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rek-
tora azt mondta, a megállapodásnak külön aktu-
alitást ad az energiaválság és az, hogy az ember 
tevékenysége immár bizonyíthatóan kedvezőtle-
nül befolyásolja a környezetet. Reményét fejezte 
ki, hogy az intézményeknek egyre több jó gya-
korlatot sikerül megosztaniuk egymással a fenn-
tarthatósággal összefüggésben.

Szili Katalin, a PTE-t fenntartó alapítvány kura-
tóriumi tagja, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési 
Tanács tiszteletbeli elnöke arra hívta fel a figyel-
met: az egyetemeknek komoly felelősségük van 

abban, hogy „élhető környezetet hagyjunk az 
utódainkra”, e tekintetben pedig a baranyai fel-
sőoktatási intézmény élen jár.

Az intézmény már ma is a világ egyik legzöl-
debb egyeteme, amely energiafelhasználását 
már fele részben megújuló forrásokból fedezi, 
folyamatosan egyre több elektromos autót állít 
szolgálatba, szelektív módon gyűjtik a karokon 
a hulladékot és száműzték az intézményből a 
PET-palackokat is - mondta.

A csütörtöki rendezvényen a kezdeménye-
ző PTE mellett a Budapesti Corvinus Egyetem, 
a Budapesti Gazdasági Egyetem, a Budapesti 
Metropolitan Egyetem, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem, az Eszterházy Ká-
roly Katolikus Egyetem, a Magyar Agrár- és Élet-
tudományi Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Nyír-
egyházi Egyetem, az Óbudai Egyetem, a Pannon 
Egyetem, a Semmelweis Egyetem, a Soproni 
Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem vált a 
MEFP tagjává.
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A fenntarthatósági elv alkalmazására felkészítő képzést szervez gyakorló pedagógusoknak 
a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) és a Kék Bolygó Alapítvány.

Takáts Előd, az intézmény rektora szerint a klí-
maváltozás miatt egyre fontosabb komplexen, 
a modern tanítási elveknek megfelelően értel-
mezni és oktatni a fenntarthatósággal kapcsola-
tos ismereteket. A következő nemzedékek iránti 
felelősség megköveteli, hogy a Budapesti Cor-
vinus Egyetem ilyen pedagógusokat képezzen.

Czippán Katalin, a Kék Bolygó Alapítvány ta-
nácsadója hozzátette: a felkészülés a fenntartha-
tóságra folyamatos tanulást jelent, ami természet-
tudományos, társadalomtudományi, gazdasági 
ismereteket egyaránt magában foglal. 

A négy féléves képzés a BCE elismert okta-
tóinak segítségével a Kék Bolygó Alapítvány 
Zöld Föld projektjében kifejlesztett Fenntartha-
tóság tantárgy oktatására készíti fel a tanárokat. 
A fenntarthatóság, mint tantárgy 2024-től már 
választható érettségi tárgy lesz.

Az Alapértékek Nonprofit Kft. fejlesztésében 
indított Zöld Föld oktatási programcsomagot 
a köztársasági elnök karolta fel, a Kék Bolygó 

Klímavédelmi Alapítvány pedig támogatásáról 
biztosította még három évvel ezelőtt. A kép-
zésre októbertől lehet jelentkezni legalább 
alapszakos pedagógusi végzettséggel és 3 év 
gyakorlattal. A februárban kezdődő képzést le-
velező formában, keresztféléves rendszerben 
szervezik meg. A hallgatók az első két félévben 
általános ismereteket sajátítanak el, a szakmai 
képzés ezután következik. Akik már rendelkez-
nek szakirányú továbbképzési szakon szerzett 
oklevéllel, elég a 3. és 4. félévet teljesíteniük.

A hallgatók egyebek között megtudhatják, 
hogyan kell szabadtéri és tantermi tanulási 
környezetet kialakítani, digitális eszközöket és 
megoldásokat integrálni, személyre szabott, 
fejlesztő értékelést adni. Az érdeklődők a BCE 
honlapjáról tölthetik le a részletes tájékoztatót 
és a képzési programot. Ugyanitt tették közzé 
a szak tantervét és felvételi követelményeit. A 
képzés finanszírozásról későbbre ígérnek tájé-
koztatást.

Fenntarthatósági képzés
a pedagógusoknak 
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Rezsicsökkentés gyorstalpaló 

Hogyan mérjük fel otthonunk, családunk energiás 
adottságait? Hogyan mérjük berendezéseink fogyasz-
tását? Mik legyenek az első lépések, ha belevágunk a 
fogyasztáscsökkentésbe és megtakarításba? Mi segít a 
fogyasztásunk, karbon-lábnyomunk csökkentésében?

A Kislábnyom honlap Rezsicsökkentés gyorstalpaló 
oldalán mindent összegyűjtöttünk, ami segít a fenti kér-
dések megválaszolásában! Háztartási energia-felmérés, 
tesztek, hatékony gáz- és áramfogyasztás csökkentő tip-
pek, előadások, interjúk, jó példák, hasznos kiadványok 
várják a fogyasztásukból lefaragni vágyókat! 

A várható eredmény kWh-okban, m3-ekben, lite-
rekben mérhető - beruházás nélkül, viselkedésvál-
tozással. És nem csak magunkért, a háztartásunkért 
változunk/változtatunk a tippeket követve, hanem a 
klímáért ÉS egy egészségesebb, minőségi, zöld élet-
módért, társadalomért is!

Posztsorozatunkat is folytatjuk tippekkel, hasznos 
információkkal a Kislábnyom – Small footprint közös-
ségi oldalon, érdemes követni a #rezsicsökkentés #át-
lagalatt tag-eket!

Hogyan spóroljunk a rezsin? (Klubrádió/Reggeli 
személy)

Legyen erdő is, energia is mindenkinek!
#erdőisenergiais posztsorozat

a GreenDependent közösségi oldalán

Az augusztus elején megjelent, a fakitermelés 
megkönnyítését célzó kormányrendelet veszé-
lyezteti erdeinket. Szeretnénk megóvni, ami a ter-
mészetből még megmaradt, ezért egyetértünk 
azzal, hogy az átgondolatlan tűzifarendeletet visz-
sza kell vonni. Az energiaszegénységben élők téli 
melegéhez nem kell erdőknek eltűnniük! 

A H2020-as EnergiaPERSPEKTÍVÁK projekt 
keretében, mely többek között az energiaállam-
polgárság különböző formáit népszerűsíti, a Gre-
enDependent összegyűjtött magyar eseteket, 
melyek inspirálhatnak döntéshozókat, közössé-
geket, tenni akarókat, hogy olyan megoldásokat 
alkalmazzanak, amelyekkel az erdő is megmarad 
és energia is jut mindenkinek! 

Az eseteket a GreenDependent, a NE VÁGJ 
KI MINDEN FÁT civil és szakmai szervezeteket, 
művészeket tömörítő közösség tagjaként cikkso-
rozatban közzéteszi. Így bemutatja, hogyan lehet 
zöldebben, fenntarthatóbban kielégíteni az ener-
gia- vagy lakhatási szegénységben élők energi-
aszükségletét. Lesz szó alternatív tüzelőanyag-
ról, hatékony és olcsó kályháról, szigetelésről, az 
energiaigény csökkentéséről, közösségi progra-
mokról, szociális célú energiatermelésről stb.

A példákat a www.kislabnyom.hu oldalon is fo-
lyamatosan gyűjtjük és közzétesszük.

Posztsorozatunk a Facebook oldalunkon is kö-
vethető.

RÖVID HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK

Hatékonyabb fűtés, kevesebb tűzifa
Az első inspiráló példa a Habitat for Huma-

nity Magyarország Hőoszlop építő programja. A 
szervezet 2021-2022 telén a Baranya megyei Ág 
településen 5 Hőoszlopot épített egy innovatív 
-szociális projekt keretében, ezzel biztosítva a rá-
szoruló családok megbízhatóbb és hatékonyabb 
fűtésrendszerét. A Hőoszlop költség- és ener-
giahatékony fatüzelésű kályha, amely jelentősen 
megnöveli a háztartások életminőségét, hiszen 
éjjel nem kell „etetni”. Részletek ITT.

https://kislabnyom.hu/rezsicsokkentes-gyorstalpalo
https://kislabnyom.hu/rezsicsokkentes-gyorstalpalo
https://www.facebook.com/Kislabnyom
https://www.facebook.com/Kislabnyom
https://youtu.be/nEWFOETO2kw
https://www.energyprospects.eu/hu/
https://intezet.greendependent.org/hu/node/724
https://www.facebook.com/Ne-v%C3%A1gj-ki-minden-f%C3%A1t-105317335618462
https://www.facebook.com/Ne-v%C3%A1gj-ki-minden-f%C3%A1t-105317335618462
https://kislabnyom.hu/erdo-energia
https://www.facebook.com/GreenDependent
https://www.habitat.hu/
https://www.habitat.hu/
https://www.habitat.hu/mivel-foglalkozunk/terepi-programjaink/aprotech/
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Energiatakarékos melegedés és fűtés 

A magyar háztartások energiafogyasztásának leg-
nagyobb része, 63,7%-a fűtésre fordítódik (2020-as 
Eurostat adat), ezért általában ezen a területen érhető 
el a legnagyobb megtakarítás is.

Tippjeinkből kiderül, hogyan csökkenthető a fűtés-
re fordított energiahasználatunk fagyoskodás nélkül.

Jelszó: magunkat melegítsük, ne csak a teret!

Tippek az energiatakarékos melegedéshez  

1. Ne becsüljük alá a karbantartás fontosságát!

Rendszeresen ellenőriztessük és vízkövetlenítsük a 
kazánt, bojlert. Elektromos bojler esetén 1 mm vízkő-
réteg akár 10%-kal is növelheti a fogyasztást!

Légtelenítsük és portalanítsuk a radiátorokat, ezzel 
15%-os energiafelhasználás-csökkenést is elérhetünk.

Gondoskodjunk róla, hogy az ajtók és ablakok 
megfelelően szigetelve legyenek.

Szigeteljük a melegvíz-csöveket is, ha hűvös helyi-
ségeken haladnak át.

 2. Ügyeljünk a beállításokra, otthonunk 
elrendezésére!

Fűtsünk tudatosan, szánjunk időt a termosztát be-
állítására és alakítsuk azt életmódunkhoz. Amikor ott-
hon vagyunk, állítsuk 18-21°C-ra, és éjszakára, illetve 
amikor nem vagyunk otthon, vegyük 2-3°C-kal lejjebb. 
1°C fokkal alacsonyabb hőmérséklet 5-10%-os energi-
amegtakarítást és 300kg-mal kevesebb CO2-kibocsá-
tást eredményez.

Figyeljünk oda, hogy a bútorok ne akadályozzák a 
levegő szabad áramlását és a fűtőberendezések mű-
ködését. Ennek érdekében rendezzük át kicsit a szo-
bát, ha szükséges.

Inkább többször, de rövid ideig (max. 5-10 perc) 
szellőztessünk!

Napközben engedjük be a napfényt, éjszakára húz-
zuk be a függönyöket, redőnyöket, csukjuk be az ab-
laktáblákat.

 3. Érdemes még megfontolni!

Magunkat melegítsük elsősorban, ne a teret! Ve-
gyünk pulóvert, meleg zoknit, használjunk takarót az 
olvasáshoz/tévézéshez/otthoni munkához, mozgassuk 

RÖVID HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK

át óránként a végtagjainkat, és fogyasszunk bőséggel 
meleg italokat.

Nem csak a hőmérséklet, a páratartalom is számít 
hőérzetünkben! Vegyük magunkat körbe növényekkel 
a magasabb (télen 40-60%) páratartalom érdekében.

A falak és a mesterséges fény színe is befolyásolja, 
milyennek érezzük a levegőt. Válasszuk a melegebb 
árnyalatokat!

Télen érdemes több szőnyeget teríteni a padlóra, 
és több falvédőt tenni a falra, ha lehetséges! Így akár 
10%-kal kevesebb hő szökhet meg a szobákból.
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Energiafogyasztásunk legje-
lentősebb részét a fűtésre fordí-
tott energia teszi ki. Karbon-láb-
nyomunknak is fontos része az 
energiafogyasztás, a közlekedés 
és élelmiszerfogyasztás mel-
lett ez az egyik legjelentősebb 
része: egy magyar ember kar-
bon-lábnyomának kb. 35%-át te-
szi ki lakhatása, és lakhatásához 
kötődő energiafogyasztása (ld. 
lenti ábra, piros és kék részek).

Karbon-lábnyomunk csök-
kentése érdekében a követke-
zők a legfontosabb fűtéshez kö-
tődő tennivalóink:

- otthonunk szigetelése, akár 
először saját magunk által meg-
valósítható módszerekkel: hu-
zat megszüntetése, ablaktábla, 
redőny, függöny, szőnyeg stb., 
nyílászárók állapotának javítása, 

és természetesen amint lehetsé-
ges, az otthon szigetelése;

- a fűtési rendszer korszerű-
sítése;

- megújuló energiák minél 
magasabb aránya fűtési energia 
mixünkben;

- a fűtési hőmérséklet lejjebb 
vitele;

- a fűtési hőmérséklet szabá-
lyozása a napszakok és otthonlé-
tünk függvényében.

Ne felejtsük: azzal, hogy re-
zsiköltségünket csökkentjük, a 
klímaválság megelőzése érde-
kében is teszünk!

MIVEL CSÖKKEN LEGINKÁBB 
A LÁBNYOMUNK?

https://ujegyenloseg.hu/author/ue-zold-podcast/
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Mintegy 280 tonna hulladék
a Tisza forrásvidékéről

A közlemény szerint Kárpátalján a hulladék-
szállítás bonyolultsága, vagy annak teljes hiánya 
miatt körülbelül hárommillió tonna kezeletlen 
hulladék halmozódott fel. A régió kitettsége és 
terhelése a háborús helyzet miatt tovább nőtt. A 
szemét jelentősen szennyezi a mellékfolyókat és 
a Tiszát, amelynek folyásiránya Magyarországra 
hozza a hulladékot, hazánkban is súlyos termé-
szeti károkat okozva.

A Call-Action program egy kétéves együttmű-
ködésben támogatja a hulladékgyűjtési és hulla-
dékfeldolgozási képesség növelését, emellett a 
Tisza tisztítását. A kezdeményezés első lépése a 
hulladékgyűjtési kapacitás növelése volt, hiszen 
Ukrajnából és Romániából évente csaknem tízezer 
tonna szemét érkezik a folyón Magyarországra.

Ábrahám Gergely, a Diageo kelet-európai vál-
lalati kapcsolatokért felelős igazgatója a közle-
mény szerint elmondta, hogy a Call-Action első 
hét hónapjában összegyűjtött és feldolgozott 

280 tonna hulladékkal a kétéves program 690 
tonnás vállalásának 40 százalékát teljesítették.

A hulladékfeldolgozási kapacitás támogatása 
is nagy szerepet kapott az első hónapokban, az 
új villástargoncáknak köszönhetően már több 
mint száz tonna hulladékot dolgoztak fel az el-
indulás óta. 

Bitter Zsuzsanna, a program koordinátora hoz-
zátette: összesen több mint huszonegy telepü-
lést, huszonkilenc iskolát, és több mint hatvanezer 
lakost és diákot vontak be a PET Kupa által kezde-
ményezett programba, emellett két hulladékfogó 
hálót is kiépítettek a Latorca folyón, amely tíz ton-
na szemét begyűjtését tudja segíteni.

Április végén a Call-Action kezdeményezői 
Dinnyéshát közelében közösen takarítottak ki 
egy erősen szennyezett ártéri területet, ahol száz 
zsáknyi, nagyjából hatszáz kilogrammnyi hulla-
dék gyűlt össze.

Mintegy 280 tonna hulladékot gyűj-
töttek be a Tisza ukrajnai forrásvidékén a 
Diageo és a PET Kupa közös Call-Action 
programjának köszönhetően - közölték a 
szervezők a folyók világnapja alkalmából. 
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Németországban leolvadt
az egyik gleccser

Ezen a nyáron Németország elvesztette 
még megmaradt gleccserei egyikét, 
a Schneeferner déli ágát.

Bajor Tudományos Akadémia hétfői közlemé-
nye szerint a déli Schneeferner a gyors olvadás 
miatt elvesztette gleccser státuszát. „A Schneefer-
ner jegének vastagsága jelentősen csökkent, és 
legnagyobb részén már a kétméteres vastagságot 
sem éri el, és valószínű, hogy már nem mozog”.

Még a legvastagabb folt is hat méter alá csök-
kent, holott 2018-ban még a tíz métert is elérte. A 
2018-2022 közötti időszakban a gleccser felülete 
is a felére zsugorodott, jelenleg egy hektárnyi. Az 
akadémia előrejelzése szerint a megmaradt jég 
egy-két éven belül várhatóan teljesen elolvad.

Az akadémia 1892 óta végez rendszeres mé-
réseket a gleccseren, ezek most véget érnek.

A déli Schneeferner eltűnése azt jelenti, hogy 
Németországban csupán négy gleccser maradt: 
a Zugspitzéről induló Höllentalferner és a Schne-

eferner északi vonala, valamint a berchtesgadeni 
Alpokban lévő Blaueis- és Watzmann-gleccser.

Az Alpokban és más hegységekben meg-
figyelt, a klímaváltozás hatásának tulajdonított 
gyors gleccserolvadást a 2000-es évek kezdeté-
től kísérik figyelemmel. A bajor környezetvédelmi 
minisztérium tavalyi jelentésében arról számolt 
be, hogy az éghajlatváltozás miatt Németország 
még ebben az évtizedben elveszítheti utolsó 
gleccsereit is.

A tudósok korábban úgy becsülték, hogy a 
gleccserek az évszázad közepére tűnhetnek el.

Egy 2021 áprilisában közzétette globális ta-
nulmány megállapította, hogy a világ szinte vala-
mennyi gleccsere egyre nagyobb ütemben veszít 
tömegéből, és ez okozza a tengerszint-emelkedés 
több mint 20 százalékát ebben az évszázadban.
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A módszer alapja egy terepi mérésekkel pon-
tosított, aktuális és nagy méretarányú adatbázis 
létrehozása, amely egyfajta térinformatikai al-
kalmazásként tartalmazza egy adott terület fel-
színfedettségét, domborzatát, természetközeli, 
illetve telepített erdős állapotát, úthálózatát, a víz-
kivételi helyeket és még sok hasznos információt, 
amelyek segítenek megfékezni a tüzeket. A mul-
tispektrális műholdképeken a kutatók a látható és 
az infravörös hullámhosszokat is felhasználhatják 
egy terület erdőtűz-veszélyeztetettségének meg-
határozásához.

Mint Kovács Ferenc, az SZTE Geoinformatikai, 
Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék docen-
se kifejtette, a tűzesetek többségében emberi 
gondatlanság közvetlen következményei. Kiala-
kulásukhoz azonban hozzájárul a klímaváltozás: 
az átlaghőmérséklet, a száraz időszakok hosszá-
nak növekedése, valamint a szélsőséges időjárási 
események gyakoribbá válása.

A szegedi kutatók a katasztrófavédelemmel 
együttműködve Ásotthalom közigazgatási terü-
letére - egyfajta pilot projektként - egy térinfor-
matikai adatbázist és egy ráépülő alkalmazást 
dolgoztak ki. A csaknem 60 százalékban erdővel 
borított terület modelljét háromféle műholdkép - 
a Landsat, PlanetScope és a Sentinel-2 - adataival 
és terepi mérésekkel, megfigyelésekkel pontosít-
va aktualizálják.

Ahol a műholdas adatok alapján sikerül ponto-
sítani egy-egy erdőterület tűzkockázatának mér-
tékét, ott sokkal könnyebb reagálni a spontán, de 
a várható eseményekre is. 

A kutatók a navigáció támogatásával is segíthe-
tik a tűzoltók munkáját: meghatározhatják az adott 
tűzesethez vezető legrövidebb és leggyorsabb 
utat, azt, hogy egy szakaszon milyen sebességgel 
haladhat a tűzoltóautó, milyen az út minősége, jár-
ható-e az gépkocsival, vagy csak gyalogosan.

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) geográfusai évek óta dolgoznak egy olyan módszer fej-
lesztésén, amely hatékonyabbá teheti a kialakult erdőtüzek elleni védekezést, és segítheti azok 
előfordulásának előrejelzését is.

CZECZONCZECZON

Az erdőtüzek előrejelzését 
és megfékezését segítő kutatás
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A strasbourgi székhelyű Európa Tanács közle-
ménye szerint tekintettel arra, hogy az éghajlat-
változás, a biológiai sokféleség csökkenése és a 
környezetszennyezés okozta kihívások kezelésé-
re irányuló intézkedések elengedhetetlenek az 
emberi jogok jobb érvényesítéséhez, a 46 tagú 
szervezet miniszteri bizottsága a tiszta, egészsé-
ges és fenntartható környezethez való jog foko-
zott elismerésének fontosságát hangsúlyozta a 
nemzetközi jogi eszközökben, a nemzeti alkot-
mányokban, jogszabályokban és minden szakpo-
litikában.

A bizottság szerint a tagállamoknak biztosí-
taniuk kell számos alapelv tiszteletben tartását. 
Ilyen alapelv a nemzetközi környezetvédelmi 
jog általános elve, amely magában foglalja az 
ártatlanság vélelmét, a megelőzés elsőbbségét, 
az elővigyázatosság elvét és a „szennyező fizet” 
elvet. Szükséges emellett a generációk közötti 
egyenlőség tiszteletben tartása, a megkülönböz-
tetés tilalma elvének betartása, a diszkrimináció-
mentes hozzáférés szavatolása az információhoz 
és az igazságszolgáltatáshoz környezetvédelmi 
ügyekben, valamint a részvétel általános garan-
tálása a környezetvédelmi döntéshozatalban és a 
környezeti nevelésben.

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága aggo-
dalmának ad hangot a környezetromlás rendkívüli 
hatásai miatt, és arra biztatta a tagállamokat, hogy 
hozzanak megfelelő intézkedéseket a környezeti 
ártalmakkal szemben leginkább kiszolgáltatottak 
jogainak védelmére. Az ajánlás ezenkívül hang-
súlyozza annak fontosságát is, hogy ezekben az 
ügyekben a kormányok működjenek együtt a ci-
vil társadalommal, az emberi jogi szervezetekkel, 
az emberi jogok védelmét és előmozdítását célzó 

regionális intézményekkel, a gazdaság érdekelt 
feleivel, valamint a helyi közösségekkel. Kérték 
a tagállamokat: kötelezzék az üzleti vállalkozáso-
kat, hogy tevékenységük során mindig emberi 
jogi kötelezettségeiknek megfelelően járjanak el 
a környezettel kapcsolatban is.

Az Európa Tanács az emberi jogokról és a környezet védelméről szóló, kedden közzétett aján-
lásában felszólította tagállamait, hogy az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2021. októberi határo-
zatával összhangban fontolják meg a tiszta, egészséges és fenntartható környezethez való jog 
nemzeti szintű elismerését alapvető emberi jogként.

Alapvető emberi jog lehet
az egészséges és fenntartható
környezethez való jog
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UDVAR MELINDA

HANGÁK, A HANGÁK, A ZÖLDRE ÉRETT NŐKZÖLDRE ÉRETT NŐK  
KÖZÖSSÉGEKÖZÖSSÉGE

És szerencsére egyre többen ezt nem magá-
nyos harcosként űzik, hanem mozgalmat gene-
rálnak, napi szokásokat próbálnak reformálni úgy, 
hogy ne csak az egyén érezze nyertesnek magát, 
hanem maga a közösség is. A közösség, ami je-
lenthet baráti társaságot, ismeretségi kört, egy 
adott települést, de akár magát a bolygót is.

Egy olyan kezdeményezést szeretnék bemu-
tatni, amelynek középpontjában a környezetvé-

delem áll, azonban az elmúlt években inspirálói 
és résztvevői voltak szociális érzékenységet és 
szolidaritást előtérbe helyező programoknak is.

Sajnos az emberiség mértéktelenül pazarló 
korszakát éli/élte az elmúlt években, de szeren-
csére szinte naponta szembejönnek új példák, 
lehetőségek, amelyek megmutatják, hogy lehet 
másképp, jobban, környezettudatosabban. 

Amikor először meséltek nekem erről a kezdeményezésről, és meghallottam a szlogent, elfo-
gott egy „aha” érzés. Mennyire igaz: a zöldre, a klímavédelemre meg kell érni, be kell járni egy 
fejlődési utat, tapasztalni kell, és ismereteket gyűjteni.

A klímaválság, a környezetvédelem már-már agyonhasznált fogalmak: mindenki ismeri őket, 
de valószínűleg mindenkinek mást és mást jelent: van, aki az autója fogyasztásán keresztül javít 
az ökológiai lábnyomának méretén, vannak, akik minimálisra csökkentik a hulladékmennyiségü-
ket és folytathatnám a sort. Egy közös van bennük: emberek tudatosan kezdenek gondolkodni 
arról, hogy mit is tehetünk a bolygónk jövője, gyermekeink jövője érdekében.

Hangák a 2021-es Pet Kupán
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Gabi történetét és az általa teremtett értékeket 
megismerve ugyanakkor ismét rácsodálkoztam 
arra, hogy milyen csodálatos dolog az, amikor 
valaki dolgozik egy szakmában, van egy hivatása, 
aztán egyszer csak elkezdi átformálni a kereteket, 
felépít-kitalál egy új rendszert, működőképessé 
teszi azt, és ennek az egésznek olyan energiája 
van, hogy magával tud ragadni másokat is.

Kucsinka Gabriella, a Hangák vezetője volt al-
kalmi beszélgetőtársam.

Gabi, kérlek mesélj a kezdetekről! Milyen ötlet, 
elképzelés vezetett a Hangák létrehozásához?

A Hangák most ünnepli alapításának 10. évét. 
Amikor megálmodtam, éppen nagy változásban 
volt az életem. Olyan modellt akartam létrehozni, 
amiben minden számomra fontos érték benne 
van: környezetvédelem, közösség, nők, támoga-
tás. Korábban kereskedelemben dolgoztam, ami-
től nem szerettem volna teljesen elszakadni, de 
úgy éreztem a profit, profitálás egészen új értel-
mezésére van szükség. Így jött létre a Hangák, ami 
egy közösségi vásárlás alapú forma, és mindenki 
nyer vele. A hagyományos értelemben vett profi-
tot a csatlakozó nők kapják kedvezmény formájá-
ban, illetve minden hangakör megjelöl egy-egy 
alapítványt, egyesületet és a keletkező haszonból 
minden év végén utalunk egy alapítványi támoga-
tást. Ez nagyon jó motivációnak bizonyult, hiszen 
egy iskola, óvoda számára minden forint ajándék, 
a vásárlóink pedig megélik, hogy tettek valamit a 
közösségükért. A „sok kicsi sokra megy” alapon 
minden apró lépés egy nagy egész része lesz.

Milyen feltételekkel lehet Hozzátok csatlakozni?

A Hangákban nincsenek elvárások, a hozzánk 
csatlakozótól annyit kérünk, hogy legyen benne 
nyitottság újabb és újabb lépést tenni egy zöl-
debb, környezettudatos élet felé. Hiszünk abban, 
hogy minden lépés számít, és mindenki a saját 
útján lépeget, lehetőségeihez mérten. Ha valaki 
egy külföldi terméket magyarra cserél, az is egy 
lépés, nem mindenkinek kell otthon a boszor-
kánykonyhában kikeverni krémeket, vagy szap-
pant főzni. A közösség laza keretek közt működik, 
mindenkit szeretettel látunk és örömmel veszünk 
új ötleteket. Egy szabály van: ez egy támogató 
női kör, a másik „zöldségének” megítélésének 
nincs helye. Szeretettel tudjuk egymást erősíteni, 
biztatni, és ebből a légkörből szinte biztosan szü-
letnek újabb lépések.

Csak nőket láttok szívesen? Férfiak ne is ál-
modjanak a csatlakozásról?

A Hangák kezdetben nem kifejezetten csak női 
körként indult, de gyorsan kiderült, hogy a háztar-
tás, a háztartásban használatos szerek beszerzé-
se még mindig nagyrészt női feladatnak számít. 
Azok a férfiak, akik a Hangák környékén megje-
lentek, vagy valami óriási üzleti lehetőséget kép-

zeltek bele, vagy „megmondó” emberként osz-
togattak tanácsokat. Ezzel nincs semmi baj, csak 
beláttuk, hogy az, ami miatt, amely célból létrejött 
a Hangák, és amit mi nagyon szeretünk benne, az 
leginkább egy támogató, lágy puha fészek, egy 
női kör. Végül nem kirekesztésből, hanem a szá-
munkra fontos értékek megfogalmazásából az 
született meg, hogy nőket várunk a körbe.

Mire vagy a legbüszkébb? Mit emelnél ki az 
elmúlt évekből?

Már arra is büszke vagyok, hogy a mai gazda-
sági és egyéb környezetben elkezdhetjük a 10. 
évünket. Ennek persze ára is van, a Hangák végül 
nem lett igazából üzleti vállalkozás, megmaradt 
szenvedélyes ügynek, amit cseppet sem bánok. 
Az egész csapatra büszke vagyok, arra, hogy mi 
nők, akik többnyire munka mellett, család mellett 
válnak a Hangák tagjává, időt és energiát tesznek 

Kucsinka Gabriella



22   CsPM

abba, hogy egy kicsivel jobbá varázsolják környe-
zetüket. 

Sok jó megmozdulásunk is volt az elmúlt évek-
ben, rögtön az elején szerveztünk egy figyelem-
felkeltő flashmobot egy plázában. 

Később a Hagyd a dagadt ruhát rám! projek-
tünk nagy sikert aratott, ennek keretében álom-
napot szerveztünk sok gyereket nevelő, nehéz 
helyzetben levő édesanyáknak. A projekt meg-
valósulása során nemcsak az érintett édesanyák 
nyertek egy kis szünetet, rövidtávú feltöltődést. 
Mindenki más is, aki kapcsolatba került ezzel a 
kezdeményezéssel kapott ezáltal egy új néző-
pontot, amivel a saját életére, problémára rá 
tudott nézni és át tudta azokat értékelni. A pro-
jektzáró ünnepi nap pont Anyák napjára esett, és 
még az RTL Klub Híradójában is köszönthettük az 
édesanyákat. 

Volt jó néhány szemétszedő akciónk, egyiket a 
közismert Jerusalema tánckihívással tettük érde-
kessé, és többször részt vettünk fesztiválok zöldí-
tésében is. Most már 5 éve a Tiszai Pet Kupának 
is állandó csapata vagyunk, minden nyáron lelke-
sen megyünk és tisztítjuk a Tiszát a palackoktól, 
egyéb szeméttől.

Vannak terveid a jövőre nézve?

Nem szoktunk direktben tervezni, nyitott 
szemmel járunk, és így mindig megtalálnak min-
ket a lehetőségek, ezzel a hozzáállással megyünk 
tovább a jövőben is. Kisebb-nagyobb lépésekre 
nyitott, zöldülni vágyó hangákat továbbra is sze-
retettel látunk, hogy együtt tehessünk egy szebb 
világért.

Visszatekintve a „Hangás” évekre, milyen vál-
tozást hozott a személyes életedben ez a kezde-
ményezés? 

A Hangák a saját életemben is sok változást 
hozott. Még jobban odafigyelek a család fogyasz-
tási szokásaira, ha nem is élek hulladékmentesen, 
de folyamatosan csökkentem a háztartásban ke-
letkező hulladékot, kevesebbet autózom, többet 
kerékpározom. Nem vásárolok felesleges dolgo-
kat, és jelentősen átalakult bennem, mi az, ami 
valóban fontos, és mi az, amire nincs szükségem. 
A legfontosabb pedig, hogy ezeket nem lemon-

dásként élem meg, hanem megszületett ben-
nem egy belső elégedettség, nincs szükségem 
tárgyak halmozására, sokadik új ruhára ahhoz, 
hogy boldog legyek. A teljes élethez fontosabb 
számomra az élmények gyűjtése, a közösséghez 
tartozás, jó beszélgetések barátokkal, együttlét a 
szeretteimmel.

Most egy kicsit nyugodtabb időszakot élünk, a 
10. év sok befelé figyelést, újragondolást kért tő-
lünk, de gördülékenyen elindultunk. Nem tudom 
hány ember talált zöldebb útra általunk, mennyi 
szeméttől szabadítottuk meg környezetünket, de 
amit nyerünk, az nem is számokban kifejezhető: 
a közös ügy sikere, izgalmas megmozdulásaink 
élménye, és a női közösség adta öröm hatalmas 
plusz erő a hétköznapokban. Úgy érzem: a legna-
gyobb nyertes mindenek felett pedig én vagyok: 
hálás vagyok, hogy ilyen fantasztikus nőkkel tevé-
kenykedhetem nap, mint nap! 
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Debrecen
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KARÁSZI ALEXANDRA

Debrecen méltán híres és népszerű desztináció mind a hazai és külföldi közönség körében. 
Hazánk második legnagyobb városaként és Kelet-Magyarország központjaként rengeteg 
látnivalóval csalogat, sőt az őszi időszakban színes programokkal vár mindenkit a kálvinista 
Róma, ahogy emlegetik. Ahogy a népdal is tartja „Debrecenbe kéne menni, pulykakakast 
kéne venni.” Viszont Kedves Olvasó ebben a cikkben bemutatom, hogy a pulykakakason túl 
mivel is csábít bennünket Debrecen. 

Mielőtt sorra vennénk milyen monumentális 
épületeket érdemes meglátogatni Debrecenben, 
készültem egy kis kedvcsinálóval, programaján-
lóval, ugyanis 2022-ben is megrendezésre kerül 
az immáron több, mint 20 esztendős Debreceni 
Őszi Fesztivál, mely az év egyik jelentős kulturá-
lis rendezvénye. Számos művészeti ágban kínál 

kiváló szórakozási lehetőséget gyerekeknek, fel-
nőtteknek egyaránt. A Kölcsey központban és 
a város egyéb számos pontján megtekinthetők 
koncertek, kiállítások, színházi- és táncművészeti 
előadások, gyermekprogramok, népművészeti 
rendezvények, illetve az Apolló moziban temati-
kus filmnapok is várják az érdeklődőket. 

A pulykakakason túl is érdemes
Debrecenbe látogatni



26   CsPM

Hogy néhány konkrét programról is
szót ejtsünk: 
- Október 1. 19:00 – Koncert a Zene 
Világnapján: „Best of Symphonic”
- Október 2. 10:00-14:00 – Családi 
Bringanap – Bicóval Bánkra 
- Október 6. 19:30 – XXI. Nemzetközi 
Katonazenekari Fesztivál
- Október 8. 19:00 - XXI. Nemzetközi 
Katonazenekari Fesztivál
- Október 9. 19:00 – Csányi Sándor: 
Hogyan értsük félre a nőket? 

Személyes véleményem alapján - volt szeren-
csém még a nyáron Dunakeszin látni Csányi Sán-
dor előadását -, egy rendkívül szórakoztató darab, 
ami engem nagyon megnevettetett, kikapcsolt és 
kiszakított a hétköznapokból, így meleg szívvel 
tudom ajánlani mindenkinek. Jegyeket a Debre-
ceni Őszi Fesztiválra ide kattintva lehet vásárolni. 

A horror szerelmeseinek pedig ajánlom figyel-
mébe az október 28-29-30-31-én megrendezés-
re kerülő Rettegések Éjszakája horror tematikájú 
rendezvénysorozatot, ahol 100 közismert horror 
karakter biztosítja a hátborzongató élményt. Fon-
tos, hogy 14 év alatt a rendezvény nem látogat-
ható. Többek között be lehet térni a bűnök vá-
rosába, a rettegés kastélyába vagy a csernobili 
vidámparkba. Bővebb információk az esemény-
ről ide kattintva olvashatók. 

Emlékszem, gyerek voltam még, mikor sok 
időt töltöttünk Debrecenben, főként amiatt, mert 
sok úszóversenyt, országos bajnokságot rendez-
tek itt. Annyira szerettük a várost, hogy minden 
alkalommal, mikor verseny miatt ide utaztunk, 
meghosszabbítottuk egy pár nappal az utazást, 
és a családdal wellness-eztünk, jól éreztük ma-
gunkat. Utólag tudtam meg, hogy ennek a szó-
rakozáson túl, egészségügyi okai is voltak, mert 

sajnos pikkelysömöröm volt, amit kezelni kellett. 
A debreceni gyógyvíz, mely ásványi anyagokban 
gazdag, kifejezetten jótékony hatással bír bőr-
problémák ellen vagy gyulladásos megbetege-
désekkel szemben. Minden alkalommal miután 
pár napot eltöltöttem a gyógyvizes medencében, 
a bőröm hálás volt a kezelésért. 

A programok kiválasztása után a folytatásban 
egy kompletten megtervezett útvonalat kínálok a 
kedves Olvasónak, melyben szó lesz a főbb neve-
zetességekről, éttermekről és kávézókról, adott 
esetben borászatokról. Véleményem szerint egy 
utazás során a gasztronómiai élmények ugyano-
lyan fontosak, így nem mehetünk el a finom fala-
tok és frissítő italok mellett. 

A felfedező túrát mindenképp a Református 
Nagytemplommal érdemes kezdeni. Főbb tudni-
valók róla, hogy a város legjellegzetesebb épü-
lete, illetve az országunk legnagyobb református 
és protestáns temploma. Miatta nevezik Debre-
cent gyakran a „kálvinista Rómának”. Érdekesség, 
hogy a benne lévő, alkalomadtán felcsendülő Rá-
kóczi-harang ma hazánkban az 5. legnehezebb 
templomi harang. Történelmi vonatkozásban, az 
1848-49-es szabadságharc kormánya ide me-
nekülve mondta ki 1849. április 14-én a Habs-
burg-ház trónfosztását és hirdette ki a Független-
ségi nyilatkozatot. 

Az utat a Déri Múzeumban folytatjuk, mely 
Magyarország egyik legjelentősebb múzeuma 
a gazdag helytörténeti anyagok mellett Déri Fri-
gyes gyűjteményével vált meghatározóvá. Nem 
csak Munkácsy rajongók figyelmébe ajánlva, itt 
tekinthetők meg Munkácsy Mihály Krisztus szen-
vedéstörténetét feldolgozó, monumentális mére-
tű alkotásai. 
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A múzeum után egy kis feltöltődés a Vintage 
World cafe and flowerben, ahol igazi kávékü-
lönlegességeket kóstolhatunk, mert az élmény 
pikantériája, hogy minden csésze kávé magyar 
pörkölésű, kiváló minőségű olasz kávészemekből 
készül. Én személy szerint nem vagyok édesszájú, 
viszont a kézműves sütiknek aligha tudok ellenáll-
ni. Főleg, hogy a sütik nagy százalékban minden 
mentesek. Ha viszont valaki hasonlóan szeret ké-
sőn kelni, mint én, akkor a napot lehet itt 
indítani egy brunchal. 

Az út az Agóra Tudományos Élmény-
központba vezet tovább a kávé után, ahol 
az alkotók az élményre fektették a hang-
súlyt. Harminc interaktív játék segít meg-
érteni számos tudományos ismeretet és 
az élet meghatározó dolgait. Mindennek 
(a szó szoros értelemben) a tetejében, a 
toronyban egy csillagvizsgáló is található. 

Főként családosoknak, de vélemé-
nyem szerint mindenkinek remek program ellá-
togatni a Kerekerdő Élményparkba. Valljuk be, 
felnőttként is odáig vagyunk a mesevilágért. Leg-
alábbis én biztosan vállalom, hogy néha megfe-
ledkezve magamról, tátott szájjal csodálom, ami 
körülvesz bennünket. Nem volt ez máshogy a Ke-
rekerdőben sem, mert szó szerint egy mesevilág-
ba csöppenünk általa. 

Kihagyhatatlan a következő állomás a listáról, 
a Nagyerdei Kultúrpark állat- és növénykert, azaz 

közismertebb nevén a debreceni állatkert. 1958-
ban alapították és azóta is az ország első vidé-
ki állat- és növénykertje. 165 állatfaj közel 1400 
egyedét ismerhetik meg az ide látogatók, a ritka 
egzotikus állatok mellett a hazai fauna és ősho-
nos állatok is megtekinthetők. 

Vacsorázni pedig rengeteg jó helyre be lehet 
térni, Debrecen bővelkedik a kreatívabbnál kre-

atívabb és jobbnál-jobb éttermekben, mégis a 
hazai ízeknél maradva az Egri Borozóba invitálok 
mindenkit. Jó hangulat, múltidéző kincseket érő 
csecsebecsék mindenütt. Ha valaki csütörtökön 
vagy pénteken tér be néhány jó falatra, akkor 
slambuc is rendelhető! Az utánozhatatlan hazai 
borokról pedig igazán kár lenne megfeledkezni. 

Végezetül ajánlom figyelmükbe a következő 
cikket, itt a magazinon belül, ahol egy debreceni 
szálláslehetőségről és szolgáltatásról olvashat!
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Debrecen a nagyságok városa. Érkezhetünk 
vonattal a legendás Nagyállomásra, villamossal 
elmehetünk megnézni a Nagytemplomot, utána 
pedig vissza szállva az 1-es vonalra, elmehetünk 
a Nagyerdőre, ahol számtalan lehetőség adódik 
akár a nyugodt pihenést választóknak, akár azok-
nak, akik az aktív pihenést részesítik előnyben. 

Ha viszont szeretnénk kipihenni a nagyvárosi 
izgalmakat, a zsúfoltsággal teli hétköznapokat, a 
folytonos nyüzsgést, akkor a BH Kristály, a város 
szélén, mégis negyedóra sétányira a város szívé-
től ideális választás az erre vágyóknak! 

A szállás egy luxushotel felszereltségét és ki-
szolgálását biztosítja, mindössze kilenc szobával. 
Ennek köszönhetően igazán családias légkör ala-
kul ki, ahol a visszatérő vendégekre név szerint 
emlékeznek, és ahol nem kell tartani a zsúfoltság, 
a sok szoba miatt kialakult személytelenségtől. 

Több mint szálláshely 

A BH Kristály bejárata a Kristály utcára nyílik, 
mellette az országos ismertségű fogászat talál-
ható, ahol akár két napon belül teljes fogpótlást 
kaphat akár olyan is, akinek sok fogát kell eltávo-
lítani vagy éppen ellenkezőleg, már nincs foga 
és nem bírja megszokni a kivehető fogsorral járó 
kellemetlenségeket. 

BH Kristály - Ékszer 
Debrecen szívében

Az Ép-Dent Fogászat nekik nyújt fájdalom-
mentes kezelést, utána pedig tökéletes lehetősé-
get a regenerálódásra, köszönhetően a BH Kris-
tálynak, ahol a fogászati kezelésekkel kapcsolatos 
speciális ellátásokra felkészült személyzet segíti a 
kezelésen átesetteket! 

Több mint kezelés 

A fájdalommentes kezelés, amely csak pár na-
pot vesz igénybe, több mint fogpótlás - életminő-
ség javulás! 

Emellett a kezelés nem kórházi ellátás, sokkal 
inkább pihenés! Mivel a kezelés hetében egyszer 
kell csak egy nap jönni, megszállva a BH Kristály-
ban tökéletes lehetőség nyílik a teljesebb rege-
nerálódásra. A szálláshelyen fürdőház, infra és 
finn szauna, masszázs és jakuzzi biztosítja a nyu-
godt pihenést! 

Akik szeretnék felfedezni a várost, akár gyalog 
is megtehetik, hiszen az épület negyed órányi sé-
tára van a belvárostól. 

Debrecen városa számtalan programot kínál, 
legyen szó kultúráról, sporteseményről, gasztro-
nómiáról vagy tudományos eseményről. 

Bármi is a cél, a kikapcsolódás, vagy akár egy 
teljes állcsont rehabilitáció, a BH Kristály és az 
Ép-Dent Fogászat az ideális választás!                     (x)

https://www.bhkristaly.hu/
https://www.bhkristaly.hu/
https://www.fogpotlasgyorsan.hu/
https://www.fogpotlasgyorsan.hu/
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CZECZON

A Dénes Ádám vezette Lendület Neuroimmu-
nológia Kutatócsoport felfedezésnek meghatá-
rozó jelentősége lehet az idegrendszert érintő 
fejlődési rendellenességek és az úgynevezett fej-
lődésneurológiai kórképek hátterében gyakran 
meghúzódó agyi immunfolyamatok mechaniz-
musainak megértése szempontjából is. A kutatás 
eredményeit bemutató tanulmány a Cell Reports 
című folyóiratban jelent meg. 

A mikrogliát a központi idegrendszer fő im-
munsejtjeként, illetve az agyi gyulladásos folya-
matok fő szabályozójaként ismeri a tudományos 
közösség. Mára a legtöbb idegrendszeri beteg-
ség - mint például a stroke, az Alzheimer-kór, a 
Parkinson-kór, az epilepszia, a demencia vagy az 

amiotrófiás laterális szklerózis (ALS) - kialakulá-
sában igazolták a mikroglia érintettségét, meg-
változott működését. Emellett a gyulladásos fo-
lyamatoknak és a mikrogliának az idegrendszeri 
fejlődési zavarok kialakulásában játszott szerepe 
is egyre inkább ismert. 

A mikroglia élettani és kóros állapotokban be-
töltött szerepének vizsgálata az elmúlt években 
dinamikusan fejlődő kutatási területté vált. A té-
mában a Lendület Neuroimmunológia Kutató-
csoport több közleménye nemzetközileg is nagy 
figyelmet kapott. 

A KOKI kutatócsoportjában fedezték fel töb-
bek között a mikroglia és az idegsejtek sejtteste 

  Mi a szerepük
   a mikroglia sejteknek az agy fejlődésében?

Elsőként írták le a mikroglia sejtek és a fejlődő idegsejtek sejtteste közötti közvetlen kapcsolat 
meglétét, és először tárták fel e kapcsolatnak az agy fejlődése során betöltött szerepét az ELKH 
Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI) kutatói.
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között kialakuló közvetlen kapcsolatot, vagyis a 
szomatikus mikroglia-idegsejt junkciót, illetve an-
nak szerepét a mikroglia idegsejteket védő mű-
ködése során. 

„Bár a mikroglia agyi fejlődésben játszott 
szerepének jelentőségére számos korábbi ta-
nulmány utalt, mostanáig nem volt ismert, hogy 
pontosan mely sejtek közötti kommunikációs me-
chanizmusok teszik lehetővé a mikroglia számá-

ra, hogy befolyásolja az idegsejtek fejlődését és 
az agyi ideghálózatok kialakulását”.

A mikroglia nyúlványai közvetlen kapcsola-
tot létesítenek a fejlődő neuronok sejttesteivel 
az embrionális fejlődés 15. napjától kezdve, va-

lamint a születés utáni fejlődés és a posztnatális 
neurogenezis során. Ezek a kontaktusok külön-
leges szerkezettel és molekuláris összetétellel 
bírnak: a neuronális mitokondriumok és veziku-
lák feldúsulása együtt jár a mikroglia-specifikus 
P2Y12-receptorok felhalmozódásával a kapcso-
latot kialakító mikroglianyúlványok felszínén. 

Ezen receptorok akut gátlása a mikroglia-idegsejt 
kapcsolatok megszűnéséhez vezet, míg a P2Y12 
gén kiütése sérült agykérgi sejtszerkezetet ered-
ményez. 

Cserép Csaba és Schwarcz Dóra Anett hozzá-
járulását a kutatáshoz, akik összetett módszertani 
megközelítés - nagy felbontású molekuláris ana-
tómiai technikák, kombinált fény- és elektronmik-
roszkópia, valamint ex vivo képalkotó vizsgálatok 
- alkalmazásával igazolták a mikroglia és a fejlődő 
idegsejtek közötti közvetlen kapcsolatok meglé-

tét mind az embrionális fejlődés során, mind pe-
dig a születést követő időszakban.

A mikroglia és a fejlődő, éretlen idegsejtek kö-
zött most feltárt különleges, dinamikusan változó 
anatómiai kapcsolatok sok szempontból hasonlí-
tanak a korábban felfedezett szomatikus funkci-
óra: lehetővé teszik a mikroglia sejtek számára, 
hogy folyamatosan monitorozzák és hatékonyan 
befolyásolják az idegsejtek fejlődését, illetve há-
lózatba történő beépülésüket. 

A felfedezés jelentőségét jól mutatja, hogy a 
vizsgált kapcsolat révén megvalósuló kommu-
nikáció kísérletes gátlása megakadályozza az 
agykéreg normális szerkezetének kialakulását. A 
mikrogliát tehát az agy fejlődésében fontos sza-
bályozó szerepet betöltő sejttípusnak kell tekin-
teni, működésének alaposabb megismerése a 
későbbiekben számos fejlődési rendellenesség, 
illetve neurológiai betegség terápiájának kidol-
gozásához nyújthat segítséget.
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A Szív agya

Idén szeptember 25-e a Szív 
Világnapja a neves napok so-
rában. 
A Szív Világszövetsége (WHF) 
2000 óta, immár 22 éve, min-
den szeptember utolsó va-
sárnapját jelölte ki erre, ami 
idén szeptember 25-e. Célja 
a szívbetegségek megelőzé-
se és egy jobb életminőség 
elérése. A szív és érrendszeri 

megbetegedéseket vezető 
okként tartják nyilván a vi-
lág halálozási statisztikáiban. 
Ezek protokolláris gyógyítá-
sát a nyugati orvoslás felfo-
gásában, gyógyszeres keze-
lésekkel, műtétekkel oldják 
meg és a megelőzés a kocká-
zati tényezők riogató zsolozs-
mázásában merül ki. A fő mu-
musok az állandósult magas 

vérnyomás, a magas kolesz-
terin, a túlsúly, a stressz és a 
dohányzás is. 
Ám kevés szó esik a valódi 
okokról, amiket a lélek nem 
látható világában kell keresni 
és aminek ismerete a valódi 
gyógyulást eredményezhet-
né, sőt valószínűsíthető, hogy 
teret sem engedne a kialaku-
lásának.

BÚZA JUDIT

Mi lehet az ok? 
Talán a szívtelen élet a mai világban, ami érzé-

ketlen, együttérzés nélküli, gőgös és önző. 
Fej emberek világa lett a miénk, az intellek-

tusukra büszke rontó embereké, ahogyan Wass 
Albert nevezi őket az Erdők meséjében, akik zárt 
szívvel, nem látó és nem érző lélekkel csak az 
érvényesülésük útját tapossák hévvel és erőből, 
vakon a szépségre és tiszteletlenül minden más 
élet iránt. Természetesen tiszteletet érdemel 
minden embertársunk, leginkább a kevés kivé-
telek a fentiek alól.

Csak még néhány gondolat a lehetséges lelki 
okokról:

Beszédes nyelvünk mágikus egyszerűség-
gel keményszívűségről beszél, ahol hiányzik az 
együttérzés, az infarktus pedig nem más, mint a 
koszorúerek „megkeményedése”, elzáródása. 

„Szívem szerint másképp tennék, de… és vajon 
meddig lehet az életnek, a szív szavának ellenáll-
ni? Akadályt gördíteni az áramlás útjába, (magas 
vérnyomás) nos, igen, amíg a szív fel nem adja. 

És hosszan folytatható lenne a sor, nem varázslat 
ez, csak józan paraszti észjárás egy kis megértéshez. 

https://www.facebook.com/nagyilonatanacsadas
https://www.kalacskaviola.hu/
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Ne legyen félreértés. 
Mély hálával adózom az életemért a hagyo-

mányos nyugati orvoslásnak, mert háromszor 
születtem a segítségükkel és érdekesség, hogy 
ugyanazon a helyen a IX. kerületben a Szent Ist-
ván kórházban.

Először a természet rendje szerint 1952 szep-
temberében, másodjára 1961-ben, egy életmen-

tő szívműtét során, ami nélkül még talán pár évnyi 
életet prognosztizáltak és harmadjára 1988-ban, 
huszonhét évvel később, egy éjjel szívritmus za-
varral kerültem be az intenzív osztályukra, ahol 
napokig küzdöttek értem. 

Amit azonban sosem tudtam elfogadni a proto-
kollból már 9 évesen és azóta sem, az a betegség-
tudat árnya, hogy életem végéig orvosságokat kell 
szednem és „kímélő életmódot” kell élnem.

Sosem kíméltem magam, sem fizikailag, sem 
érzelmi szinten, sosem tudtam takarékon, úgy-
mond fél szívvel élni.

Én megtaláltam a gyógyszeremet 1997-ben 
- ismét egy visszatérő kilencedik év –, a Reiki volt 
az és elköteleződtem a természetes gyógymódok-
nak, ami megváltoztatta a gondolkodás és szem-
léletmódomat, tág és szabad teret adva a szelle-
miségnek, a nem látható világ mélységeinek és 
szépségeinek, amit sok kultúrában évezredes ha-
gyományokként tisztelnek, mert élő és valósághű.

Megértettem, hogy a szív egyetlen gyógyszere a 
szeretet és hogy nem az a fontos, hogy szeressenek, 
hanem az, hogy én éljem meg a szeretet érzését. 

Ingoványos talaj ez ugye? Mondhatni elcsépelt 
közhely, annyit hallani, annyian beszélnek róla, „a 
vízcsapból is ez folyik”, pedig ez az igazi válasz.

A feltétel nélküli szeretet, rendkívül magas rez-
gésű hatalmas erő és hat mindenre és mindenkire.

Mert minden rezonanciákból épül fel, a test is. 
„Ha meg akarod érteni 

az univerzum titkait, gon-
dolkodj energiákban, 
rezonanciákban és frek-
venciákban” Nikola Tesla

A szív rezonanciája a 
szeretet.

A magzati lét első szer-
ve, ami kifejlődik, az a szív.

A várandósság hato-
dik hetében megtörténik 
az első csoda, dobogni 
kezd a magzat szíve, a 
karmester, a ritmust dik-
táló, a rezgésadó mun-
kába áll, s minden más 
szerv csak utána fejlődik 
ki, a fej, az arc és az agy 
is. Akkor ki is az irányító? 

A szív, vagy az ész?
Lehet ez csak városi legenda, de állítólag 

szívátültetéssel foglalkozó sebészek szerint, van 
egy terület a szívben, amit nem szabad megérin-
teniük, ezt a területet a szív agyának nevezték el. 

Az viszont már tudományosan igazolt tény, 
hogy a szív agya valóban létezik. És erre a tudo-
mányos igazolást a Neurokardiológia tudomá-
nyos vizsgálatai adták meg.

A szív előbb ismeri fel egy kísérletben például 
a soron következő képet és generál érzelmi reak-
ciót az alanyban, mint mielőtt az megjelenne a 
monitoron, tehát az agy reagálhatna rá. 

A kísérletet sokszor, különböző alanyokkal is-
mételték meg, az eredmény pedig eltérés nélkül 
mindig ugyanaz volt. Intuíció, vagyis megérzés? 
Nevezhetjük így is, akkor ezek szerint a megérzé-
seink, a szívünk agyának a jelzései.

Itt nézheted meg az erről készült rövid film-
részletet:

https://religio-spiritualis-muhely.cms.webno-
de.hu/sziv-koherencia/ 

https://cspm.hu/mediaajanlat/
https://religio-spiritualis-muhely.webnode.hu/sziv-koherencia/
https://religio-spiritualis-muhely.webnode.hu/sziv-koherencia/
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dr. J. Andrew Armour a kutatásai alapján 
1991-ben alkotta meg a „szívbeli agy” fogalmát. 
Felfedezésének lényege, hogy van a szívben egy 
negyvenezer speciális sejtből álló kifinomult ideg-
hálózat, ami ugyanazokból a sejtekből épül fel és 

ugyanúgy működik, mint az agy neuron hálózata 
és ugyanúgy képes a tanulásra, az emlékezésre, 
sőt az érzékelésre, valamint az információk táro-
lására is, sőt az információk feldolgozására és ez 
alapján önálló döntések meghozatalára is.

Ez felvet és egyben meg is erősít bennem egy 
gondolatot. 

Aki új szívet kap, vajon megkapja –e vele 
együtt a donorja emlékeit, információit is és ezzel 
változik a személyisége is?

Nagyon valószínűnek tűnik. Nemrég olvastam 
egy cikket, egy érdi asztalossal készült interjút, aki 
szívátültetésen esett át és ő elmondta, hogy meg-
érzése szerint női szívet kaphatott, mert máskép-
pen válaszol a külvilág ingereire, mint a műtétét 
megelőzően. Erről a belső változásról egyébként 
több szívátültetésen átesett ember is beszámolt. 
S noha orvosi titok a donor kiléte, amikor erről 
beszélt az orvosával, szóban ugyan nem erősí-
tette meg, de ő igennek értékelte a reakcióját, a 
szapora bólogatást a meglátására. 

Forrás: Férfi testben női szív - Index

A szívünk sokkalta több mint csupán egy szerv, 
ami csak a vért pumpálja az ereinkbe.

Az amerikai HeartMath Intézet kutatói, köztük 
mára már több elismert és jól ismert személyiség, 
mint dr.Joe Dispenza, Gregg Braden, vagy dr. 
Bruce Lipton professzor a kutatásaik mellett arra 
is törekszenek, hogy megismertessék eredmé-
nyeiket az emberiséggel és ezzel segítsék a meg-

https://religio-spiritualis-muhely.webnode.hu/sq/
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ismerést, a közös tudatra ébredést, a megértése-
inken keresztül egyengetve az utat egy élhetőbb, 
egészségesebb, emberibb világba.

Kutatásaik egyik megállapítása, hogy a szív 
energiatere ötezerszer erősebb az agy energia-
terénél. 

A szív és az agy állandó összeköttetésben van-
nak egymással, az információ áramlása is kétirányú.

A hála, a nagyrabecsülés, az öröm és a szeretet 
azok az érzések, amik növelik a szív koherenciáját, 
amit az agy a teljes testre kiterjeszt, ezzel harmo-
nikus egészséges állapotot idézve elő. 

Ennek ellenkezőjeként a düh, a félelem, a 
stressz ezzel szemben inkoherens állapotokat 
teremt. 

Ezek ismeretében mi választhatunk, mit aka-
runk megélni.

Mert választhatunk.

Ez a mostani idők kihívása mindannyiunknak, 
útban egy jobb világ felé, hogy fej vezérelt em-
berré degradált létünkből, újra szív által vezetett 
emberekké váljunk.

Segítségként szív koherencia gyakorlatot, 
Gregg Braden jóvoltából, a weboldalamon ta-
lálsz. 

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

1. kép Forrás: https://www.sciencenews.org/article/new-3-d-map-

illuminates-little-brain-nerve-cells-within-heart

Kellemes gyakorlást és csodás
megtapasztalásokat kívánok.

https://religio-spiritualis-muhely.webnode.hu/sziv-zona/
https://religio-spiritualis-muhely.webnode.hu/sziv-zona/
https://www.dietatanoda.hu/
https://egyeleted.hu/sulyos-utazas/
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Ígéretes eredményeket hoztak egy kö-
zönséges vírust használó rákterápia első 
klinikai vizsgálatai: egy páciens teljesen 
kigyógyult a rákból, míg másoknál csök-
kent a tumor mérete.

CZECZON

A kezelés a közönséges herpeszvírus (herpes 
simplex) legyengített formáját használja, ame-
lyet úgy módosítottak, hogy megtámadja és 
elpusztítsa a tumorokat. Bár még további hosz-
szabb távú és szélesebb körű vizsgálatokra van 
szükség, a kutatók bíznak abban, hogy a felfede-
zés mentőöv lehet az előrehaladott rákban szen-
vedők számára.

Az egyik páciens a 39 éves Krzysztof Woj-
kowski volt, akit 2017-ben diagnosztizáltak nyál-
mirigyrákkal, amely nem reagált a hagyományos 
kezelésekre. A férfi rákja a kísérleti terápiának 
köszönhetően teljesen eltűnt, és immár két éve 
tünetmentes.

A klinikai vizsgálatokban mintegy 40 páciens 
vett részt. Egy részük csak az RP2 elnevezésű ví-
rusinjekciót kapta, a többiek esetében egy másik 
rákellenes gyógyszerrel, a nivolumabbal kombi-
nálták a víruskezelést. Az RP2, amelyet közvet-
lenül a daganatba juttatnak be, kettős támadást 
indít: a rákos sejtekbe behatolva szétrobbantja 
azokat, illetve aktiválja az immunrendszert. 

A csak RP2-vel kezelt kilenc betegből három-
nál - köztük Wojkowski - csökkent a daganatok 
mérete, a kombinált kezelésben részesülő 30 
páciens közül hétnél szintén tapasztaltak pozitív 
hatásokat. 

Kevin Harrington vezető kutató a BBC-nek el-
mondta: lenyűgöző eredményekkel találkoztak 
az előrehaladott stádiumban számos ráktípus 
esetében, beleértve a nyelőcsőrákot és a szem-
rák egy ritka típusát. Hozzátette: a klinikai tesz-
telés korai szakaszában nem mindennapiak az 
ilyen jó eredmények.

Nem ez az első alkalom, hogy a kutatók vírust 
próbálnak bevetni a rákos sejtek ellen. Néhány 
évvel korábban az előrehaladott bőrrákra fejlesz-
tettek ki hasonló kezelést. Marianne Baker rák-
kutató elmondta: a tudósok körülbelül száz éve 
fedezték fel, hogy a vírusok segíthetnek felven-
ni a harcot a rákkal, de biztonságos és hatékony 
hasznosításuk eddig kihívásnak bizonyult.

Ígéretes eredmények:Ígéretes eredmények:
rákgyilkos vírusrákgyilkos vírus



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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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://cspm.hu/mediaajanlat/
https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
mailto:ertekesites%40cspm.hu?subject=
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CZECZON

CsillagBowen
az egészségért!

Milyen módon kerültél kapcsolatba a Bowen-
nel, hogy talált rád?

Részt vettem egy delfinek terápiát bemutató 
rendezvényen, amin az az intuícióm jött, hogy 
nekem hamarosan egy új gyógyító technikát kell 
megtanulni. Ám a rendezvény végén „sikere-
sen” meghúztam a lábam, mire haza értem alig 
tudtam mozgatni. Beszéltem egy barátnőmmel, 
aki összeismertetett azzal az éppen Magyaror-
szágon tartózkodó férfivel, aki oktatta a Bowen 
technikát. Még aznap este fogadott, rám nézett, 
elmondta milyen rész húzódott meg a lábam-
ban, megkezelt és 20 perc múlva nem volt sem-
mi bajom. Ültem a kezelőágy szélén és mondtam 
neki, hogy nem tudom mi ez, de meg akarom 
tanulni. Nagyon ritkán indultak tanfolyamok, de 
pont két hét múlva indult egy, azon már ott ül-

tem. Azt mondta, ilyen gyorsan még senki sem 
döntött. Ennek október 9-én lesz 11 éve. 6 évig 
szerveztem a hazai tanfolyamokat, utána fordul-
tam a saját praxisom felé teljes elmélyüléssel, 
hogy kimaxolhassam a benne rejlő tudást. Sok 
új kollégát inspiráltak a korábbi szakmai videóim 
és ezt nagyon jó visszahallani.

Ez már egy szép és hosszú, izgalmas tapasz-
talati út.

Honnan ered a technika, mi a története?

Ausztráliából származik és Tom Bowen nevé-
hez fűződik. Ő egy cement gyárban dolgozott 
vegyészként és végzett anatómiát egy évig, de 
a szülei nem támogatták a tanulmányait. Megfi-
gyelte az embereket és rájött, hogy pár finom, 
megfelelő helyen elvégzett mozdulattól jobban 

Egészségünk érdekében sok mindent 
megteszünk, ám nagyjából már csak akkor, 
amikor baj van. Beszélgetőtársam Pető 
Csilla, aki a Bowenes 11-ik születésnap-
jára készül. Ennek okán és azért, hogy még 
többen megismerhessék ezt a hatékony 
technikát, ami sok ember életminőségét 
javíthatja, körbejártuk, hogy mi is ez a 
módszer, hogyan működik.
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lesznek. Először csak hobbiként foglalkozott 
vele, de olyan hatékonyan segített, hogy dönte-
nie kellett és később már csak a Bowennel fog-
lalkozott. Virginia államban készült a ’70-es évek-
ben egy felmérés, évi 13 ezer beteget gyógyított 
és 2-3 kezeléssel 85-88%-os gyógyulási aránya 
volt. Mozgássérülteket, kismamákat, rendőröket 
ingyen kezelt. Párhuzamosan 3 embert kezelt, 
hisz a fogások között szünetek vannak és ezt az 
időt használta arra, hogy párhuzamosan kezel-
jen. Ez az információ valamiféle isteni ajándék le-
hetett számára, mert nem tanulta és nem is írta le 
ezeket. Tanítványai kezdték lejegyezni a techni-
kát, a fogásokat, de többféle megközelítése van 
a Bowennek, mert minden nap más figyelte meg, 
hogy mit csinál.

Milyen az országos ismertsége ennek a techni-
kának? Sokan foglalkoznak vele?

Véleményem szerint sokkal kevesebben isme-
rik ezt a technikát, mint ahányan ismerhetnék. Le-
fedettségre pontos adatot nem tudnék mondani, 
azt tudom, kevesen vagyunk, akik ezt csak főál-
lásban csinálják. Sőt, nagyon kevés olyan kollé-
gám van, aki tisztán csak a Bowennel foglalkozik. 
Sokan megtanulnak hozzá más módszereket is, 
de én azt gondolom, hogy ez egy annyira haté-
kony és finom módszer, ami mellé más nem kell. 
Elmélyülni csak egy módszerben lehet igazán.

Pontosan ismerve a kompetencia határaimat, 
ha kell akkor el tudom küldeni a kliensemet 
olyan szakemberhez, akire még a Bowen mellett 
szüksége lehet.

Milyen végzettségeket szereztél a Bowen mellé?

A Bowen technika előtt kapcsolatba kerültem 
a Germán Gyógytudománnyal, ami segített meg-
érteni az emberi test működését egy más néző-
pontból. Találkoztam Brandon Bays belső utazás 
technikájával, ami az érzelmekkel dolgozik, elvé-
geztem fascia tréninget, mert a Bowen kezelések 
a kötőszöveten keresztül (fascia) történnek, heg-
kezelő tanfolyamon vettem részt, mert a műtéti 
hegek komoly problémákat okozhatnak. Meg-

tanultam a tapelési technikát, ami időszakosan 
meg tudja támogatni a Bowen által elindított fo-
lyamatokat. Az egyik hitvallásom, hogy mozgás 
nélkül nincs élet, ezért fitness instruktori és aqua 
fitness edzői végzettséget is szereztem. 

Főállásban végezni egy technikát, az sokat el-
mond. 11 év alatt ezt hogyan építetted ki?

Az elköteleződés és a hit abban, hogy ezzel a 
módszerrel tudok a lehető legtöbb embernek se-
gíteni. Szerintem nekem ez szerelem, hisz bárhol 
bármikor, úton-útfélen használom. Több Cami-
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non vagyok túl, ott is segítettem a sántikálóknak, 
reptéren segítettem olyannak, akin láttam, hogy 
fájdalma van. Többen is odaültek, hogy akkor 
őket is kezelném-e? De volt, hogy kávézóból sza-
ladtam ki egy kismamához, aki bicegett a parton. 
Annyit kértem mindössze, hogy másnap jelezzen 
vissza, hogy hogy van. Ezt csak így lehet csinálni, 
szenvedéllyel, erről szól az életem, ahol látom, 
hogy lehet ezzel segíteni, megteszem.

Az első lépés, hogy adjunk, hogy azután kap-
junk. Hálás és felemelő érzés, hogy ezt a tudást 
megszerezhettem és a két kezemmel a világon 
bárhol tudok segíteni.

Említetted, hogy más szakemberhez is tovább 
küldöd, akinek arra van szüksége. Milyen szakem-
berekre gondoltál?

A gyógytornát az esetek 80%-ban ajánlom, 
mert leggyakrabban speciális mozgásra van 
szükség. Szívesen működök együtt olyan orvo-
sokkal is, akik nyitottak az alternatív megoldások-
ra vagy elfogadják, hogy a két dolog működhet 
párhuzamosan. Nem zárom ki a nyugati orvoslást 
sem, van, amikor szükséges.

Egy amerikai orvos nyilatkozta, hogy mielőtt 
az emberek felkeresik az orvost, menjenek el 
egy-két Bowen kezelésre, ami után az orvosok 
már egy sokkal letisztultabb képletet kaphatnak 
a hozzájuk forduló állapotáról. A Bowen csökken-
ti a testben lévő feszültséget és a stressz okozta 
negatív folyamatokat, a szervezet öngyógyítását 
pozitívan befolyásolja.

5 csillagos értékelésed van a Google véle-
ményezésben. Megkerestek nemrégiben, ha 
jól tudom.

A klienseim nagyon kedvesek és nyitottak, én 
egy közvetlen típus vagyok és megkértem őket, 
hogy értékeljenek. Nagyon segítőkészek és leír-
ják a véleményüket, értékelést küldenek. Sokan 
keresnek már, hogy látják, 5 csillagos az értékelé-
sem, főleg azok, akik nem ajánlás alapján jönnek. 
A minap egy cég hívott fel az értékelésem miatt 
és mondták, hogy bekerültem valamiféle össze-
gyűjtött listába a jó értékelésű cégek, szolgálta-
tók közé. Dicséretet kaptam. (nevet)

Mi a Bowen, hogy működik, mire készüljön, aki 
eljön?

A Bowen technika egy olyan kötőszöveti ma-
nuális módszer, ami a kötőszöveten keresztül 
oldja a testben a feszültséget. A mozdulatok-
kal, amiket a Bowen alkalmazó használ a tes-
ten, különböző receptorokkal tudunk kommu-
nikálni, ami olyan, mintha az idegrendszernek 
egy meghosszabbított végével beszélgetnénk. 
Egyensúlyba hozza testet. A kezelések során pa-
raszimpatikus idegrendszeri túlsúly keletkezik, a 
fogások hatására, amiben a test a legjobban tud-
ja aktiválni az öngyógyító folyamatait. Ellazul a 
test, megszűnik a feszültség, sokan belealszanak 
a kezelésekbe.

Tudsz példákat mondani, hogy milyen pana-
szokkal fordulnak hozzád, milyen gyógyulási idők 
jellemzőek és milyen rendszerességgel kell ismé-
telni?

Az első kezelés elindítja a változást, a máso-
dik rögzíti. Akut esetekben, bokaficam, húzódás, 
általában két alkalom elég. Krónikus esetekben 
– hosszabb időre van szükség. Nem gyógyítunk, 
nem diagnosztizálunk, feszültségi állapotokat 
szüntetünk meg. Első körben öt kezelést szoktam 
javasolni, ez mindenki számára még belátható. 
Az bizton állítható, hogy ha valakiben semmilyen 
változás nem indul el három kezelés után, akkor 
ez nem az ő módszere, ám ez ritka. Olyan ese-
tekben, ahol idegrendszeri probléma van, ideg-
rendszerre ható gyógyszereket szed az illető, ott 
ennek a kötőszövetben is lenyomata van, nehe-
zebb elérni a változást.

A Bowen technika nem csak fizikai, hanem 
mentális és érzelmi szinten is hat. Tehát trau-
mákat is lehet vele oldani egy speciális módon. 
Idősek is jelentkeznek, náluk azt gondolom élet-
minőséget mindenképpen javíthatunk. Viccesen 
azt mondom nekik, hogy 20 évest már nem tu-
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aa
dok belőlük csinálni, de 22 évesek még lehetnek. 
(nevetnek) A legfiatalabb kliensem 4 napos volt, 
a legidősebb 94 éves. Születés után is hasznos a 
Bowen, hisz a születés mindenki számára trauma, 
a finom, lágy kötőszöveten keresztül mindjárt 
vissza is lehetne rendezni az idegrendszerükben 
a születés traumáját és másként indulhatnának 
az életben. 

Általában egy hét te-
lik el két kezelés között. 
A javasolt 5-10 nap, de 
a heti ciklust szoktam 
javasolni. De több alka-
lomnál a javulás függvé-
nyében akár több hetes 
ciklusokkal futtatjuk ki a 
programot.

Prevención Magyar-
országon nagy hangsúly 
sajnos nem igazán van. 
Mindenki akkor keres 
orvost és minket is, ami-
kor már komolyabb baj 
van. Én prevenciónak 
szoktam javasolni a havi 
egy kezelést. Ennyit sze-
rintem mindenkinek a 
saját egészsége érdeké-
ben érdemes magára szánnia.

Hogy zajlik egy alkalom?

Nincs kezelési protokoll. Sok fogást megta-
nul a Bowen alkalmazó és rá van bízva, hogy 
ezeket milyen kombinációban használja. Egy 
állapotfelmérő beszélgetéssel kezdünk. Egy 
speciális testolvasási tudás tükrében látom, 
hol vannak eltérések. A kezelőszoba, amolyan 
„nyugalom szigete”, ahogy ezt a klienseim meg-
fogalmazzák. Egy minimalista módszer, kevés 
fogás, csend, finom illatok, ellazulás… és a test 
teszi a dolgát, ahogy ezt mindig is megtenné, 
ha megteremtenénk neki a feltételeket. Figyel-
jünk a jelzéseire, minden értünk történik. A tes-
tünk szuperintelligens.

Néhány példát említenél sikeres gyógyulá-
sokról?

Még csak két modulon voltam túl, mikor egy 
előadásom után egy fiatal, 36 éves hölgy oda-

jött hozzám és elmondta, hogy 15 éve fennálló 
menstruációs probléma miatt meg fogják mű-
teni úm. kipakolni. Nem tudtam neki semmit 
ígérni. Eljött két kezelésre és teljesen rendbe-
jött, nem is műtötték meg. Vagy, amikor anyuka 
felhív, hogy a gyerek azt mondta, hogy jöjjenek 
hozzám, mert a Csillánál jó! Van egy középsú-
lyos értelmi fogyatékos kisfiú, aki évek óta jár 

hozzám, mert nagyon sok pozitív változást ho-
zott az életükbe a Bowen. Ő beszélni nem tud, 
de kezelés közben a fejét az ölembe hajtja és 
jelbeszéddel elmondja, hogy mennyire jó itt. 
Ezek szívet melengető érzések. Volt, akinek 40 
év székrekedés után – tehát nem volt spontán 
széklete – egy kezelés után oldódott meg a 
problémája. Általában akkor jönnek már hoz-
zám, amikor az orvosi módszerekkel nem tudtak 
jelentősebb változást elérni. Ezekben a helyze-
tekben segíteni mindig nagyon jó érzés.

Mik a jövőbeni terveid?

Szeretnék tanítani, hogy sok emberhez eljus-
son a tudás, amivel meg tudja őrizni az egészsé-
gét vagy ha már kialakult valami probléma, ho-
gyan kerülhet jobb állapotba. Az még egyelőre 
maradjon titok, hogy milyen formában tervezem 
ezt, de hamarosan fény derül erre. Nagyon vá-
rom és nagyon készülök rá. Ígérem az olvasók-
nak, hogy elsőként hallanak majd róla. 



42   CsPM

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://csillagbowen.com/
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GÓDOR ANITA

Sütőtök szezON!

Beköszöntött az ősz, és a hűvös napokon 
mi esne jobban, mint egy forró, tápláló krém-
leves. Jó, mondjuk a pálinka sem esne rosz-
szul, de a papa főztjével továbbra sem foglal-
kozunk, csak a mamáéval. 

A krémlevesben az a jó, hogy szinte bármi-
lyen zöldségből különösebb rákészülés és esz-
közigény nélkül, gyorsan elkészíthető. (botmixer 
azért legyen otthon)

Nemigen lehet elrontani, de hogy ne csak jó, 
hanem tökéletes legyen, elárulok néhány prak-
tikát:

• a zöldségeket kevés zsiradékon párold 
meg, mielőtt annyi vízzel felöntöd, amennyi el-
lepi

• ízletesebb lesz a leves, ha zöldség- vagy 
csirkealaplevet használsz víz helyett (a leveskoc-
ka sem az ördögtől való)

• liszt helyett használj hideg vízzel kevert 
keményítőt, vagy főzz bele 2 szem krumplit

• Sűrítésnél fontos a hőkiegyenlítés: ke-
verd simára a keményítőt a vízben, majd adj 
hozzá kevés forró levest, és így borítsd bele a 
lábosba (nem lesz csomós)

• sűrítéshez használj főzőtejszínt/tejfölt/
mascarponét vagy krémsajtot, így lágyabb és 
krémesebb lesz a leves

• a fűszereket/ecetet a főzés végén add 
hozzá

• Feltétlen legyen feltét! (pirított kenyér-
kocka, sajtropogós, pirított bacondarabok, ola-
jos magvak) 
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Ma egy félelmetesen jó sütőtökkrémlevessel 
készültem.

Itt imádják.

Pláne, hogy a krémleves általában csak a kez-
det, mert szinte biztos, hogy valami édes máso-
dikkal folytatódik.

Többféle technológiával készítettem már, de 
persze mindebből ők semmit nem érzékeltek.

A sütőtökkrémleves, az sütőtökkrémleves, és 
az, hogy hogyan készült, az ugyan kit érdekel.

Csak sok legyen és jó!
Most az a recept áll itt, amiben egyetlen (TÖK) 

utálatos rész van, a pucolás.

Tudom, meg lehetne sütni előtte és csak ki-
kaparni a húsát. Meglehetne... ha általában nem 
délben kezdenék el vakarózni, hogy mi is legyen 
az ebéd. Egyszer volt időm és kipróbáltam úgy 
is, de inkább szívok vele 10 percet, mert nekem 
így jobban ízlik.

„A sütőtök kedvező élettani hatásai már rég-
óta ismertek, a szeplő és egyéb bőrhibák keze-
lésétől kezdve egészen a kígyómarásig kúráltak 
vele különböző betegségeket. Európába a spa-
nyol hódítók hozták, hazánkban is nagyon régen 
termelik táplálkozás-élettani értékei miatt, a má-
sodik világháborút követő szűkös esztendőkben 
szinte néptápláléknak számított. Kalcium, cink, 
mangán, réz, vas, foszfor, C-vitamin, karotin, bi-
otin, niacin, pantoténsav, A, B1, B2, B6 vitaminok 
és folsav tartalmának köszönhetően egészség-
megőrző, gyógyító hatással bír. Gyulladásos be-
tegségek, megfázásos, meghűléses problémák, 
tüdőgyulladás és egyéb tüdőkárosodások keze-

lésekor se feledkezzünk meg róla. Enyhíti az al-
lergikus köhögést, tüsszögést, csökkenti az aszt-
ma rohamokat.”

Félreértés ne essék, azért tisztázzuk, hogy 
eszünkbe se jusson megenni majd a Hallowe-
en-re vásárolt tököt. Az csak tökfejnek jó, (mert 
halogén) és emberi fogyasztásra alkalmatlan!

Tejszínes sütőtökkrémleves (6 fő részére)
1 db nagy sütőtök (nálam ma épp kanadai)
3 szem burgonya
2 dl főzőtejszín
2 db húsleveskocka
1 db kisebb vöröshagyma
1 teáskanál só
1 késhegynyi bors

Tököt megmossuk (ki tudja ki fogdosta, na!), 
meghámozzuk, magokat a szálas nyúlós izékkel 
együtt eltávolítjuk. Közben sűrűn emlegetjük a 
közeli hozzátartozóinak bizonyos testrészeit.

Kockázzuk. (Nem aprózzuk, kb. 2x2 cm)
Krumplit megpucoljuk, TÖK(kel) egyforma 

méretűre vágjuk.
Burgonya elhagyható, de erősen ajánlott a 

fincsi krémes állag eléréséhez!
Lábosban kevés olajon a tököt pár percig pá-

roljuk, majd beledobjuk a krumplit is és felönt-
jük annyi vízzel, hogy mindent ellepjen.

Hagymát megpucol, keresztben bevág és 
kockák közé elrejt.

Leveskockákat beledob, sóz, borsoz, fedő 
alatt puhára főz. (Kb. 25-30 perc)

Amikor TÖK puha, hagymát kukázd ki, és pé-
pesítsd botmixerrel.
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Öntsd hozzá a tejszínt és várd meg, amíg újra 
forrni kezd.

Tálaláskor tökmagolajjal locsold, és szórd 
meg pirított tökmaggal!

Ch teljes mennyiségben: 203 g
Ch 1 (nagy) adagban: 33,8 g

Igen, hajazok a japán konyhára, csak any-
nyi fűszert használok, hogy hangsúlyt adjon az 
ételnek.

Ha tetszett, kövessetek a 
Diab Diéta a la Panka Face-
book oldalon, ahol megtalál-
játok a többi reggelinek való 
receptet is!

https://www.facebook.com/diab.dieta.a.la.Panka
https://www.facebook.com/diab.dieta.a.la.Panka
https://epitoguruk.hu/
https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/referenciak/
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Az átlagos négyzetméterár a 
panelgarzonok esetében 957 

ezer forint, a téglaépítésű 
garzonoknál 1,04 millió 

forint, az árnövekedés 
az előbbinél 26, 

utóbbinál 22 szá-
zalékos.

Az egy kate-
góriával nagyobb, 

40-79 négyzetméteres 
paneleknél a négyzetmé-

terár 30 százalékkal, 780 
ezer forintra ugrott, a téglaépí-

tésűek esetén 1 millió forint az átla-
gos négyzetméterár.
A  nagyobb alapterületű lakások drá-

gulása elmarad az átlagtól, ez előrevetíti a 
következő időszak lakáspiaci változásait is.

Balogh László, az ingatlan portál vezető gaz-
dasági szakértője a korábbinál bizonytalanabb 
gazdasági körülményekkel, az infláció felgyor-
sulása miatt növekvő mindennapi kiadásokkal, 
valamint a rezsiszabályok változásához köthető 
óvatossággal indokolta a kisebb alapterületű la-
kások felértékelődését.

Szinte teljesen eltűnt a panel- és a téglaépíté-
sű garzonok közötti árkülönbség.

A garzonlakások népszerűsége an-
nak is köszönhető, hogy a kisebb 
alapterületük miatt alacsonyabb a 
rezsiköltségük, az infláció miatt 
az ingatlanpiacra menekülő 
befektetők is leginkább 
ezeket keresik.

CZECZON

Már milliós négyzetméteráruk 
van a használt budapesti garzonoknak

Az átlagosnál nagyobb mértékben drágultak az eladásra kínált kisebb alap-
területű használt budapesti ingatlanok az elmúlt egy évben, a garzonok ára 
már mintegy egymillió forint négyzetméterenként adta ki az Ingatlan.com 
elemzésében.

https://themisz.hu/
https://www.kalacskaviola.hu/
https://www.facebook.com/nagyilonatanacsadas
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FRIEDMANN TAMÁS

Élethelyzetekről beszélünk
és nem ingatlanról

Általában az utóbbi. Ezért nem is áll meg soha 
az ingatlanpiac, mert az élethelyzetek nem szoktak 
várni. Amikor el kell jönnie, eljön. 

Ezért is vagyok hálás a Csak Pozitívan Magazin-
nak, mert ezt itt nem kell magyarázni, hogy minden-
nek oka van. 

Persze az élethelyzetek milyensége és sokasága 
sem mindegy. 

Ha a gazdaság hangulatát és irányát nézzük, ak-
kor az elmúlt tíz év egy erős konjunktúra, egy felfelé 
ívelő gazdaság volt... kicsit olyan, mint egy rózsa-
szín buborék, alacsony hitelekkel, stabilan alacsony 
alapkamattal, növekvő fizetésekkel, háború és lá-
zongások sehol... béke és szeretet. 

Ha ingatlan oldalról nézem, akkor 5% ÁFA, 
CSOK, Zöldhitel, alacsony, 3-4% körüli hitel... ez po-
zitív hangulatot hoz magával, születnek is gyerekek, 
sokan vásárolnak lakást ’befektetési’ céllal – itt is az 
élethelyzet megoldása a cél sokszor, a gyerekeknek 
visszük, ide fog járni iskolába a környékre stb. -, nő 
a cégek létszáma, pályázatok vannak, irodaházak 
épülnek, fejlődik az agglomeráció. Amolyan kelle-
mes, sőt, jó a hangulat. Béke és szeretet. 

9 éve vagyok az ingatlanpiacon és a mi-
nap gondolkodtam, hogy hány olyan alka-
lom volt, amikor valaki azért keresett meg, 
hogy talált egy szép épületet a városban 
és emiatt költözne oda. Gondolhatjátok: 
sehány. 

Mert általában az ingatlan nem cél, csu-
pán eszköz. Eszköz, hogy megoldjunk egy 
élethelyzetet. Veled történt-e már ilyen 
élethelyzet?

Előfordult-e már, hogy „kirepültél” a 
családi fészekből gyerekként és kerestél 
albérletet? Vagy netán összeköltöztetek a 
pároddal? 

Külföldre költöztél, hazaköltöztél, ösz-
szeköltöztetek, szétváltatok, örököltél, ki-
repültek a gyerekek, túl nagy lett, túl kicsi 
lett, máshol lett a munkahely, céged van, 
pályázatot nyertél, kicsi az iroda, túl nagy 
az iroda, otthon maradnak a munkatársak, 
minek az üres iroda és sorolhatnám... nos, 
ezek az élethelyzetek és sok minden más. 
Ha bármelyiket is „megélted” már, gon-
dolj bele, hogy mi érdekelt jobban: hogy 
milyen lesz az ingatlan vagy hogy megol-
dódjon a helyzet? 
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Aztán jött a covid, majd a közelünkben lévő há-
ború, mely, ha mondhatom így, finoman berúgta az 
ajtót és átvitt minket egy következő „ciklusba”, ahol 
a hangulat megváltozott. 

Egy ilyen időszakban, ami közeleg – 
bár szerintem már benne vagyunk – a 
körülöttünk lévő energiát is érdemes 
figyelni. Sokszor a média is ’lent’ akar 
tartani minket sokkoló hírekkel: érez-
ted-e már, hogy...? Gondolkodtál-e 
már azon, hogy...? 

A lényeg az uralkodó energia, mert 
sokszor ez szüli az élethelyzetek mi-
lyenségét is. Már magasabbak a hitelek, nehezebb 
felvenni, sok az üresen álló iroda, otthonról dolgo-
zunk, a covid időről időre becsönget hozzánk... a 
háború pedig hozott magával egy energiaválságot 
és némi ellátási hiányt is. Emiatt van egy kiugróan 
magas inflációnk is. 

A világ tehát épp változóban van. Ez sem fog 
örökké tartani, csak túl rég volt már az előző ilyen, 
lassan 15 éve és közben felnövőben van egy olyan 
generáció, aki hihetetlen mértékben és tempóban 
fogyaszt tartalmat, nekik új lesz ez a helyzet. Amikor 
van olyan szó, hogy „nincs”. Nincs benzin, nincs fű-
tés, nincs. És akkor kicsit jobban körbe kell nézni, ki-
csit jobban össze kell tartani és segíteni egymásnak. 

Utópia? Talán ebben a magazinban nem.

Érdekes szakma az ingatlanközvetítés. 
Olyan, mintha összegyúrnánk benne néhány 

másik területet: egy kicsit pszichológus, tanácsadó, 
ügyvéd, családsegítő, cégfejlesztő, mediátor és so-
rolhatnám. 

Ezekben persze egy közös van: mindegyik em-
berrel foglalkozik, helyzetekkel és nem tárgyakkal. 

Ezért nem az ingatlan a lényeg, hanem az élethely-
zet. És persze még egy: hogy ez bizony empátia 
nélkül nem megy. 

De nézzünk is egy-két ilyen élethelyzetet a múlt-
ból, hogy tényleg érthetővé váljon. Mert az a célom, 
hogy legközelebb, amikor ilyen dolog történik a 
kedves Olvasóval, így „menjen bele”, hogy most az 
élethelyzetem kell megoldanom. Meg fogja látni, 
hogy teljesen más lesz a hozzáállás az egész szituá-
cióhoz. Mert ha nekem el kell adnom az ingatlanom 
azért, mert születik a baba és nagyobb kell, akkor 
a vevő, aki érkezik, ő lesz a megsegítőm, hogy to-
vábbléphessek. Ugyanígy az ingatlannal, amit vásá-
rolni fogok. 

Elsőre vadidegenek, másodszorra viszont ők se-
gítenek, hogy „továbblépjek” a következő életsza-
kaszomba. 

„Ha a gazdaság hangulatát és irányát nézzük, 
akkor az elmúlt tíz év egy erős konjunktúra, egy 
felfelé ívelő gazdaság volt...”
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Tegnap épp egy ismerősömmel találkoztam ösz-
sze, akik egy újépítésű házban laknak a városban. 
A beszélgetésünk során kiderült, hogy pár héttel 
ezelőtt költözött az épületbe az anyósa, mert már 
egyedül élt vidéken, a régi családi házukban. 

Ezért azt a házat eladták és a pénzből vettek egy 
lakást abban az épületben, ahol ők 
laknak: a felesége szerette volna, ha 
az anyukája a közelben van, ha bármi 
történne. Ők még nem érzik, de ez 
később is nagy segítség lesz, amikor 
például az unokára kell vigyázni. 

És ezek mind élethelyzetek. Nem 
azért költöztették át Budapestre a szülőt, mert ez 
egy szép város. Nem. Azért, hogy a közelben le-
gyen, ha bármi történik vele, gyorsabban lehessen 
reagálni. 

Egy másik ismerősöm épp most adja el velünk 
a panellakását, ahova egyébként 5 éve költöztek, 
mert a covid felerősítette bennük, hogy a „zöldbe” 
vágynak. Kertes házat szeretnének venni, gondoz-
ni, művelni... friss levegőn lenni. Ezen dolgozunk, 
hogy megoldjuk nekik, hogy egy számukra jobb 
élethelyzetbe kerülhessenek. 

Egy harmadik ismerősöm Balatonon adott el 
egy olyan telket, aminek az értéke nagyjából meg-
háromszorozódott másfél év alatt. 

A covid alatt az emberek ráébredtek, hogy na-
gyon gyorsan megváltozhatnak az életkörülmé-

nyeik, ezért felértékelődött a MOST szerepe. Most 
legyen olyan ingatlanunk, amire vágytunk, most 
menjünk oda nyaralni, ahova el akartunk menni, a 
több hónapos „bezártság” felerősítette a szabad-
ság iránti vágyat. Mert „megtehetem”. 

Ez viszont felerősítette a keresletet mindenre, 
amit a szabadsággal asszociálunk: nyaralás messzi 
helyekre, balatoni ingatlanok, saját kerttel rendelke-
ző kertes ház, netán erkélyes lakás. Minden, csak ne 
korlátozhassanak be. 

Szerintem azért hasznos élethelyzetekről olvasni, 
mert akkor a kedves Olvasó is látja, hogy amiben 
éppen van és fejtörést okoz, az nem vele történik 
először a világon és ha ez így van, akkor megoldás 
is van rá. Szívesen hozok ilyen történeteket – netán 
a megélt tapasztalatokat -, ha tudok vele segíteni. 
Ezért is dolgozom az ÉRTÉKesítés szakmájában, 
mert értéket lehet vele közvetíteni. 

Kívánok hát az elkövetkezendő időszakra értő fi-
gyelmet az élethelyzeted megéléséhez, mert annál 
jobban fogsz tudni kijönni belőle! 

„Ezért nem is áll meg soha az ingatlanpiac, 
mert az élethelyzetek nem szoktak várni.”
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BLOGI

Én pedig előző hónapban megígértem, hogy visszatérek Önökhöz, ahogy teszem ezt három és 
fél éve. És azzal a kívánsággal búcsúztam, hogy legyenek az Önök életében is olyan szilárd, biztos 
pontok, mint nekem a hónap végi cikkek leadási határideje. Nemkülönben olyan Emberek, akik 
segítik Önöket a külső és a belső rendrakásban.

Vendéglátás Másképp Blogi módra
 9.

Mert rend a lelke mindennek - hisz pontosan 
tudjuk, amint bent, úgy kint.

Ha mi magunk nem vagyunk rendben, ez min-
den szempontból kihat az életünk egészére. A tes-
ti-lelki egészségünkre, a kapcsolatainkra, a mun-
kánkra.

Nekem most jött el az a pont az életemben, mi-
kor fel mertem ismerni, hosszú évek változása és a 
korábbi kevéssé pozitív élményeim feldolgozása 
még mindig tartogat elegendő munkát számom-
ra. Ráadásul az utóbbi hónapok történéseinek 
köszönhetően még plusz feladatok is várnak rám, 
melyek, ha tervben is voltak, nem számítottam 
ilyen gyors megvalósulásra.

Az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó!
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Így rám az elkövetkező hónapokban alapos 
rendrakás vár. Párhuzamosan idebent és odakint. 
Újraértékelve a munkámat, s egyúttal áttervezve 
a napirendemet is, melyben ezentúl egy darabig 
kevesebb idő jut az itteni jelenlétemre. Ami nem 
jelenti, hogy végleg búcsút veszek Önöktől ked-
ves Olvasók, mindössze arról van szó, hogy ez a 
cikksorozatom átmenetileg szünetel.

A téma viszont továbbra is szívem csücske, te-
hát jó eséllyel belátható időn belül visszatérek, ha 
megint kicsit másképp is. Ugyanis tervben van a 
korábbi vállalkozás helyett egy új indítása - rendet 
rakva, alaposabban megtervezve a dolgot, mint 
első alkalommal csináltam.

Hiszek benne, hogy amit megálmodtam, meg-
valósítható, még a mostani kevésbé kedvező kö-
rülmények között is. Sőt, úgy érzem, pont mos-
tanában van még nagyobb szükség arra, hogy a 
vendéglátásban is egyre inkább szemléletet vált-
son vállalkozó és alkalmazott egyaránt. Hiszen a 
megváltozott körülmények még jobban arra kell 
ösztönözzék a szakma résztvevőit, hogy színvo-
nalas kiszolgálást nyújtva alakítsanak egyre széle-
sebb olyan törzsközönséget, akik által továbbra is 
fenn tudják tartani az üzletüket. Ehhez pedig szük-
ség van a folyamatos megújulásra, változásra.

Rendrakásra bent és kint.
Fejünkben, szívünkben-lelkünkben, üzletünk-

ben, munkahelyünkön. 

Mert rajtunk múlik a saját BOLDOGulásunk, 
sokkal inkább, mint eddig valaha.

S minél többen elfogadjuk ezt és meghozzuk a 
döntést, hogy kezünkbe vesszük az életünk irányí-
tását, annál hamarabb lehet rend.

Bent és kint.

Átmeneti búcsúm kapcsán pedig ennek a 
rendnek a könnyebb megteremtéséhez egy ked-
ves ismerősömet hoztam el Önöknek ajándék-
ba. Fogadják szeretettel Oberling Léna tisztaság 
nagykövet írását Magazinunk hasábjain, akinek 
küldetése egy valóban tiszta helyekkel teli Ma-
gyarország megteremtése. Az Ő hatékony se-
gítségével pedig megtanulható az is, ho-
gyan lehetséges saját környezetünkben 
kicsiben kezdve hozzátenni a nagy kö-
zös egész tisztaságához.

A mielőbbi, újabb találkozás remé-
nyében kívánok Önöknek kellemes őszi kirándu-
lásokat és hatékony rendrakást bent és kint.
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https://mannacoach.com/5-napos-ingyenes-trening/
https://epitoguruk.hu/
https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
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Tisztaságtérkép

VENDÉGSZERZŐVENDÉGSZERZŐ

Kedves Olvasó!
Oberling Léna tisztaságnagykövet és a takarítási folyamatok szakértője 

vagyok, a Tisztaságtérkép megálmodója és a valóban tiszta minősítés és 
védjegy létrehozója, mely hamarosan hivatalosan bejegyzett védjegyként 
működik Magyarországon. Célom ennek a minősítésnek a megalkotásával 
és a védjegy létrehozásával az volt, hogy valódi tisztaságélményben része-
sítsem mindazokat, akik olyan szálláshelyeket, éttermeket és egyéb ven-
déglátó- és szolgáltatóegységeket keresnek, ahol a rend és a tisztaság nem 
csak mítosz, hanem valóság.
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A vállalkozásom a korábbi utazási élménye-
imre építkezett. Rengeteget utaztam, de kevés 
olyan helyet találtam, ahol minden szempontból 
maradéktalanul jól érezhettem magamat. A rend 
és tisztaság a legtöbb helyen sok kívánnivalót 
hagyott maga után. Pedig alapvető fontosságú, 
hogy amikor betérünk valahova akár csak egy 
vacsora erejéig, pláne, ha hosszabb kiruccanás-
ról van szó, hogy biztonságban és komfortosan 
érezhessük magunkat higiéniai szempontból 

is. Hiszen hiába finom az étel, ha az abrosz nem 
makulátlan és lehet bármilyen gyönyörű kilátás a 
szálláshely szobájából, ha vízköves zuhanyzóban 
vagyunk kénytelenek tusolni minden nap. 

Hiszek benne, hogy nem lehetetlen küldetés 
megoldani azt, hogy igazi élményt jelenthessen 
egy-egy kirándulás, éttermi összejövetel vagy 
egy családi nyaralás, amire örömmel gondolunk 
vissza és sokáig emlegetjük, milyen csodálatos 
rend és tisztaság volt az adott helyen.

Németországi éveim alatt számos exkluzív 
golfklubot tudhattam saját takarító cégem ügy-
felei között, ahol tisztaság tekintetében 120-
130% volt felénk az elvárás. Ezeknek az elvárások-
nak a csapatommal mindenhol maximálisan meg 
tudtunk felelni, tehát biztos voltam abban, hogy 
hazai szinten is megvalósítható a dolog. Mindösz-
sze szemléletmódváltásra van szükség, főleg a tu-
lajdonosok részéről. Meg kellett velük értetnem, 
hogy a takarítókat folyamatosan kontrollálni és 
képezni kell. Hiszen a takarítócsapat munkája révén 
lesz időről időre egyre több elégedett vendég és 
általuk lesz tele a vállalkozó naptára munkával és 
foglalással. Fontos, hogy a vendégek kellemes ér-
zéssel távozzanak az ott töltött idő után és pozitív 
visszajelzéseikkel vigyék a hely jó hírét másoknak is.

Egy hely akkor lesz valóban tiszta, ha az ott 
folyó takarítást szívvel-lélekkel végzik. Ezt a fajta 
takarítási szemléletmódot a betérők is megérzik, 
és ezáltal lesznek belőlük visszatérő vendégek. 
Mert bizony a tisztaságnak illata van, és ez az illat 
csodákra képes.

Küldetésemnek tekintem, hogy segítsem azo-
kat, akik hozzám hasonlóan érzik, az igényesség 
nem valamiféle úri huncutság és irreális elvárás, 
hanem saját jóllétünk biztosítéka. A ’valóban tisz-
ta védjegy’ által a sok vendéglátó- és szolgáltató-
hely közt igazi megbecsülést kaphat az, amelyik 
mindent megtesz a tisztaságért, hiszen az nem 
luxus, hanem alapkövetelmény kell, hogy legyen.

Fontosnak tartom ezért azt is tudatosítani min-
denkiben, hogy mi magunk is tehetünk azért, 
hogy ez egyre szélesebb körben elterjedjen itt-
hon. Hiszen a vendégeken is múlik, hogy ahol 
esznek-isznak, jól érzik magukat, ott az utánuk 
érkező is hozzájuk hasonlóan elégedett lehes-
sen. Az a hely, ahol mindent megtesznek érte, 
hogy csúcsra járassák a tisztaságot, megérdemli, 
hogy mi magunk is segítsünk megőrizni az ottani 
személyzet által megalkotott harmonikus körül-
ményeket. Becsüljük nagyra azok munkáját, akik 
létrehozzák számunkra a tiszta környezetet és 
tegyünk meg mindent azért, hogy ez utánunk is 
rendben maradhasson.

Lássuk meg továbbá, hogy ezek a helyek egy-
ben arra is jó példát mutatnak számunkra, hogy 
hasonló légkört mi magunk is meg tudunk terem-
teni a saját otthonunkban. Másik nagy feladatom-

nak tekintem ezért, hogy megmutassam azoknak, 
akik a saját háztartásukat vezetik, hogy meg lehet 
találni otthon is az arany középutat a minimaliz-
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mus és maximalizmus között. Szeretettel várom 
mindazokat ’Rend egy kattintásra’ oldalamon és 
a Facebook csoportomban, akikben megvan az 
igény rá, hogy megtanulják, hogyan valósítható 
meg lakásukban, házukban, nyaralójukban is az 
a rend és tisztaság, melyben minden pillanatban 
jól érezhetik magukat. Ráadásul úgy, hogy nem 
0-24-ben kell ezért megszakadniuk.

Az általam tanított ’pont jó, pont elég’ takarítási 
rutin módszer lényege, hogy sokkal gyorsabban, 
könnyedebben tudjunk rendet és tisztaságot tar-
tani magunk körül, régi jól bevált idők praktikáit 
ötvözve a mai modern világ vívmányaival. Kezdve 
a mosástól egészen az éves nagytakarításig, min-
denhol tudunk időt és energiát spórolni, aminek 
köszönhetően ezek a tevékenységek az eddigi 
nyűg helyett örömteli tevékenységgé válhatnak. 
Hisz a kevesebb idő alatt elért látványos ered-
mény minket is jó érzéssel tölt el. S ráadásul több 
időnk marad mindarra, ami valódi örömet jelent 
számunkra, például a szeretteink körében töltött 
kellemes órákra. A hab a tortán pedig, hogy a 
hozzánk érkező vendégek is mennyivel kelleme-
sebben érzik magukat, mikor az ajtón belépve 
egy mosolygó háziasszonyt látnak, akinek a laká-
sa pont úgy ragyog, mint Ő maga. 

Az idáig vezető utat pedig azzal is meg tu-
dom könnyíteni, hogy hasznos tanácsokat adok 
arra vonatkozóan, hogyan tudjuk gyermekeinket 
is bevonni apróságokon keresztül abba a közös 
munkába, melynek eredményeképpen együtt 
érezhetjük jól magunkat szép, tiszta otthonunk-
ban. Mivel sokan nem volt kitől megtanulják fiatal 
korukban, hogyan teremthető és őrizhető meg a 
rend maguk körül, így komoly kihívást jelent szá-

mukra felnőttként munka mellett az otthon har-
móniájának megteremtése és ezért érzik fárasztó 
taposómalomnak a háztartás vezetését. A „Ma-
ma-hotel”-ekben felnőtt generáció tagjainak dol-
gát hosszútávon nem könnyítették meg azok az 

önfeláldozó Édesanyák, akik mindent megcsinál-
tak csemetéjük helyett, hogy annak csak az isko-
lai dolgokkal kelljen foglalkoznia. Úgy gondolom 
a mostani gyerekeknek mindenképpen hasznos 
lehet, ha a Szülők segítenek nekik megtanulni, 
hogyan tartsanak rendet maguk körül, hogy az-
tán a családi fészekből kiröppenve könnyebben 
boldoguljanak önállón, mikor eljön az ideje.

Tanulják és tanítsák meg Önök is gyermekeik-
nek, családjuknak, barátaiknak, hogy a tisztaság 
nem mánia, hanem a nyugodt élet alapja. Te-
remtsünk együtt minél több barátságos, hívoga-
tó otthont, mely tükrözi a mi saját rendben lévő 
személyiségünket.

Oberling Léna



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
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PÁLI PATRÍCIA

Nem bárányfelhő szövögetés,Nem bárányfelhő szövögetés,
hanem megélhetési struktúrahanem megélhetési struktúra
Út az öngondoskodás felé II./II.Út az öngondoskodás felé II./II.
„Én ott leszek, mikor feladnád
Amikor a fejedet lehajtanád
Én már nem hagylak el, mert
Az életem összenőtt veled teljesen
Összetört álmokból recycling
Régen előrevittek a vitáink
Hogyha semmi nincs, amiért aggódnál
Nyisd ki a szótárt a pokolnál
Hogyha vonszolod, hogyha nem gurul
Hogyha nem jön össze ma semmi úgy
Akkor csörögj rám, 06:30
Munka nélkül tudod siker nincs”

5
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Nem azért vagyok ott vezető pozícióban lévő 
emberek mellett, mert ők maguk nem lennének 
képesek elmenedzselni jól csapatukat, vállalkozá-
sukat! Hanem azért, hogy “mint egy jó edző” se-
gítsek kihozni belőlük azt a kiválóságot, amivel a 
jót kiválóvá tudjuk - a közös munka által - emelni!

„https://www.patriciapali.com/mentor”

Hiszem azt, hogy egy területen kell kiválónak 
lenni és nem sok területen - csupán - “jónak”!

Hiszem, hogy egy területen kell kiválónak len-
ni és abban kiválónak lenni, hogy a szakmai utad 
kiválóvá tételéhez tudd megtalálni és kiválasztani 
azokat a vállalkozásodat segítő társszakmákat és 
azok jeles képviselőit, akik támogatni fognak az 
utadon!

Erről írtam a „Kell egy csapat!” című cikkem-
ben:

https://issuu.com/csakpozitivanmagazin/
docs/cspm_2022_05_m_jus/s/16028535

Igen! Én szakpszichológusként is része vagyok, 
lehetek egy ilyen business teamnek, ezért hívtam 
életre a “Brand építő” mentorprogramomat!

De ha te most egyedül vágnál bele mégis 
önálló szakmai utad felépítésébe, akkor adok 5 
szempontot, amit érdemes szem előtt tartanod!

https://www.patriciapali.com/mentor
https://issuu.com/csakpozitivanmagazin/docs/cspm_2022_05_m_jus/s/16028535
https://issuu.com/csakpozitivanmagazin/docs/cspm_2022_05_m_jus/s/16028535
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Az 5 szempontot 3 nagy csoportba osztanám!
2 “Építsd tudatosan önmagadat!” pontra
2 “Építsd tudatosan pályafutásodat!” pontra
1 komplex összetevőre “Építsd tudatosan 

önmagadat! Építsd tudatosan pályafutásodat” 
csúcsösszetevőre

“Építsd tudatosan önmagadat!” pillérek

1) Ismerned kell önmagadat

Milyen éned vállalkozás/brand építő része?
A branded éned szakmai vetületének kitelje-

sedése!
A branded te magad vagy!
Amikor önálló szakmai utad felépítésébe kez-

desz, igazából először nem is a vállalkozásoddal/
brandeddel kell kezdeni, nem annak a pontos 
kidolgozásával, hanem egy alapos önismereti 
munkával!

Mert először tudni kell, hogy te ki vagy, ahhoz, 
hogy aztán köréd lehessen építeni a vállalkozá-
sodat!

Hiszen a vállalkozásod/branded origója te ma-
gad leszel, belőled fog táplálkozni.

A te erősséged lesz a vállalkozásod/branded 
erőssége!

A te gyengeséged lesz a vállalkozásod/brand-
ed Achilles pontja!

A te víziód lesz a vállalkozásod/branded vízi-
ója!

Ahol te el fogsz bizonytalanodni ott fog a vál-
lalkozásod/branded megrepedezni!

Ahol kétely lesz benned ott fog vállalkozásod/
branded a legnagyobb problémák elé állítani!

Ahol te szárnyalni fogsz, ott fogod vállalkozá-
sod/branded felemelni!

Illúzió azt hinni és abban az idilli álomban el-
merengeni, hogy majd a vállalkozásod/branded 
kihozza belőled a legjobbat!

Vállalkozásod/branded kihívások elé fog állíta-
ni, ami elé, ha nem felkészülten állsz oda, agyon 
fog nyomni a téthelyzet súlya!

Ha azt a kérdést tenném fel neked, hogy: 
„Mindenfajta felkészülés nélkül odaállnál-e egy 
olimpiai versenyszám teljesítésre? Hogy tudnál-e 
4 fordulatos Rittberget ugrani, amit azelőtt még 
soha nem próbáltál? Hogy tudnál-e maratont fut-
ni úgy, hogy azelőtt maximum a boltba futottál, 
hogy még a kosaradba tegyél valamit, mielőtt 
sorra kerülsz a kasszánál? 

Hogy tudnál-e Magyar-vándorral hasítani a 
lovon?

Nos mi lenne a válaszod?

És hol végeznél egy olyan mezőnyben, ahol 
a felkészüléssel éveket eltöltő, alázatos munkát 
a sikerbe beleölő emberek lennének a vetély-
társaid?

Önmagad ismerete és az abba belefektetett 
munka nem pusztán önös cél, hanem a sikerért, 
a csúcsra vezető úton való elindulás egyetlen 
módja!

Nyerj inspirációt ehhez a lépéshez innen:
Te mire építed a branded? Soft skill hard con-

sequences
https://issuu.com/csakpozitivanmagazin/

docs/cspm_2022_07_j_lius/s/16498187

2) Motiváció fókusszal kell, hogy dolgozz!

A motiváció az az energia, ami céljaink eléré-
sét táplálja – én ezt így fogalmazom meg mindig!

Ismerned kell önmagad, hogy miért tudsz iga-
zán lelkesen elköteleződni.

Hogy mi az a terület, ami annyira magával tud-
ja személyiségedet ragadni, hogy hosszútávon 
elkötelezett tudjál maradni.

Mert különbséget kell tudni tenni lokális fel-
lángolás és globális elköteleződés között.

Különbséget kell tudni tenni, hogy melyik 
szakmai utat választanád puszta pillanatnyi fel-
lángolásból - mert talán az éppen aktuálisan egy 
felkapott business terület és aközött, hogy mi az a 
szakmai út, ami mélyen a személyiségedből faka-
dóan valódi kötődéssel kapcsolódik hozzád!

Mert aminek valódi kötődése van, az jó tápta-
laja a motivációnak, amellett tudsz hosszasan ki-
tartani és ezáltal sikerre vinni.

Nyerj inspirációt ehhez a lépéshez innen:
Motiváció - az irányt adó energia

https://issuu.com/csakpozitivanmagazin/docs/cspm_2022_07_j_lius/s/16498187
https://issuu.com/csakpozitivanmagazin/docs/cspm_2022_07_j_lius/s/16498187
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“Építsd tudatosan pályafutásodat!” pillérek

1) Rendszert kell építened!

Cél - terv - kivitelezés - visszaellenőrzés - finom 
hangolás - kivitelezés - visszaellenőrzés – fenntar-
tás.

Egy dinamikusan működő rendszert kell kiala-
kítanod, ahol folyamatosan tudod finomhangolni 
a vállalkozásodon/brandeden belül zajló folya-
matokat, ezáltal optimalizálva működésedet és 
a felmerülő problémákra időben rálátva új meg-
oldási formákat megalkotva elindulni egy jobb 
irány felé.

A rendszer keretet ad vállalkozásod/branded 
számára és egy olyan világosan látható folyama-
tot épít fel, amiben könnyen felismerhetővé vál-
nak a jó megoldások és a kevésbé működő for-
mák.

Mert a rendszer építés lényege, hogy folya-
matosan rögzíti az ember az analízis, a folyamat 
végigfuttatása közben kapott eredményeit és ta-
pasztalatait.

Igen! Írd le!
Ez a legfontosabb része ennek a rendszer-

szemléletű elképzelésnek.
Apró különbségnek tűnik, de hatalmas eltérés 

van a valóságban aközött, hogy leírja az ember a 
tapasztalatait, az elemzés során nyert adatait, fel-
ismeréseit, vagy „csak” átgondolja!

Erre a legjobb példám a maraton lefutása. 
Nem mindegy, hogy az illető „fejben futja le” ezt 
a távot, vagy a maga hús vér valóságában küzdi 
magát végig minden méterén ennek a gigantikus 
távnak.

Látni kell a valóságban minden megtett lé-
pést! Rögzíteni kell minden olyan tapasztalatot, 
amit megéltél az úton!

Ezekből tudod vállalkozásod/branded legop-
timálisabb útvonal tervét felállítani és azt követve 
tervedet sikerre vinni!

Nyerj inspirációt ehhez a lépéshez innen:
A motiváció egy 8 karú polip
https://issuu.com/csakpozitivanmagazin/

docs/cspm_2022_03_m_rcius/s/15314797
 
2) Csúcskategóriában kell gondolkodnod!

Az emberek ki vannak éhezve a minőségre!
Az emberek kétségbeesetten keresik a prémi-

um szolgáltatásokat!
És könnyen találnak ilyet?
Nem!
Csalódások és keserű tapasztalatok, véget 

nem érő, epekedő kutatással teli végtelen körök, 
amiket az emberek megfutnak egy igényeiknek 
és elképzeléseiknek megfelelő szolgáltatás/ter-
mék/szakember megtalálásáért!

Középszer vagy annál silányabb minőség 
áraszt el minden területet!

Mennyiségi dömping van bármerre is nézünk!
Ez a felismerés ijeszt el sok kezdő vállalkozót 

attól, hogy önálló szakmai útjának felépítésébe 
belefogjon!

Mert minek beállni egy amúgy is túltelített piac 
Holdig kígyózó sorának utolsó helyére!?

Az első pillanatban ijesztő kép azonban nagy-
ban módosul, ha - bárki a maga területén, ahol 
önálló szakmai útját felépíteni tervezi - jobban és 
tudatosabban körbenéz, hiszen akkor pillanatok 
alatt kiderül, hogy túl a mennyiségi cunamin, a 
csúcson alig lézeng valaki. Bőséges kiszolgálat-
lan piaci igényeket hagyva szabadon, potenciális 
felvevő piacot hagyva árván!

https://issuu.com/csakpozitivanmagazin/docs/cspm_2022_03_m_rcius/s/15314797
https://issuu.com/csakpozitivanmagazin/docs/cspm_2022_03_m_rcius/s/15314797
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Mi ellene? Mi mellette? Fájni fog a változás? 
Igen! A kérdés már csak az, hogy mennyire! című 
cikkemben hosszasan írtam a Sharjah traffic jelen-
ségről.

A jelenségről, amikor az azonos irányba tartók 
tömegén át kell magát verekednie az embernek 
és türelmesen ki kell várnia, míg eloszlik a tömeg 
és felveheti immár a környezet gátló erői nélküli 
ritmust!

De ebben a kezdeti, megfontolt tempóban 
biztos alapokat adhatsz vállalkozásod/branded 
számára!

Itt van lehetőség a tökélyre fejleszteni brand-
ed vízióját és teljes arculatát!

A brand logódat megalkotni.
A branded vízióját egy frappáns szlogenbe 

zárni.
A brand színeidet kitalálni.
A branded célcsoportját milliméter pontosan 

meghatározni!
Egyszóval egy olyan kompakt csomagba ösz-

szefoglalni magad, amivel összetéveszthetetlen-
né válsz célcsoportod számára!

Biztos alapokat itt, nyugodt tempóban megte-
remteni, hogy mikor gyorsító pályára lépsz, már 
teljes szakmai fényedben tudjál tündökölni!

Nyerj inspirációt ehhez a lépéshez innen:
Mi ellene? Mi mellette? Fájni fog a változás? 

Igen! A kérdés már csak az, hogy mennyire!
https://issuu.com/csakpozitivanmagazin/

docs/cspm_2022_04_prilis/s/15669107

“Építsd tudatosan önmagadat! ”&” Építsd tu-
datosan pályafutásodat!” pillér

1) Csapatot kell építened!

A polihisztorok kora lejárt - ezt nem győzöm 
hangsúlyozni!

Azaz, egy dologban kell igazán kiválónak len-
ni és ezt a kiválóságot oly módon megvalósítani, 
hogy az elég vonzó víziót adjon olyan hasonlóan 
kiváló szakemberek számára, akik hozzád csatla-
kozva, veled együtt fogják építeni vállalkozáso-
dat.

Ahhoz, hogy csatlakozzanak hozzád és önálló 
szakmai utadhoz a méltó szakemberek, ahhoz két 
pillér együttes megléte szükséges!

Az “Építsd tudatosan önmagadat!” pillér ah-
hoz kell, hogy önmagadat, mint csapat főnököt 
definiálni tudd, hogy éned vezető részét tudato-
san fel tudd építeni!

Az embert, aki ismeri önmagát és tudja milyen 
vezető alkat.

Az ember, aki ismeri önmagát és tudja, hogy 
hogyan kell határokat húzva kiállni elképzelései 
mellett.

Az ember, aki ismeri önmagát és tudja, hogy 
kell másokat irányítani és céljai megvalósításának 
szolgálatába állítani.

Az ember, aki ismeri önmagát és tudja, hogy 
hogyan kell nemet mondani, ha ez szükséges ön-
maga és víziójának védelemének érdekében.

Az “Építsd tudatosan pályafutásodat!” pillér 
pedig ahhoz kell, hogy vállalkozásodat/brande-
det úgy és abba az irányba tereld, ami összhang-
ban van vízióddal, önálló szakmai utad építésé-
nek irányával!

Hogy meglegyenek a vállalkozásoddal/brand-
eddel kapcsolatos vízióid.

Hogy tudatosan építsd azt a szakmai tudást, 
ami a szakmai hátteret biztosítja.

Hogy tudatosan fókuszálni tudj a vállalkozá-
sod/branded célcsoportjára.

Hogy bátran nemet tudj mondani a nem a cél-
csoportod felől jövő impulzusokra.

Hogy pontosan megfogalmazva vállalkozá-
sod/branded küldetését, megtaláld azokat a 
szakembereket, akik tökéletesen illeszkedve szak-
mai elképzelésedhez, csatlakozni tudnak szakmai 
utadhoz, támogatva téged sikereid elérésében.

Nyerj inspirációt ehhez a lépéshez innen:
Kell egy csapat!
https://issuu.com/csakpozitivanmagazin/

docs/cspm_2022_05_m_jus/s/16028535

https://issuu.com/csakpozitivanmagazin/docs/cspm_2022_04_prilis/s/15669107
https://issuu.com/csakpozitivanmagazin/docs/cspm_2022_04_prilis/s/15669107
https://issuu.com/csakpozitivanmagazin/docs/cspm_2022_05_m_jus/s/16028535
https://issuu.com/csakpozitivanmagazin/docs/cspm_2022_05_m_jus/s/16028535
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Miért is írtam, hogy ránk fér? Mert alapvetően pesszimista nemzetként, sokszor a „dögöljön 
meg a szomszéd tehene is” mentalitással és általánosságban a közhangulattal sajnos ez is ho-
zadék. Minek a hozadéka? Talán a kicsi síró, balsorsos nemzeté, talán az elnyomásban leélt év-
századokért, talán nemzetkarma. A suttogó propaganda, a szamizdat népe vagyunk. Nem dolga 
cikkünknek feltárni az okokat. Teljesen más irányból közelítünk, a megoldás felől, nem törődve 
azzal, lesz-e komoly változás, csak tesszük a dolgunk és ha lesz, mindenki örül. Na de hogyan? 
A közoktatásban tanuló diákokoknak a tanulmányaik befejezéséhez közeledve gyakran tesznek 
fel olyan kérdéseket, melyek jövőbeli terveikre – továbbtanulás, munka, önálló élet – irányulnak. 
Egyes fiatalok már az általános iskolában tudják mivel szeretnének foglalkozni a későbbiekben, 
míg mások az első főiskola vagy egyetem elvégzése után is csak abban biztosak, hogy mely terü-
letek állnak távol az érdeklődési körüktől. Komócsin Laura, a Business Coach Kft. ügyvezető igaz-
gatója az idei nyáron önbizalom kutatást végzett többek között a diákok döntéseit befolyásoló 
tényezők feltérképezésére. Mint kiderült, a megkérdezett magyar diákok közel háromnegyede 
próbál úgy viselkedni, ahogy azt elvárják tőlük. Ennek apropóján beszélgettem Laurával, körbe-
járva a témát. (Azt csak halkan jegyzem meg, hogy szerény személyem is önbizalomnagykövete 
lett a kezdeményezésnek.)

Önbizalomnövelde,
mert ránk fér

Mi volt az első impulzus, melynek folyománya-
ként létrehoztad az Önbizalomnövelde Programot?

15 éve dolgozom felsővezetői coachként és az 
volt a megélésem ez idő alatt, hogy egy magyar 
felsővezető kevésbé mer kitűzni olyan izgalmas 
célokat, amiket mondjuk a külföldi társaik. Mint-
ha kevésbé lennének magabiztosak, mintha nem 
mernének olyan bátor célokat kitűzni. Arra gon-
doltam, lehet, hogy kis mintával dolgozom, ezért 
szerettem volna egy kutatást indítani, hogy kide-
rüljön, ez az én rossz prekoncepcióm vagy tény-
leg van mögötte valami és a magyarok önbizalma 
tényleg alacsonyabb, mint a nemzetközi átlag. 

Azok a felsővezetők, akik külföldi multinál dol-
goznak vagy azok, akik magyar céget igazgatnak?

Nem volt különbség. Pl. azt mondják felsőve-
zetőként, hogy jó nekem ez a pozíció, innen sze-
retnék nyugdíjba menni… Kérdeztem, hogy nem 

akar első számú vezető lenni? A válasz: Én ma-
gyar nőként úgysem leszek első számú vezető, itt 
mindig a külföldi és férfi volt az első számú, én 
nem is próbálkozom vele. Az ellentéte egy kana-
dai ügyfelem, aki azt mondja, van előttem még 
20 erős év, milyen király lenne, ha én lennék az 
első számú vezető, próbáljuk meg, de jó lenne 
úgy nyugdíjba vonulni, hogy én vagyok a CEO.

Tehát jöttek ezek a tapasztalatok és mi volt a 
következő lépés?

Készítettünk egy nemzetközi kutatást, összeál-
lítottunk egy kérdőívet, ami 20 egyszerű kérdés-
ből állt. Pl.: Milyen gyorsan hoz döntést? Meny-
nyire fontos neki mások visszajelzése? Ezt több, 
mint 500-an kitöltötték. A kitöltők között van sváj-
ci postástól az indonéz irodalmáron át a japán 
professzorig, mind az 5 kontinensről, hihetetlen 
szakmákból.

CZECZON

interjú Komócsin Laurával



Bebizonyosodott, 
a magyarok 
általában 
lassabban 
hoznak meg 
döntéseket, a saját 
komfortzónájukból 
nem szívesen 
lépnek ki. 

„
„

Hogy értétek el ezt a széles mintát?

Ekkor már tartottam néhány tanfolyamot ön-
bizalom témában, egy coaching kézikönyv önbi-
zalom fejezetét én írtam és a megjelenés előtt ki 
akartam tesztelni, hogy a leírt gyakorlatok jók-e. 
Megfertőztem néhány embert, akik azt mondták, 
ez olyan jó, hogy ebből rendszeres tanfolyamo-
kat kell tartani. Egy tavasszal Magyarországról be-
zárt bank felsővezetőinek, azután érettségi előtt 
álló gimnazistáknak tartottunk. Az egyik gyakor-
nokom mondta, hogy csináljuk meg ezt a nem-

zetközi kutatást, ő beszáll és összeadjuk a kettőnk 
nemzetközi kapcsolatrendszerét és egy elég szé-
les körhöz jutunk el. Közösségi média felületekre 
kitettük, célirányosan küldtük. Az első cél a 100 
kitöltő volt, hogy reprezentatívnak mondhassuk a 
mintát, azután azokra az országokra koncentrál-
tunk, ahonnan egy kitöltő sem volt.

Jó nemzetközi átlagot tudott mutatni a teszt an-
nak ellenére, hogy országonként nem több szá-
zan töltötték ki?
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Igen, mert direkt nem is akartam, hogy orszá-
gokhoz viszonyítsuk. Ha egy országhoz viszo-
nyítunk, kicsi a mintám, ha nemzetközihez viszo-
nyítunk, ahhoz elég a mintám. Párhuzamosan 
mentek a magyar és külföldi tesztek, ugyanazt a 
kérdéssort töltötték.

Mennyire volt lesújtó az eredmény Magyaror-
szágra nézve?

Én szurkoltam, hogy remélem rosszul látom 
a helyzetet. Nem mindig örülök, amikor igazam 
van. Bebizonyosodott, a magyarok általában 
lassabban hoznak meg döntéseket, a saját kom-
fortzónájukból nem szívesen lépnek ki. Ezen 
attitűd nem csak a munkahelyi teljesítményre 
koncentrálódik, de a társas kapcsolatokban is 
megjelenik. Nehezebben ismerkednek új embe-
rekkel és igyekeznek az elvárt normáknak meg-
felelni, ezért a gondolataikat, véleményeiket sem 
merik nyíltan kifejezni, vagy csak bizonyos szemé-
lyek körében. A kutatás során kiderült, hogy a ma-
gyar válaszadóknak leginkább a pozitív megerő-

sítések, a visszajelzések hiányoznak. Sokkal több 
pozitív visszajelzést szeretnének kapni (a magyar 
átlag 3,46, a nemzetközi 2,96 az 1-5-ig terjedő 
skálán), ami a diákok és pedagógusok esetében 
még szélsőségesebb.”

Akartad orvosolni ezt a helyzetet, vagy csak kí-
váncsi voltál az eredményekre? Gyorsan megszü-
letett az Önbizalomnövelde koncepció?

Egyrészt kíváncsi voltam az eredményekre, más-
részt a lányom most kezdi az egyetemet külföldön 

és látom, hogy mekkora helyzeti előnyük van a kül-
földi diákoknak, akinek tanítottak pl. vitakultúrát, 
érvelés technikát. Milyen jó lenne, ha itthon fel mer-
nénk vállalni a véleményünket, ellenvéleményün-
ket. Itthon a diákok, szinte semennyi pozitív vissza-
jelzést nem kapnak, sem otthon, sem iskolában.

A Magyarok önbizalma a nemzetközi átlag 
alatt van, ez az egyik kijelentés. A másik kijelen-
tés, ha megnézzük célcsoportonként az átlagot, 
a két legjobban lehúzó csoport a diákok és a pe-
dagógusok.

Ez egymásból következik, a diákoké a tanáro-
kéból pl.?

Ezt nehéz pontosan megmondani, de ha egy 
önbizalomhiányos tanár tanítja a gyereket, az 
biztos nem fogja segíteni. De a szülők is luda-
sok ebben. Egy nyolcadikos osztályban tartottam 
önbizalom növelő programot és a 3 óra végén a 
zárókörben egymásnak adtak önbizalomnövelő, 
pozitív visszajelzéseket a diákok. Az egyik kisfiú 
elsírta magát, hogy ő ennyi jó tulajdonságára visz-
szajelzést a szüleitől 14 év alatt nem kapott, mint 
ebben az 5 percben a diáktársaktól. Otthon csak 
azt kapta, hogy ez csak négyes, nem 100% a ma-
tek dolgozat! Ez a szülői minta is nagyban befo-
lyásolja a helyzetet.

Ez nem eredeztethető egy korszerűtlen, poro-
szos oktatási rendszerből, ahol a tanárokat is így 
képezték-oktatták? Elgondolkodtam, hogy 3 évet 
adtál ennek a programnak, és ezeknek az ered-
ményeknek milyen okai lehetnek. Lehet, hogy 
több száz évnyi szocializációs beidegződést, tár-
sadalmi struktúrából, elnyomó rendszerekből 
következő viselkedés és magatartásformát kelle-
ne megváltoztatni. Hogy lehet elültetni a magot, 
hogy lehet 3 év alatt változást elérni?

“Az elismerő közeg a családban, az 
oktatási intézményben és a munka-
helyen is növeli a pozitív hozadékot. 
Az önbizalom szintje egyénenként 
a kérdéses képességtől vagy adott 
helyzettől függően változhat, a ma-
gas szint fenntartásához azonban 
nélkülözhetetlen a környezetünktől 
kapott elismerés.”
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Ez is egy prekoncepcióm, de a kutatási 
anyagba nem írtam bele (nem reperzentatív az 
adatom), hogy ha megnézem a volt szocialista 
országok átlagát, abban is az egyik legrosszab-
bak vagyunk. 

Ilyen a néplélek Magyarországon?

Nem vagyok szociológus, nem tudom. Sok 
szálra visszavezethető, lehet ennek történelmi ha-
gyománya, politikai, lehet, hogy ez egy nagyon 
individualista ország. Nem vállalunk másokkal 
szolidaritást, nem segítjük egymást, nem válla-
lunk felelősséget. Sztereotípiákat mondok, ter-
mészetesen nem mindenkire igazak, de van sok 
ilyen minta.

A jelenleg felnövekvő generációkban ez a szo-
lidaritás, felelősségvállalás, a közösségért való te-
vés már erősebb, mint akár 20 éve?

Bízom benne. Külföldre mennek, világot lát-
nak, hozzák vissza a tapasztalataikat, a külföldi 
példákat, mintákat, így jobbá válhat a világ.

Könnyű ezt a külföldi szabadabb, szolidári-
sabb, magabiztosabb szemléletmódot átültetni a 
hazai gondolkodásba?

Valószínűleg nem. De ha én ezt most nem 
próbálom meg, kihagytam egy ziccert és nem 
tudok majd a tükörbe nézni. Felmértem honnan 
indulunk, beleteszem az erőfeszítést, hogy vál-
toztassunk és ha 3 év múlva visszamérem és nem 
változott a helyzet, akkor levonom a tanulságot, 
hogy ez nem ment. Optimistán állok a világhoz. 
Kitettem augusztus elsején a posztot, gondoltam 
lesz 2-3 nagykövet, akinek szintén ez az agylövé-
se, ám 5 nap alatt lett 50 ember. Most ott tartunk, 
hogy 90 nagykövet van, akik ingyen és bérment-
ve az életükből ötször fél napot arra fognak ál-
dozni, hogy segítsenek ebben.

Ez egy szép példája, hogy hogyan tud működ-
ni egy jó kezdeményezés és hogyan lehet beállni 
mögé.

Igen, és ebben semmi pénz nincs, ezért nem 
fog senki semmit kapni, de lehet, hogy egy kicsit 
jobbá tesszük a világot. Ha csak néhány gyerek-
nek segítettünk, akkor már megérte. Volt olyan 
kislány, aki a vívó versenyén bajnok lett és felhí-
vott, hogy neki milyen sokat jelentett az a fél nap, 
amikor az erősségeiről beszélgettünk. Volt, aki 
ezek után merte beadni a jelentkezését fővárosi 
egyetemre, miközben mindenki arról próbálta 
meggyőzni, hogy legyen neki elég a vidéki egye-
tem. Ezek válnak önkorlátozó hiedelmekké. 
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A diákok mellett számos más társadalmi cso-
port is fókuszba került. A program sablonja ráhúz-
ható minden társadalmi rétegre vagy önálló fej-
lesztési irányok vannak?

Én egy sztenderdet fejlesztettem ki és minden 
célcsoportnak van egy-egy speciális nagykövete. 
Vannak, akik érintettek szenvedélybetegeknél, ők 
közösen fejlesztenek az eredeti tananyag alapján 
egy célcsoportra szabottat. Vakoknak más gya-
korlatok kellenek, mint a látóknak. A nagykövetek 
csoportokban lefejlesztik a specializált verziókat.

Kényesebb területek is érintve vannak, pl. bán-
talmazott nők. Ebben az esetben már pszicholó-
gus bevonása is szükséges vagy itt is megvannak 
az érintettség okán történő fejlesztések?

Igen, itt is vannak érintettek, akik hitelesen tud-
nak az adott területtel foglalkozni. Mindenki kitölti 
az önbizalomtesztet, akinek durván átlag alatti az 
eredménye, annak felajánlunk egyéni támogatást 
akár a csapatban lévő pszichológusok segítségé-
vel. Van, aki nem mer eljönni a csoportfoglalko-
zásra, neki javasoljuk az egyéni foglalkozást. Más-
részt az Önbizalomnövelde Program, amin részt 
vesznek az érdeklődők, az nem terápia. A témá-
ink, hogy milyen értékes tulajdonságai vannak, 
hová szeretne eljutni az életében. Más a fókusza, 
mint egy terápiának, ez egy csoport coaching.

Visszatérve a diáksághoz, milyen életkortól 
indul a program és milyen létszámmal vehetnek 
részt rajta?

Eddig a legfiatalabb csoport 12 évesekből 
állt, de meg fogjuk vizsgálni tanár kollégákkal 

együtt, hogy jól alkalmazható-e fiatalabb korcso-
portoknál. Létszámban egy osztály a maximum. 
Annyira interaktív, gyakorlat orientált, nem csak 
előadás, hanem csoport coaching páros-és triád 
feladatokkal, egymásnak adnak visszajelzéseket, 
több fővel már sok lenne. A legkisebb eddigi 
létszám 6 fő volt.

Ha egy osztály kap egy program keretein belül 
egy ilyen impulzust, mi fogja nekik hosszú távon 
fenntartani ezt az állapotot és tovább erősíteni az 
önbizalmukat?

Talán májusban tartottam egy kilencedikes 
osztálynak egy programot. Ott papír alapon gyűj-
töttük össze a jó tulajdonságokat. A tanárnő is 
részt vett, begyűjtötte a papírokat és azt mond-
ta, hogy laminálja a gyerekeknek, hogy bármi-
kor elővehető legyen. Azt mondta, hogy tanultak 
néhány hasznos eszközt és ezekre az osztályfő-
nöki órákon vissza-visszatérnek. Kérte, hogy egy 
év múlva jöjjön vissza ez a program kihegyezve 
asszertivitásra, konfliktuskezelésre, stresszkeze-
lésre. A tanárok lehetnek még a partnereink, ha 
megértik ennek a lényegét.

Készül egy Önbizalomnövelde zsebkönyv, ami 
hamarosan meg fog jelenni. Készítünk interjú so-
rozatot olyan ismert emberekkel, akikről kívülálló-
ként azt gondolnánk, hogy magabiztos és elmeséli, 
hogy honnan indult és hová jutott, és mi segítette 
ebben. Ezeket a tanácsokat is összegyűjtjük. Sok 
csatornán sokféleképpen fogjuk megtámogatni, 
akik az önbizalmukon dolgozni akarnak. Ha pozi-
tívan mész el egy ilyen programról, keresni fogod 
még a kapcsolódási lehetőséget.

“A kutatás során kiderült, hogy a 
magyar válaszadóknak leginkább 
a pozitív megerősítések, a vissza-
jelzések hiányoznak. Sokkal több 
pozitív visszajelzést szeretnének 
kapni (a magyar átlag 3,46, a 
nemzetközi 2,96 az 1-5-ig terjedő 
skálán), ami a diákok és pedagógu-
sok esetében még szélsőségesebb.”
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Cégek menedzsmentjének, irodai kollektívák-
nak is interpretálható?

Igen. A koncepció ugyanaz, a DIADAL model-
len megyünk végig, de testre szabjuk az adott 
csoportnak a feladatokat. Más az iskolai és más 
egy felsővezetői csoport. 

Hol tart most a program és meddig kell az év 
végéig eljutni?

Augusztus -szeptember ar-
ról szólt, hogy felálljon a csa-
pat, ki mit fog csinálni, felépül-
jön a struktúra. Összeraktuk 
az őszi nyitott programokat, 
lett Facebook csoportunk, 
kommunikációs csatornánk, 
Google Groups-unk, fon-
tos volt, hogy ismerjük meg 
egymást, posztoljuk, hogy 
ki kicsoda, begyűjtöttük az 
adataikat. Szeptember 26-tól 
október 3-ig kiképzem a nagy-
követeket. Október közepére 
meglesz a honlap és onnan-
tól lehet jelentkezni a nyitott 
programokra. Az egyéni coachingok elindultak 
augusztus végén. Bejelentkező csoportokat (pl. 
osztályok) egyénileg tudjuk majd lekezelni és az 
ő időzítésükhöz kapcsolódni.

A nagykövetek egyénileg is keresnek meg in-
tézményeket, iskolákat vagy minden hozzátok fut 
be és onnan osztjátok ki a feladatokat?

Mindkettőre lesz példa. A nagykövetek a sa-
ját lokációjukban is ajánlanak segítséget, de lesz 
a befutó igényekhez mérten kiajánlás. Többféle 
csatorna lehetséges, lehet ez iskolai, munkahelyi, 
esetleg hitéleti. A 90 nagykövet azon dolgozik, 
hogy minél jobban elterjedjen a hírünk, sorban 
adom az interjúkat és népszerűsítem a kezdemé-
nyezést, használunk minden közösségi média csa-
tornát. Organikus növekedést szeretnék. De most 
még mindenkit a kutatás érdekel elsősorban.

A kutatást kibővítjük még, mert két fontos dol-
got nem kérdeztünk meg. Az egyik az életkor, a 
másik az egyházi vonallal jött be, mégpedig az – 
mert erre nincs adatunk -, hogy aki hívő ember, 
annak magasabb vagy alacsonyabb-e az önbizal-
ma. Mert mindkettő megideologizálható, ezért le-

kutatjuk ezeket a kérdéseket. ennek a kutatásnak 
az eredménye is érdekelheti a sajtót és majd az 
is, amikor már volument kezdünk el megpingelni. 
Tehát mikor a vakokhoz vagy a szenvedélybete-
gekhez elérünk, az majd egy másik orgánumot 
fog érdekelni.

Mi az a minimum és maximum, amit ettől a kez-
deményezéstől vársz?

A program célja, hogy az elkövetkező három 
évben Magyarország lakosságának önbizalom-
szintje is elérje a nemzetközi átlagot. Akiket most 
teszteltünk, csoportos vagy egyéni programon 
végig mentek, más eszközökkel is megtámogat-
tuk őket, 3 év múlva felmérjük újra és megnézzük 
mi változott. Ha az átlag önbizalomszint elérte 
a nemzetközi átlagot, én nyugdíjba is vonulok. 
(nevet) Egy fecske nem csinál nyarat, egy év alatt 
nem váltjuk meg a világot, de már vagyunk ki-
lencvenen és három évre van kitűzve a cél. Lehet, 
hogy 3 év is kevés lesz ehhez, de az már legalább 
mérhető, túl hosszú időt sem akartam kiszabni, 
mert az meg a beláthatatlan kategóriába esik. A 
minimum az, hogy növekedjen a magyarok ön-
bizalom szintje, de igazán akkor csillogna a sze-
mem, ha eléri a nemzetközi átlagot.

A tesztet kitöltheti: 
A Businesscoach oldalán

Osztályok jelentkezését várják:
Klikk a Google linkre

http://businesscoach.hu/onbizalomteszt/?fbclid=IwAR3FZiKzZghAoqRHxWcztW2baFCzijrhW7luBtA3uIp5aRYjRvmc4af3_uA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekwrhB-kPaJAP8m05RP7S077JYEYyOtTCa5e0JFL0Rsc9MnQ/viewform
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PETŐ CSILLA

            életbölcsesség
a boldog élethez

1. Légy jelen az életedben!
2. Adj hálát mindenért, naponta!
3. Érezd meg, mit ér egy pillanat!
4. Mosolyogj, minden mosolyod pozitív energiával tölt fel téged, és másokat is!
5. Minden nap tegyél magadért valamit, töltekezz!
6. Tanulj meg adni, és elfogadni is!
7. Vedd észre az élet szépségét!
8. A legnagyobb nehézségekben rejtőznek a legnagyobb ajándékok, 
    fogadd örömmel a nehézségeket!
9. Tanulj meg jól kommunikálni, tudd, hogy a szavaknak hatalmas ereje van!
10. Minden tetted vezérelje a szeretet, az alázat, és a hála!
11. Élj szabadon, ne hagyd, hogy a félelmeid korlátozzanak!
12. Éld meg az érzéseidet!
13. Higgy, és bízz az életben!
14. Adj figyelmet az embereknek!
15. Szeress feltételek nélkül!
16. Fogadd örömmel a változásokat!
17. Merj nagyokat álmodni, és higgy az álmaidban!
18. A boldogsághoz csupán szeretet, elfogadás, és jelenlét szükséges!
19. Az életed minőségét, a tudatállapotod tükrözi! 
20. Legyen pozitív jövőképed!
21. Ha vágysz valamire, cselekedj!
22. Naponta ölelj meg valakit!
23.Tanulj meg nemet mondani!
24. Tudd kijelölni a határaidat!
25. Ne halogass semmit egy megfelelő időpontra, mindig az adott 
      pillanat a legmegfelelőbb!
26. Adj hálát minden reggel és minden este!
27. Tölts minőségi időt a számodra fontos emberekkel!
28. Minden tetted vezérelje a szeretet!
29. Vedd észre a lehetőségeidet!
30. Légy felszabadult!
31. Tanuld meg lebontani a korlátaidat!
32. Csinálj mindent hittel, szenvedéllyel!
33. Élj hittel, szenvedéllyel!

33
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„Hidd el, a madár sem abban bízik,
hogy az ág nem törik el alatta, hanem a saját szárnyaiban!”

                                                                                       Náray Tamás
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CZECZON

Útkeresés, tudatosság
és helyünk a világban

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 érkezve 
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 mu-
tatja, 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 né-
hány 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 Templom 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. Az interjú másosik részében a globális kérdésekből váltottunk az 
egyén szintjére.

Globális kérdésekről beszéltünk, vigyük le az 
egyén szintjére. Mi az első lépés - ha felmerül egy 
kérdés az emberben -, amit meg kell tenni, hogy 
elindulhasson egy tiszta úton?

Hidalja át a gondolat és cselekvés közötti sza-
kadékot. Ha azt látja, hogy ő egy érvényes kér-
dést tett fel, akkor ne álljon meg azelőtt, amíg az 
érvényes választ meg nem találja és a magáénak 
nem érzi.

Ezen az úton eddig én nagyon kevés mindenek 
feletti normát fogalmaztam meg saját magam-
nak. A szabályok azok szabályok, de azt nem te 
találtad ki, csak elismerted az érvényességüket és 
követed. Ami leszűrődött számomra, az az, hogy 
azokkal társulj, akikben bízol, olyat tégy, amiben 
okod van hinni, és legyen bátorságod e kettőt 
végig vinni. E mentén lehet a kérdéseket nagyon 

jól megválaszolni. A válaszok azért nagyon hús-
bavágóak, mert egy komoly belső imperatívusz a 
következménye.

Chögyam Trungpa-t idézem, amikor egy fan-
tasztikus Dharma beszéd után ott volt 400 csillo-
gó szemű amerikai és áradoztak, hogy Rimpocse, 
ez fantasztikus és köszönjük! Erre azt mondta 
Trungpa, hogy én örülök, hogy örültök, de valójá-
ban sajnállak titeket. Miért? - jött a kérdés. Azért, 
mert hallottátok a Dharmát. Ezért miért kell min-
ket sajnálni? Mert már nem tehettek úgy, mintha 
nem hallottátok volna.

A válaszból következik az imperatívusz. Miért? 
Mert a tiéd. Senki nem küldött sehova, senki nem 
tette fel helyetted a kérdést. Senki nem adta meg 
neked a megoldást, hozzásegítettek téged ah-
hoz, ha jó helyen jártál, hogy a válaszod tapasz-

2. rész

Interjú Csong An Szunim zen mesterrel
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Ezért szoktuk mon-
dani, hogy aki ide 
bejön, az elsősor-
ban az illúzióvesz-
tésre készüljön fel. 

„
„
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talatban mutatkozzék meg a kérdésedre. Az elől 
már nem tudsz kitérni, mert te akartad. Te keres-
ted, te találtad meg, te szenvedted ki magadból a 
megoldást a mélységes mély, igaz, érvényes kér-
désedre. Ettől nem tudsz elmenekülni és ezért is 
keresik nagyon kevesen. Ebből egy olyan impe-
ratívusz származik, hogy igen, nekem változnom 
kell, másképp kell tennem a dolgaimat, másképp 
gondolkodok, érzek, beszélek stb. 

Felelősséget vállalok.

Bizony, a szabadon vállalt Útból egy hatalmas 
felelősségvállalás következik. Végre beérünk a 
spiritualitás felnőtt változatába, ahol a szabadság 
és a felelősség egyazon érem két oldala.

Ha megvannak ezek az első lépések, azt ta-
pasztaltam - és rengeteg bullshittel lehet talál-
kozni az úton – a kereső vagy szenvedés okán egy 
nagy trauma után vagy hosszú gyakorlással érte el 
a tiszta tudatot. Vagy ezek egymás után jöttek. Van 
más lehetőség is?

Alap. Az ember az elején biztos, hogy találko-
zik bullshittel, mert magában is annyi van, hogy 
a belső bullshit bevonzza a külsőt. Ilyenkor kell 
elismerni a csalódások tükrében, hogy tévedett. 
Ez az alapvető kopóréteg és ezt tudni kell elvisel-
ni. Aztán mikor már tisztábban van magával és a 
világ működésével, felismeri - mert a Dharma az 
nem kettő, hogy rám van egy meg a többire, pe-
dig, de szeretnénk sajátot, amiben jó nekünk –, 
a Dharma, mint törvény ugyanúgy működik min-
den ember számára és minden lény számára. Az 
ebbe való belesimulás lenne az eggyé válás ta-
pasztalata.

MIndezek előtt: a szenvedés és belátás együtt-
hatója mutatja meg, hogy az illető saját jószán-

tából vagy rugdalva halad előre az úton, tehát 
külső kényszer hatására. A belátás választása az 
saját motiváció, a szenvedésbe való belezuhanás 
az a külső nyomásnak a választása. Vannak olyan 
emberek, akik inkább önsorsrontó módon visel-
kednek és a külső nyomást választják, mert nem 
hajlandóak elengedni pl. családi, szülői mintá-
zatokat és ezért nem önszántukból haladnak az 
úton, hanem még mindig a szüleiket, a társadal-
mat vagy a korszakot, a világképet, a kívülről ka-
pott ideológiát okolják azért, mert ők azok akik és 
olyanok amilyenek. 

Tehát az első és legfontosabb kérdés az, hogy 
hajlandó vagyok-e a mentális sebességgel, a be-
látás sebességével haladni.

Azt is fel kell ismerni és be kell látni, hogy szen-
vedek.

A szenvedés tényének a belátása az egyik 
legfelnőttebb dolog, mert általában csak a meg-
szűntetését szeretnénk, az útján már nem akarunk 
végig menni. A szenvedést és az okát belátni a 
legnagyobb önkép veszteség.

Tehát, ha az ember mentális sebességgel ha-
lad, akkor a belátásra alapozza az egészet, és az 
nem egy absztrakció, az egy olyan belső látás, 
amivel tisztán látod magadat és a másikat egya-
ránt. Megelőzöd a szenvedést vagy megfelelően 
gyógyítod, ha már megtörtént, de nem terme-
led újra. Az érzékszervi, materiális sebességgel 
való haladás az, amikor megvárom míg megrúg 
a valóság, amíg kényszerhelyzetbe nem kerülök, 
amíg szenvedést nem tapasztalok és akkor va-
gyok hajlandó változni. Ezt a Buddha úgy jelle-
mezte, hogy nagyon sokféle tanítvány létezik. Van 
olyan, mint a ló, aki a gazdája gondolatára is már 
teszi azt, amit kell. A következő a gazdája moz-
dulatára cselekszik, van amelyik csak az ütésre 
hallgat, az utolsót már véresre kell sarkantyúzni. 
Te döntöd el, milyen tanítvány leszel. De hogy az 
élet tanítani fog, az biztos. Miért? Mert sokkal na-
gyobb a természet, mint az ember, sokkal kisebb 
az egyén, mint a csoport, és sokkal nagyobb és 
erősebb a Föld, mint az emberiség rajta. Ezek 
alapvető erőviszonyok és ezt nem kellene cincál-
ni, mint az oroszlán bajszát. 

A másik komoly paraméter, hogy mennyire 
vagyok képes mások szenvedéséből motivációt 
nyerni vagy mennyire kell a sajátom. A Bódhi-
szattva út egyik alapvető jellemzője az, a másik 
ember szenvedése, a közösség visszamaradott-
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sága, egy adott csoport tarthatatlan helyzete már 
nekem elég motiváció ahhoz, hogy a felébredést 
keressem és ezáltal segítsek másoknak. Mert lá-
tom, hogy érdemben nem megjavíthatóak a dol-
gok kívülről, hanem csak belülről.

Nemesebb a külsőt és a másik szenvedését 
meglátni, mint a sajátot?

20 évvel ezelőtt még azt mondtam volna, hogy 
igen. Most már nem. Mindenhonnan vissza lehet 
zuhanni. Az a fontos, hogy soha ne feledd el a sa-
ját kérdésedet, soha ne szűnj meg a szenvedést 
látni, soha ne szűnj meg a felébredést keresni, 
hogy ez személyes vagy más ember szenvedésé-
nek a motivációja, teljesen mindegy. Csak lásd! A 
látásból meríts erőt, az erőből legyen elhatározás, 
az elhatározásból fakadjon a cselekvés. 

Rátérnék a zen útjára. Külső szemlélőnek a zen 
egy szigorú rendszernek tűnhet. A mai szabados 
és szabadság kereső világban a hozzád fordulók 
mennyire voltak hajlandók időlegesen vagy elkö-
teleződve a zen szigorúbb rendszerét felvenni, 
hogy utána valóban szabadok lehessenek?

Akiknek már elegük van abból, hogy kör-
be-körbe járnak, elegük van a működésképte-
lenségből, a letisztázatlanságból, a szétesett 

életből, azoknak megkönnyebbülés az, hogy itt 
egy együttérző és világos hagyományon alapuló 
rend van, amibe mindenki belefér, ha betartja a 
szabályokat. Nem lennének itt évekig emberek, 
ha ez egy tarthatatlan dolog lenne úgy, hogy ne 
látnák – hiszen a zen egész világosan tanít – az 
autonómia és az együttműködés együttes szük-
ségességét. 

Az egyén és a csoport egymásra utaltságát, a 
hagyománynak azt a fajta létmódját, hogy amit 
megkaptunk a tanítóinktól, az a dolgunk, hogy 
a következő generációnak átadjuk, hogy ők is 
tudják használni. Az, hogy itt szabályok vannak, 
egy csomó ember számára azt jelenti, hogy 
végre itt rend van. Nincs az a káosz, ami odakint 
sok helyen. Az, hogy működünk, segítünk, taní-
tunk és tanulunk, az láttatja, hogy a hagyomány 
hogy működik, és az embernek mi a szerepe és 
a helye benne.

A kiegyenlítettség, hogy mindenkinek ugyan-
olyan Buddha természete van és a hierarchia, 
hogy aki egy nappal később jött az amögött van, 
aki egy nappal előtte jött, teljesen együtt tud 
működni. Ebben a teaszobában naponta tartunk 
értekezletet, bárki elmondhat bármit, van munka-
megbeszélés, helyzetértékelés, projektek. Bárki 
bármit kérdezhet és mondhat, ez a horizontális 
elrendeződés. A Dharma teremben viszont hie-
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rarchia van. Hol ülsz, mit csinálsz, mi a dolgod - ez 
viszont a hagyomány hierarchiája szerint műkö-
dik, nem pedig bárki tetszése szerint.

Dél-Koreában fantasztikus tanulás volt az ott 
töltött folyamatos 6 és a rákövetkező nagyjából 
4, szakaszokból összerakott év. Hogy tud egy 
társadalom ennyire összeszedetten, összefogot-
tan működni? Ott nem csak a kívülről jól látható 
konfuciánus hierarchiát tapasztalod. A közelmúl-
tig abban a népben egy nagyon komoly belső 
egyensúly volt.

Én soha annyira emancipáltnak, integráltnak 
nem éreztem magam, mint a szerzetesi társada-
lomban odakint, ahol tudtam, hogy én vagyok a 
legfiatalabb. Aztán nem én voltam a legfiatalabb, 
aztán középkorú szerzetes lettem, aztán 2/3-ig 
elértem és mindig a helyén kezeltem a saját ma-
gam szerepét és ők is engem a hierarchiában. 
Soha nem éreztem azt, hogy irracionális, ítéletal-
kotó, tarthatatlan módon működne az alá-és fölé-
rendeltség. 

Akkor az egy utópia, hogy csak a melléren-
delt viszonyok működhetnek jól, mert mindenki 
egyenlő, hiszen vannak olyan helyzetek, utak, ahol 
ez nem tudna hatékonyan működni?

Ha megnézem a kérdésed, akkor azt jelenti, 
hogy a mellérendeltet az alárendelt fölé helyez-

néd és abszolutizálnád. A tanító nem a barátod, 
a mentőssel nem teázol, mikor baleset ér. Meg 
kell ismerni az élet azon helyzeteit, amikor társal-
gunk és kiegyenlített az egész, vagy amikor cse-
lekszünk és akkor mindenkinek a saját helyén és 
kapcsolatában dolga van. Van egy kapitány, egy 
fedélzetmester, egy szállásmester, vitorlamester 
stb. Így tud működni a hajó. Gondoljunk ismét a 
római birodalomra, demokrácia volt, fórum, majd 
háborús helyzetben jött a diktátor. Komoly szem-
léletbeli problémák vannak, ha egyik vagy másik 
oldalt szeretnénk abszolutizálni.

Szung Szán Kunszunim tanítása: helyzetfelis-
merés, kapcsolatteremtés, cselekvés-együttmű-
ködés. Mennyire tisztán ismerem fel a helyzetet? 
Nem ismerjük fel a helyzetünket, azt tapasztalom, 
elég negatív az index. Folyamatosan projekciók-
kal és téves nézetekkel látjuk el egymást, hogy 
valójában milyen helyzetben vagyunk, ezért a 
kapcsolatunk sem megfelelő. Ezért nem tudjuk 
elfogadni azt, hogy éppen milyen kapcsolat kell 
ahhoz, hogy együtt tudjunk működni. Tehát mel-
lérendelt kapcsolat kell, abban tudunk együttmű-
ködni? Alá-fölé rendelt kapcsolat kell? Mi kell?

Relatív minden karma, így a karmát a maga 
viszonylagosságában, teremtettségében és al-
kalmazhatóságában kellene szemlélni. Egy adott 
helyzetben milyen kapcsolat kell, hogy egy bi-
zonyos működést meg tudjunk valósítani? Régi 
mondás, hogy sem a színházban, sem a kórház-
ban, sem a kuplerájban nincs demokrácia. Miért? 
Mert akkor nem működhet.

Itt a templomban minden hierarchikusan, de 
nem ortodox módon, dogmatikusan működik. 
Ezt kellő bölcsességgel és önzetlenséggel meg 
kell tudnunk látni. Ha az egésznek jó, akkor ne-
kem is jó.

És ez alázatra is tanít mindenkit.

Igen, bár elég nehezen tanulható, akárcsak a 
szerénység vagy az önzetlen segítség. Ezeket a 
minőségeket kellene úgy elsajátítanunk, hogy 
azt lássuk, hogy az egoitás, az az önkép, amit én 
nagyon magamnak gondolok, az nem abszolút, 
nem változtathatatlan, és nem úgy igaz, ahogy én 
szeretném.

Ez a keleti kultúrában megvan még?

Igen, de rohamléptekben zárkóznak fel a fo-
gyasztóiság létráján, a teljesen elmaterializáló-
dott és önző viselkedéshez, ahol egy külső rend-
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szer és ideológia határozza meg, hogy ki vagy és 
mit tegyél. Az első erre utaló jel a szellemi auto-
nómia elvesztése, és az önálló, belülről jövő erő-
feszítés felcserélődése puszta érdekviszonyokkal 
és kényszerekkel.

Annál erősebb nincs, mint amikor látod, hogy 
az az egoitás-énség, amit viszel magad előtt, mint 
egy pajzsot és rajta a saját címered, az eredetileg 
nincs. Ennél lefegyverzőbb dolog nincs a világon. 
Nincsen énség, amit egoitássá kellene szilárdítani. 
Ez egy összeállított, teremtett dolog, én rakom ösz-
sze a személyiségemet másodpercenként és ezért 
folyamatosnak tűnik. Ha ezt az ‚eredetileg nincs 
én’-t, a Buddha anátman tanát, belül nem tudom 
tapasztalattá formálni, akkor az énségnek az abszo-
lút béklyóját, létemnek bilincsét nem tudom levetni 
magamról. Ezért érhette el a Buddha a megszaba-
dulást, mert látta, hogy eredetileg az énség nem lé-
tezik. Sem személyes, sem családi, sem csoportos, 
sem transzcendens szinten nincs úgy, ahogy azt mi 
saját szempontunkból gondoljuk. 

Személyiség kell, egoitás nem kell. A személyi-
séged jó, ha úgy viselkedik, mint egy sejt. Belső 
sejtalkotók, sejthártya és a külvilág, kálium-nát-
rium pumpa, közlekedünk, köszönjük. De ha a 
sejt nem rendelkezik határokkal, tehát kibomlik a 
sejthártya, kiömlik a sejtalkotó a külvilágba, ösz-
szeomlik. A másik szélsőség, ha elszigetelődik, 
akkor is elpusztul. Tehát az abszolút valami vagy 
az abszolút semmi egyaránt téves nézet. Ennek 
az abszolútságnak a megszűnése az anátman 
tana, az önálló lét, az önálló énség, az abszo-
lútum megszűnése. Nem azt jelenti, hogy nincs 
transzcendens valóság, nincs törvény az érzék-
szerviben, illetve a kapcsolat az érzékszervi és az 
a feletti között. 

Elég nagy a feladat, mert az előbbi válaszok-
ban említett kőkemény egoista magatartás meg-
változtatása belső út nélkül nem megy. A kritikus, 
döntéshelyzetben lévők ezt utasítják el a legme-
revebben. A felébredés imperatívusza kikerülhe-
tetlen, ezért is maradnak távol tőle sokan. Arra a 
mélységes egymásra utaltságra, ami az emberi-
ségben van, végzetes válasz a szándékos vakság. 
Vagy együtt tudunk ebből kijönni vagy sehogy. 
Nincs elszigetelt, mindentől elzárt menedék. És 
ha lenne is, pár ezer embernek ott bent, meddig 
marad meg az emberhez méltó rend? Belül meg-
csinálják ugyanazt magukkal, amit korábban kívül 
mindenki mással.

Az emberiség közös karmája mennyire befolyá-
solja ennek az egész folyamatnak a hatékonyságát?

Ez a közös karma eredetileg nem létezik, de te-
remtettségében és az átlátatlanságból fakadó tehe-
tetlenségében befolyásolja. Megint arról van szó, 

hogy magadon mindig tudsz változtatni, az épp 
kapható üzemanyagokon és energiahordozókon 
nem. Azon változtass, ami a te dolgod. Nem vár-
ható el, hogy minden úgy alakuljon, ahogy mi sze-
retnénk, de olyan sincs, hogy semmit ne tudnánk 
tenni. Ha így nézed, rengeteget tehetsz. Mindenna-
pi tiszta tudatunkat elérhetjük. A karmánk függvé-
nyében, társadalmi kapcsolataink és beágyazottsá-
gunk függvényében tudunk változtatni. De többet 
nem tehetünk. Miért? Mert odáig ment a rendszer 
tökéletessége, hogy a változás csakis evolúciós 
szinten képzelhető el. Minden más teljesen ki van 
zárva, már a megelőzés szintjén is. Tehát nem lesz-
nek pozitív irányú, radikális forradalmi változások, 
mert mielőtt megjelenhetne, szét van ütve.

Technológiai mentőöv sem lesz, pedig függő-
vé tettük magunkat tőle.

Nem, maga a technológia akadályozza meg, 
hogy mentőöv legyen. De nélküle sem tudunk 
létezni. A technológia kedvezményezettjeinek rö-
vid távon jó. Nem arról van szó, hogy váltsuk le 
az elitet, az elitet ki kell művelni, fel kell nevelni, 
sokan teljesen infantilis módon viselkednek.
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Visszatérve a zenhez: sokan keresnek olyan 
megoldásokat, amikkel otthon tudnak gyakorolni. 
A zen útján hol jön el az idő, amikor a gyakorló 
önállóan tudja otthonában művelni magát?

Először egy egynapos rendezvényre jönnek el 
az érdeklődők vagy zen táborba, utána közép-ha-
ladó, azután haladó alkalmakra. Gyakorlás tekin-
tetében azok az emberek voltak jövőbe mutató-
ak, akik egyénileg otthon, helyileg kis csoportban 
és a templomi nagy csoportban egyaránt tudtak 
gyakorolni. Máskülönben az autonómia és együtt-
működés együttesét nem lehetne gyakorolni. Au-
tonóm, világosan gondolkodó, szabad akaratból 
jelenlévő emberek egy világos, együttműködő 
csoportot valósítanak meg közös cél érdekében. 
Azt merem mondani, a szanghánk így működik. 
Nem jött könnyen, ezt minden kultúrában be kell 
szabályozni, máshol vannak a határai Koreában, 
Amerikában és Magyarországon. 

Mennyire volt könnyű vagy nehéz átültetni a 
magyar társadalmi és szemléleti viszonyok közé?

Több évig tartott, bizonyos szempontból a mai 
napig nincs befejezve.

Akik instant megvilágosodásra számítanak a 
gyakorlás során, mire számítsanak?

Rengeteg csalódásra. Vagy még nagyobb 
hazugságot beszélek be magamnak és az adott 
hétvégén máshol kifizetett 300 000 Ft-ért elhi-
szem, hogy… 

Nincs könnyű út?

Nincs, de nehéz sincs. Milyen könnyen vagy 
hamar vagy hajlandó elengedni a ragaszkodá-
saidat, a téves nézeteidet, a hamis azonosulása-
idat? Ettől függ, hogy nehéz vagy könnyű. Milyen 
hamar vagy erre hajlandó? Megint visszatértünk 
arra, hogy milyen motivációból gyakorolsz, szen-
vedésből vagy belátásból, sajátból vagy máséból. 

Sok Dharma beszédben és interjúban haszná-
lod a helyes szót. Hogyan értsük jól? Helyes látás, 
helyes gyakorlás…

Ez a nemes nyolcrétű ösvény mellékhatása, én 
imádom ezt a tanítást. 32 évet eltöltöttem benne, 
egyre jobban szeretem. Vegyük ezt a fránya szen-
vedést, melynek a tényét oly nehéz elismerni – 

első a nemes igazságból. A második a szenvedés 
oka, a harmadik a megszüntetése, a negyedik a 
megszüntetés útja. A megszüntetés útja a helyes 
beszéd, a helyes nézet, helyes cselekvés, helyes 
életvitel, helyes gyakorlás, helyes felébredés, he-
lyes erőkifejtés stb. Mitől lesz helyes? Attól, hogy 
tiszta tudattal műveled és beteljesíti a feladatát, 
hogy tényleg kivezet a szenvedésből. Ehhez kell 
egy nem duális tiszta tudat. Ha ez a nem duális, 
tükörszerű tiszta tudat nincs jelen, akkor nincs he-
lyes beszéd, és így tovább. 

Azért zseniális a dolog, mert nem azt mond-
ta, hogy „EZ Kell!”, hanem a minőség kell, hogy 
helyes legyen mindez. Hogy helyes legyen a 
látás, hogy a vidya alapján tegyem ezt. Ez teszi 
helyessé.

Alapítottál egy zen templomot Magyarorszá-
gon. Miért?

Amikor mesterem, Szung Szán Kunszunim ta-
nítóvá avatott 1999-ben, akkor azt mondta, hogy 
3 évig ne költözz, utazhatsz, de ne költözz. Lecö-
vekelsz, és ott a kis bódhi fa elkezd kihajtani. Ez 
rengeteg okból kifolyólag Magyarország volt, 
család, szangha, egyebek. Akkor úgy éreztem, 
vissza kell jönnöm. 2002-ig kerestünk lehetősé-
geket, hogy esetleg városi zen központ legyen. 
Időközben visszalátogatva Koreába látszott, hogy 
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visszaköltözni a nagymester tanításáért nem ér-
demes, visszavonult, abbahagyta az aktív tanítást.

Úgy döntöttünk, hogy legyen templom Ma-
gyarországon, egy évig kerestük a helyet 2003 és 
2004 között, és 2004 szeptemberében megtalált 
ez a hely minket. 3 felajánlás volt földből, renge-
teget megnéztünk, csak Pilisben gondolkodtunk, 
volt B és C terv, de távolabbi. A hagyomány és 
a geomancia miatt is több szempontból csak ez 
maradt. Amikor ezt a területet megláttam, meg-
fogott, hogy ez az.

Azt gondolom, hogy ha az ember teszi is, amit 
mond, éli is azt, amiben hisz, akkor egyrészt hite-
lesebb, másrészt alkalma van letisztulni, mert a ta-
pasztalatok függvényében változik ám a hogyanja 
a dolgoknak. A mibenléte nem nagyon. Beszél-
tünk hitrendszerről, értékrendről, életrendről. A 
hitrendszer a külföldi tréning és belső belátások 
következtében megvolt, kikristályosodott annyira, 
hogy az értékrendet itt már be lehetett hozni, az 
életrendet pedig hozzá lehetett igazítani.

Gondolom, rengeteg változás volt az egész fo-
lyamat alatt.

Rengeteg. Ez a templom a felébredett tudat 
elérésének a helye, itt meditációt gyakorlunk, és 
az ehhez tartozó életvitelt, legyen az kertművelés, 
munka, építkezés. Ugyanolyan tudatminőség-
gel igyekszünk végezni az összes munkát, a kül-
ső vagy a belső gyakorlatot. Szeretnénk segíteni 
olyan embereknek, akik ezt az utat választják és 
úgy gondolják, hogy a zennel, az elmélyedéssel 
tenni tudnak a megszabadulás és mások meg-
szabadítása felé. Minden 
tanításunk elérhető a saját 
video-csatornánkon, itt nincs 
ezoterikus titok, nincs kivéte-
les csoport. Az igazi titok az, 
hogy belül te mi vagy. Mi az, 
ami olvassa az elméddel ezt 
a szöveget és mond valamit 
rá: Hmm, ezt elhiszem, ezt 
nem hiszem. Ez a titok min-
den pillanatban előttünk van, 
csak nem fedezzük fel. 

Ennek a tapasztalásnak és 
elérésnek egyik lehetséges 
módszere és helyszíne ez a 
templom. Közösségi életet 
élünk, a családok is belefér-
nek. Olyasféle gyakorlatot 

folytatunk, amelyre az adott fokozatok, azaz a lép-
csők bejárásával mindenki jöhet. Világos, hogy 
van, akinek elsőre alkalmasnak tűnik, mások szá-
mára alkalmatlannak tűnik. Ez önmagában így, 
mint benyomás, nem jelent semmit. Az az igazi 
kérdés, hogy találsz-e egy olyan hagyományt, 
ahol legalább 10 évet eltöltesz? Mert az elején 
nem mindegyik jó neked és ez teljesen rendben 
van. Azért kell annyi hagyomány, hogy valamelyik 
csak jó lesz neked az elején. Az elején elképesztő 
erős elmebéli szűrők vannak, jó, nem jó, tetszik, 
nem tetszik, ez jó tanító, az nem. Amikor érett 
vagy, ezek az erős, ítéletalkotó megkülönbözte-
tések eltűnnek.

Kívánom, hogy mindenki találja meg a saját 
hagyományát! Ha megtaláltad, tölts el benne 10 
évet, ha te azt helyesen végzed, utána már bár-
mit csinálhatsz. Bármelyik tanítótól pontosan azt 
tanulod meg, amit kell, bármelyik hagyomány-
vonalban azt teszed, amit kell. Ezt meg kell tudni 
lépni, ennek az árát meg kell fizetni, de általában 
csalódásban és illúzióvesztésben. Ezért szoktuk 
mondani, hogy aki ide bejön, az elsősorban az 
illúzióvesztésre készüljön fel. 

A templom működése mindig is külső és belső 
munkán alapult, bent lakók és bejárók együttmű-
ködésén. Igyekszünk úgy segíteni, hogy az min-
denki számára érthető, elérhető és cselekedhető 
legyen. Szívesen látunk mindenkit egy látogatás-
ra, amikor kicsit belekóstolhat, milyen a tiszta víz 
íze. Meghirdetett eseményeinken valamint előre 
egyeztetett látogatáson örömmel várunk min-
den érdeklődőt.

https://eredetifeny.hu/kiadvanyaink/


https://kaveszunet-az-elmenek.webnode.hu/kapcsolat/
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( („Minden dolog és minden személy önmagában abszolút - 
nem összehasonlítható. Ez igaz rád és másokra is. Nincs összehasonlítás. 

Ha ilyesmivel kísérletezünk, valami lényegtelennel foglalatoskodunk, 
ez pedig szorongást, aggodalmat, félelmet szül.”

                                                                                        Shunmyo Masuno



80   CsPM

BALÁZS KRISZTINA

Önbizalom, hit kontra siker

Talán soha nem volt még olyan fontos a biztonság, a stabil anyagi háttér, mint jelen 
korunkban, amikor több éves pandémia után, egy háború mellett kell elviselni a ránk 
nehezedő inflációs terheket. Életünk jelentős mértékben megváltozott az elmúlt évek-
ben, minden egyre bizonytalanabbnak tűnik és természetesen egyre fogynak az anyagi 
lehetőségeink is. Szinte napról napra érkeznek a hírek a megszorításokról, az egyre 
dráguló élelmiszerekről, energia árakról, a lista sajnos végtelen hosszú.

Nem csak a feszültség nő ezek miatt az em-
berekben, nem csak a reményt kezdik elveszíteni 
egyre inkább, hanem mindezzel egyenesen ará-
nyosan csökken az önbizalmuk is, ami lássuk be, 
kis hazánkban eleve sem magas sajnos. De mi le-
het az oka vajon annak, hogy abban az országban 
ahol ennyi éles eszű, jó gondolkodású ember él, 
az önbizalom szint messze az európai átlag alatt 
van? Egyáltalán miért fontos az egészséges ön-
bizalom akkor, amikor megélhetésről, anyagi biz-
tonságról beszélünk? Van-e összefüggés aközött 
hogy elhiszem magamról képes vagyok bizonyos 
dolgokra vagy csak zagyvaság az egész?

20 éve tartó tréneri, segítő munkám mellett 
30 éve foglalkozom ingatlan beruházásokkal, 
benzinkutak fejlesztésével, kereskedelmi egysé-
gek vezetésével. Mindehhez semmilyen támo-
gatói háttérrel nem rendelkeztem, hiszen elég 
hátrányos családi körülmények között nőttem fel. 
Alapjaiban véve azt gondolom, hogy a környeze-
tem sosem jósolt nekem túl nagy karriert. A szőke 
hajú, kék szemű kislánynak, akinek senkije nincs 
édesanyján kívűl és aki igencsak nem szeret ta-
nulni. Igen, talán én magam is azt hittem gyerek 
koromban, hogy ahova születtem, amilyen körül-
mények vesznek körbe, azok fogják meghatároz-
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ni a jövőmet, és teljesen biztos, hogy soha nem 
fogok nagy házban élni, stabil körülmények kö-
zött, hiszen annak is örülni kellett gyerekként, ha 
néha került egy banán az asztalra. 50 éves múl-
tam, így abban az időben nagy kincs volt ez a kü-
lünleges gyümölcs. A banán, a téliszalámi, az ins-
tant kakaó, a vezetékes telefon és a nyugati autó 
jelentette a jómodot. 

Azt gondolnánk – jogosan- nehéz lehet nagy 
sikereket elérni akkor, amikor nincs háttér, nincs 
aki támogatni tudna az utadon, amikor semmi 
nem indokolja, hogy kitörj abból a helyzetből 
amibe akaratodon kívül kerültél. Sokan azt hiszik, 
hogy a támogatói háttér azt jelenti, a szüleik anya-
gi segítséggel kell hogy a hátuk mögé álljanak an-
nak érdekében, hogy sikeresek legyenek felnőtt 
korukban. Pedig az igazság az, hogy ennél ezer-
szer többet számít a hit, amit a gyerekbe oltunk 
abban az időszakban, amig még mellettünk él. 
Sajnos azt tapasztalom, hogy sok szülőnek fogal-
ma sincs arról, már gyermekkorban eldől általuk, 
hogy az utód képes lesz-e bízni önmagában, elhi-
szi-e hogy akkor is törhet babérokra, ha esetleg a 
szüleinek ez valamiért nem sikerült. Az állandó dí-
cséretnek, a feltétel nélküli szeretetnek óriási sze-
repe van abban, mivé válunk felnőtt korunkban. 
Engem anyukám akkor is megdicsért ha firkákat 
rajzoltam egy papírra és állítottam, ez egy elefánt. 
Dícsérte a képzelő erőmet, a kreativitásomat és 
azt mondta bizony vannak akik hasonló firkákat 
csinálnak és rengeteget keresnek vele. Csak el 
kell hinni, hogy amit csinálsz, az különleges. Nem 
jeleskedtem matematikában akkoriban, de ná-
lunk nem az ötös megszerzése volt a cél, hanem 
hogy a lehetőségeimhez képest teljesitsek a leg-
jobban. Ha nem értem, nem baj, majd megértem, 
vagy nem. De nem ezen fog múlni, hogy mi le-
szek felnőtt koromban. Talán azért kaptam ekkora 
támogatást tőle, mert neki valóban nagyon nehéz 
gyermekkora volt és 16 évesen fel kellett nőnie 
egyik napról a másikra. Szerette volna, ha én bol-
dogabb és sikeresebb életet élhetnék, mint ami 
neki jutott. Bár sosem panaszkodott és ma sem 
teszi nyugdijasként. De ez volt minden, amit adni 
tudott, a hitet. Mert sajnos anyagilag nagyon ne-
héz helyzetben voltunk. Imádtam anyámat és azt 

a hitet, önbizalmat amit önmagának gyártott, hi-
szen nem kapta meg a szüleitől. Láttam mennyit 
dolgozik azért, hogy ennivaló legyen az asztalon, 
és semmilyen nehézség árán sem adja fel. Ezt ta-
nultam tőle, kitartónak lenni, hinni, bízni abban, 
hogy képes vagyok arra, amit el szeretnék érni. 
Rajta kívül senki nem hitt bennem. Makacs vol-
tam, nagyon határozott és célorientált. Sportoló 
lettem, mert azt láttam, küzdősportosként tudom 
levezetni azt a rengeteg feszültséget ami rám ne-

hezedik, hogy haladnék előre, de valahogy a vi-
lág ellenem van. Nem a bulik érdekeltek, hanem 
hogy elérjem mindazt, amire vágyom, az anyagi 
biztonságra. A szülő megadja azt az értékrend-
szert is, ami mentén az ember gondokodik felnőtt 
korában. Ezért nála kizárt volt bármilyen kerülő 
úton megszerzett jövedelem, csak a kemény ki-
tartó munkával tudtam azonosulni. 

Pokolian nehéz volt az út, de egyvalami végig 
velem volt, ez pedig a hitem. Hittem önmagamban. 
Amikor elkezdtem vezető beosztásba jelentkezni 
szinte nulla gyakorlattal, egyszer megkérdezték, 
miért pont én? Mondjam el miért engem kellene 
alkalmazni erre a feladatra? Azt válaszoltam, mert 
nálam nem találnak jobbat. Teljesiteni akarok, haj-
landó vagyok rengeteget dolgozni minden hiszté-
ria nélkül, mert szeretnék sikeres lenni. Szeretném 
ha a munka amit elvégzek tökéletes lenne, és ezért 
mindent el fogok követni. Tudom, hogy vannak 
nálam képzettebbek, gyakorlottabbak, de moti-
váltabbat nem fognak találni. Felvettek. Onnantól 
éjt nappallá téve autodidakta módon tanultam, 
hogy bebizonyítsam igenis hátrányos helyzetből is 
lehet nagyot ugrani. Azóta pedig azon igyekszem, 
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hogy ezt a szintet megtartsam. Ehhez a mai napig 
is állandóan tanulok, fejlesztem magam minden 
olyan területen amivel foglalkozom. Jelenleg is 
többféle profilban tevékenykedem és igazán si-
keresnek mondhatom magam. Na nem azért mert 
fürtökben lóg a pénz rólam. Hanem azért, mert a 
munka amit elvégzek -bármivel is foglalkozzak- 
mindig professzionális. Nem mások miatt, hanem 
magam miatt. Nekem okoz örömöt, hogy mindent 
beleadok a végeredménybe. 

Az eltelt évek alatt az önbizalmam nőttön nőtt, 
a hitem által, hogy igenis megérdemlem. Mind-
egy mi volt a múltban, csak a jelen számit. Hogy 
ma, a lehető legtöbbet tegyek azért, hogy holnap 
jobb legyen. Nem várom a sült galambot és sok-
szor olyan megbizást is elfogadok, ami nem vág 
a profilomba, de tudom, hogy képes vagyok rá. 
Egyszerűen akarom, hogy sikerüljön. 

De vajon mi történik azokkal, akiket gyermek 
korban a szüleik nem biztattak, akikben nem hit-
tek, akiknek azt tanították, „sosem viszed semmi-
re”? Vajon nekik van-e lehetőségük arra, hogy 
felnőttkorban megváltoztassák ezeket a hitrend-
szereket és kitörjenek az önértékelési letörésből? 
Természetesen igen. Hiszen attól, mert valakit 
hitükkel támogattak a szüleik, még lehetnek el-
keseredett felnőttek. Elég egy komolyabb trau-
ma, és az ember egyszercsak azon kapja magát, 
hogy reményvesztetté vált. Tehát nagyon fontos 
a gyermekkorban kapott mintázat, de épp ilyen 
fontos az, hogy felnőttként mit teszünk és gondo-
lunk nap mint nap. Most sem tudom kihagyni a 
kvantum-és metafizika tanitásait, miszerint ahova 
a figyelmemet fordítom, oda vonzom az energiát, 
azaz éppen azt dúsitom energiával, amit mantrá-
zok a fejemben. Ha ez az, hogy ügyetlen vagyok, 
hogy nekem semmi sem sikerül, hogy úgysem 
vagyok rá alkalmas akkor mintegy teremtem is 
ezt a helyzetet, hiszen erre fókuszálok. Egysze-
rűbben mondva, soha nem fogsz eljutni a buda-

pesti Oktogonra, ha a szegedi vonatra szállsz fel. 
Ellentétes irány.

Természetesen létezik rengeteg önbizalom-
fejlesztési gyakorlat, amivel akár gyermekként, 
akár felnőttként tudunk tenni érte, hogy jobban 
higyjünk önmagunkban, képességeinkben és le-
hetőségeinkben.

Nemrégiben elindult egy program Magyar-
országon, ami az Önbizalomnövelde elnevezést 
kapta, és nem kevesebbet tűzött ki célul maga 
elé, minthogy 2025-re segítsen megnövelni a 
magyar emberek önbizalmát legalább az euró-
pai átlagot elérve. Ehhez vagyunk nagykövetek 
Magyarország minden megyéjéből, akik 2-3 órás 
workshoppok keretén belül segítünk ebben a fo-
lyamatban. Természetesen nemcsak csoportos 
fejlődési lehetőséget kínálunk ezzel a program-
mal, hanem lehetőség lesz az egyéni fejlődésre 
is, amennyiben ez valakinek szükséges. Remé-
nyeink szerint órási segítség lesz ez a lehetőség 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt, és elérhetjük, 
hogy ezáltal elérjétek azon vágyaitokat, álmai-
tokat melyeket esetleg csak dédelgettek maga-
tokban, de a kivitelezéshez eddig nem volt elég 
bátorságotok, önbizalmatok. 

Tehát ne feledd!

Csakis a gyakorlat teszi a mestert. Az önbi-
zalom attól nő, ha minél kevesebb a kudarc, és 
egyre több a sikerélmény. Ezt viszont csak akkor 
tudod elérni, ha nem csak ülsz és vársz, hanem 
aktívan teszel érte.

„Az élet egyikünk számára sem könnyű, de nincs 
semmi baj, ha az embernek van kitartása, s főleg 

önbizalma. Hinnünk kell, hogy tehetségesek 
vagyunk valamiben, és azt a valamit bármi áron 

is el kell érnünk.” 
(Marie Curie)
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www.balazskrisztina.hu

www.spiritual-life.hu

https://kaveszunet-az-elmenek.webnode.hu/
http://balazskrisztina.hu/
https://spiritual-life.hu/
https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
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Felismerés-morzsák a végtelenből...

„A halálfélelem egy gyökérfélelem. Hogy halhatsz meg, ha nem is 
létezel? Csak a gondolataid teremtenek valamivé. Ha nem gondolkodsz, 
már most meghaltál. Meghaltál valakinek lenni. Utána már csak a fizikai 
test áll le valamikor. Te, Aki Vagy, örökre megmarad. Mindig is volt, és 
lesz is. A Most pillanatában létezel, a forma amiben épp vagy, lényeg-
telen. Most annyiból fontos, hogy ezt csak ebben a formában tudod fel-
ismerni. A halálfélelem azért merül fel, mert most tudod meghaladni 
és felismerni. Felismerni valódi Éned. Valód. A létezést, mi Abból fakad. 
Nincs halál, csak változások. A gyermek meghalt tinédzser korban, aztán 
az is, mikor felnőtt lett, mégis mind egyszerre létezik. Nem öregszünk 
valójában. Már a születéskor tudható, hogy valamilyen formában távozol 
majd. Akkor mire hát e félelem? A pillanatban ott az egész élet. Létezz.”

„Félsz elengedni azt, akinek gondolod magad? Félsz, hogy meghal 
az énképed, és a történeted semmivé foszlik? Félsz, hogy nem tudod, mi 
lesz utána? Elméd el sem tudja képzelni, mert nem megfogalmazható. 
Azért van félelmed, hogy tudd, pont Most tudod elengedni félelmeid. 
Pont azt mutatja neked, hogy most itt vagyok, tégy velem, amit akarsz. 
S Te nem elengeded, hanem kötődsz hozzá és babusgatod. Mert a fé-
lelmedhez képest vagy valaki. Pont, mikor felbukkan a félelem, kéri, 
hogy engedd el őt. De Te ezt nem hallod, mert arra figyelsz, amit mutat, 
hisz belsődből tükröz. Felismered magad a félelmeid tükrében, de nem 
akarod felismerni magad tudatod fényének tükrében. Ha elengeded a 
félelmeid, akkor a tudatossághoz képest nem leszel senki. Mert ott nincs 
kettősség, nincs mihez mérni, nincs mihez képest.”

„Az Önvaló nem akarja, hogy kövesd, hogy válj valamilyenné, tartsd 
be utasításait. Még csak nem is kér semmire. Főleg nem mondja, hogy 
azt ne tedd, ezt ne tedd. Néha, mint ezen gondolatok során is, javasol, 
felhívja a figyelmet, de nem vési kőbe, mit akart tőled. Nem várja el, 
hogy betartsd. Csak segít, hogy Önmagadra találj. Megnyilvánul, és 
tiszta információkkal lát el. Az Igazság érezhető. Ha összecseng belső 
igazságoddal, akkor lehet, hogy épp Most neked szól.”

„Ne a világot akard megváltoztatni. TE magad változz. Amíg bármit is 
meg akarsz változtatni, addig ellenállsz a Most pillanatának. Az elméd 
magáénak érzi a változtatás dicsőségét, de nincs tudatában a változás 
következményeivel.”

https://szattvajoga.hu/
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Boldogan, elégedetten éled az életed,
szabad vagy, ugye?

Amikor reggel felkelsz, örömmel nézel a tükör-
be, sokat mosolyogsz, és már nagyon régóta úgy 
élsz, ahogy szeretnél! Színes a világ!

Vagy talán mégsem?
Annyit beszélnek neked a komfortzónáról! Mi 

is a komfortzóna? Jó vagy rossz? Honnan tudom 
azt, hogy a komfortzónában vagyok? Azt sem tu-
dom hol vagyok, talán ott, talán nem? 

Segítség!

Mások sikeresebbek, boldogabbak, sokkal 
jobbak, mert persze nekik könnyű, mindent elér-
nek, bármit megtehetnek! Mások, de az nem én 
vagyok!

Tudjátok nekem nehezebb, mert nehéz gye-
rekkorom volt, és tényleg, még a munkahelyem 
sem olyan, a főnököm, jaj, a párkapcsolatomról 
már nem is beszélve.

Bármibe kezdek, nekem tuti nem sikerül, mert 
hát mondom, nekem nehezebb... meg a körül-
ményeim is, jaj, azt már inkább nem is sorolom!

Jesszus! Ismerős gondolatok ugye?

Tegyünk rendet a fejedben! Mi is a komfortzó-
na? Egy olyan átlagos beszürkült élet, ahol a szí-
nek elég fakóak, de nem találod a ceruzát, amivel 
színesebbre tudod varázsolni.

Éled a megszokott, kicsit sablonos, de baromi 
biztonságos életed! 

PETŐ CSILLA

Tudatos Egészség –  
A komfortzóna biztonsága
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Mindened megvan, és élsz egy vélt,
boldog biztonságban, 

és talán soha nem is változtatnál ezen,
mert ez jó Neked! 

Egyszer csak jön valaki, és mást mutat neked!

Egy még boldogabbat, szabadabbat, sokkal 
több színnel és több szabadsággal. Hm, elgon-
dolkozol! Te itt benn, ő ott kinn?

Itt biztonság, ott szabadság, dilemma, „müty-
työgés”!

Kilépjek a biztonságból, vagy maradjak benne?

Én azt mondom, ha szabadon és igazán bol-
dogan szeretnél élni, akkor néha túl kell lépni a 
korlátokon, amiken megy. Nem tudsz mindegyi-
ken, csak akkor, ha tanulsz, fejlődsz, és magasabb 
szintre kerülsz. Ott már menni fog. Újabb szint, új 
lehetőségek!

Mégis mi az, ami miatt megteszik ezt az embe-
rek? vagy éppen te?

A lelked legmélyén szabad vagy, hiszen határ-
talan lehetőségekkel születtél, mindent elérhetsz, 
és minden álmod valóra válthatod!

Nem a komfortzónádban van a biztonság!
Nem ott!

A biztonság a lelked legmélyén van!

Ne túlélj! Éld az életed!

- ne élj sablon életet, azt hagyd meg másoknak
- a boldog és szabad élethez kell néha bo-

londság 
- ne akarj megfelelni másoknak, vállald fel a 

valódi önmagad
- néha táncolj az esőben
- néha rajzolj az aszfalton
- néha beszélgessünk a felhő szélén ülve

Legyél könnyed, a legnagyobb döntések-
ben is van könnyedség és szabadság, 

ne hagyd, hogy ez ólomsúlyként nyom-
jon össze téged!

Még egy kérdés, miért tennéd meg, 
hogy kilépsz onnan?

Ha kilépsz a komfortzónádból, csak egy 
dolgot veszthetsz el, a középszerűséget!

Azok az emberek, akik sikeresek, bol-
dogok és szabadok, tisztában vannak az-
zal, hogy a biztonság belőlük fakad! Be-
szélgess ilyen emberekkel!

Ha most feltennéd nekem azt a kérdést, le-
hetsz-e sikeres, boldog vagy szabad? - akkor nem 
értettél meg semmit!

Csupán egyetlen kérdés marad!

Jössz velem, egy létrával és festünk az égre
szivárványt? Ezer színnel?

Jaja, Te nem tudsz jönni, mert a komfortzóna 
biztonságából ezt nem lehet!

Én megyek, és majd mesélek róla csak neked!
Ha mégis jönnél, akkor tudod, hol találsz! 
Ott állok majd a létrán és festem a szivárványt! 

Én azt hiszem a pirossal, mert az olyan piros!

https://www.facebook.com/nagyilonatanacsadas
https://biorose.hu/termekek/
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A kelkáposzta ízére
a magzatok is grimaszolnak

Korábbi tanulmányok alapján már lehetett 
arra következtetni, hogy a várandós nő étrend-
je hatással lehet arra, hogy a gyerek később 
milyen ételeket kedvel. Az északkelet-angliai 
Durham Egyetemen most közvetlenül azt vizs-
gálták, hogy magzatok pár héttel a születésük 
előtt hogyan reagálnak a különböző ízekre. 

A Psychological Science című tudományos 
folyóiratban közölt tanulmányban a kutatók 
felhívták a figyelmet, hogy a magzatvízbe át-
szivárognak az ízek az anya által fogyasztott 
ételekből. Ízeket már egy 14 hetes magzat ízle-
lőbimbói is észlelhetnek, illatokat pedig nagy-
jából a 24. héttől érzékelhetnek. 

A kutatók ultrahangfelvételek alapján pró-
bálták eldönteni, hogy a magzatok vajon kü-
lönbséget tudnak-e tenni a különféle ízek 
között. Két csoportra osztottak 70 várandós kis-
mamát, az egyik tagjait arra kérték, 20 perccel 
az ultrahangvizsgálat előtt vegyenek be egy 
porított kelkáposztát tartalmazó kapszulát, a 

másik csoportnak pedig sárgarépa-kapszulát 
adtak. Mást a nők a vizsgálat előtt nem ehettek, 
valamint bevontak a kutatásba 30 olyan váran-
dóst is, akik nem kaptak semmilyen ízesítésű 
kapszulát. 

Az ultrahangon a magzatok arckifejezését 
vizsgálták a terhesség 32. vagy 36. hetében. 
Azt fedezték fel, hogy a keserű kelkáposztás 
ízre reagálva kétszer olyan gyakran fordult elő 
sírásra hasonlító grimasz, mint a sárgarépás 
vagy a semleges ízre. Kimutatható volt az is, 
hogy az édeskés ízű sárgarépa-kapszula szintén 
nagyjából kétszer olyan gyakorisággal váltott ki 
inkább nevetésre emlékeztető arckifejezést a 
magzatokból.

Benoist Schaal, a kutatócsoport egyik mun-
katársa szerint meglepő volt, hogy ennyire 
egyértelmű eredmények születtek. A vizsgálat 
alapján kimondható, hogy amikor a várandós 
nő még be sem fejezte az étkezést, a magzat 
máris érzi és észleli, hogy az anyja mit evett.

Első alkalommal vizsgálta meg egy kutatócsoport, milyen arckifejezéssel reagálnak a mag-
zatok a különféle zöldségek ízére, és kimutatták, hogy a keserű kelkáposztára több esetben 
vágtak inkább síró grimaszt, mint az édes sárgarépára. 

CZECZON
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SZEGHY KRISZTINA

Hogyan csökkenthetjük a ránk
nehezedő stresszt?
- apró, de hatékony gyakorlatok a jobb közérzetért

Valójában egy átlagembernek, aki any-
nyira szerencsés, hogy nem érinti ez a 
téma, fogalma sincs arról, hogy min megy 
keresztül egy pár, mennyi (testi és lelki) 
szenvedést él át, amikor nehezen érkezik 
a gyermekáldás. 
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Az előző havi lapszámban arról a szituációról írtam, 
amikor a tekintélyszemélyekkel kapcsolatban – mint 
például egy orvos – azt érezzük, hogy „lefagyunk”, nem 
tudunk kérdezni, nem tudunk értelmesen beszélni, bu-
tának érezzük magunkat. A cikkben kifejtettem ennek a 
stresszreakciónak (mert az) a lényegét, hogy miért érez-
zük így magunkat, mi ennek az evolúciós oka, az írásom 
végén pedig ígéretet tettem arra, hogy ebben a lap-
számban stresszcsökkentő eszközöket hozok, amelyek a 
mindennapokban is könnyen alkalmazhatóak. 

Mivel a szakterületem a nehezített fogantatás, ezért 
elsősorban ebből kiindulva, ezen keresztül érzékeltetve 
a krónikus stressz hatásait fogom körbejárni a témát, de 
a felsorolt eszközök igazából bárki számára bármilyen 
stresszes időszakban használhatóak. 

A hosszú távú stressz hatása

Egy hétköznapi szituáció. Néhány baráti pár összejön 
egy szombat délután grillezni, beszélgetni, iszogatni. 
Amíg a felnőttek beszélgetnek, a vendégek gyerekei 
szaladgálnak a kertben, idilli a hangulat. Egészen addig, 
amíg a házigazdák felé el nem hangzik egy kíváncsisko-
dó kérdés: „Na, és ti nem akartok még gyereket? Olyan 
régóta együtt vagytok már!”. 

Jobb esetben a pár csak egy pillanatra lefagy, majd 
próbálják elütni valahogy a kérdés élét, és átugrani a té-
mán, rosszabb esetben a pár hölgytagja sírva kimene-
kül a helyzetből, míg a barátok döbbenten néznek egy-
másra. Hogyan jött létre ez a kellemetlen helyzet? Úgy, 
hogy a barátoknak fogalma sem volt arról, hogy Eszter 
és Zsolti már három sikertelen lombikon van túl, és épp 
a negyedikre készülnek. Hogy amíg a vendégek a ho-
zott salátát, sütiket pakolták ki az udvaron, ők gyorsan 
eltűntek az emeleten, és Zsolti benyomta Eszter agyon-
szurkált hasfalába a következő fájdalmas injekciót. 

Valójában egy átlagembernek, aki annyira szeren-
csés, hogy nem érinti ez a téma, fogalma sincs arról, 
hogy min megy keresztül egy pár, mennyi (testi és lelki) 
szenvedést él át, amikor nehezen érkezik a gyermekál-
dás. A sokszor évekig tartó küzdelem során a stressz 
folyamatosan jelen van a mindennapjaikban. Minden 
hónap, minden menstruációs ciklus egy újabb stressz, 
egy újabb kudarc. Ugyanígy stresszfaktor minden egyes 
újabb vizsgálat, a várakozás az eredményekre, majd a 
vizsgálatok eredményei. Ha jó, azért, mert így nincsen 
magyarázat a fogantatási nehézségekre, ha rossz, akkor 
azért, mert az ezt követő kezelések rengeteg pénzbe ke-
rülnek. (Mert bár jól hangzik az erről szóló elmélet, de a 
gyakorlatban valójában nincs minden ingyen.)
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Az állandó, hosszú távú feszültség sokszor ki-
meríti a szervezetüket, és egy idő után már olyan 
apró dolgok is idegesítővé válnak, és stresszfak-
torként működnek, amelyekkel korábban köny-
nyedén megbirkóztak, mint például a családta-
gok vagy az ismerősök kíváncsiskodó kérdései. 

Legyünk tudatosabbak!

A stressz az élőlény reakciója az őt fenyege-
tő veszélyre: a stresszorra. Már rövid ideig tartó 
stressz esetén is a szervezet az ilyenkor lefutó 
hormonális reakciók miatt fokozott készültségi 
helyzetbe áll, az adrenalin termelés hirtelen meg-
emelkedik, amit aztán kimerültség követ később. 
Ezek normális reakciók, amelyeknek a funkciója 
az életben maradás, a veszély előli elmenekülés, 
vagy a védekezés/támadás. 

Akkor van baj, amikor a stresszhelyzetek hosz-
szú időn át fennállnak – ez a krónikus stressz. Ezek 
a vészhelyzetek nem mindig valóságosak, sok-
szor az általunk elképzelt dolgokat, szituációkat is 
fenyegetőnek éljük meg. Ezért van, hogy példá-
ul mielőtt elindulunk a főnökhöz fizetésemelést 
kérni, vagy nehezített fogantatás esetén be kell 
menni a kezelőorvoshoz, úgy érezzük, hogy a tor-
kunkban dobog a szívünk. 

Krónikus stressz esetén a szokásos stresszreak-
ciókon kívül már egyéb káros hatásokat is tapasz-
talhatunk. Például hazaérve a munkából be van 
feszülve a nyakunk, a hátunk. Idegesít a párunk, 
szeretnénk csak egyszerűen pihenni, mert in-
gerlékenyek vagyunk. Ennek ellenére rosszul al-
szunk, sokszor felébredünk. Nehezebben tudunk 
koncentrálni, elfelejtjük a nap folyamán a teendő-
inket. Gyakran fáj a fejünk, és akár gyorsabb szív-
verést is érezhetünk időnként. 

Mit kezdhetünk ezekkel a tünetekkel? Az első 
lépés, hogy ismerjük fel: rengeteg stressz ér min-
ket és túlterhelődtünk. A második lépés annak a 

tudatosítása, hogy nem vagyunk kiszolgáltatottak 
a stressznek, „ki tudjuk cselezni”. 

Az a mechanizmus, ami a stresszreakciót 
bekapcsolja, ki is kapcsolja, amikor elmúlt a 
stresszhelyzet, vagyis amikor a tudatunk úgy ér-
zékeli, hogy a helyzet már nem veszélyes. A veszély 
ellentéte a relaxált, nyugodt állapot. Amikor a 
helyzet már nem tűnik veszélyesnek, megszű-
nik az idegrendszerünk és így a szervezetünk 
pánik-üzemmódja. 

Testpásztázás

Minden ember egyedi, és ennek megfelelően 
minden ember másképp reagál az őt érő stresszre, 
és másképp is éli meg azt. Ahhoz azonban, hogy 
elkezdjünk segíteni magunkon, mindenki számá-
ra elengedhetetlen, hogy feltérképezze a saját 
testi állapotát, és tudatosítsa a testi érzeteit. 

A mindennapi rohanásban nem vesszük észre 
mennyire befeszítjük az izmainkat, különösen a 
hát, és a nyak izmait, ami aztán fejfájássá, alvás-
problémákká alakulhat. 

Érdemes naponta legalább egyszer megállni 
egy kicsit és végigpásztázni a testünket: hol fe-
szülnek az izmaink? Csukott szemmel menjünk vé-
gig nyugodtan lélegezve a testünkön (kicsit elna-
gyoltan), felülről lefelé, és mondjuk magunkban 
mindig a test adott részére koncentrálva: „most 
ellazulnak a fejizmaim, ellazulnak az arcizmaim, 
ellazulnak a nyakizmaim, ellazulnak a hátam és a 
mellkasom izmai, ellazulnak a karjaim, ellazulnak 
a combizmok, ellazul az alsó lábszáram, ellazul a 
lábfejem. Itt vagyok a jelenben, a szobában, és 
ellazult vagyok.” Majd vegyünk egy mélyebb le-
vegőt, és nyissuk ki a szemünket. Ez az aprócska 
gyakorlat máris sokat segít abban, hogy jobban 
jelen legyünk a testünkben, illetve a jelenben lé-
tezzünk, és ne a múlton szomorkodjunk, vagy a 
jövő miatt szorongjunk. 



CsPM   91

4-7-8 légzés

Az úgynevezett 4-7-8 légzés egy természetes 
nyugtató az idegrendszer számára. Arra kénysze-
ríti az elmét és a testet, hogy a légzésre koncent-
ráljon az aggodalmak helyett. 

A gyakorlat kezdetén ügyelni kell arra, hogy a 
nyelvünk hegye a szájpadláshoz támaszkodjon, a 
felső fogaink mögött. A nyelvnek végig a helyén 
kell maradnia. A gyakorlat lépései: 

1. Fújja ki a levegőt a ssshh hang 
 kíséretében.
2. Csukja be a száját, és lassan szívja be 
 a levegőt az orrán keresztül, miközben 
 magában 4-ig számol
3. Ezután tartsa benn a levegőt, 
 amíg 7-ig számol.
4. Végül fújja ki lassan a levegőt 8 
 másodperc alatt szintén a ssshh hangot 
 hallatva.
5. Ismételje háromszor a 2-3-4. lépést.

A gyakorlat sokat segíthet alvásproblémák 
esetén, ha közvetlenül elalvás előtt végezzük.

Sétáló meditáció

Ez a gyakorlat nem azonos egy valódi budd-
hista sétáló meditációval, csak egy aprócska gya-
korlat, ami segít az ellazulásban azáltal, hogy a 
jelen-re és a testedre helyezi a figyelmedet. 

Semmilyen eszközre, speciális helyzetre nincs 
szükség hozzá. Egész egyszerűen csak figyelj já-
rás közben… Először a környezetedre, aztán ön-
magadra. 

Először figyeld meg az időjárási viszonyokat: 
érzed-e a bőrödön, arcodon a nap melegét, a hi-
deg csípését, vagy a szél simogatását. 

Figyeld meg, milyen illatokat, szagokat érzel a 
levegőben. 

Aztán kapcsold be tudatosan a füleidet is: mi-
lyen hangok érkeznek feléd a közeledből, illetve 
távolról. 

Majd kezdj el a lábaidra figyelni. Irányítsd a fi-
gyelmedet a lábfejedre és a talpaidra. Koncent-
rálj arra, hogy minden egyes lépéssel kapcso-
latba kerülsz a földdel. Minden egyes lépésnél, 
ahányszor felemeled a lábad és leteszed, egy 
újabb érzést tapasztalsz. Minden lépésnél, mikor 
megemeled a lábad, elengeded az előző érzést, 
és ahogy leteszed, már a következő érzésre kon-
centrálsz, amit érzel. Lehet ez kellemes, kellemet-
len, vagy akár fájdalmas is. Legalább 20 lépésen 
keresztül tartsd a figyelmedet a járásodon, majd 
töltekezz kicsit. 

A következő 5 lépésen keresztül képzeld el, 
hogy minden egyes lépésnél, ahányszor a lábad 
érinti a talajt, a benned lévő feszültségek a talpa-
don keresztül távoznak. Újabb 5 lépésen keresz-
tül pedig képzeld el, hogy ahányszor a talpad 
érinti a talajt, az anyaföld energiával tölt fel. 

Ezek az aprócska gyakorlatok sokat segíthet-
nek abban, hogy a minket érő stresszhatások el-
lenére harmonikusabbá váljanak a mindennapok, 
kevesebb konfliktus legyen jelen az életünkben, 
és jobban meg tudjuk élni az életünket. 

Jó gyakorlást kívánok! 
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https://szeghykrisztina.hu/konyv/
https://szeghykrisztina.hu/babahivogato-program/
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RÉMÁN IZABELLA

Örökbefogadás –
Rápillantás – az első személyes
találkozás meghatározó élménye

Hosszú évek várakozása, és több hetes, vagy akár több hónapos „iratalapú” egyezte-
tés után létrejön az első találkozás: a rápillantás. Ez a találkozás az örökbefogadási proto-
koll szerint még meglehetősen egyoldalú, ugyanis az előírás szerint az iratanyag alapján 
az örökbefogadási szándékát megerősítő örökbe fogadó szülő(k) egy nyilvános helyen, a 
gyermek tudta nélkül vethetnek „egy pillantást” a gyermekre. Elvileg ő még nem tudja, 
hogy a játszótéren, a parkban, az utcán látótávolságban felbukkanó felnőttek között ott 
lehetnek leendő szülei.
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Cikksorozatom előző két részében az örökbefo-
gadási folyamatnak azokat a fázisait tekintettem át, 
amelyben az örökbe fogadni szándékozó szülő(k) 
meghatározzák saját kritériumaikat, és megismer-
hetik a szempontokhoz kapcsolódó feladatokat és 
kihívásokat. 
Örökbefogadás – Amikor megcsörren a telefon 
Örökbefogadás – Amikor megcsörren a telefon 2. 

Amikor megcsörren az a bizonyos telefon, az 
események visszavonhatatlanul felgyorsulnak. 
Az örökbe fogadni szándékozó szülő(k)nek még 
megszületés előtt álló gyermek esetén az anyával 
és magzatával kapcsolatos információ, újszülött 
vagy idősebb korú gyermek esetén nyilvánosság-
ra hozható korlátozott mennyiségű információ áll 
rendelkezésre az iratanyagban ahhoz a nagyon 
fontos döntéshez, hogy szeretné(k)-e elindítani az 
ismerkedés folyamatát. Ez egy rendkívül intenzív, 
és gyakran megterhelő szakasz a szülő(k) életé-
ben, hiszen a hosszas várakozás és elméleti ter-
vezgetés után hirtelen bekopogtat a valóság, és 
néhány óra, maximum pár nap áll rendelkezésre 
a döntéshez.

Ahogyan az örökbefogadási folyamat vala-
mennyi fázisában, itt is nagy segítség, ha vannak 
olyan személyes szövetségeseink, akik a mi szem-

pontjainkat ismerve és képviselve, mégis néhány 
lépés távolságból tudnak rátekinteni a konkrét 
helyzetre, másrészt hozzáértő, elfogulatlan szak-
emberek, akik képesek hatékonyan mediálni az 
érzelmileg felfokozott állapotban lévő felek között.

Még mindig erősen tartja magát két narratíva 
vagy álom forgatókönyv, amely egyrészt téves in-
formációkon (régi történetek, külföldi filmek stb.), 
másrészt nem realisztikus remények hatására él 
sok ember fejében. Az egyik ilyen, hogy az örökbe 
fogadni szándékozók besétálnak egy intézmény-
be vagy gyermekközösségbe, ahol több gyermek 
közül „válogathatnak”. Az örökbe fogadók számá-
ra legkésőbb a folyamat során tisztává kell válnia, 
hogy az örökbefogadás nem így zajlik. Mindig egy 
gyermekre érkezik „kiajánlás”, és az is papír alapon 
(iratismertetés és előzetes döntési folyamat), és ez-
zel az egy gyermekkel kapcsolatban kell döntést 
hozni először a rápillantásról, a rápillantást követő 
pozitív visszajelzés esetén pedig az ismerkedé-
si folyamat végén az örökbefogadásról. A másik 
ilyen elképzelés, hogy az egymásnak rendeltetett 
gyermek(ek) és szülő(k) találkozásának első pilla-
natában egyértelműnek kell lenni a – természete-
sen pozitív, mindent elsöprő – válasznak. Amikor 
a gyermek megpillantja a számára még idegen 
felnőtte(ke)t, repül felé(jük) és onnan elválasztha-
tatlan, ideális családot alkotnak. 

https://issuu.com/csakpozitivanmagazin/docs/cspm_2022_07_j_lius/s/16499040
https://issuu.com/csakpozitivanmagazin/docs/cspm_2022_08_augusztus/s/16771276
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„Kora délután érkezem a vidéki hivatal irodájá-
ba. Hárman fogadnak: a területi vezető, a gyermek 
gyámja és a helyi pszichológus. Majdnem egyórás 
bevezető megbeszélést tartunk. Tájékoztatás, kér-
dezz-felelek mindkét irányba. A végén már olyan 
lámpalázban égek, mintha legalábbis az űrbe ké-
szülnének kilőni. Pedig csak a szomszéd játszószo-
bába kell átmenni, ahol Anna már több mint egy 
órája játszik nevelőszülei társaságában. Belépünk 
az ajtón, a kislány a nevelőmama ölébe rohan, alig 
láthatóra zsugorodik. De a szeme csillog, amikor a 
tekintetünk találkozik. Mennyire pici, milyen gyö-
nyörű – ezek az első gondolataim. Hat felnőtt és 
egy gyermek egy szobában, és minden figyelem 
a 2,5 évesre irányul. Hogyan lehet ezt mosolyogva 
elviselni? Lassan oldódik, engedi magát bevonni 
gyámja mesterkélt játékaiba. Én szótlan és tétlen 
maradok, csak nézem. Csodálom. Gyönyörű és 
bölcs. Mintha értené, mekkora tétje van ennek a ta-
lálkozásnak. Próbálják felém irányítani a figyelmét, 
de minél inkább próbálják, annál jobban ellenáll. 
Érzem, nincs teendőm, nem tudok részt venni eb-
ben a játszmában. Várom, hogy „megérkezzen” az 
én terembe. 

Éppen a babakonyhában kotyvaszt. A gyámja 
azt kérdezi: 

- Mit főzöl? 
- Kávét – válaszolja huncut mosollyal. 
- Kinek főzöd a kávét?
Eddig nekem háttal tüsténkedik. Hirtelen meg-

fordul, a szemembe néz, és azt válaszolja: 
- Anyának! – és egy hirtelen mozdulattal át-

nyújtja a babacsészét. 
A szobában megáll a levegő. Néhány pillanatra 

egy különös áram szalad körbe, amelyben Anna, 
a nevelőmama és én kapcsolódunk. A többiek kí-
vülállók. Ebben a pillanatban eldőlt a sorsunk. A 
nevelőmama, aki eddig kerülte a tekintetemet, mé-
lyen a szemembe néz. Mosolyog. Majd a gyermek 
gyámjára néz. Látom, hogy tekintete homályos. Fáj-
dalom és boldogság egyszerre sugárzik belőle.”

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

Bár esetemben a második álom forgatókönyv 
a valóságban is megvalósult, senkit nem bátorí-
tanék abban, hogy erre a fejben kiszínezett for-
gatókönyvre készüljön, vagy erre alapozza az 
életre szóló döntést. A biztos és zsigeri nem min-
dig egyértelmű, és ezen nem érdemes tovább 
dolgozni. A biztos igenre érdemes egyet aludni. 
A bizonytalanság pedig teljesen egészséges, de 

nagyon rövid idő alatt kell a végére járni. A legna-
gyobb kihívást azok a helyzetek jelentik, amikor 
az örökbe fogadni szándékozó pár két tagjának 
megélései között van eltérés. Minden esetben 
rendkívüli jelenlét, őszinte kommunikáció, külső 
támogatás és a folyamat végén önazonos döntés 
szükséges ahhoz, hogy a gyermeket lehetőleg ne 
egyik élettragédiából a másikba emeljük át.

Történetem megosztását követően sok, nagyon 
személyes és megindító levelet kaptam ismerő-
söktől és ismeretlenektől, akik beszámoltak saját, 
életkoruknál fogva már elmulasztottnak gondolt, 
vagy még megvalósításra váró vállalásaikról örök-
befogadás, vagy gyermekekről való gondoskodás 
számos más formájának témakörében. Ha Önnek 
is van ezzel kapcsolatban személyes története, 
amit megosztana, írja meg nekünk – névvel vagy 
név nélkül –, hogy másoknak is inspirációval szol-
gálhasson. Hiszem, hogy minden gyermek sze-
mélyes életfeladattal, és ennek megfelelő képes-
ségekkel és kísérőkkel születik – legyen minden 
találkozás egy lépés a beteljesülés felé.

E-mail: hello@cspm.hu

A szerzőről: egyedülálló örökbefogadó anya. 
Szívügyei, amelyeket fordítóként, szerkesztőként, 
könyvkiadóként könyvek, kiadványok és előadá-
sok formájában képvisel: egyszerű gyermekkor 
(szelíd születés, örökbefogadás, kötődő nevelés, 
szabad tanulás, szabad játék), zero waste – hul-
ladékcsökkentés, vegán szemlélet- és életmód, 
alternatív társadalmi modellek.

mailto:hello%40cspm.hu?subject=hello%40cspm.hu


https://italwax-szalon-budapest.business.site/
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https://italwax-szalon-budapest.business.site/
https://ronaikatalin.hu/konyvrendeles/
https://www.solumination.com/
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“Én nem 
választanám 

magamat 
barátommá! 
Nem értem, 

bennem 
más mit tud 
szeretni?”

Imprinting 
- agyamba 

vésve, függő-
vé téve

Hogyan
működik

a kiskacsa?
Az első 

mozgó dolgot 
elkezdi kö-
vetni - legyen ez szó szerint bármi - és hűen 
fogja ezt tenni abban az evolúciós remény-

ben, hogy a 
szülőjét talál-
ta meg abban 
az első pilla-
natban meg-
látott valami-
ben.

Ha szeren-
cséje van, ak-
kor tényleg 
jó követés-
re megtalált 
alanyra fog 
b u k k a n n i , 
ha nincs sze-
rencséje, ak-
kor nem az 
- számára és 
i g é n y e i n e k 
igazán meg-

felelő - ideális jelölt fog bevésődni, s mint 
kitörölhetetlen emlék rögzülni.

PÁLI PATRÍCIA

  Hol keressem?
  Anyaság alól felmentve
  Levehetem a lábáról Hölgyem? III./III.
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De bárhogy is legyen ezzel az első pillantás-
sal a természet kegyetlen játéka, hogy egy meg-
másíthatatlan emléket vés a kiskacsa elméjébe 
és beszűkíti a fókuszt erre az egyetlen pillanatra. 
Megfosztva azon önrendelkezési jogától, hogy 
saját tapasztalatai alapján dönthessen arról, hogy 
számára megfelelő jelölt-e a követésre szánt első 
pillanatban meglátott entitás.

A természetet a döntési jogától fosztja meg a 
kiskacsát! Attól a döntéstől, hogy önrendelkez-
hessen, hogy saját jogán olyan felelősségteljes 
döntést hozhasson, hogy mi is számára a létező 
legjobb!

Az első egyben lesz a mindenható, még akkor 
is, ha ez tévutakra viszi kacsánkat, akinek vakon 
kell követnie az első pillantás alanyát! Vakon és 
saját vélemény megalkotása nélkül! Mert a saját 
vélemény egy olyan helyzetben, ahonnan me-
nekülni nem lehet, veszélyes lenne. Egy olyan 
önszabotázs lenne, ahol még pontosabban 
megfogalmazásra kerülne, hogy a követésre 
kényszerből kijelölt alany miért nem megfelelő 
és mélyen gyökerező belső igényeivel ellenté-
tes értékeket képviselő. De mégis követni kell, 
mert ezt követeli meg a természet! Elhagyni 
semmi módon nem lehet!

És ha elhagynám is, mi lenne velem? Azok az 
impulzusok alakítottak, amit a követésre szánt 
alany bennem kialakított! Önmagamról saját jo-
gon kialakított képem nincsen, így, ha még rossz 
is, de keretet ad követésre szánt alanyom léte! 
Nélküle egyedül elvesznék, vagy egy újabb füg-
gőségbe menekülve létezhetnék! De akkor már 
jobb az ismerős rossz, mert ki tudja mit hozna egy 
ismeretlen új hatalom!

Ilyen a nem szerencsés imprinting alanyba 
botló és elköteleződött kiskacsa élete!

És ez az imprinting uralja azon női sorsot megé-
lő nők életét, akik kizárólag az „Építsd tudatosan 
pályafutásodat!” pillért építették csak fel családjuk 
nyomásának köszönhetően, de akiknek végül ki 
kell igazodniuk a teljesítményen túli világban. 

Saját minták híján azonban ezen az „Építsd 
tudatosan önmagadat!” területen teljesen ki 
lesznek szolgáltatva a környezetnek! És ott az ag-
godalomra okot adó kérdés, hogy: „Vajon meg-
felelő ember kezébe kerül az ilyen sorsot élő nő? 
Hogy valóban olyan formára gyurmázza őt az a 
másik ember – akinek feltétel nélkül kezébe adja 
sorsát és életét –, amilyet megérdemelne és mél-
tó hozzá? Hogy a megkapott hatalommal vajon 
felelősségteljesen fog élni, aki megkapja vagy 
pont ellenkezőleg, vissza fog vele élni arra nem 
méltó módon?”

A kiszolgáltatottság mindig egy veszélyes 
helyzet. Az irányítást megkapó ember felelőssé-
ge, hogy mennyire bánik méltó módon ezzel a rá 
ruházott hatalommal, hogy él vagy visszaél ezzel 
a teljhatalommal!

A kizárólag az “Építsd tudatosan pályafutáso-
dat!” pillért élő nők kapcsolati dinamikáját két fő 
jellemző uralja emberi kapcsolataikban.

1) Mindig a másik fél “választja” ki őket és vál-
nak így barátokká

Az “Építsd tudatosan önmagadat!” pillér hi-
ánya ezen a ponton mutatkozik meg legerőtel-
jesebben, hiszen, ha valaki nem tudja önmagát, 
mint embert – igen ez furán hangzik, de így van 
– valamiféle értékek mentén elhelyezni és érté-
kesnek tekinteni, akkor hogyan tudna emberi 
kapcsolatot kialakítani?

Hogyan tudná elhinni, hogy „pont ő” kell va-
lakinek, „pont vele” szeretne bárki is barátkozni.

Az ilyen sorsot megélő nő azt éli meg, mintha 
megszűnne létezni, láthatatlanná válna a feladat-
helyzeteken kívül, hiszen ha nem valami feladatot 
old meg, akkor mi lenne az ő értéke?

Önmaga jogán semmi olyan értéket nem tud 
saját magához kötni, ami alapján merne emberek 
felé nyitni.

Lehet bármilyen kiváló feladathelyzetben ez 
az értékessége megszűnik létezni, ha kilép ebből 
a keretrendszerből és így ezzel az ürességgel mit 
tud kezdeni egy alap emberi helyzetben?

Hol és hogy tudna csatlakozni egy másik em-
berhez?
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Mit tudnék nekik értéket adni, ami miatt velem 
szívesen barátkozna bárki?

Ezen saját értéktelenségét megfogalmazó 
gondolatok mentén az ilyen sorsot megélő nők 
valahol automatikusan el is szeparálják magukat 
a többi embertől. Önkéntes magánnyal sújtják 
önmagukat, mely önkéntes magányból kizáró-
lag a környezetében lévő emberek menthetik ki. 
Mert mindig lesz valaki, aki értéket kezd az ilyen 
sorsot megélő nőkben látni és az ő kezdemé-
nyező, nyitó lépésükre kezd kialakulni egy kap-
csolat köztük.

2) Az ilyen sorsot megélő nők a barátsága-
ikban is “jól szeretnének teljesíteni”, azaz ezt is 
egy feladat alapú, a számukra jól ismert “Építsd 
tudatosan pályafutásodat!” megoldási módokra 
épülő helyzetté formálják át

És kialakul valamiféle barátság, de az ilyen 
sorsot megélő nők értik, de igazán nem tudják 
önmagukba beépíteni, hogy mi is történik. Mert, 
az az alapélményük, hogy önmagukban semmi 

szerethetőt nem látnak és innentől kezdve nem 
nagyon értik, hogy más mi szerethetőt lát ben-
nük, az ott marad. Udvarias frázisoknak tekintik, 
mikor barátaiktól hallják, hogy őt jó és értékes 
embernek tartják. Valahogy azzal a gondolattal 
nyugtázzák ezen feléjük érkező pozitív szavakat, 
hogy túl elfogultak vele szemben ezek az embe-
rek. S ez egyben egy hatalmas szorongást is kivált 
az ilyen sorsot megélő nőből, hiszen tematiku-
san attól kezd el rettegni, hogy mikor fog a neki 
szép szavakat címző embernek csalódást okozni! 
Konstans félelem fog rajta uralkodni, hogy a má-
sik egyszer csak ráébred a valóságra, hogy közel 
sem olyan jó ember, mint amilyennek addig látta!

És ez az ilyen sorsot megélő nőben elindítja 
a jól ismert „Építsd tudatosan pályafutásodat!” 
pillérre kidolgozott teljesítményalapú viselkedés-

formákat. És ezzel a teljesítményalapú szemlé-
lettel kezdenek el barátaik felé viszonyulni, azaz 
pontosan kezdik megfigyelni őket és igényeiket 
és ezen megfigyelések alapján igyekeznek maxi-
málisan kiszolgálni barátaikat.

Amit csak tudnak, megadnak ezen sorsot 
megélő nők a környezetüknek, ezzel valamiféle 
hasznosságot megélve. És minél többet tudnak 
adni és minél jobban a másik fél kedvébe tudnak 
járni, annál hasznosabbnak tudják magukat érezni.

De akár csak az iskolában, ahol minden jegyért 
külön meg kell dolgozni, ahol az egy darab ötös 
érvényesége azonnal érvényét veszti és az újabb 
ötösért újra meg kell dolgozni, úgy a baráti kap-
csolataikban is ebben a folyamatos teljesítmény-
kényszerben gondolkodnak.

Az az érzés, hogy őket önmagukért szeretik, fo-
gadó receptorok híján nem tud beépülni. Egy fo-
lyamatos megfelelési kényszer és hibázástól való 
félelem jellemzi ezeket a baráti kapcsolatokat.

Ha egy „alap” emberi kapcsolatban ezek a di-
namikák működnek, akkor érthető módon egy 
párkapcsolatban – ami az emberi kapcsolatok 
csúcskategóriás formája – még erőteljesebben és 
dominánsabban érvényesül ez a két alaphatás és 
adja a párkapcsolat furcsa dinamikáját.

Ami dinamika 3 lépésen keresztül valósul meg 
és marad fenn, benne tartva az ilyen sorsot megé-
lő nőket.

Az imprinting hatás totális uralma ez, amiben 
egyszerre érvényesül egy mindenható erőnek 
való alávetettség mindent felülíró ereje és egy 
nagyon szűkre szabott fókusz tudatos felépítése 
és működtetése.

1) Aki először a látóterembe kerül

„Valaki engem szeret és végre csak engem 
akar!” – ez az ezen sorsot megélő nők számára 
addig hihetetlen élmény adja az elköteleződés 
alapját! Egy olyan túlélési ösztön, ami odaköti az 
első meglátott emberhez őket abban a remény-
ben, hogy így biztosítva van a túlélésük, hogy lesz 
egy olyan és kizárólagos személy, akit az idők vé-
gezetéig követni lehet.

Megnyugvást jelent ezen nők számára, hogy 
megjelenik az életükben „A” férfi, akibe bizalmu-
kat helyezve megtalálják nyugalmukat és biztonsá-
gukat, akire, mint megmentőjükre tudnak tekinteni 
és lekötelezett hálával tudnak azért adózni feléjük, 
hogy „éppen őt” választotta ki maga mellé.

Jellemző az ilyen sorsot megélő nőkre, hogy 
nagyon hamar elköteleződnek párkapcsolati 
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szinten, hogy az első férfi, aki kiválasztja őket lesz 
imprintingjük alanya és az egyetlen, a túlélést je-
lentő ember.

2) Vele vagy nélküle, örökre elveszve

„Milyen szerencsés vagyok, hogy egy ilyen 
férfi pont engem választott!”

És mivel az ilyen sorsot élő nők önmagukhoz 
saját jogukon semmi jó és értékes tulajdonságot 
nem tudnak kötni, ezért érthető módon maguk-
ról, mint nőkről kialakított képük egy hasonlóan 
nem létező fogalom. Márpedig egy párkapcsolat 
túl két ember mély kötődésén, gazdagodik egy 
nagyon speciálisan extra részlettel, a férfi – női 
szerepekből adódó jelleggel.

De ez a női kép teljesen ismeretlen terep az 
ilyen sorsot megélő nők számára. Ha az meg-
foghatatlan és feldolgozhatatlan tény számukra, 
hogy baráti kapcsolatra ki lettek választva és má-

sok által értékkel lettek felruházva, úgy logikusan 
végig gondolva az egy még inkább ismeretlen 
terep, hogy benne, mint nőben mit lát egy férfi. 
Hogy benne, mint nőben mit lát egy férfi a többi 
nőhöz képest, hogy miért mellette köteleződik el, 
miközben annyi sokkal értékesebb nő lenne, aki-
nek szerelme odaajándékozása sokkal méltóbb 
választás lenne!

És ezen gondolatmeneten haladva elképesz-
tően szerencsésnek és áldottnak érzi az ilyen 

sorsot élő nő, hogy pont őt választotta ez a férfi! 
Hogy mellette köteleződött el és nem más nő 
mellett. De ez a kiváltságosoknak járó érzés egy-
szerre párosul egy hatalmas szorongással, azzal, 
hogy mi lesz, ha ez a férfi elhagyja! Mert ha el-
hagyja ez a férfi, akkor onnantól kezdve a magány 
lesz az ő örök osztályrésze.

És miközben a nő „de szerencsés vagyok, 
hogy ez a férfi szerelmével megajándékozott en-
gem” vakításában létezik, elfelejti „látni”, hogy ki 
is valójában az az ember, aki iránt ilyen vakhittel 
lelkesedik és önmagát aláveti!

3) Utána teperve

„Csak el ne hagyjál engem!”
Ha egy alap baráti kapcsolatban a teljesítmény 

alapú működés az alapértelmezett, működő, úgy 
ez fokozottan igaz egy párkapcsolatban. Így ala-
kul ki az a helyzet, hogy a nők egzisztenciálisan 
sokkal stabilabbak lesznek párjukhoz képest és 
ők fogják vinni anyagilag előre a közös életüket, 
amibe a férfiak kényelmesen beleülnek. És ez a 
nőknek fel sem tűnik! Nem látják sem önmaguk, 
sem párjuk pontos értékét, nem látják, hogy ők 
aránytalanul többet tesznek bele a kapcsolatba, 
miközben semmilyen igényüknek nem adnak 
hangot. Mert, hogy nekik is lehet elvárásuk pár-
jukkal/férjükkel kapcsolatban, bennük fel sem 
merül. Fejükben ez egy önző és a másikra saját 
akaratukat rákényszerítő tettként élne, hiába a 
legalapvetőbb igényük kifejezése.

A csendnek és a kapcsolatuk hátukon vitelé-
nek egy nagyon egyszerű magyarázata van: ”Ha a 
párom/férjem megtisztelt szeretetével és engem 
választott párjának, akkor ez a minimum, hogy ezt 
meg kell, hogy tegyem érte, s hogy továbbra is 
kiérdemeljem ezt a szeretetet!”

És mivel a ma megtett és befektetett munka 
holnapra semmissé válik, szavatossága magától 
értetődő módon érvényét veszti, ezért minden 
nap újabb kör indul a szeretetért cserébe meg-
tett és befektetett teljesítménnyel és megterem-
tett anyagi jóléttel!

Mert ha az érzés mindent elvakít, hogy há-
lásnak kell lennem, hogy engem - aki magamat 
sem szeretném a magam helyében - te szeretsz, 
akkor nem marad hely a tisztánlátásnak, hogy 
valójában ki az az ember, aki az imprinting ke-
gyetlen és béklyóba kötő erejét felhasználva 
függővé tett és elmémbe véste, hogy jobb, ha 
vakon és csöndben mindent megteszek a kapott 
rabláncért cserében!
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( („Bármilyen nagy is lehet a sötétség, 
magunknak kell fényt biztosítanunk.”
                                                                                       Stanley Kubrick



CsPM   103

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.kalacskaviola.hu/
https://themisz.hu/
https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
https://www.rodgerkatalin.hu/
https://www.facebook.com/csakpozitivanmagazin
https://www.instagram.com/csak_pozitivan_magazin/
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DUDÁS DIÁNA

Túlélési útmutató -
szektákhoz

Ez az összefoglaló írás Steven Hassan szektaszakértő, Jeff Hawkins volt szcientológus felsőveze-
tő és Janja Lalich író és szektakutató írásain és művein alapul.

Röviden átveszem benne a szekták legfontosabb jellemzőit, majd gyakorlati tanácsokat adok 
arra, hogy hogyan tudunk felismerni egy ilyen közösséget, illetve mit tehetünk, ha egy családta-
gunk, rokonunk vagy barátunk belekeveredik egy ilyenbe.

A SZEKTÁK JELLEMZŐI

0. A vallásszabadság egyirányú értelmezése

Ha az emberi jogok biztosítják azt, hogy az em-
ber abban higgyen, amiben akar, akkor ez magá-
ban foglalja azt is, hogy az embernek bármikor 
lehetősége van megváltoztatni a vallását, átgon-
dolni egy bizonyos valláshoz fűződő kapcsolatát, 
körülnézni a világban, és az újonnan felmerülő 
adatok alapján megváltoztatni a véleményét.

Ezt az alapvető emberi jogot egy szektában 
egyirányúnak értelmezik és fogadják el. Csak a 
szektába befelé van jogod hozzá. Ha ki akarsz 
lépni, finom, manipulatív lépéseket tesznek en-
nek megelőzésére, szinte „illegálissá” téve a távo-
zást érzelmi zsarolás bevetésével.

1. A doktrína az abszolút igazság

Egy szekta legfontosabb jellemzője, hogy a 
tanításait abszolút érvényű igazságnak kell elfo-

13pontban
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gadni. Mert a megvilágosodott vallási vezető / 
a szellemekkel telepatikus kapcsolatban álló fő-
pap, vagy az Isten kijelölt földi követe mondotta 
azt. Pont. További gondolkozásnak helye nincs.

 
2. A valóság fekete vagy fehér, jó kontra
gonosz

A destruktív vallási csoportok megpróbálják 
leszűkíteni a valóságot két pólusúra. Velünk vagy, 
vagy ellenünk. Ők kontra mi. Olyan gondolkodás-
módot próbálnak kialakítani, amiben a felekezet 
az egyik pólus, természetesen a jó, és minden 
más csak rossz, elégtelen, szánalmas vagy leg-
jobb esetben tudatlan lehet.

3. Elitista mentalitás

A vezető azt állítja híveinek, hogy ők az embe-
riség krémje, a kiválasztottak. Spirituálisan több-
szörösen az átlagemberek szintje felett állnak, 
mert felismerték az egy igaz hitet, és ők azok, akik 
majd megváltják az emberiséget.

4. A csoport az egyén felett

Bár némely szekták hangsúlyozzák, hogy meny-
nyire fontos nekik az egyén jólléte és boldogsá-
ga, a gyakorlatban minden alá van rendelve a 
csoport érdekeinek. De nem az egyes csoport-
tagok érdekeinek, hanem a vezető, a vezetőség, 
vagy az ügy érdekeinek. 

5. Kontroll jutalmazások és büntetések
révén

Egy szektában a viselkedést jutalmazásokkal 
és büntetésekkel kontrollálják. A vezetők gyakran 
versenyeket találnak ki arra, hogy ki térítette meg 
a legtöbb embert vagy ki gyűjtötte a legtöbb 
adományt. A legjobban teljesítőket elismerésben 

részesítik, a sor végén kullogókat megalázzák. Ha 
valaki gyengén teljesítette a neki kitűzött felada-
tot – pld. nem térített meg elegendő embert -, 
akkor ez az ő személyes hibája és kegyvesztetté 
válik. 

6. Részrehajló igazságszolgáltatási
rendszer

Amikor megvizsgáljuk egy radikális szekta 
igazságszolgáltatási kódexét, az egyik legfeltű-
nőbb dolog az, hogy a hívők jogairól alig esik szó, 
ha esik egyáltalán. Minden szabály csak a vezetőt, 
vezetőséget vagy a szektát védi.

7. A közelgő apokalipszis

Az ilyen csoportok igyekeznek félelmet, ag-
godalmat kelteni a közeli jövővel kapcsolatban, 
hogy ezáltal motiválják a tagokat a részvételre, 
munkára stb. Ezt egy “világvége” sztorival szokták 
elérni. Minden szektának megvan a saját maga 
verziója erre. Valahol eljön az Antikrisztus, más-
hol atomháború fog kirobbanni, megint máshol 
UFO-invázió lesz. 

Néhány szektának kijelölt dátuma is van a vi-
lágvégére. Ahogy azonban a megjósolt időpont 
közeledik, a vezető kitolja pár évvel az időpon-
tot. Egy-két régi motoros hívőn kívül senki nem 
gyanakszik semmire, az újak pedig abszolút lelke-
sek ahhoz, hogy bármiféle kérdést feltegyenek.

8. Nincs kifelé vezető út

Egy szektában nincs elfogadható magyarázat 
a távozásra. A csoport tagjai soha nem tudják el-
fogadni, ha el akarsz menni. Nem lehet legitim 
módon távozni. Ha mégis elmentél, akkor a cso-
port ellened fordul, lenéz téged, esetleg megsza-
kít minden kapcsolatot veled. Azzal, hogy valaki 
távozik (főleg akkor, ha egy haladóbb tagról van 



106   CsPM

szó), közvetett módon a vezető vagy a doktrína 
kap támadást.

9. Személyi kultusz

Az ilyen vallásos csoportok igyekeznek úgy fel-
tüntetni prófétájukat, mint aki mindenben tökéle-
tes volt. Egy félistent ismerhetünk meg benne, 
aki megoldja az emberiség problémáját. Ha egy 
gyülekezetben csak elvakult, lelkes dolgokat hal-
lasz a vezetőről, akinek rendszeresen hajlongani 
kell a fényképe előtt, tudd, hogy a szekták egyik 
jellemzőjével találkoztál, a személyi kultusszal.

10. Minden rossz, ami az emberrel történik, 
arról ő maga tehet

Egy szekta azt próbálja elhitetni, hogy minden 
tanítása, módszere, gyakorlata és maga a veze-
tő is tökéletes. (Lásd 1. pont) Lévén ez a kontroll 
legfontosabb tartópillére, a rendszer tényleges 
hibáiról nem vehetnek tudomást, nem ismerhetik 
el. Ha mégis valamilyen nyilvánvaló, kellemetlen 
hiba történik, akkor annak következményeit az 
éppen a rosszkor, rossz helyen lévő (alacsonyabb 
pozícióban lévő) tagnak kell elviselnie, felelőssé-
get vállalnia miatta. 

11. Információkontroll

Ahogy már fentebb kifejtettem, egy szektá-
ban a gondolat szabadsága (beleértve az infor-
málódás jogát is) csak a szektába befelé menet 
megengedett. Kifelé már tilos. Ha megnézzük 
egy szektatag informálódási forrásait, szokásait a 
szektába kerülés előtt és után, azt látjuk, hogy be-
szűkültek, de legalábbis vannak vakfoltok.

12. Kiátkozás/kapcsolatmegszakítás

A 8-as (Nincs legitim távozás) és 11-es (Infor-
mációkontroll) ponttal összhangban nem megle-
pő, hogy az ilyen csoportok bevett intézménye a 
kiközösítés/kiátkozás//kapcsolatmegszakítás. Ez 
fontos, hogy a csoport megfelelően működjön.

Tárgyilagosan nézve, a legnagyobb veszélyt 
a szektára egy kritikus, kitálalni akaró tag, kilépni 
készülő, elégedetlen hívő jelenti.

13. Ellenségkép/összeesküvés-elmélet

A szekta tanításai vagy a vezér szent, tökéle-
tes, nem lehet benne hibát találni, abszolút igaz, 

az egyetlen igaz út stb. Minden, amit csinálnak, 
tökéletes. Nos, ezekkel és ehhez hasonló kijelen-
tésekkel egy szekta túlvállalja magát.

A vezérnek össze kell ezért fabrikálnia egy el-
lenségképet, bonyolultabb esetben egy komplex 
összeesküvés-elméletet, ami segít megmagya-
rázni a kudarcokat, illetve a szekta elleni támadá-
sokat.

---------------------------------------------------------------

MIT TEHETSZ, HOGY KIDERÍTSD, 
EGY CSOPORT SZEKTA-E?

1. Kérd meg a térítőt, hogy mondjon 3 po-
zitív dolgot a vallásos csoport vezetőjéről! Várd 
meg amíg elmondja! Ez, tulajdonképpen nem is 
lényeges. Ezután kérdezd meg, hogy mi az, amit 
nem kedvel a vezetőben! Figyeld a reakciókat! 
Ha meglepődik, kissé zavarba jön, hebegés-ha-
bogás van és természetesen egyetlen egy dolgot 
sem tud mondani, hanem mindjárt dicshimnusz-
ba kezd a prófétájáról, akkor erősen gyanakodj.

2. Kérdezd meg, hogy ismer-e olyat, aki ki-
lépett a felekezetből? Ha igen, kérd el az illető 
elérhetőségét, mondván, hogy kíváncsi lennél az 
ő véleményére is. Ha erről megpróbál lebeszélni, 
zavarba jön, talán kicsit ingerült lesz az elég gya-
nús. Kérdezgesd, hogy miért baj, ha a széles kör-
ben szeretnél tájékozódni! Figyelj, mert ilyenkor 
kibújhat a zsákból az, amit csak úgy hívok, hogy 
„ellenségkép – összeesküvés-elmélet – az igaz 
csoport” triumvirátus.

Vagyis előjön a betanított szektás magyará-
zat. Ha ilyesmiket ad elő, akkor nagyon valószínű, 
hogy szektáról van szó. Mondd meg, hogy kö-
szönöd a tájékoztatást, és hagyd ott! Ha esetleg 
ugyanezt teljesen függetlenül megcsinálod egy 
másik taggal, és a két „védőbeszéd” egyezik, ak-
kor szinte biztos, hogy szekta. Ugyanaz a betaní-
tott szöveg. Ne hagyd magad behálózni!
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3. Kérdezd meg, hogy van-e a hitelvekben 
olyan, amivel nem ért egyet, ami szerinte hülye-
ség. Ha mindjárt mond valamit, ami szerinte nem 

úgy van, vagy nem tetszik neki, és főleg, ha ezt 
elmondta a gyülekezetben is és nem volt sem-
mi negatív következménye, akkor elég kevés az 
esély, hogy szektáról lenne szó, ugyanis a sza-
bad gondolkozás megengedett. De ha nem tud 
semmit mondani, és olyanokkal jön, hogy eddig 
mindenről, amit a prófétától olvasott bebizonyo-
sodott, hogy pontosan úgy van, még ha először 
hitetlenkedett is és áradozik a próféta képessé-
geiről, írásairól, akkor az nagyon gyanús.

4. Kérdezd meg az illetőtől, hogy vallásában 
vannak-e olyan szentírások, vagy van-e olyan tu-
dás, ami csak beavatottaknak érhető el, egyéb-
ként nagyon titkos. Habár egy ilyen rendszer 
nagyon kalandosnak és izgalmasnak hangozhat, 
sokszor pont az a célja, hogy rétegeket hozzon 
létre a felekezetben, ahol is befelé haladva na-
gyobb és nagyobb áldozatokat kell hozni a titkos 
tudásért cserébe. Ez mindenképpen gyanús.

5. Legyél gyanakvó! 
Ne tévesszen meg az, hogy nagyra becsült, 

intelligens emberek is vannak a csoportban. 
Ugyanis a szektába való bekerülés nem az intelli-
gencián múlik, hanem azon, hogy tájékozott-e az 
illető a szektákkal kapcsolatban, illetve megtalál-
ják-e az illető gyenge pontjait, amelyek révén ma-
nipulálhatják. Az iskolázottság és az intelligencia 
itt semmit nem jelent.

Az se tévesszen meg, hogy az ott lévő embe-
rek idealista, jóravaló emberek. Éppen ezért ke-
rültek be a szektába.

Sajnos nagy általánosságban elmondható, 
hogy az ilyen embereket könnyebb behálózni, 
mert alapból tenni akarnak valamit a világért, és 
ott úgy érezhetik, hogy végre megtalálták, amit 

kerestek. Számtalan kilépett tag meséli el, hogy 
amikor belépett az aktuális csoportba azt gon-
dolta, hogy itt végre egy jó közegben van és te-
het valami igazán értelmeset, aztán évek múlva 
fedezte csak fel, hogy nagyon sok helyen csúsz-
tatás van, vagy korrupció, és a dolog valójában 
nem úgy van, mint ahogy ezt lefestették neki.

------------------------------------------------------------

MIT TEHETSZ, HA EGY ISMERŐS, CSALÁDTAG 
EGY SZEKTA TAGJA?

Először is szögezzük le, hogy ha odamegyünk 
az illetőhöz, és felsoroljuk a vallásos csoportjának 
minden negatívumát, az nem segít.

Sőt, valójában a beépített teóriák, védelmi 
rendszerek miatt még makacsabb lesz az illető. 

Az adott személlyel való kapcsolatunkat is 
kockára tesszük így, ugyanis ennek hatására el-
lenségnek tekinthet minket és megszakíthatja ve-
lünk a kapcsolatot.

Minden családtagnak, akinek a hozzátartozó-
ja szektában van, azt javaslom, hogy váltson tak-
tikát! Ne mondjon semmi negatívat! Ne hozza 
szóba a szektát, amikor találkoznak! Ne kritizálja! 
Viszont lépjen versenyre a csoporttal és őszintén 
érdeklődjön, gondoskodjon az illetőről! Töltsetek 
együtt minőségi időt, amikor csak lehetséges!

Ugyanis a szektától törődést kap. Ha otthon 
mindig csak a fejéhez vágnak dolgokat, és emiatt 
ott rosszul érzi magát, nem kell csodálkozni, hogy 
még erősebben fog kötődni a gyülekezethez, 
ahol úgy érzi megbecsülik. Ez alapvető.

Két további megközelítési mód, ami még 
segíthet:

1. Elevenítsd fel benne a szekta előtti szemé-
lyiségét! Beszéljetek kellemes emlékekről, a be-
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lépés előtti időkről! Menjetek el olyan dolgokat 
csinálni közösen, amiről tudott, hogy szerette csi-
nálni, mielőtt a felekezet tagjává vált! Próbáljunk 
találkozni olyan ismerősökkel, akikkel az illető jó-
ban volt a belépés előtt! Ez egy „lassú víz partot 
mos” folyamat, de hatásos.

2. Egy szektatag nem képes objektíven rá-
nézni a saját csoportjára, a visszásságokra, illetve 
nem engedheti meg magának, hogy beismerje: 
tévedett. Túl sok időt és energiát fektetett bele, 
hogy ezt elismerje. Ellenben, amikor egy másik 
szektáról van szó, azt rögtön meg tudja kritizálni 
és értetlenkedni, hogy hogy tud valaki azzal fog-
lalkozni.

Ezért hasznos, ha csak általában elérjük, hogy 
a szektatag információkat szerezzen más szekták-
ról. Egy idő után kezdi majd észrevenni a közös 
jellemvonásokat, és a betanított védelmi rend-
szeren lyukak keletkeznek.

De ismétlem, semmiképpen se támadjuk az il-
letőt vagy a szektát, mert az csak erősíti a védelmi 
pajzsot! Az egyetlen kivétel ez alól, amikor az ille-

tő még csak ismerkedik a dologgal. Akkor viszont 
mindent bele! De akkor is csak tárgyilagosan, ud-
variasan! Nem az illetőt kell támadni, hanem a 
szekta visszásságaira felhívni a figyelmét!

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

https://in-my-backpack.com/
https://in-my-backpack.com/
https://cspm.hu/friss-lapszam/


https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/referenciak/
https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
https://www.kalandorkiralyno.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./III.

Szeretem azt a délutáni repülőjáratot, amivel 
Dubaiba szoktam repülni.

Estére ér ez a járat Dubaiba, amikor már fényár-
ban úszik minden és gyönyörűen látható, ahogy a 
kivilágított utakon száguldoznak az autók.

Igen! Valahogy olyan jó látni ezt a pulzáló éle-
tet, ahogy egy bonyolult és összetett hálózaton 
keresztül mindenki halad előre és követve az útját 
elér a céljába.

Hat sávos utak, 4 sávos körforgalmak és tucat-
nyi ponton kapcsolódó elágazások és ezek mind-
mind teli autókkal, haladással és lendülettel.

Egy bonyolult és komplex hálózat a haladás 
szolgálatában.

Valahogy így működik az agyunk is.
Elképesztő tempó és komplexitás a haladás 

szolgálatában.
Talán az Expo 2020 legzseniálisabb tisztelgé-

se az emberi elme működése előtt a hatalmas 
emberi agy és az oda felfestett vizuális kivetítés 
volt, ami ezt a csodát bemutatta és méltó monu-
mentumként oda a hatalmas tér középre berakta, 
hogy felnézhessünk és csodálhassuk agyunk mű-
ködésének csodáját.

“Elménk kietlen sivatag 
egy jól felépített, komplex 
gondolkodási struktúra nél-
kül.”
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Ez a kép van a fejemben, ez a kép jut mindig 
az eszembe, amikor gondolataink bölcsőjéről, az 
agyunkról kezdek el gondolkodni.

Egy hálózat, ami dinamikusan fejlődik, ha tu-
datosan fejlesztjük.

Egy hely, ahol az új élmények és tudatos gon-
dolkodás nyomán új kapcsolatok jönnek létre, 
egyre komplexebbé és több ponton kapcsoló-
dóvá téve a hálózat csomópontjait.

Ezt teszi a gondolkodás velünk!
Ezt teszi a tudatosan használt 

elme velünk!

Hálózatot építünk, gazdagítjuk 
kapcsolati struktúránkat, ami által 
egy egyre komplexebb és finomabb 
hangolású rendszer jön létre, amin 
szabadon száguldozhatnak a gon-
dolatok!

Ahonnan az egy pontból kiinduló gondolat 
nehézség nélkül mehet sok irányba anélkül, hogy 
zsákutcába futna.

Ahonnan a komplex hálózat fejlesztése és 
nem kényszerű megoldás szülte félmegoldások 
keresése a fejlődési opció.

“30 évvel ezelőtt - mesélte egy régen Duba-
iban élő jóbarát - lakást kerestünk. És ajánlottak 
egyet a mostani Dubai Mall környéken. Akkor ott 
nem volt más, csak sivatag és oda a semmi köze-
pére ugyan ki költözne szívesen! Nem is fogadtuk 
el ezt az ajánlatot!”

Ma a Dubai Mall környéke már - nyilván - nem 
sivatag, hanem egy élettől pulzáló ultra posh 
hangulatú hely, ahova bárki szívesen beköltözne 
és részese lenne a hely kínálta luxusnak!

Grandiózus tervek megvalósult helye lett az 
egykori sivatag a tudatos építkezéseknek köszön-
hetően!

A tudatos gondolkodás által így tudjuk elménk 
üres és meddő voltát valódi oázissá, a gondola-
tok szárba szökkent élettől és pezsgő gondolat-
folyamtól átitatott helyévé varázsolni!

Mert tudatosan kell - csak - építeni!

“A probléma az az ajtó, amire a STOP felirat 
van kirakva, jelezve, hogy innen tovább út nin-
csen, indulj el másfele, s felejtsd el, hogy valaha 
is erre vezetett utad.”

De a fogyasztói társadalom szemlélet mire tanít?
Mi az egyetlen és mindenható üzenete és egy-

szerű működési módra sarkalló sugalmazása?
“Nincs megoldás!”
Ha probléma, megoldásra szoruló helyzet ke-

rül eléd, egyszerűen fordíts neki hátat és indulj el 
új úton!

“Dobd ki!”
Ami már nem ideálisan működik, azt egyszerű-

en ki kell dobni! Ne menj közel hozzá! Ne akard 
megérteni, hogy mitől nem működik már ideáli-
san! Ne akard látni, hogy mekkora a baj az adott 
dologgal! Ne akarj azon gondolkodni, hogy ho-
gyan lehetne megjavítani!

Egyszerűen csak dobd ki, hagyd magad mö-
gött és szerezz egy újat magadnak!

„Amit globálisan legalizálnak, azt lokálisan 
felszabadítóan könnyű beépíteni önmagunkba, 

kikapcsolva önvédelmi reakcióinkat, ami 
megvédene a jelen könnyebbsége okozta 

hosszútávú károktól”

“Hozd vissza! Kicseréljük!”
Melyik márkának van szerviz háttere?
Nagyjából egyiknek sem, mert nem éri meg! 

Nem éri meg, mert nem költséghatékony.

„Melyik márkának van szerviz háttere?
Nagyjából egyiknek sem, mert nem éri meg! 
Nem éri meg, mert nem költséghatékony.”
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Nem éri meg, mert túl nagy infrastrukturá-
lis hátteret követelne meg - nagyon jól képzett 
szakembereket, akik a problémamegoldás széles 
spektrumán biztonsággal mozognak.

Nem éri meg, mert túlzóan sok időt vinne el 
egyedi problémák megoldása, ami aránytalanul 
sok erőforrást emésztene fel és egy egyénre/
egyéni problémára fordított idő és energia arány-
talanul nagy befektetés a várható megtérüléshez 
képest.

Sokkal egyszerűbb, hatékonyabb és költség 
kímélőbb a futószalagon gyártott új üzembe he-
lyezése a régi rossz darabok helyett.

Az, hogy mekkora relatív környezeti terhelést 
jelent a kidobásra szánt “hulladéknak” minősített 
dolgok halmaza, az már senkit nem érdekel, hi-
szen szemétbe dobásukkal leradíroztuk őket a 
felszínről, nem létezőnek átminősítve őket - és így 
már dolog sincs velük hivatalosan!

De mi van akkor, amikor átültetve ezt a fogyasz-
tói társadalom szemléletet, ezeket az alapelveket 
embereken kezdjük el használni?

Mindenki kidobható lesz, akibe csak egy pici 
energiát is kellene fektetni!

Mindenki átmeneti lesz, mert pontosan lehet 
tudni, hogy csak idő kérdése, hogy mikor jön el 
a pillanat, mikor a másik ember már nem az a tö-
kéletes gyári állapotú felület lesz, akivel minden 
rendben megy!

És nyilván le kell cserélni, hiszen megoldás hí-
ján a problémával nem tudnak mit kezdeni.

Nem is kezd az ember ilyen irányba építkezni 
elméjében. Nem kezd el hálózatot építeni a meg-
romlott, megjavításra szoruló dolgok rendbe té-
telére, helyre hozatalára.

Nem kezd el az ember erőfeszítéseket tenni 
és tudatos építkezés által rend-
szert kiépíteni arra, hogy hogyan 
lehet megérteni a másik fél visel-
kedését és a kialakult problémát 
ilyen szemlélettel szemlélve lépé-
seket tenni az optimális állapot 
visszaállítására.

Nem tudnak a gondolatok elin-
dulni egy olyan úton, ahol nem lett számára úthá-
lózat kialakítva és ahol elszántság sincs arra, hogy 
az új élmények és megtapasztalások hatására 
elinduljon egy tudatos építkezés, amiből egy új 
rendszer tud kiépülni.

Marad parlagon az elme ezen része, hiszen az 
a globális sugalmazás, hogy erre utat építeni és 
erőfeszítéseket nem kell tenni! És ez a szemlélet 
– amin nincs fókusz abba energia sem kell alapon 

„Mindenki kidobható lesz, akibe csak egy pici 
energiát is kellene fektetni!”
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– egyre érzéketlenebbé teszi az embert és lassan 
már észre sem veszi, hogy valójában miről mond 
le. Hogy az életét milyen szűk pici térre szűkíti le, 
hogy a szabadon száguldó hat sávos utak helyett 
szűkösen létező egyirányú utakba kényszeríti 
bele önmagát …

És ha tudom, hogy legális a nem tökéletestől 
megszabadulni, ha globálisan elfogadott, hogy 
nincsen megoldás a problémákra és még meg 
sem kell kísérelni azokat megoldani, hiszen nin-
csenek globális és így egyéni szinten sem kidol-
gozott megoldási sémák, így kötődni sem kell 
elkezdeni. 

Minden, ami ideiglenes, arra nem kell vigyázni!
A gyász az az ár, amit a szeretetért cserében 

fizetünk…
Minden, amire mint valami átmeneti entitásra 

gondolunk, ahhoz nem kell és nem is fogunk kö-
tődni.

És ha nem kötődünk, akkor felelősséget sem 
fogunk az adott dolog/ember iránt érezni, így azt 
könnyen magunk mögött tudjuk majd hagyni, azt 
érzelemmentesen tudjuk eltávolítani magunktól 
figyelmen kívül hagyva minden emberi érzelmet.

Amihez nem kötődünk azt könnyen tudjuk tár-
gyiasított minőségben tartva egy egyoldalú vi-
szonyt felállítva használni.

Egyoldalú viszony, aminek a lényege, hogy te 
az én szolgálatomba állítható vagy és ameddig 
hasznom van belőled, pont addig foglak használ-
ni téged.

Nekem jó, te meg érdektelen vagy emberi mi-
nőségedben számomra!

Csak egy hordozó felület vagy, amiben szá-
momra értékes dolgok vannak, amit onnan ki-
vehetek magamnak és amikor kifogy, mint por-
hüvelyt eldobhatom a számomra értéktelen és 
kiüresedett korpuszt.

Ilyen a hétköznapi bántalmazások dinamikája.
És erre szoktam viccesen azt mondani, hogy: 

”Kedves Elon Musk! Építs nekem egy űrhajót, 
amivel jó messzire mehetünk! Magányos hely lett 
a Föld, céltalanul bolyongó emberek hada lakja 
ezt a bolygót. Kell egy új hely egy új kezdetnek!

Ezért kell a galaktikus logóm és benne a 
szlogenem - Solumination - az emberi kapcsola-
tok új univerzuma.”
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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! 
– – Szerinted érted rajongtak már? Szerinted érted rajongtak már? 
– a hétköznapi rajongás lélektana– a hétköznapi rajongás lélektana

PÁLI PATRÍCIA

„A rajongás egy olyan mély elköteleződés, ahol mágnesként vonz magához egy, 
a rajongás tárgyaként kiválasztott ikon.”

Ha feltenném azt a kérdést, hogy: ”Te voltál már rajongás tárgya?” - te mit felelnél?
Egyszer volt szerencsém néhány órát édes kettesben tölteni Szilágyi Jánossal - igen, a nagy 

rádiós és tévés legendával!
Egy cikkhez szakértettem neki, szóval nem csak jelen voltam, hanem picit okos is lehettem 

és mesélhettem neki olyan dolgokról, amiben én voltam a jártasabb!
Igazi jutalomjáték volt ez nekem, had ne mondjam!

„You are my sunshine, my only sunshine
You make me happy when skies are gray
You’ll never know dear, how much I love 
you
Please don’t take my sunshine away
I’ll always love you and make you happy,
If you will only say the same” 
– Johnny Cash: You are my sunshine
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És túl ezen a nagyon személyes emléken egy 
valami biztosan eszembe jut Szilágyi Jánossal 
kapcsolatban!

“Kincs vagy giccs?!”
Valódi érzelmeket megmozgató és őszinte 

kötődésre érdemes entitás vagy olcsó lom, ami 
megérett a végső útjára?

“A rajongás ott kezdődik, amikor értéket kezdünk 
valakinek vagy valaminek tulajdonítani.”

Szilágyi János mesélt vidéki útjairól, amikor 
öreg házak, öreg falai között és padlásai mélyén 
megbújó giccseket felkutató körútján volt és ami-
kor nem várt történetek közepére csöppent végül!

Történetek könnyekkel és mély emberi érzé-
sekkel átitatva, falakra szögelt giccs style falvédők 
árnyékában!

Mert, hogy a hétköznapi rajongás valahonnan 
pont innen indul!

Mert, hogy a rajongás lélektana pont az ilyen 
történeteken keresztül érthető meg a legszebben!

A szubjektív viszonyulás és érzelmi töltet tesz 
valamit értékessé vagy értéktelenné!

Az egyén ruházza fel - saját érzelmi viszonyulá-
sa által - egy szubjektíven relatív értékkel az adott 
dolgot vagy embert!

És ezzel már meg is valósul a rajongás ténye!

„Kaptam - választottam - kiválasztottak - ez 
a rajongás 3 fő dinamikai mozgatórugója.”

Hétköznapi rajongásainknak 3 nagy színtere 
van, melyek különböző kötődési struktúrákon 
keresztül szövik át életünket és határozzák meg 
mindennapi létünket.

Ez a 3 forma két nagy csoportra osztható – az 
egyik csoportba tartozik a magánéleti rajongás, 
azaz a családi, rokoni köteléken alapuló rajongás, 
valamint a baráti kötelék adta rajongás, míg a má-
sik csoportba a business jellegű rajongás tarto-
zik, valamilyen szakma, business képviselője iránt 
táplált lelkesedés.

A magánéleti rajongás esetén – optimális 
esetben – egy kölcsönösségi helyzet alakul ki és 
egyszerre tapasztalhatja meg az ember, hogy ra-
jongás és rajongás tárgyának lenni kétirányú álla-
potát, ami zárt rendszert idéz elő, így fenntartva a 
rajongás állapotát. Egyszerre kap és ad egy ilyen 
helyzetben a résztvevő.

Egyszerre tapasztalja meg, hogy milyen valakit 
különlegesnek látni és milyen különlegesnek len-
ni egy másik ember szemében.

Kölcsönösen privilegizált helyzet, mely egymás 
életében megélt unikális helyzet teszi egyre szoro-
sabbá a kötődést, az egymás iránti rajongást.

A business rajongás esetén egy mestersége-
sen fenntartott érdeklődés van, aminek a háttere 
egy üzleti érdek, azaz, hogy ameddig fennmarad 
a kötődés, addig a rajongás tárgyát képező busi-
nessnek haszna származik a rajongóból – addig 
hűséges hozzá és nem pártol át a konkurenciához. 
És pont ezen egyoldalú voltánál fogva a rajongás 

tárgyát képező üzlet részéről lehet egy folyama-
tos lépéselőny kényszert látni, egy folyamatos és 
tudatos tervezést, amivel a rajongót a business 
saját útján tudja tartani és a fókuszt folyamatosan 
magára tudja vonni. Ezzel nem hagyva, hogy más 
irányába tekintgessen ki a rajongó.

Van ebben egy versengő feeling, ami furcsa 
módon pozitív érzésként csapódik le a rajongó-
ban, hiszen bár tisztában van vele, hogy erőfor-
rásaiért megy a versengés – hogy a játék vége, 
hogy az ő pénztárcája fog kinyílni és anyagi ja-
vakat szolgáltatni a rajongás tárgyát képező busi-
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ness számára – de ezt a tényt el tudja halványítani 
annak a dedikált figyelemnek a vonzó súlya, amit 
kitartóan és konzekvensen ad a rajongás tárgyát 
képező üzlet.

 
Hogy milyen alapelven működik ez a három 

hétköznapi rajongási felület?
Hogy milyen tükröt mutat számunkra, amin ke-

resztül magunkat látva rajongást kezdünk érezni 
a tükröt tartó emberek irányába?

 
1) A legszorosabb érzelmi alapon a kötődé-

sen alapuló családi, rokoni kapcsolatok 

„Hogy ne vesszek el a világban?”

A túlélést szolgálja és világnézeti alapot ad a 
rajongás kezdeti és legelső formája, amit életünk 
legelső pillanatában megkapunk a környezetünk-
től, a családunktól, szüleinktől, rokonaiktól.

Ezt a közeget kapja az ember és vele együtt az 
érzést, amit a körülötte lévő emberek sugároznak 
felé – a szeretetet.

Az érzést, hogy van egy olyan biztos hely a vi-
lágban, ahova mindig vissza lehet térni.

Az érzést, hogy van egy olyan biztos hely a vi-
lágban, ahol fontos és helye van az embernek.

Az érzést, hogy van egy olyan biztos hely a vi-
lágban, amit olyan emberek laknak, akik szeretet-
tel fordulnak az illető irányába.

Ez a rajongás bölcsője és ősi mintája, ami 
megteremti annak az alapmintázatát, hogy az 
ember merjen és tudjon nyitni a világ felé és új 
kapcsolatokat megtalálva bővítse azon emberek 
körét, akikért rajongani lehet, akik rajongani tud-
nak érte.

Innen, ebből az origóból tanulja meg és kap 
egy képet arról, hogy hogyan és miként lehet 
érte rajongani.

Hogy milyen értéket tud képviselni egy másik 
ember számára.

Hogy mik azok a tulajdonságai és erényei, ami 
alapján dedikált figyelmet és helyet érdemel egy 
másik személy életében.

Az itt kapott alaptudás, mondhatni önisme-
reti térkép alapján fog elindulni a világba és túl, 
a szűk család adta pici buborékból kilépve egy 
szélesebb perspektívába kezdi el megtalálni a 
világban azokat – az addig ismeretlen – embere-
ket, akik aztán rajonghatnak – és akikért viszont 
rajonghat – majd érte.

 
2) A szerzett és önként választott baráti kap-

csolatok

„Hogy definiáljam a helyem a világban és hogy 
találjam meg a biztos közeget önmagam

számára?”

A baráti kapcsolat lenne az a legszabadabban 
választott emberi viszony, amiből sok rajongási 
forrás fakadhat.

Egy olyan pozitív lendületre építő helyzet ez, 
ahol az elsődleges rajongási csoporttól – azaz a 
családtól – kapott kép még gazdagabbá és pon-
tosabbá válik.

A családtól kapott éntérkép alapján indított 
keresés és útkeresés során már olyan irányokba 
indul el az ember és lesz nyitott a külső jelzések-
re, melyek a megtapasztalt rajongásra érdemes 
vonásaira reflektálnak – így szűrve és tudatosan 
nyitva a környezetből érkező új impulzusokra.

Ad egy hatalmas magabiztosságot, hogy az el-
sődleges szocializációs közegében, a családban 
megtanulja, hogy érte rajongani bizony lehet és 
lesz ehhez egy pontos térképe.

Így lehet kilépni a világba és elkezdeni felku-
tatni azokat a potenciális alanyokat, akikkel to-
vább bővül a rajongói kör. Azokat az embereket 
fellelni, akik az értéket meglátva benne széle-
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sebbre tárják a rajongásban eltöltött perceinek 
a számát.

Az egymáshoz való kölcsönös kötődés és egy 
még jobban és szélesebb perspektívában meg-
élt valahová tartozás érzése.

Az ezen a ponton kapott rajongási impulzusok 
ezt adják az ember életéhez.

 
3) A megszólítás által létrejövő business 

kapcsolatok  

„Hogy kiszolgálják az igényeimet és a „fizetett 
figyelem által” én kerüljek a középpontba.”

Aki tudja, hogy érte rajongani bizony lehet, az 
határozottan és tudatosan ki tudja azon igényeit 
is fejezni, hogy mivel lehet őt „elcsábítani”, mivel 
lehet őt úgy körberajongani, hogy azért majd ő 
anyagi áldozatokat is hajlandó legyen meghozni!

Mert, hogy ezen elcsábított rajongás által, ami-
ért az ember áldozatokat képes hozni, nyer egy 
olyan különleges dolgot, amivel egy magán hor-
dott jelként definiálhatja még pontosabban ön-
magát és hovatartozását.

Ez a business alapú rajongás kétirányú hatása 
és lényege.

Mi az a gomb, amit finoman nyomva materi-
alizálható, formába önthető javakba térül meg 
minden hozzám intézett szép szavad? Minden tu-
datosan felépített, a csábítás útján végigvezetett 
és felhasználásba kifutó „téged körberajongalak, 
hogy engem válasszál” folyamat.

Érdek alapú viszony, ahol az adás célja a több-
szörösen visszakapott hasznon alapszik.

Tudatosan felépített marketing gépezet és 
pontosan meghatározott célcsoportra szabott 
tervezés, ahol a csábításra szánt szavak célja nem 
önzetlen, hanem business alapú érdeken alapul, 
aminek csábításába szívesen belefeledkezik az 
ember.

A család pici zárt buboréka.
A baráti kör szélesebbre tárt perspektívája.
A business rajongás globális beágyazottsága.

A rajongás hármasugrása, ami alatt az ember 
megtapasztalja, hogy milyen, mikor érte rajonga-
nak és ezen rajongás által, ennek tükrében ön-
magát visszalátva definiálja önmagát és helyét a 
világban!

Ha feltenném a kérdést, hogy érted rajong-
tak-e, te mit válaszolnál?

Te miért tudtál különleges lenni emberek szá-
mára?

Milyen tükröt tartottak ezek az emberek, ami-
nek képébe belefeledkezve megélhetted azt az 
unikális voltodat, amit csak és kizárólag ezen em-
berek rólad kialakított perspektíváján keresztül 
élhettél meg?

Rajongtak-e már úgy érted, hogy megérez-
hetted, milyen igazán különlegesnek lenni valaki 
számára, egy világot jelenteni egy másik ember 
számára?

https://www.kalandorkiralyno.com/


https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/referenciak/
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cselekedj
 helyesen!
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AKI FELÉBRESZTETTE
AZ ALVÓ SÁRKÁNYT

Marina Abramović portré

Biztosan sokak számára ismerősen cseng egy bizonyos cikk, ami 
egy különös pszichológiai kísérletről szól, melyben adott egy fiatal 
lány, aki 6 óra időtartamára felment mindenkit minden felelősség 
vádja alól, ez alatt a 6 óra alatt ugyanis a kísérletben részt vevők azt 
tehetnek vele, amit csak akarnak, mindenféle következmény nélkül. 
Egy erről szóló cikk olvasásakor találkoztam először Marina Abra-
mović nevével, akit, mint kiderült, a világ legnagyobb performansz 
művészének tartanak - és egyúttal itt világlott fel előttem az is, hogy 
a fentiekben említett kísérlet sem kísérlet valójában, hanem egy 
performansz. Méghozzá olyan performansz, ahol maga az előadó a 
tárgy, az eszköz, a nézőközönség pedig aktív részvevőként be van 
vonva a történésekbe. 

SZÁSZ DÁVID
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Nos, egy érdekes és felkavaró cikknél - mint 
kiderült - lényegesen többet lehet elmondani az 
idén 76 éves Marina Abramovićról. Mi több, an-
nak ellenére, hogy a performanszművészet, és 
általában a modern, absztrakt művészet iránt ke-
vésbé vagyok fogékony, munkássága, gondolatai 
és személyisége olyan mély hatást gyakoroltak 
rám, hogy hetekig bújtam, és tanulmányoztam 
a vele kapcsolatos irodalmat, különféle cikkeket, 
néhány igencsak tabudöntögető videót, melyből 
jópár az interneten is fellelhető. 

Be kell vallanom, nagyon nehéz, mondhatni 
embert próbáló feladat lesz őt “közel hozni” a 
nagyközönséghez, akár csak jelen magazin olva-
sóihoz is. Mert mindaz, amit Marina Abramović 
képvisel és megvalósít, a legfinomabb kifejezé-
sekkel élve is “kellemetlen”, “tabudöntögető”, 
“kegyetlen”, “nem evilági”, egyesek szerint egye-
nesen felháborító, és taszító, és ezek csak a leg-
kíméletesebb jelzők amivel Abramovićot és mun-
káját élete során sokan illették. 

Jelen cikk megírására azonban épp az a je-
lenség sarkallt, amit látván feltettem magamnak 
a kérdést: a fent említett kísérletben VALÓBAN 
Abramović volt a tárgy? És nem a közönsége, aki-
ket mindvégig az orruknál fogva vezetett? Tudta 
vajon előre, mi lesz az igencsak kockázatos, sőt 
valójában életveszélyes előadás kimenetele? 
Önigazolást keresett egy feltételezésére, vagy 
előttünk, az emberiség előtt járt tíz lépéssel - már 
akkor is - és olyan sikerrel tartott elénk görbe tük-
röt a végén, hogy a meghasonulás katarzisában 
tehetetlenebbnek bizonyultunk még nála is, aki 
6 órán át ki volt szolgáltatva nekünk, és eme iszo-
nyatos felismerés elől mást sem tudtunk, mint 
hanyatt homlok menekülni? Az említett jelenség, 
melyre fentebb utaltam nem volt más, mint a 
kommentszekció, és annak tartalma egy, a fenti 
“kísérletről” szóló Facebook posztban. Az a mér-
hetetlen - leginkább értetlenségből, és tájékozat-
lanságból fakadó - düh, és zsigeri gyűlölet, ami 

Marina Abramović személye ellen irányult (hang-
súlyozom még csak nem is a különféle minősít-
hetetlen emberi kegyetlenségeket rajta elkövető 
résztvevők ellen), egészen megdöbbentett. 

Néhány együttérző hangvételű kommentre re-
agálva egy “hölgy” (valakinek az édesanyja, nagy-
mamája, felesége) okítólag közölte, hogy ameny-
nyiben a kommentelők ismernék Marina “viselt 
dolgait”, egyenesen felnégyelnék, felakasztanák, 
kinyúvasztanák, és joggal. Másvalaki sátánistának 
nevezte Abramovićot, és hozzátette, hogy bár ott 
lett volna az említett kiállításon, mert akkor a tisz-
teletre nem méltó művésznő “már nem élne.” 

Nos, mindezeket látván rádöbbentem, hogy 
habár embert próbáló és testileg-lelkileg pokoli 
6 óra lehetett hősnőnknek kiállni a saját magára 
vállalt megpróbáltatásokat, (az előadást követő-
en a szállodai szobájában azt is észrevette, hogy 
pár hajtincse megőszült) a végén mégiscsak ő 
nyert. 

Ezzel az előadással többek között azoknak az 
embereknek tartott tükröt, akik pl. a 2.világhábo-
rú előtt tisztes, becsületes, törvénytisztelő, gyer-
mekeikkel a tisztáson hancúrozó, életet tisztelő 
polgárok voltak, majd pedig parancsot teljesít-
ve embermilliókat küldtek a gázkamrákba, vagy 
épp a Gulagra. Akiknél teljesen elkülöníthető volt 
egymástól a két szerep, miszerint egyik nap a kis 
tejfölszőke Franzi fejét simogatták otthon, majd 
másnap az erdőben csontvázzá fogyott - és a 
helyzetből adódóan áldozatszerepbe kényszerült 

- védteleneket géppuskáztak bele az előtte velük 
kiásatott gödrökbe, pusztán, mert megtehették. 

A Rythm 0 előadás kezdete

A Rythm 0 előadás a végkifejlethez közel
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A performansz arról is szólt, mit teszel meg, ha 
megteheted, mindenféle következmény nélkül. 
Mivé változik át a kisember, ha korlátlan hatal-
mat kap a kezébe, és nem fenyegeti semmiféle 
retorzió utána? Az előadás mindezek mellett egy 
másik aktuális - bár akkortájt még ritkán hangoz-
tatott - témát is reflektorfénybe helyezett, mely 
téma pedig a nők tárgyiasítása, mellyel Abramo-
vić - kiváltképp pályája kezdeti éveiben - gyakran 
találkozhatott. 

“A Rhythm 0 egy nagyon érdekes alkotás, mert 
addig mindenki arról beszélt, hogy a performansz 
nem művészeti forma, hanem baromság, színtisz-
ta exhibicionizmus – és csak arra megy ki a játék, 
hogy a művész meztelenkedhessen.” - emlékszik 
vissza Abramović - “Én ott voltam teljesen felöltöz-
ve, 72 tárggyal az asztalon, melyekkel bánthatnak 
vagy épp örömet szerezhetnek nekem, és a nyilvá-
nosság teljesen szabadon megtehette, amit csak 
akart. És erre mi történt? Elszabadult a pokol. Csak 
azért nem erőszakoltak meg, mert a feleségeikkel 
jöttek! Amit megtudtam, az az volt, hogy... ha a 
közönségre bízod magad, akár meg is ölhetnek.... 
Fenyegetett helyzetben éreztem magam: levágták 
rólam a ruháimat, rózsatövist döftek a hasamba, 
egy ember a kezemhez ragasztotta a kellékként 
szolgáló töltött pisztolyt, majd a fejemhez irányí-
totta. Más valaki egy késsel belevágott a nyakam-
ba, és ivott a véremből. Pontosan 6 óra elteltével, 
ahogy terveztem, alaposan megtépázva, és köny-
nyes szemmel felálltam és elindultam a közönség 
felé. Mindenki hanyatt homlok menekült előlem, 
hogy elkerülje az esetleges konfrontációt.” 

Fájdalmas gyermekkor

Marina Abramović 1946-ban született Belg-
rádban, az akkori kommunista Jugoszláviában. 
Olyan közegből jött, ahol a fájdalom - legyen szó 
testi vagy lelki fájdalomról - mindennapos volt 
számára. Apja háborús hős volt, a Partizán Hadse-
reg Első Proletár Brigádjának parancsnoka, édes-
anyja pedig a partizánok őrnagya, mindketten 
elkötelezett kommunisták.

“Mindig azt mondom: minél gyötrelmesebb a 
gyerekkor, annál jobb lesz a művész, mert ugyanis 
van min dolgoznia. És nekem elég nehéz gyerek-
korom volt! A boldogságot - ebben az értelem-
ben - nem tartom ideális állapotnak egy művész 
számára, mert ha boldog vagy, a világon semmin 
nem akarsz változtatni, míg a művészet pont en-
nek az ellenkezőjéből táplálkozik.”

A kislány 
Marina korán 
é rd e k l ő d é s t 
mutatott a mű-
vészetek iránt, 
és első ízben 
a festészettel 
próbálkozott. 

“14 éves 
k o r o m b a n 
m e g k é r t e m 
apámat, hogy 
vegyen nekem 
olajfestéket – 
emlékszik Ab-
ramović - mert 
az olajfesték 
azt jelentette, 
hogy komoly 
művész vagy. 

Apámat nem igazán érdekelte a művészet, de 
ismerte ezt a katonát, Filo Filipovićot, akiből a 
háború után absztrakt festő lett. Filo eljött velem 
és apámmal a boltba, és vettünk vásznat, olajfes-
téket, gipszet, cementet és sok-sok más dolgot. 
Hazamentünk és megkaptam tőle az első lecké-
met festészetből, amit életem végéig nem fogok 
elfelejteni. Először is kivágta a vásznat, és letette 
a padlóra. Ezután tubusból ragasztót nyomott a 
tetejére, majd fehér festéket, majd sárga festéket 
és sok vörös festéket. Aztán cementet szórt a te-
tejére, és elkezdte locsolni a benzint mindenfelé. 
Végül elővett egy öngyújtót és meggyújtotta az 
egészet, minden szó szerint felrobbant a szemem 
előtt. Rám nézett, és azt mondta: „Ez egy naple-
mente!”  Majd fogta magát, és hazament.

Ez nagyon fontos lecke volt. Ezután sokáig 
vártam, amíg minden megszáradt, mielőtt fela-
kasztottam Filo naplementéjét egy szögre a há-
lószobám falára. Ez augusztus környékén volt, így 
elmentem a szüleimmel nyaralni. Amikor néhány 
héttel később visszatértünk, láttam, hogy a fény 
úgy érte a vásznat, hogy az összes ragasztó, ce-
ment és festék elolvadt, és csak egy halom por 
maradt a padlón. A naplemente emlékén kívül 
semmi nem maradt meg. Nagyon fontos, hogy 
a művészek megtalálják a számukra legmegfele-
lőbb eszközt munkáik elkészítésekor. A festészet 
nagyszerű eszköz, akárcsak a szobrászat, az írás, a 
filmkészítés, a fényképezés. Ezen médiumok bár-
melyike megfelelő – de ezek csak az eszközök. A 
legfontosabb a koncepció, és az, hogy mire hasz-

Marina kislánykorában
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nálod ezeket az eszközöket. Egy jó ötlet kiállja az 
idő próbáját, és felbecsülhetetlen értékű marad, 
függetlenül a technológiai fejlődéstől. Az erős 
gondolatok egyetemesek.”

Marina számára a művészet afféle mentsvár 
volt rideg otthoni környezetével szemben, de 
egyúttal azt is elismeri, hogy ezen hatások nélkül 
nem válhatott volna azzá, aki. 

“Édesapám és anyám teljesen eltérő környe-
zetből származtak. Anyám nagyon gazdag család-
ból jött, és Svájcban tanult; apámék 17-en voltak 
testvérek, hihetetlen szegénységben nőtt fel, és a 
háború előtt börtönben ült a politikai nézetei mi-
att. Apám mindig azt vallotta, hogy a magánéleted 
nem fontos. A fontos az ügy, amiért mindent fel kell 
áldozni. Anyám két eszköze a hihetetlen fegyelem 
és a rend volt. Amikor terhes lett velem, azt álmod-
ta, hogy egy hatalmas kígyót szül. Egy pártgyűlé-
sen volt éppen, amikor elment a magzatvíz, de nem 
akarta otthagyni az ülést, amíg az véget nem ér, 
mert ő elnökölt, ezért végül sürgősségi kórházba 
szállították. Aztán egyenesen az ő anyjához vittek, 
és életem első hat évében vele éltem. A nagyma-
mám az ideje nagy részét a templomban töltötte, 
reggeltől estig. Mélyen vallásos volt, és mélyen 
gyűlölte a kommunizmust. Nála minden a csend-
ről és a szertartásról szólt. A miszticizmusa valóban 
nagyon erősen tetten érhető a munkáimban. Soha 
nem lennék 
az, aki vagyok, 
ha nem így 
alakul. Amikor 
végül vissza-
vittek a szüle-
im házába, ret-
tenetes sokk 
volt számom-
ra, mert ebből 
a csendből az 
ellenkezőjébe 
kerültem.

N a g y o n 
k e g y e t l e n 
gyerekkorom 
volt – gyakran 
m e g v e r t e k . 
Katonai neve-
lést kaptam. Élénken emlékszem, ahogy anyám 
bejött a szobámba az éjszaka közepén, és feléb-
resztett, ha rendetlenül aludtam. Azóta is vigyázz-
ban alszom. 29 éves koromig otthon maradtam. 

Este 10 előtt tudtam csak fellépni, mert addigra 
otthon kellett lennem. Szóval, bármilyen önbántal-
mazást, önmagam megégetését, megsebzését, és 
a hasonlókat este 10 előtt kellett csinálnom!”

Miért választotta Abramović ezt az extrém mód-
szert művészete eszközéül? Nyilván mindenki ho-
zott anyagból dolgozik, ezért kézenfekvő lenne az 
egészet elütni annyival, hogy a gyermekkorában 
elszenvedett traumák folyományaiképp fordult az 
önsanyargatáshoz, és az általa elviselt testi fájda-
lom határainak notórius feszegetéséhez. Egy in-
terjú alkalmával ezzel szemben Marina egy talán 
sokak számára meglepő kijelentést tett, miszerint 
bármi, amit tesz, annak a valódi célja az emberi 
szellem egy magasabb szintre emelése. Kifejtette, 
hogy megveti azt a művészetet, amely kizárólag 
a valóság borzalmainak a bemutatását tűzi ki cé-
lul, hiszen a világban zajló borzalmak jelenlétével 
enélkül is tisztában vagyunk. Ő ezzel szemben arra 
volt kíváncsi, mit tehet, hogy ezt megváltoztassa. 
A Thomas’ Lips című 1975-ös performansz során 
látható önkorbácsolásra így reflektált: 

“Odáig korbácsolom magam, hogy már nem 
érzek fájdalmat. Ez az egész nagyon hasonlít az 
Amazonas rituáléihoz, amelyek hihetetlenül fáj-
dalmasak – megvágják a testüket, szörnyű dol-
gokat művelnek – és miért csinálják ezt? Mert így 
valójában legyőzöd a fájdalmat, áthaladsz rajta 
keresztül egy másik valóságba – a fájdalmat pe-
dig legyőzni annyi, mint megszabadulni a fájda-
lomtól. Szóval, ez az egész darab a fájdalomtól 
való megtisztulásról szól.”

Rythm 5, 1974

Ezen performansz során Abramović az extrém 
testi fájdalom energiáját kívánta újra felidézni egy 
nagy, petróleummal átitatott csillag segítségével, 
amelyet a művész az előadás elején meggyúj-
tott. A lángoló ötágú csillag előtt állva Abramo-
vić levágta a körmét, lábkörmét és haját. Amikor 
mindegyikkel végzett, a levágott darabokat a lán-
gokba dobta, minden alkalommal fénykitörést 
keltve. A kommunizmust jelképező ötágú csillag 
elégetése testi-lelki megtisztulást szimbolizált, 
ugyanakkor múltjának politikai hagyományaira is 
utalt. A megtisztulás utolsó lépésében Abramo-
vić átugrott a lángokon a nagy csillag közepébe. 
A tűz által kibocsátott fény és füst miatt a meg-
figyelő közönség először nem vette észre, hogy 
a művész a csillag belsejében lévő oxigénhiány 
miatt elvesztette az eszméletét. Amikor azonban 

A tinédzser Marina
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a lángok nagyon közel értek a testéhez, és még 
mindig mozdulatlan maradt, egy orvos és mások 
közbeléptek, és kiszabadították a csillagból.

Abramović később így kommentálta ezt az él-
ményt: „Nagyon dühös voltam, mert megértet-
tem, hogy van egy fizikai határ. Amikor a művész 
elveszti az eszméletét, nem lehet jelen, ezért nem 
tud előadni.”

Rythm 2, 1974

A Rythm 5 alatti eszméletvesztése miatt Abra-
mović megalkotta a kétrészes Rythm 2-t, hogy az 
eszméletlen állapotot beépítse egy előadásba. 
A művet a zágrábi Kortárs Művészeti Galériában 
adta elő 1974-ben. Az I. részben, amely 50 percig 
tartott, magába injekciózott egy gyógyszert, ame-
lyet úgy ír le, hogy „katatóniában szenvedő be-
tegeknek adják, hogy megváltoztathassák testük 
helyzetét. A gyógyszer hatására az izmai hevesen 
összehúzódtak, és elvesztette teljes uralmát a tes-
te felett, miközben tudatában volt annak, hogy mi 

történik. Tízperces szünet után bevett egy máso-
dik gyógyszert, amelyet „erőszakos viselkedési 
zavarokkal küzdő skizofrén betegeknek adnak, 
hogy megnyugtassa őket”. Az előadás öt órán át 
tartott, és akkor ért véget, amikor elmúlt mindkét 
gyógyszer hatása.

Abramović végül egyik előadása után késve 
ért haza, és anyja nekitámadt. Ez volt az a pilla-
nat - az akkor 29 éves Marina életében, amikor 
egyik napról a másikra eldöntötte, hogy elhagyja 
a szülői házat. 

Marina és Ulay - A kétfejű test
(1976-1988) 

Egy korábbi, félresikerült házasságból kilépve 
Marina végül Hollandiába, Amszterdamba költö-
zött, ahol nem sokkal később, 1976-ban összeta-
lálkozott későbbi élet- és alkotótársával, a német 
Uwe F. Laysiepen-nel, akit később Ulay néven is-
mert meg a világ. 

Ulay Abramovićot boszorkánynak és túlvilági-
nak találta; még Marina Ulay-t vadnak és izgal-
masnak. Már az első találkozásuk is mesébe illő 
volt: mivel mindketten november 30-án születtek, 
ezért születésnapjuk ünneplése közben sorsszerű 
módon találkoztak össze Amszterdamban. 

A pár innentől kezdve együtt szerepelt, és 
önmagukra egy személyként, „kétfejű testként” 
hivatkoztak. Évekig nomád életmódot folytattak, 
egy olcsó furgonnal utazgatták körbe Európát, 
falvakban és kisebb városokban léptek fel. Mű-
vészeti együttműködéseik illeszkedtek szemé-
lyiségükhöz: olyan előadásokra koncentráltak, 
amelyek bizonytalan kimenetelű, és fizikailag 
megterhelő helyzetekbe sodorták őket, hogy lás-
sák, hogyan reagálnak ők, és közönségük. A tibeti 
buddhista tanban, amely a teozófiával és az alkí-
miával együtt mindkettőjükre hatással volt, a kar-
mikus kapcsolat felismerése természetes élmény, 

Rythm 5

Rythm 2

Marina és Ulay
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nem holmi valószínűtlen, bizarr jelenség. Ettől a 
találkozástól kezdve olyan művészi együttműkö-
désbe fogtak, amely a férfi és női elvek közvetíté-
sére és egyensúlyozására törekszik.

1976-tól kezdődően Marina és Ulay a „Re-
lation Works” nevű előadássorozaton dolgozott. 
Az előadás központi témája a kettő az egyben 
fogalmának misztikus-filozófiai megközelítése, 
az ellentétek kölcsönös egymástól való függése 
– sőt végül az ellentétes erők felcserélhetősége 
volt. 

Ezt a kettősséget a férfi és a nő, a nap és a 
hold, a világos és a sötét, a szubjektum és a tárgy 
kontextusában vizsgálták. 

Az 1980-as Rest-Energy-ben Marina egy íjat 
tartott, Ulay a nyilat, a húrhoz tartva, és Marina a 
szívére célzott; mindketten hátradőltek és moz-

dulatlanul álltak. Ez Hérakleitosz mondásának di-
namikus illusztrációja, miszerint az univerzum egy 
megfeszített íj. Továbbá megtestesíti a férfi-nő 
kapcsolat élet-halál intenzitását. 

Eme művek, esztétikai tisztaságukon és le-
tisztult filozófiai kifejezőképességükön túl figye-
lemre méltó építészeti koreográfiát is magukban 
foglaltak. Ulay és Marina testének elrendezése és 
mozgása a nagy, klasszikus terek kontextusában 
formálódott. Egyes darabok előre meghatáro-
zott, építészetileg rendezett módon futottak és 
ütköztek; mások véletlenszerű mozgási elveket 
követtek, amelyek a folyamat során szorosan köl-
csönhatásba léptek az architektúrával; megint 
mások egy hely monumentalitását hangsúlyozták 
azáltal, hogy a szereplők egy mozdulatlan, ikoni-
kus pózt vettek fel egy középpontban, vagy ten-
gelyen. Ennek a három mintának a kombinációit 
is alkalmazták. 

Ahogy a “Relation Works” előadások folyta-
tódtak, a mozdulatlanság témája egyre meghatá-
rozóbbá vált. Az 1977-es Relation in Time című 
előadás során 16 órán át mozdulatlanul ültek 
egymásnak háttal, a hajuknál összekötözve. („A 
haj egyfajta antenna, mint a fák léggyökerei” – 
mondta erről Ulay.) A közönség megtekinthette 
a mozdulatlanság 17., utolsó óráját. Amit a moz-
dulatlan darabok során kiállítottak, az nem viasz-
mű volt; néma és mozdulatlan emlékművek vol-
tak ezek, mégis forrongtak a bennsejükben zajló 
élettől és érzékiségtől, akarattól és tevékenység-
től. A kiállított tárgy volt az a belső élet, amely lát-
hatatlanul zajlik a mozdulatlan testben – „valami, 
ami létrejön, de láthatatlan marad”, ahogy Marina 
és Ulay leírta.

A buddhista vipassana meditálókhoz hasonló-
an Ulay és Marina is igyekezett mozdulatlanság-
ban maradni, hogy figyelmüket folyamatosan éb-
ren tartsák a jelen pillanatra, ahogy az körülöttük, 
és bennük bontakozott ki.

Rest Energy

Relation in time 
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1980-ban Ulay és Marina a Közép-Ausztrál si-
vatagba utazott, és felkereste az őslakos törzse-
ket. Miután megállapították, hogy az őslakosok 
nem kötődnek hozzájuk, és nem igazán kommu-
nikálnak velük, külön tábort hoztak létre, és há-
rom hónapig elszigetelten éltek a nyári meleg-
ben. Személyes nyitottságukon keresztül kezdett 
kialakulni az, amit sámáni élménynek neveznek: 
a sivatag lett a tanítójuk – amit tanított, és amit 
egyre inkább kezdtek megérteni, az a mozdu-
latlanság, a csend és az éberség. „A sivatagban 
az ember tízszer átgondolja, mielőtt elindulna” 
– mondta Marina. „Egy gyík társasága elég ah-
hoz, hogy megállj, és csak nézd, ahogy lüktet a 
torka” – tette hozzá Ulay. Több hétig ültek némán 
és mozdulatlanul, nem csupán néhány órát na-
ponta, mint a Relation Works előadásain, hanem 
a napok nagy részében. Bárki, aki gyakorolta a 
hosszan tartó néma mozdulatlanságot, ismeri en-
nek gyötrelmes kényelmetlenségét – nemcsak a 
testhelyzet kényelmetlenségét, amikor hosszú 
ideig nem mozdítják, hanem azt az álomszerű, 
mentális diszkomfortot, ami az ember fejében, 
és gondolataiban zajlik: ilyenkor nincs az ember 
jellemének egyetlen boldogtalan foltja, egyetlen 
akaratgyengesége, a személyiség egyetlen rej-
tett szeglete sem, amelyet nem lesz kénytelen el-
képesztő részletességgel és rémisztően hosszan 
vizsgálni. Ez egy sötét utazás, amelynek az em-
ber nem látja a végét, amikor elindul, és a végén 
nem lesz ugyanaz a személy. „A mozdulatlanság 
– mondja Ulay – a legjobb dolog, amit valaha tet-
tem. Mindent szintetizál. Ez a házi feladat.” Miután 
három hónapig tanultak a sivatagtól, Marina és 
Ulay első benyomásukkal ellentétben kommuni-
katívnak találták az őslakosokat.

Valamikor 1984-től egy újabb nehéz és magá-
nyos, közel kozmikus léptékű utazást terveztek, 
melyet 1983-ban jelentettek be, és amely meg-
valósulása esetén kibővítette volna a Relation 
Works egyszerűségét, valamint az építészethez 
kapcsolódó mozgás témáját. Ulay és Marina egy 
éves sétát terveztek a Kínai Nagy Falon – kísérő 
nélkül egyikük a fal egyik végéről, másikuk a má-
sik végéről indult volna. Úgy tervezték, hogy a 
séta után a felénél találkoznak, és ott összeháza-
sodnak.

A vállalkozást The Lovers (Szerelmesek) cím-
mel jelentették be. 

A páros azt képzelte, hogy egyedül sétálnak át 
a hatalmas kínai tájon, a csillagok alatt táboroznak, 
és a végső elkötelezettséggel fejezik be az utazást. 

A Szerelmeseket egy Odüsszeiának és egy olyan 
előadásnak tekintették, amelyben egyedül ők 
lesznek egyszerre játékosok és közönség.

A lelkesen készülődő, és mindig praktikus Ulay 
becsomagolta az egy évre szánt szárított tofut és 
hínárt, a sátrakkal és a kempingkályhákkal együtt. 
Amire azonban a pár kevésbé volt felkészülve, az 
a kínai bürokrácia volt. A pekingi hatóságok ne-
hezen tudták értelmezni a páros utazásának indí-
tékait. Senki nem táborozott, vagy sétált a Nagy 
Falon azelőtt egy úgynevezett „művészeti pro-
jekt” keretein belül. Az engedélyeket és a vízumot 
ezért végül megtagadták. A párosnak azt mond-
ták, hogy túl veszélyes lenne egyedül megtenni 
a sétát, és kísérő személyzetre lesz szükségük. 
Ahogy a telefonhívások, levelek és dokumentu-
mok oda-vissza repkedtek a Kínai hatóságok és a 
művészek között, teltek az évek.

1986-ban Marina és Ulay Kínába utaztak, hogy 
meglátogassák a Nagy Fal egyes részeit, megis-
merkedjenek a tereppel, és találkozzanak néhány 
falusi lakossal, akiknél megszállnak majd. A sétát 
végül a következő évben engedélyezték. Aztán 
megmagyarázhatatlan okokból a hatóságok is-
mét elhalasztották. Ulay csalódottan nyilatkozott: 
„Öt éve élek a fal mellett a gondolataimban. Már 
most úgy érzem, hogy 10-szer végigjártam.” Vé-
gül, miután beleegyeztek abba, hogy részt vegye-
nek egy, a Nagy Falról szóló dokumentumfilmben 
a Kínai Központi Televízió számára, megkapták az 
engedélyt.

Abramović és Ulay 1988. március 30-án kezd-
ték meg sétáikat a kínaiak által csak Alvó Sár-
kány-ként ismert Nagy Fal két végéről. Abramović 
a sárkányfejtől nyugat felé indult el a Bohai-ten-
gernél.

Utazása nagy része fáradságosnak bizonyult. 
Marina ugyanis Kelet-Kína hegyvidékein sétált. 
Ilyen nehéz és megközelíthetetlen terepen min-
den lépésére ügyelnie kellett. Utazása negyedik 
napján, miután olyan csúszós sziklákon araszolt, 
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mint a csiszolt jég, Abramović és vezetője azon 
kapták magukat, hogy ujjbegyüknél fogva lóg-
nak egy szakadék fölött. Otthonokat és istállókat 
talált, amelyeket a kanyargós fal egyes részeibe 
építettek, és más olyan részeket, amelyeket a he-
lyiek bontottak le, akik Mao bátorítására, misze-
rint „öljék meg a sárkányt”, eltávolították az agya-
got és a köveket. Egyszer Abramović azt állította, 
hogy egy kilométernyi emberi csonton gyalogolt 
keresztül. Általában falusi szállókban éjszakázott, 
szállása azonban gyakran kétórás kirándulásra 
volt a faltól. Minden faluban, ahol tartózkodott, 
azt kérte, hogy találkozhasson a falu legidősebb 
lakosával, és osszák meg vele a helyi legendát. 
Ezek elkerülhetetlenül sárkánytörténetek voltak, 
gyakran magához a falhoz kapcsolódtak. 

Abramovićtól ötezer kilométerre nyugatra 
Ulay a sárkány farkánál kezdte sétáját a Góbi-si-
vatagban. Útja nagy részét a kínai sivatagok kö-
zötti túrázás töltötte ki. Abramovićhoz hasonlóan 
magában a falban látott barlangokban élő csalá-
dokat. Néhány éjszakát sikerült a csillagok alatt 
aludnia, legtöbbször azonban Ulay-nek is a közeli 
falvakban kellett megszállnia. Míg a túra puritán 
mivolta felkavarta Ulay lelkét, a bürokrácia és a 
korlátozások miatti megpróbáltatások miatt a 
túra nem az a romantikus tartózkodás volt, amit 
a pár eredetileg megálmodott. A kínaiak, akik 
találkoztak a művészekkel, rendkívül kíváncsinak 
bizonyultak. A városokban és falvakban néma tö-
meg követte őket, bárhová is mentek. Az egyik 
településen falubeliek gyűltek össze, hogy néz-
zék, ahogy Abramović alszik. Amikor felébredt, az 
előző csoportot egy újabb csoport váltotta fel, és 
csendben figyelték őt.

Ulay és Abramović inkább a véletlennek, mint 
az eredeti tervnek köszönhetően találkozott egy 
kőhíd közepén Shenmuban, Shaanxi tartomány-
ban, a Ming-dinasztia idején épült templomok 
között. Miközben szeretettel ölelkeztek, Ulay 
megosztotta Abramović-csal azt a vágyát, hogy 

szíve szerint „örökké” folytatná a sétát. Abramović 
azonban határozottan haza akart jutni. Ulay meg-
jegyzést tett a cipőjére, ami láthatóan bosszantot-
ta; ingerültségére Marina sírni kezdett.

Míg zenészeket, kínai sajtómegjelenést, és 
még tűzijátékot is rendeztek a párnak, hamar ki-
derült, hogy mégsem lesz esküvői szertartás. Egy 
pekingi sajtótájékoztató után külön tértek vissza 
Amszterdamba, és 22 évig nem beszéltek és nem 
is látták egymást. Mi romlott el?

Az alatt az öt év alatt, amíg Ulay és Abramović 
az engedélyekre vártak, életük visszavonhatatla-
nul megváltozott. Munkájuk nemzetközi hírnév-
re tett szert. Abramovićnak elege lett a szegény 
művész szerepéből, ezért üdvözölte a sikert, de 
Ulayt nem érdekelte a hírnév. Az anarchista, aki 
élvezte a magányt, fellázadt az ellen, amit munká-
juk kereskedelmi kiárusításának látott. Egyszóval 
szétnőttek. 

A kínaiak számára a sárkány kedvező szimbó-
lum, amely az erőt, a jó szerencsét és a természet 
elemi erőit képviseli. Kínától eltérően viszont a 
nyugati mitológiában a sárkányt a rosszindulat 
szimbólumának tekintik, pusztító lénynek, akit le 
kell vadászni és el kell pusztítani. Abramović azt 
állította, hogy a Szerelmesek ötlete álmában tá-
madt, egy látomásban, amelyben a pár egy alvó 
sárkányt ébreszt fel epikus sétájuk során. Úgy 
tűnt, rossz sárkányt ébresztettek fel.

Abramovic ismét “szólóban” 

A következő két évtizedben Abramović mun-
kássága egyre nagyobb közönséghez jutott el; 
hírneve egyre nőtt. Munkái megihlették többek 
között Lady Gagát és Jay-Z-t, reklámokat készített 
az Adidas számára, és „a performansz művészet 
nagyanyjaként” vált ismertté.

Az út vége
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A teljesség igénye nélkül ejtsünk szót pár je-
lentős előadásáról. 

Balkán barokk, 1997

Ebben a darabban Abramović véres marha-
csontok ezreit súrolta teljes erőből négy napon 
keresztül utalva az 1990-es években a Balkánon 
lezajlott etnikai tisztogatásra. Ezzel az előadással 
Marina elnyerte az Arany Oroszlán-díjat a Velen-
cei Biennálén.

Abramović a Balkáni Barokkot a boszniai há-
borúra válaszul alkotta meg. Eleinte egyszerűen 
nem tudta rászánni magát, hogy feldolgozza a 
témát, ugyanis az túlságosan személyesen érin-
tette. Végül azonban visszatért Belgrádba, ahol 
interjút készített anyjával, apjával és egy patkány-
fogóval. Ezeket az interjúkat, valamint pisztolyt 
tartó apjáról, és édesanyja üres, majd keresztbe 
tett kezeiről készített klipeket beépítette a műbe. 
Abramović, a felvételen orvosnak öltözve mesél-
te el a patkányfogó történetét. Ami alatt a fenti-
ek zajlottak, Abramović egy nagy halom csont 
között ült, és megpróbálta megtisztítani azokat, 
ami lehetetlennek bizonyult. Ez utóbbi tényt egy 
metaforának szánta, miszerint a háború mocskát 
képtelenség lemosni. 

The Artist is present, 2010

2010-ben, a New York-i Modern Művészetek 
Múzeumában, a The Artist Is Present (A művész 
jelen van) című munkájának retrospektívjén Ab-
ramović napi nyolc órát – összesen 750 órát – ült 
csendben, egy asztalnál. A közönség tagjait felkér-
ték, hogy jöjjenek, üljenek le, és nézzenek a sze-
mébe. Két méter távolságra ültek tőle egy asztal 
másik végén. A fizikai kapcsolatfelvétel nem volt 
megengedett. A műsor egyesek számára spiritu-
ális és katartikus élmény volt, sokan órákig álltak 
sorban azért, hogy néhány percre, illetve néhány 
esetben – a sorban állók bosszúságára – egy egész 
napra leülhessenek Abramović-csal szemben.

Az előadás legkatartikusabb, a Youtube-on 
később közel 20 millió megtekintést elérő jele-
nete azonban az volt, amikor a show nyitóestjén 
Ulay meglepetésszerűen előlépett a közönség 
soraiból, hogy leüljön és szembenézzen egykori 
szerelmével. Idegesen kinyújtotta a lábát, megi-
gazította a kabátját, és ahogy Abramović kinyi-
totta a szemét, mindketten elmosolyodtak, majd 
könnyek szöktek a szemükbe. 22 év után ez volt 
az első alkalom, hogy viszontlátták egymást. Vé-
gül a vérvörös ruhát viselő Abramović áthajolt a 
kétméteres asztalon, és – megszegve az érintés-
mentesség szabályát – megfogta Ulay kezét. A 
bámészkodók tapsolni kezdtek. 

Kettejük közös története sajnos kevésbé idilli 
módon folytatódott: a következő évben Ulay-nál 
nyirokrákot diagnosztizáltak. 2013-ban Dam-
jan Kozole rendező bemutatta a Project Cancer: 
Ulay naplója novembertől novemberig című do-
kumentumfilmjét a művész életéről, munkássá-
gáról és a 2011-es rákdiagnózisról. A film Ulay 
kezeléseit, baráti találkozásait és utazásait követi 
nyomon. 2014-ben Ulay felépült a nyirokrákból, Balkán barokk 

Ulay és Marina találkozása a “The Artist is Present” előadásán 
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2015 novemberében viszont bíróság elé citálta 
Abramovićot, azt állítva, hogy Marina nem fizetett 
neki elegendő jogdíjat egy 1999-es szerződés 
értelmében, amely a közös munkáik eladására 
vonatkozott. 2016 szeptemberében Abramovićot 
kötelezték, hogy fizessen Ulay-nek 250 000 eurót. 
Az amszterdami bíróság ítéletében megállapítot-
ta, hogy Ulay nettó 20%-os jogdíjra jogosult mű-
veik eladása után, az eredeti 1999-es szerződés-
ben meghatározottak szerint, és arra kötelezte 
Abramovićot, hogy fizesse vissza a több mint 250 
000 eurós jogdíjat, valamint további összegeket, 
valamint több mint 23 000 euró perköltséget. 

Ulay 2020. március 2-án halt meg a szlovéniai 
Ljubljanában, 76 éves korában, miután a nyirok-
rák kiújult.

Marina többek között a Marina Abramović Ins-
titute (MAI) létrehozásán dolgozott a legutóbbi 
évtizedekben, mely egy performansz művészetet 
támogató szervezet, középpontjában a perfor-
mansz, a hosszú időtartamú alkotások és az „Ab-
ramovic-módszer” állnak. 

Korai szakaszában ez egy többfunkciós mú-
zeumi tér volt Hudsonban, New Yorkban. Abra-
mović 2007-ben vásárolta meg a telket az intézet 
számára. Az épület 1933-ban épült, és színház-
ként és közösségi teniszközpontként használták, 
viszont sürgősen felújításra szorult, mely projekt 
korai tervezési szakaszát egy Kickstarter kampány 
finanszírozta. A kampányba végül több mint 4000 
közreműködő szállt be financiálisan, köztük Lady 
Gaga és Jay-Z is. Az építési projektet azonban 
2017 októberében törölték magas várható költ-
sége miatt. 

Az intézet utazó szervezetként működik to-
vább. A Marina Abramović Institute számos in-
tézménnyel és nemzetközi művésszel működött 
együtt, akik Brazíliába, Görögországba és Török-
országba utaztak az intézet szervezésében.

A John Podestától kiszivárgott és a WikiLe-
aks által a 2016-os amerikai elnökválasztás előtt 
közzétett e-mailek között szerepelt Abramović 
üzenete Podesta bátyjának, amelyben Marina az 
illetőt egy úgynevezett “spirit cooking” esemény-
re invitálta, utóbbit Alex Jones és az összeeskü-
vés-elméletek hívei egy sátáni rituáléra való meg-
hívásként értelmeztek, amelyet Jones és mások 
annak bizonyítékaként kívántak felhasználni, mi-
szerint a demokrata jelölt Hillary Clinton kapcso-

latban állt az okkultizmussal. Egy 2013-as Reddit 
kérdezz-felelek során Marina a kortárs művészet 
és okkultizmus állítólagos kapcsolatáról feltett 
egyik kérdésre válaszolva ezt mondta: „Minden 
attól függ, hogy milyen környezetben csinálod, 
amit csinálsz. Ha az okkult varázslatot a művészet 
kontextusában, például egy galériában műveled, 
akkor az művészet. Ha más kontextusban, spiritu-
ális körökben, magánházban vagy tévéműsorok-
ban, az nem művészet. A szándék, a kontextus, és 
a helyszín dönti el, hogy mi művészet, és mi nem 
az“. Nikola Pešić szobrász szerint köztudott, hogy 
Abramović egész életében érdeklődött az ezoté-
ria és a spiritizmus iránt, de kihangsúlyozta, hogy 
ezt nem szabad összetéveszteni a sátánizmussal, 
amely az okkult hiedelmek egy gyökeresen más 
rendszere. 

Marina Abramović tehát még ma is megosz-
tó személyiség, és talán a fentiek tükrében vala-
hol az is érthető, miért kap még a mai napig is 
támadásokat, annak ellenére, hogy hívei száma is 
stabilan növekszik, és számtalanszor nyíltan kifej-
tette már a széles közönség felé is, mik tevékeny-
sége fő mozgatórugói és indítékai. Talán érde-
mes megpróbálni nemcsak a komfortzónánkon 
belül értelmezni a munkásságát. Bár a művésze-
tét szerencsés esetben egyetlen művésznek sem 
kellene megmagyaráznia a publikum felé, hisz a 
művész helyett ezt megteszik a műkritikusok, és 
az utókor, Marina még ezzel kapcsolatban is min-
dig nyíltan beszélt, bátran felvállalva nézőpontját. 
Sok támadás érte például azért, mert élete során 
3-szor hajtottak rajta végre abortuszt, és mert 
nyíltan kimondta, nem szeretne gyereket vállalni. 

Sokan vannak, akik a művészt a lehető legön-
zőbb létformának tartják, elsősorban azért, mert 
fittyet hány azokra a konvenciókra, melyek mások 
számára alapértelmezettek és átléphetetlenek. 
Marina Abramović, legyünk igazságosak, ebből a 
szempontból minden ízében fekete csibe a ma-
kulátlan fehérek között. De még mielőtt teret en-
gednénk a fotelforradalmár hőbörgőknek, vagy 
az erkölcscsősz megmondóembereknek, lássuk 
be: ezt ő választotta, és az ő élete. 

A művészetről Marina az alábbiakat mondta: 

Ha egy gyerek azt mondja nekem: „Szeretnék 
művész lenni”, azonnal azt válaszolom neki: „Nem 
leszel az.” Mert művésznek lenni nem választás 
dolga – vagy az vagy, vagy sem. Művésznek len-
ni olyan, mint lélegezni. Ha nem veszel levegőt, 
meghalsz. Ha reggel felébredsz és megvan ben-
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ned a késztetés az alkotásra, akkor egészen bizto-
san művész vagy, mert a légzéshez hasonlóan ez 
is létszükséglet számodra. 

Ettől leszel művész; de ettől még nem leszel 
nagy művész. Egy nagy művész számára a sza-
bályok mások. Sok áldozatot kell hoznod, égető 
vágyat, megszállottságot érezni hozzá, szó szerint 
belebetegedni abba a kreativitásba, ami fűt, és 
ami valóban megégethet. Szóval, ez az én definí-
cióm.” 

A sikerről, és arról, mennyire érzi azt, hogy hi-
teles maradt önmagához, a következőket vála-
szolta: 

“Nagyjából önmagam tudtam maradni. A siker 
ugyanis nagyon lassan jött. Ha nagyon fiatal ko-
romban jött volna, valószínűleg elpusztított volna; 
de most már nem. 76 éves vagyok. Láttam min-
dent: láttam, hogyan buknak el emberek, hogyan 
kapnak túladagolást, vagy hogyan ölik meg őket 
– és ez nem velem történik. A hírnév, meg a celeb 
státusz a siker mellékterméke, de nem kötődöm 
hozzá. Minden nap a halálra gondolok, és arra, 
hogy mennyi időm van még hátra, hogy megvaló-
sítsam, amit szeretnék. A jó ötleteket akarom ma-
gam után örökül hagyni, mert csak a jó ötleteknek 
van hosszú életük – az anyagi javaknak nincs, ezért 
ezekhez nem kötődöm.”

Visszanézve az életútjára és arra, hogy sike-
rült-e az egykor fiatal lányként saját magának 
megfogalmazott céljait megvalósítani, pedig ezt 
mondta:

“Csak azt tudom, hogy jelenleg az emberek 
jobban hallgatnak rám, mint valaha. 40 évbe telt, 
mire eljutottam ebbe a pozícióba, ahol az em-
berek komolyan veszik a munkámat – a hetvenes 
években még senki sem gondolta, hogy ez mű-
vészet. Ha ma tartok egy előadást, és mondjuk 
3500 ember van jelen, az már valami! És ezeknek 
az embereknek a többsége egészen fiatal. Úgy 
értem, most kaptam egy 24 oldalas levelet egy 
kisfiútól, aki azt mondta, hogy az 512 óra című 
előadásom megváltoztatta az életét. Ez a kisfiú 
11 éves! Egyszerűen észbontó. És Lady Gaga is 
elhozta nekem ezeket a fiatal gyerekeket azáltal, 
hogy 10 millió követője van a Twitteren; most mil-
liók érdeklődnek az intézetem és a lassított séta 
iránt, akiket egyébként csak a drogok érdekelné-
nek. Ez jó dolog!

40 évbe telt, mire révbe értem. Ha valóban bár-
milyen módon éberségre, és tudatosságra tudom 
ösztönözni a fiatal generációt, az óriási, hatalmas 
plusz. Valamit tenni kell, ami felemeli az emberi 
szellemet, és úgy látom, ebben szép lassan elérek 
valamit.” 

A The Collector, a Guardian, a Muzeomagazine.com, a 

Rightclicksave.com, a Highprofiles.info, és az Artforum.com 

cikkeinek felhasználásával. 

Ajánlott irodalom: 

Marina Abramović: Aki átment a falon (Athenaeum, 2021) 
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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

Mátrix
Amikor váratlan döntéseket hozol,

szokatlanul viselkedsz,
ismeretlen útvonalat választasz,

olyankor mindig kilépsz a mátrixból.
S a sarkon túl ott vár rád az ÉLET.

KOVÁCS BRIGITTA EFI

https://www.facebook.com/csakpozitivanmagazin
https://www.instagram.com/csak_pozitivan_magazin/
https://www.facebook.com/ceges.dianameralyamak.3
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A könyvek úgy ötéves korom óta központi helyet foglalnak el az 
életemben. Eddig a lapok innenső oldaláról kacsingattunk egymás-
ra, mint betű és betűfaló, de mostanság gyakran kacérkodom a gon-
dolattal, hogy átállok a túloldalra, és kipróbálom magam íróként 
is. Ami érdekes az egészben, hogy írói ambícióim felbukkanásával 
egyidejűleg az olvasmányok iránti éhségem is jócskán megnőtt, 
megállás nélkül habzsolom a novellákat, regényeket, életrajzokat, 
sőt, még az igazán ínyencnek számító szakmai szövegeknek se tu-
dok ellenállni.

KOVÁCS KATALIN

„„„A könyvekben, melyek közt nevelkedtem, „A könyvekben, melyek közt nevelkedtem, 
láthatatlan, titkos barátokra leltem; s bár lapjaik láthatatlan, titkos barátokra leltem; s bár lapjaik 
rég elporladtak már, az illatukat azóta is őrzi a rég elporladtak már, az illatukat azóta is őrzi a 
kezem.” kezem.” 

„„NYOMTATOTT BARÁT
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Azt tudni kell rólam, hogy én minden könyvet 
csak egyetlen egyszer olvasok el. Mások van, hogy 
többször nekifutnak egy-egy irodalmi alkotásnak, 
egyszerűen azért, mert szórakoztatónak találják. 
Ismerek olyan könyvmolyt, aki évente előveszi 
kedvenc kötetét, mert állítja, hogy minden egyes 
ismétlő olvasás újabb üzeneteket tartogat számá-
ra, más és más mondatok szólítják meg. 

„A könyvek olyanok, mint a tükör: mindenki azt 
látja bennük, amit a lelkében hordoz.”

El kell ismernem, lehet ebben valami, de ná-
lam, ha már előre tudom, hogy merre fut a cse-
lekmény szála és mi a végkifejlet, akkor oda a 
kíváncsiság, az újdonság felfedezésével járó izga-
tottság öröme. A „kicsomagolt” és történetében 
„kibontott” könyv már nem vonz, nem hív. Ebből 
is látszik, hogy nem mindenki ugyanazon okból 
olvas. Van, akit a kaland csábít, van, akit a mé-
lyebb tartalom, az újra-reflexió.

Azon okból, hogy nem vagyok az az újraol-
vasós típus, nem is tartok itthon sok könyvet. 
Pár évvel ezelőtt még jól működött a megve-
szem-elolvasom-eladom folyamat, ma már in-
kább könyvtárból kölcsönzöm a figyelmemet 
felkeltő könyveket. Egyrészt az, hogy egy kisebb 
házba költöztem, ahol már nehezen megoldható 
az átmeneti tárolás, másrészt a könyvek árának 
drasztikus emelkedése is szerepet játszott eb-
ben. Eladni egyszeri olvasás után nagy luxus és 
egyértelműen ráfizetés. Természetesen mindig 
vannak kivételek, érdemes rákeresni az Anna, Peti 
és Gergő sorozatra, melynek kiszuperált (értsd: 
szakadt, firkás, egy-két gyereket már kiszolgált) 
darabjai is az eredeti ár többszöröséért kelnek el 
a használtkönyvek piacán, lévén, hogy nincs be-
lőle utánnyomás. Az egyik eladó könyveket kíná-
ló csoportban az Ahol a folyami rákok énekelnek 
eredeti kiadása értékelődött fel hasonlóképpen 
amiatt, hogy az újabb kiadás már filmes borító-
val jelent meg. Miért számít, hogy egy hölgy van 
a képen vagy egy szitakötő, ha a beltartalom 
mindkét esetben ugyanaz? Sose értettem azokat, 
akik csak azért vásárolnak meg bizonyos dolgo-
kat, hogy elmondhassák, képzeld, nekem AZ van 
meg, tudod, az eredeti… 

Szóval én nem veszem meg. Nem tárolom. 
Nem kereskedek vele. Egyszerűen elballagok a 
könyvtárba és kikölcsönzöm. Azaz, hogy kölcsö-
nözném, mert tavasszal beütött a krach: felújítás 
miatt bezárták a helyi könyvtárat. Először úgy vol-

tam vele, mi az a pár hét, hipp-hopp elröppen, 
s kedvenc kulturális intézményem immár egy 
szebb köntösben újra tárt karokkal vár majd en-
gem. De valahol homok kerülhetett a gépezetbe, 
mert egyre csak tolódott az ünnepélyes átadó 
időpontja. Kezdtem kétségbe esni. Nyomdafes-
ték illatú barátaimat nem pótolhatta sem a bala-
toni napsütés, sem az unalomig nézett sorozatok. 
Hiányoztak az esti összebújások, az időtlenség 
érzése. 

„Elvesztettem időérzékemet, a percek és az órák 
kísérteties gyorsasággal surrantak tova, akár egy 

álomban. Annyira belefeledkeztem az olva-
sásba, hogy észre sem vettem, amikor órákkal 
később a katedrális harangja éjfélt kongatott a 

távolban.”

Az igazán jó könyv kikapcsol, kivon, átlényegít. 
A legváratlanabb pillanatban toppan be, borítója 
sejtelmes pillantásával szerelembe ejt, a nyuga-
lom puha takarójába burkol. Átölel, mélységét 
kínálja, amelyben bátran elmerülhetek, oltalmaz, 
bújtat, míg odakinn harcban dúl és forrong a vi-
lág. Balansz, balzsam, fenyőerdő és kék kamilla 
mező. Bizsergés, mely végigfut a gerincemen. 
Forró lehelet a nyakamon, huncut csiklantás a tal-
pamon. Maga az élet.

„… minden könyv határtalan, felfedezésre váró 
világot rejt a borítója alatt, és hogy ott, a falakon 

túl az élet többről szól…”

„Olvasólámpám ezüstös fényébe burkolózva 
soha nem tapasztalt képek és érzékek világába 
merültem. A könyv szereplői, aki ugyanolyan va-
lóságosnak tűntek a szememben, mint a levegő, 
amelyet belélegeztem, magukkal ragadtak, és 

végigvonszoltak egy kalandokkal és rejtélyekkel 
teli alagúton, melyből eszem ágában sem volt 

megszökni.” 
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Szellemi táplálék. Kapaszkodó – ha kell, apa, 
angyal, szerető –, ezer módon fogja a kezem. A 
félelem fekete öves harcosai hiába dörömbölnek 
lelkem kapuján. A betűk védőburkot képeznek, 

fénnyel töltenek fel, és segítenek fókuszálni, hogy 
a lényeg ne azon legyen, hogy MI NEM (sikerül, 
adatik, enyém, jó stb.), hanem MI IGEN. Azért lás-
suk be, hajlamosabbak vagyunk főként az előbbi-
re koncentrálni. 

Vissza kellett szereznem őket! Áthidaló meg-
oldás gyanánt beiratkoztam egy történelmi vá-
ros patinás könyvtárába. Első látogatásom után 
boldogan cipeltem haza a vaskos kötetet, gon-
dolván, nincs vész, megvan az újabb beszerzési 

forrás. Pár napra rá e neves megyeszékhely pol-
gármestere bejelentette, hogy financiális okok-
ból javasolja egyes intézmények működésének 
szüneteltetését a fűtési szezon időszaka alatt. Mi 
volt az első a felsorolásban? Naná, hogy a könyv-
tár! Újból a rosszullét kerülgetett…

Életmentő gondolatok hol máshol születhet-
nének, mint 1. a wc-n, 2. a fodrásznál vagy 3. a 

körmösnél. Most az utóbbi dobott mentőövet, 
felajánlotta, hogy tőle bármikor kölcsönözhetek, 
sőt erre egy helyi hálózatot is kiépíthetnék, hiszen 
szinte mindenki rendelkezik egy kisebb-nagyobb 

magánkönyvtár ra l . 
Elég egy facebook-cso-
portba tömöríteni az ér-
deklődőket.

És valóban! Az 
igaz barát – legyen az 
hús vér ember, vagy 
százoldalnyi olvas-
mány – mindig itt van, 
mikor szükségem 
van rá. Ha a szokott 
útvonal járhatatlanná 
válik, és akadályoztat-
va van a kapcsolódás, 
mindketten kutatjuk a 
megoldást, hogyan ta-

lálhatunk újból egymásra. Hiszem, hogy a könyv 
is ugyanúgy keresi a felém vezető utat.

Azért a könyvért, amelyről, ha csak egyetlen 
ember is állítja: 

„Nem tudtam kivonni magam a történet vará-
zsa alól…”- szavai megérintettek, és arra az időre, 
míg olvastam, elfeledtem minden bajom és bá-
natom. 

Azért a könyvért, ami kicsit is ki tud emelni, 
már megérte, írónak, olvasónak egyaránt.

„Minden … könyvnek, kötetnek lelke van. Mind-
egyikben benne rejtőzik annak a lelke, aki írta, 
és mindazoké, akik olvasták, átélték és álmod-
tak róla. Ahányszor csak valaki kezébe vesz egy 

könyvet, s tekintetével átfutja lapjait, a könyv 
szelleme újraéled, erőre kap.”

Nem egyet akarok választani. Mindet akarom. 
És talán zarándoklatot indítok, hogy azt a köny-

vet, amit ezer éve nem kölcsönzött ki senki, most 
én emelem le az elfeledett könyvek polcáról.

Mert „… tovább élnek azok a könyvek, ame-
lyekre már senki sem emlékszik, amelyek eltűnnek 
az idő süllyesztőjében, s türelmesen várják, hogy 
egy szép napon új olvasó, új szellem kezébe ke-
rüljenek.” 

Rám számíthatnak. És rád?

(A dőlt betűvel szedett idézetek Carlos Ruiz Zafon A 
szél árnyéka című művéből kerültek kiemelésre.)
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BLOGI

Könyv-tár Blogi módra, 
naná, hogy másképp 

A minap egy facebook poszt kapcsán felelevenedett bennem gyermekkorom rég elfeledett vágya. 
Annak idején a ’mi leszel, ha nagy leszel?’ kérdésre jó darabig gondolkodás nélkül, határozottan vág-
tam rá: KÖNYVTÁROS!

Mai napig hálás szívvel emlékszem vissza 
első osztályos tanító nénimre, akitől írni-olvasni 
tanulhattam, s ahogy megismertem a betűket, 
örök szerelembe estem velük már alig 7 évesen. 
Vera néni egyébként szigorúsága miatt nem volt 
túl népszerű az osztálytársaim körében, mint azt 
felnőtt fejjel egy pár évvel korábbi találkozónkon 
csodálkozva megtudtam. Értetlenül csóváltam a 
fejem a kevéssé pozitív vélemények hallatán, hi-
szen az én életemet a tőle kapott tudás aranyozta 
be, s tette lehetővé számomra, hogy olvassak és 
írjak mindenről, ami foglalkoztat.

Alsós koromban sokat betegeskedtem, s 
olyankor mindig Apukámmal mentünk orvoshoz, 
mivel az Ő munkahelye jóval liberálisabb főnökö-
ket rejtett, mint Anyukám szigorú külkereskedel-
mi cégvezetése. Talán harmadikos lehettem, mi-
kor egy alkalommal a Honvéd Kórházból hazafelé 
a szokásoshoz képest más útvonalon mentünk 
haza. Mikor érdeklődtem Papától, hogy mi az el-
térő irány oka, csak sejtelmesen mosolygott s any-
nyit mondott: van egy meglepetésem számodra, 
hamarosan meglátod, mi az. 
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Így esett az eset, hogy egyszer csak a Szabó 
Ervin könyvtár kőbányai fiókjában találtam ma-
gamat, ahol kedvemre válogathattam a gyerek-
könyvtár bőséges kínálatából. Alig győztem el-
dönteni, hogy melyik legyen az a 6 szerencsés 
kiválasztott kötet, akik elsőként jöhetnek velem 
haza. Onnantól fogva pedig minimum kétheten-

te az volt a péntek délutáni program, hogy egyik 
legkedvesebb barátnőmet is „megfertőzve” a be-
tűk szeretetével, együtt jártunk a X. kerületbe friss 
olvasnivalókért.

Aztán ahogy cseperedtünk, a mesekönyvek 
gyerek kalandregényekre cserélődtek, hogy ha-
marosan átadják helyüket a pöttyös és csíkos 
könyveknek, majd pár év múlva a felnőtt könyvtár-
ba átiratkozva már Robin Cook és Agatha Christie 
összes művét „felfaltuk” pár hónapon belül.

Vidékre költözve szintén hamar megtaláltam 
a városi könyvtár épületét, viszont külföldi mun-
kám során már nem volt ilyen könnyű dolgom, 
így abban az időben elkezdtem kialakítani a sa-
ját könyvtáramat. Mely a legutóbbi költözés al-
kalmával számolva már kb.10 banános ládányira 
növekedett az évek során. Telis-tele izgalmas re-
gényekkel, számos önismereti olvasmánnyal és 
idegen nyelvű kiadványokkal egyaránt. 

A pakolás során nem várt lassúsággal halad-
tam a becsomagolásukkal, mert a legtöbbnél el-
időztem pár percet, bele-bele lapozva némelyik 
kedvencbe, sokszor akár fél órára is leragadva 
egy-egy érdekes fejezetet találva valahol.

Akkor jöttem rá, hogy jó ideje már csak szinte 
halmoztam őket. Az aktuális „zsákmányba” vagy 
egy-általán nem volt időm beleolvasni, vagy pár 
fejezet után valamiért félretettem. De mindig 
akadt valami újdonság, ami megtetszett és be-
szereztem, majd kisvártatva ezek is mindig az elő-
zőek sorsára jutot-tak...

Az utóbbi időkben már szin-
te alig volt időm olvasni. Ha 
mégis, akkor is többnyire csak 
odáig jutot-tam, hogy kedvenc 
face oldalakat vagy 1-2 érdekes 
blogbejegyzést adódott alkal-
mam átböngészni. 

Így arra jutottam, lehet eljött 
az ideje, hogy könyvtárossá vál-
jak. Másképp, mint anno gon-
doltam. Hiszen én kb. mindent 
IS másképp csinálok, mint a 
többség.

Miért porosodjanak papír 
alapú szeretteim a polcon mél-
tatlanul, mikor oly sokan öröm-
mel olvasnák őket? Megválni 

Tőlük végleg úgysem lenne szívem és megszám-
lálhatatlan olyan példány van, melyeket idő-
ről-időre szívesen veszek újra a kezembe, hisz 
minden alkalommal más mondat és gondolat ra-
gadja meg a figyelmemet és ad valami olyat, amit 
korábban még nem voltam kész felfedezni.

Kedves Olvasó, akihez most ezen sorok eljut-
nak! Amennyiben van kedve böngészni a kincse-
im között, biztosra veszem, hogy érdemes felven-
nünk a kapcsolatot. Legyen Ön is egy másképp 
működő könyvtár első olvasóinak egyike! Válo-
gasson kedvére az én kedvenceim közül, forgas-
sa kíváncsian azokat a lapokat, melyeket én már 
oly sokszor vagy még sosem szimatolhattam.

Kezdjünk el építeni egy olyan közösséget, 
mely az olvasni szeretőket kovácsolja össze! Hoz-
zuk létre a Csak Pozitívan Könyvklubot és segítsük 
egymást további értékes olvasmányokhoz és is-
meretségekhez jutni!

Ha érdeklődsz könyvek iránt:
kisblogi.hu@gmail.com 

mailto:kisblogi.hu%40gmail.com%20%20?subject=kisblogi.hu%40gmail.com%20%0D
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GÓDOR ANITA

KULtúra 
MagyarországON  II./II.

Nyíregyháza – Móricz Zsigmond Színház

Nyíregyházi színielőadásokról már 1831. jú-
niusából származnak helyi híradások, bár ekkor 
még nem volt önálló színházépülete és önálló 
társulata sem a városnak. A ma is álló kőépület 
1894. február 6-án, az egykori Széna piacon nyílt 

meg, az önálló színházi társulat alapítására pedig 
csak 1981-ben került sor.

A színház A NAGY KEDVENCEK ÉVADÁVAL 
várja nézőit ebben az évadban. 

A repertoárt itt találjátok:
https://www.moriczszinhaz.hu/eloada-

sok?season=316

A múlt hónapban Magyarország megyeszékhelyeit vettem célba, és próbáltam összefoglalni 
röviden, hogy milyen darabok bemutatói várhatóak az évadban. 

A főszerkesztő úr szerint ez nem annyira sikerült röviden, és elosztotta kettővel a mondandó-
mat, így ebben a hónapban fejezem be, amit elkezdtem.

Szóval, akik titkon örvendtek annak, amikor hirtelen elakadt a szavam, hogy tán elvittek az UFOk 
és vissza se hoznak, azoknak küldeném Hegedűs D. Géza szavait: 

„A kultúra örök és feltartóztathatatlan”.

https://www.moriczszinhaz.hu/eloadasok?season=316
https://www.moriczszinhaz.hu/eloadasok?season=316
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Pécs – Pécsi Nemzeti Színház

A Pécsi Nemzeti Színház 1895. október 5-én 
nyitotta meg kapuit a Bánk bán című Erkel Fe-
renc-operával. Az épület 90 évig szolgálta Pécs 
és a térség színház szerető közönségét, de élet-
veszélyessé vált. Az öt éven át, tartó felújítás alatt 
forgószínpadot, új fény-, hang-, és videórendszert 
szereltek be, valamint egy négy részben süllyedő 
zenei árkot is kapott.

A 2022/23-as évad bemutatói a Pécsi Nemzeti 
Színházban:

Zorba (táncjáték)
Primadonnák (bohózat)
ROBINSON! (ifjúsági előadás)
CHICAGO (musical)
Ö.K.Ö.R. (irodalmi osztálykirándulás) 
ősbemutató
Az üvegcipő (vígjáték)
Teljesen idegenek (vígjáték)
Királyrák krumplifészekben (komédia)
A sevillai borbély (opera)
Don Juan (vígjáték)
A MONARCHIA UTOLSÓ HÓHÉRA VOLTAM 
(monodráma)
Médeia (tragédia)
Jancsi és Juliska (meseopera)

Salgótarján – Zenthe Ferenc Színház

A szombathelyi Weöres Sándor Színház megala-
kulása után már csak Nógrád megye volt fehér folt 
a színházi palettán. 2012-ben Susán Ferenc, Sándor 
Zoltán és az addig amatőr vonalon mozgó színját-
szók az akkori polgármesterrel, Székyné dr. Sztrémy 
Melindával megalakították Salgótarján produkciós 
színházát, mely a salgóbányai születésű színészóri-
ás, Zenthe Ferenc nevét vette fel. A Zenthe Ferenc 
Színház Salgótarján első, önálló státuszú színháza, 
2012-ben, a művész születése évfordulója közelé-
ben tartották a színház nyitó előadását. 

2020 nyarától saját, állandó társulattal rendel-
keznek, akik ebben az évadban is mindent meg-
tesznek a nézők minőségi szórakoztatásáért, úgy 
Salgótarjánban, mint Kárpát-medence szerte, te-
kintve, hogy évadonként több mint 100 vendég-
játékuk valósul meg székhelyükön kívül.

A 2022/23-as évad új bemutatói:
Csiky Gergely BUBORÉKOK (színmű)
HJA, KÉREM A NŐ, AZ NŐ! (zenés analízis 
a női lélekről)
Bernard Slade Mégegyszer, Veled, Ugyanitt 
(vígjáték)
George Bernard Shaw Warrenné mestersége 
(színmű)
Woody Allen Játszd újra, Sam! (vígjáték)
Horváth János Antal A FŐSZEREPLŐ (vígjáték)
Zerkovitz Béla – Szilágyi László Csókos asszony 
(operett)

Szeged – Szegedi Nemzeti Színház

A jelentős színháztörténeti hagyományokkal 
büszkélkedő Szegedi Nemzeti Színház jelenleg 
három tagozattal – opera, tánc és dráma –, két ját-
szóhelyen áll a színházszerető közönség rendel-
kezésére. A patinás, 19. század végén épült 680 
nézőt befogadó Nagyszínház elsősorban az ope-
rajátszás és a nagyobb volumenű színpadi művek 
(operett, musical...) otthona, a 281 férőhellyel 
modern belső építészeti igénnyel 2005-ben fel-
újított Kisszínház a drámajátszásnak és a Szegedi 
Kortárs Balettnek nyújt otthont. 

15 bemutató, köztük ős- és magyarországi 
bemutató, világsikerek, klasszikusok, opera- és 
balett-előadások, valamint minden korosztály 
számára könnyed kikapcsolódást ígérő produk-
ciók várják a nézőket a Szegedi Nemzeti Színház 
2022/23-as évadában.

MOLNÁR FERENC - JÁTÉK A KASTÉLYBAN 
(vígjáték)
CARL MARIA VON WEBER - A BŰVÖS VADÁSZ 
(opera)
ÖRKÉNY ISTVÁN – MACSKAJÁTÉK (színmű)
RÁNKI GYÖRGY - POMÁDÉ KIRÁLY ÚJ 
RUHÁJA (meseopera)
EISEMANN MIHÁLY – HALÁSZ IMRE – BÉKEFFI 
ISTVÁN - EGY CSÓK ÉS MÁS SEMMI (zenés 
vígjáték)
LŐRINCZY ATTILA - ÉLVE MEGÉGETVE – A 
SZEGEDI BOSZORKÁNYOK (színmű, 
ősbemutató)
IFJ. JOHANN STRAUSS - A DENEVÉR (operett)
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JOSEPH STEIN – JERRY BOCK – SHELDON 
HARNICK - HEGEDŰS A HÁZTETŐN (musical)
FAZEKAS MIHÁLY – BENKÓ BENCE – FÁBIÁN 
PÉTER – ZSÁGER-VARGA ÁKOS - MATYI 
ELSZABADUL (fabula)
SZEGEDI KORTÁRS BALETT – LÁNGLELKŰ 
(táncjáték)
GIUSEPPE VERDI - A KALÓZ (opera)
KEN KESEY – DALE WASSERMAN – KAKUKK
FÉSZEK (színmű)
MÓRICZ ZSIGMOND – ROKONOK (színmű)
SZEGEDI KORTÁRS BALETT – LEAR (táncjáték)

Szekszárd – Babits Mihály Kulturális Központ

A 2022/23-as évadban olyan darabokat válasz-
tottak, amelyek meghitt pillanatokat, szórakoz-
tató perceket és valódi színházi élményt nyújta-
nak majd színész és közönség számára egyaránt. 
Szeretettel várnak mindenkit Szekszárdra, felejt-
hetetlen színházi előadásokra a kultúra gyönyö-
rű épületébe, a Babits Mihály Kulturális Központ 
Színháztermébe. 

2022. október 06. 19:00
SUE FABISCH: ANYATIGRISEK 

2022. október 15. 19:00
HUSZKA JENŐ – SZILÁGYI LÁSZLÓ - SISSI, A 
MAGYAR KIRÁLYNÉ - OPERETT KÉT RÉSZBEN 
- A MONARCHIA OPERETT ELŐADÁSÁBAN

2022. október 27. 19:00
CHARLIE CHAPLIN: NAGYVÁROSI FÉNYEK 

Székesfehérvár – Vörösmarty Színház 

Nagy szerepe volt a fehérvári társulatnak a vi-
lág legnagyobb klasszikus drámaírója, William 
Shakespeare drámáinak magyar nyelven való be-
mutatásában. Ezen a színpadon hangzott fel elő-
ször magyarul Lear király panasza és a szomorú 
sorsú dán királyfi, Hamlet örök kérdése, a „lenni 
vagy nem lenni”. Itt találkozott a magyar közön-
ség először a Macbeth-tel és a Makrancos hölgy-
gyel is. Az 1842/43-as évad Petőfi vándorszínész 
korszakának ideje, a költő a „Párisi naplopó”-ban 
lépett először színre, Borostyán művésznéven. A 
kőszínház alapkövét 1872. augusztus 20-án rak-
ták le, és 1874. augusztus 22-én nyitotta meg 
kapuit. Az avatási ünnepségen a Kisfaludy Tár-
saságot Jókai Mór és Gyulai Pál, a Tudományos 
Akadémiát pedig Arany László és Pulszky Ferenc 
képviselte. Jókai alkalmi köszöntőjét Laborfalvy 

Róza mondta el; az avató díszelőadáson Katona 
József Bánk bánját mutatták be. Korunk színész-
nemzedékének tagjai közül is sokan kezdték pá-
lyafutásukat a fehérvári színházban, amely 1913 
óta viseli Vörösmarty nevét. A csak befogadószín-
házként működő fehérvári teátrum évtizedekig 
nem rendelkezett önálló társulattal. 1983-tól kez-
dődően azonban mind határozottabban kezdett 
törekedni az önállóságra, életre keltve megannyi 
kitűnő darabot, megteremtve ezzel a fehérvári 
színházi műhelyt, a saját arculatú alkotómunkát. 
1995 júniusában tíz fiatal színésszel létrejött a 
színház társulatának magja. 

A 2022/23-as évad bemutatói
Nagyszínpad
William Shakespeare: JULIUS CAESAR - egy 
politikai gyilkosság és annak tragikus 
következményei
Szakonyi Károly: ADÁSHIBA - jelenés 
Forgács Péter-Kováts Gergely Csanád: 
BEATLES.HU - zenés ámokfutás
Totth Benedek: A JERUZSÁLEMI KIRÁLY - 
Ősbemutató! – kalandtörténet
Szirmai Albert-Bakonyi Károly-Gábor Andor: 
MÁGNÁS MISKA - operett
Kozák András Stúdió
Edward Albee: NEM FÉLÜNK A FARKASTÓL - 
dráma 
G. E. Lessing: BÖLCS NÁTHÁN - drámai 
költemény
Pelikán Fészek
Romain Weingarten: A NYÁR – szürrealista 
játék 
Paál István-Vági László: PETŐFI ROCK - 
rockopera 
Ljudmila Ulickaja: UNOKÁM, BENJAMIN - élet 
Jimmy Roberts-Joe DiPietro: TE ÉDES, DE JÓ 
VAGY, LÉGY MÁS! - jókedvű musical 
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Szolnok – Szolnoki Szigligeti Színház 

A város állandó kőszínházát 1912-ben adták 
át, míg önálló társulattal 1954 óta rendelkezik.

2022/2023-AS ÉVAD BEMUTATÓI A NAGY-
SZÍNPADON:

Ágacska
Liliomfi
A király beszéde
Koldusopera
EGY LÓCSISZÁR VIRÁGVASÁRNAPJA
A FÖSVÉNY

Szombathely - Weöres Sándor Színház

A színház 2008 augusztusában kezdte meg 
működését az egykori Helyőrségi Művelődési 
Otthon épületében. Új színház nem épült fel, ma 
a HEMO átépített, kibővített, letisztult és modern 
épülete fogadja a színházba érkező közönséget. 
Ünnepélyes átadása 2011. január 22-én a magyar 
kultúra napján volt, Madách Imre: Az ember tra-
gédiája című drámájával. 

2022/2023-as évad bemutatói:
Csehov – Sirály (színmű)
Heinrich von Kleist – Az eltört korsó (vígjáték)
Martin McDonagh - Az inishmore-i hadnagy 
(fekete komédia)
Kurt Weill- Bertolt Brecht – Koldusopera 
(színmű)
Móricz Zsigmond – Kivilágos kivirradtig 
(színmű)
David Mamet – Egy kanál víz (színmű)
Georges Feydeau – Bolha a fülbe (vígjáték)
Veres András – Nagyapám, Frank Sinatra 
(monodráma)
Samuel Bailey – Kutyabaj (színmű)

Tatabánya - Jászai Mari Színház

1913-ban a Magyar Általános Kőszénbánya 
Részvénytársulat a bányatörvény értelmében a 

bányászok, a bányatelepen élők és dolgozók mű-
velődési és szórakozási igényeinek kielégítésére 
kezdte el a Népház építését. Az 1917-ben elké-
szült nagyvonalúan tervezett és kivitelezett épü-
let megnyitásától napjainkig Tatabánya legjelen-
tősebb művelődési és kulturális intézménye.

Az évad repertoárján musical, tragikomédia és 
színmű éppúgy helyet kapott, ahogyan bohózat, 
népszínmű és felnőtteknek szóló rémvarieté is 
szerepel. 

2022/2023-as évad bemutatói:
Peter Shaffer – AMADEUS (színmű)
Ivan Viripajev – RÉSZEGEK (tragikomédia)
Joe Orton – POLGÁRKUKKANTÓ (bohózat)
Ödön von Horváth - KASIMIR ÉS KAROLINE 
(népszínmű)
JÓGYEREKEK KÉPESKÖNYVE (Shockheaded 
Peter) rémvarieté felnőtteknek
Joe DiPietro – Jimmy Roberts - TE ÉDES, DE 
JÓ VAGY, LÉGY MÁS musical

Veszprém - Veszprémi Petőfi Színház

1908. szeptember 17-én nyílt meg a Petőfi 
Színház. Bár a város kiharcolta saját kőszínházát, 
önálló társulat működésére még sokáig kellett 
várni. A saját színtársulat 1961-ben jött létre. A 
Veszprém megyei közönség hatalmas lelkese-
déssel látogatta saját színházát, a mindenkori ve-
zetés pedig próbált megfelelni az igényeknek: 
izgalmas, kortárs magyar és külföldi darabok, il-
letve halhatatlan klasszikusok kerültek műsorra, 
remek művészek előadásában. Veszprémben év-
tizedeken keresztül magas színvonalon pezsgett 
a színház élete, mely az utódok számára is köve-
tendő utat mutat.

Szeptemberben elindul 2022/23-as Szeretet 
évad, mely keretein belül élőzenével, ősbemuta-
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tókkal, szíveket-lelkeket megérintő, feltöltő előa-
dásokkal várják a nézőket.

2022/2023-as évad bemutatói:
Veszprémi Petőfi Színház, a Pesti Broadway 

Alapítvány és a Soproni Petőfi Színház koopro-
dukciójaként: Jávori Ferenc – Müller Péter Sziámi 
– Kállay István & Gábor: 

LéviStory! (musical) 
László Miklós: Illatszertár (vígjáték) 
Ábrahám Pál – Földes Imre – Harmath Imre: 
Viktória (nagyoperett) 
Topolcsányi Laura – Szomor György: 
PETŐFiFJÚ (musical) ősbemutató 
Florian Zeller: Az apa (bohózat)
Lezsák Sándor: 80 vödör levegő 
(tragikomédia) 
Mark. St. Germain: Táncórák (dráma)
„...Lázas ifjúság...” (Cserháti Zsuzsa és Máté 
Péter dalaival)
„Kis éji zene!” színházkoncert Kálloy Molnár 
Péter és Farkas Izsák ötlete alapján 
Jeromi Kilty: A kedves hazug Szilágyi Tibor 

Kossuth- és Jászai Mari-díjas, Érdemes és Kiváló 
művész 80. születésnapjának tiszteletére és ötle-
te alapján 

Weöres Sándor: A holdbeli csónakos (zenés 
mesejáték)
Mézga Géza (zenés mesejáték)
Kooprodukciók a Kabóca Bábszínházzal és a 

Temesvári Csiky Gergely Magyar Állami Színház-
zal: Hamupipőke (bábjáték) és a Csillaglépő cso-
daszarvas (mesejáték)

Zalaegerszeg - Hevesi Sándor Színház

1982. március 1-én alapította meg Zala Megye 
Tanácsa a Zalaegerszegi Állandó Színházat Első 
bemutatója Paul Foster: Tom Paine, avagy a józan 
ész diadala volt. A társulat 1983-ban a Megyei 
Művelődési Központ épületébe költözött be, és a 
megye híres szülöttjének, Hevesi Sándornak ne-
vét vette fel. 1983. október 11-én Madách Imre 
Az ember tragédiája című drámájának díszbemu-
tatójával kezdte meg működését. 

2022/2023-as évad bemutatói:
Szörényi Levente – Bródy János: KŐMŰVES 
KELEMEN (rockballada)
Bacsó Péter-Hamvai Kornél: A TANÚ (vígjáték)
Mikszáth Kálmán : A NOSZTY FIÚ ESETE TÓTH 
MARIVAL (zenés színjáték)
Tennessee Williams: A VÁGY VILLAMOSA 
(színmű)
Moravetz Levente- Bozó László: VOLT EGY 
SEREGÜNK (oratórikus mű)
Gyárfás Miklós-Szabó Tamás-Sényi Fanni: 
TANULMÁNY A NŐKRŐL (zenés válóok)
Mikó Csaba: HERKULES - A KEZDETEK 
(hőstörténet)
 

Színházi élményekben gazdag, 
csodás évadot kívánok!
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A MAGYAR KÖNNYŰZENE 6 ÉVTIZEDE
3.rész 

DIGITÁLIS KORSZAK, MERRE TOVÁBB?
(2003 – 2022)

Sorozatunk harmadik és egyben záró részének bevezetőjét – ha már 21. század –, egy szimuláció-
val kezdjük: tegyük fel, van egy alanyunk, aki az 1970-es években született, az 1980-as években járt 
zeneiskolába, ahol megtanulta az éneklés és a zongorázás alapjait – de ne legyünk vele szűkmarkúak, 
annál többet, mert sokkal jobban képezték ki ezekre –, mindkettőt egész jól művelte, valamint megvolt 
a közönségre ható karizmája is. Ekkor elkezdett zenekarokban énekelni, mondjuk úgy az 1990-es évek 
elején és tette ezt abban az évtizedben, majd látva, hogy nem tudott „haladni a korral”, azaz eladni ma-
gát az aktuálissá váló zenei trendeknek, jegelte az aktivitását és önkéntes száműzetésbe menesztette 
mind a zenei karriert, mind pedig tehetsége kibontakoztatását. Ezt követően majdnem két évtizedig 
más pályán mozgott, csupán nézőként volt jelen, ha zenéről volt szó. Közben viszont ahányszor csak 
felmerült az érzés, hogy ő is művelhetné ezt, fájó szívvel nyomta le magában a kitörni vágyó „én is ott 
lehetnék” érzést és inkább mély hallgatásba burkolta magát, ha e téma szóba jött. Történt azonban egy 

Ajánlott filmek: Made in Hungária (2009), Kopaszkutya 2 (2011), Swing (2014), Soul Exodus (2016), Egy Szerelem 
               Gasztronómiája (2017), Valami Amerika 3 (2018), Quixotic: Highway Violence (2021)

NAGY ZOLTÁN
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váratlan dolog, jelesül az, hogy a régebbi zenék, stílusok napjainkban – úgy a 2010-es évek elejétől 
apránként, majd az utóbbi 5-6 évben egyre sűrűbben – divatba jöttek újra. Hősünk azt gondolta, hogy 
végre itt az idő, talán előjöhet a „rabságból”, amelybe magát bezárta és talán most eljött az idő, hogy 
megmutassa, a tehetsége, a tanult dolgok, a zeneszerzői és szövegírói képessége még ér valamit, nem 
tűntek el nyomtalanul és leteheti névjegyét napjaink zenei piacán. 

Azonban itt történt valami. Egy apró hiba 
a mátrixban. Porszem a gépezetben. Mindaz, 
amit a zenei dolgokról gondolt, sejtett, tanult, 
elgondolt, ami alapján elkezdte tervezni, szer-
vezni a visszatérést, már nem illeszkedett abba, 
ami most a zenei piacon és -világban folyik. Va-
lami furcsa dolog történt. Valami nagyon meg-
változott. Részleges vagy végleges változások 
ezek? Visszafordítható vagy így marad? Lássuk 
be, hogy az idővonalon előre haladva bizonyos 
dolgok megtörténtek és ezeket már így kell elfo-
gadnunk, akár tetszik, akár nem? Tény, hogy a Di-
gitális Korszak megérkezett és óriási nyitott kér-
dés marad ezen írás végére is, hogy mit kezdjünk 
vele majd ezután? Hősünk egyelőre csak a fejét 
kapkodja és próbálja felmérni azt, hogy a meg-
változott körülményekhez való alkalmazkodás 
mennyi időt vesz igénybe. Egyáltalán érdemes 
még belevágni, vagy hagyni kell, mert a kiesett 
közel két évtizedet már lehetetlenség pótolni? 
Hasznos vagy káros a Digitális Korszak? Hogyan 
lehet a közösségi média által uralt megjelenési 
helyeken egyre több követőt, rajongót szerezni? 
Mekkora menedzsment kell ehhez és ez mennyi-
be kerül? Tényleg csak akkor lesz ismert, ha sok 
pénzt rak bele? Ráadásul előre? Nehéz kérdések 
ezek. Ennek ellenére bevállaljuk azt, hogy – ha 
nem is minden részletre kiterjedően –, de be-
mutatjuk ezt az időszakot is, eljutva napjainkig. 
Tartsatok velünk, egyben megköszönjük eddig 
megtisztelő figyelmeteket is.

A SZUPEREXPRESSZ STARTRA KÉSZEN,
A RAKÉTÁK IS BEGYÚJTVA 

Elindult az új évezred és valahogy felgyorsult 
minden. Nem csak a zenefogyasztási szokások 
változtak meg – a minőség vs. mennyiség kér-

dése igen érdekes dolgokat hozott –, hanem az 
előadók is kezdték felvenni a ritmust, ráéreztek 
a pörgésre. Egyre dinamikusabb lett a piac és a 
szervezési része is, a média terepe egyre több le-
hetőséget adott, kínált, ráérezve arra, hogy nem 
csak fontos szerepük lehet ebben a szegmens-
ben, hanem óriási bevételeket tudnak realizálni 
belőle. Aki tudott, most felszállt erre a gyorsvo-
natra és aki lemaradt, az bizony kimaradt a jóból. 
Ez már nem a Loksi szépen lassan pöfögő járata 
volt, hanem egy száguldó időzített bomba. Pres-
ser Gábor is már a Megasztár zsűrijéből köszön-
tötte a TV nézőket, amely erőteljesen berobban-
totta a tehetségkutatók televíziós megjelenését, 
megannyi csodálatos hanggal és tehetséges 
előadóval gazdagítva a palettát. A bírák sokszor 

szigorúak voltak, de összességében véve nagyon 
értékes munkát végeztek, hatalmas felelősséggel 
a vállukon. Pici bácsi mellett még Soma, Pierrot, 
Péhly Barna és Bakáts Tibor alkották az ítészeket, 
ez a többféle stílusból érkező szakember gárda 
véleményével, kritikáival sokat adott hozzá a te-
hetségkutató eredményeihez, de a legfontosabb 
összetevői a show-nak, mégiscsak az előadók, 
énekesek voltak. Ez már nem táncdalfesztivál 
hangulatú esemény volt, mert szerencsére a hát-
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térben nem figyelték állami szintről szigorú sze-
mek és hallgatták kritikus fülek az előadásokat, 
itt a szókimondás, a bevállalósabb előadásmód 
miatt senkit nem ért bántás vagy elmarasztalás. 
Talán ez is oka lehetett annak, hogy az előadók, 
énekesek bizony egyre bátrabbak, lazábbak le-
hettek és lettek is a produkciók során. Tény, hogy 
több olyan előadó is került az első vonalba, akik 
tehetségük által a mai napig bent tudnak marad-
ni a koncertszervezők és a zenei kiadványokat ke-
zelő kiadók szeme előtt. Elég csak az 1. Megasztár 
trióját néznünk: Tóth Vera, Cserháti Zsuzsát idéző 
hangja, vagy Oláh Ibolya karcosan egyedi orgá-

numa mind nagyot szólt, Gáspár Laci – bár „csak” 
dobogós lett – mégis a mai napig aktív, az utób-
bi 20 évben is építgetve zenei, előadói pályáját, 
jelenleg épp egy tehetségkutató műsor bírái kö-
zött ülve. Másik értékes példaként felhozva a 3. 
Megasztár nyertesét, Rúzsa Magdit, aki csodála-

tosan szép ívű karriert tudhat magáénak, a mű-
sor egykori válogatóján előadott énekhang már 
akkor felkeltette sokak figyelmét, nem véletlenül, 
hiszen egy ritka tehetségről beszélünk. Magdi ma 
már Aréna és nagyobb fesztivál méretű helyszí-
neken lép fel zenekarával, telt házak előtt. Vagy itt 
van Molnár Ferenc Caramel, aki a 2. Megasztárt 

nyerte, szinte akadály nélkül jutott el a nyertes po-
zícióig. Voltak tehát tehetséges fiatalok, akik élet-
ben tartották azt a reményt, hogy a valódi han-
gok, az igazi tehetség, a tudás még itt jár köztünk. 
Tény viszont, hogy a tehetségkutató válogatása-
in, amelyeket a TV2 közvetített, rengeteg önje-
lölt „tehetség” is úgy gondolta, hogy helye van a 
zenei piacon. Nem tisztünk túlságosan állást fog-
lalni, de hálásak vagyunk a bírók által tartott ér-
tékrendnek és azoknak a „szűrőknek”, amelyekkel 
tovább juttattak vagy épp elkaszáltak valakit még 
az elején, kizárva azt, hogy szélesebb tömeg is-
merje meg őket hétről-hétre. Bár az is nyilvánvaló 
volt, hogy a média, főként a televízió, a nézettség 
érdekében sokszor inkább kiengedte azokat a 
műsorokat is, amelyekben inkább kellemetlenül 
érezné magát egy jobb érzésű ember, ha tudná, 
hogy ilyen felvételek mennek le róla adásban. 
Azt is látnunk kell viszont, hogy nyugaton – amely 
még mindig mintának szolgált idehaza – a tehet-
ségkutatók kifejezetten szeretik megmutatni a 
„futottak még” kategóriát, hiszen az emberek arra 
is kíváncsiak, ha valaki nem jó, ha valakin nevet-
ni lehet. Mert vagy annyira tehetségtelen, hogy 
annál már csak az egója nagyobb, vagy tényleg 
annyira megdöbbentő dolgokat művel a szín-
padon, ami miatt jobb, ha pár percnél több mű-
soridőt véletlenül sem kap többet, talán soha 
életében.

KÉRJÜK, VIGYÁZZANAK, AZ AJTÓK
ZÁRÓDNAK

Érdekes dolog történt a zenei világban. Kife-
jezetten az adatok tárolására és lejátszásra gon-
dolva most.

Az MP3 lejátszók egyre nagyobb teret hódí-
tottak. Amíg a ’90-es években a hagyományos 
magnókazetta és a fekete bakelitlemez (LP) kez-
dett háttérbe szorulni a CD lemezek miatt, ad-
dig a 2000-es években már a technikai eszközök 
gyártói is belátták, hogy csak úgy maradhatnak 
versenyben, ha minél kisebb helyen, minél több 
zeneszám letárolását teszik lehetővé. Az audio 
eszközök piaca egyszerre fejlődött és futott ver-
senyt a zenei piaccal, ami nem feltétlenül jelentett 
rosszat, hiszen gondoljunk csak bele: egyre több 
zeneszám születik, egyre több kedvence van az 
embernek, hallgatná őket, amikor csak lehet, de 
nem fér rá a lejátszóra? Ez így nem lesz jó, nem 
lesz elég. A technikai gyártók látták a lehetőséget 
és éltek is vele, sorra születtek az egyre nagyobb 
tárolókapacitással rendelkező eszközök, lehetővé 



CsPM   145

téve az egyre nagyobb mértékű zene elfogyasztá-
sát. És az előadók, zeneszerzők, szövegírók nem 
is okoztak csalódást. Elkezdődött a szerzői piacon 
is egy nagyobb volumenű sorozatgyártás, amely 
már sokszor inkább egészségtelen méreteket öl-
tött. Hiszen évek múlva, a 2010-es években már 
annyi zeneszám, jó és kevésbé jó dal, album, 
filmzene született, hogy ember legyen a talpán, 
aki rendet és rendszert akart és tudott tartani a 
saját gyűjteményében. Lássuk, kik alkottak, mű-
ködtek akkoriban kis hazánkban: A hip-hop szcé-
na jeles képviselői Ganxsta Zolee és a Kartel, Sub 

Bass Monster, az Animal Cannibals szókimondó, 
őszinte, sokszor nem gyerekfülekre optimalizált 
szövegeikkel hódítottak a fiatalok és a középko-
rúak körében is. Popzenei vonalon és rockzenei 
fronton a fent említett, tehetségkutatós fiatalokon 
kívül még a rutinos rókák is bőven pályán voltak. 
Az Edda, a Bikini, Charlie és a Tátrai Band, Balázs 
Fecó, Nagy Feró és a Beatrice, Ákos, a Kozmix, Ke-
resztes Ildikó, a Tankcsapda, a Hooligans, Presser 
Gábor, Somló Tamás, Szekeres Adrienn és Zséda, 
csak hogy kiemeljünk pár előadót. Ők folyama-
tosan koncerteztek, lemezt adtak ki és a 2010-es 

évekig egészen jó adatokat is produkáltak, azon-
ban a digitális streaming és az online módban futó 
zenei értékesítés miatt fizikai hanghordozót már 
egyre kevesebbet adtak el. Volt is ebből gond, 

mert egyrészt a kalóz kiadványokkal is küzdeni 
kellett, valamint nem nagyon volt szabályozva az 
sem, hogy az online eladások után milyen mér-
tékben, hogyan díjazzák az előadókat, szerzőket. 
Szerencsére idővel az Artisjus, azaz a Szerzői Jog-
védő Iroda felismerte a helyzetet és megszületett 
az a szabályozás is, amely lehetővé tette, hogy az 
üres hanghordozók (nagyrészt a CD lemezekről 
beszélünk) esetében minden eladott üres darab 
árába beépítették a jogdíjakat és ezt elosztották 
az előadók és szerzők között, egy erre megfelelő 
mértéket és százalékot kitalálva, így díjazva, ér-
tékelve és kicsit kárpótolva is a kiesett szerzői és 
előadói jogdíjakat. És amikor már éppen sikerült 
ezen a „tengeren minden hullámot kisimítani”, a 
vásárlók nagy része már szépen lassan áttért arra 
a zenehallgatási és fogyasztási metódusra, hogy 
a számítógép merevlemezén, MP3 vagy egyéb 
audio formátumokban tárolta a zeneszámokat 
és a mobilján vitte el magával hallgatni. Ki kellett 
mondani és el kellett fogadni, hogy sajnos a fizi-
kai zenei hanghordozók kora is leáldozott. 

A NYERŐ PÁROS

Két érdekes példát hozunk, ezekre már utal-
tunk is előző részünkben. Az első előadónk, szer-
zőnk, Ákos. Ő egy teljesen más síkon mozog, ami 
az itthoni helyzetet illeti. Masszív rajongótáborral 
rendelkezik, több százezer ember szereti, hall-
gatja dalait, a koncertjei immár 30 éve teltházzal 
futnak, gyakorlatilag bármit megtehet, amit kita-
lál, működik és értő fülekre talál. Saját kiadóval 
rendelkezik, amit kiválóan menedzselnek, így a 
koncertezés mellett minden alkalommal bizony 
kiadásra kerül fizikai formátumban is minden 
egyes albuma a mai napig. Emellett verses köte-

tet írt, filmet rendezett és saját stúdiót is épített, 
amely a legprofibb technikával rendelkezve ma-
gas minőségű produkciókat hoz tető alá, nem 
csak saját részére, hanem más, külső munkákat is 
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bevállalva. Ezen kívül még azt is meg tudta olda-
ni, hogy a Bonanza Banzai feloszlásának 10. év-
fordulóján, a Kisstadionban rendezett Ákos kon-
certen külön Bonanza blokkban színpadra hozza 
két ex-kollégáját, ráadásul egyszerre, a rajongók 
legnagyobb örömére. Ha megnézzük cikksoro-
zatunk három részét és ezt a 60 évet, akkor az 
időtényezőt figyelembe véve Ákos már az LGT, az 
Omega, az Illés, a Metró és a Korál szintjén em-
lítendő, amely nagy dolog a magyar könnyűze-
nei életben. Mondhatni, hogy ez, az utóbbi két 
évtizedet tekintve, nem sokaknak sikerült. Másik 
előadónk, szerzőnk, Geszti Péter. Az ember, aki 
folyamatosan beszél, de ez egyáltalán nem baj, 
sőt. Mert okosakat mond, értékes dolgokat mű-
vel. A reklámszakmában örökre letette névjegyét, 
valamint a zeneiparban is sikerült maradandót 
alkotnia. Az előző részben említett Rapülők for-
máció – bár tudatosan oszlott fel 2 lemez kiadása 
után az 1990-es évek első felében – meg csinálta 
azt, hogy újra összeállt a 2000-es évek közepén 
és 2006-ban kiadott egy Riszájkling című albu-
mot, amely ugyan az első két lemez dalainak új-
rahangszerelt változatait tartalmazta, arra mégis 
bőven elég volt, hogy 2006-ban két teltházas 
koncertet adjanak, óriási sikerrel. Erre 2016-ban 
rátettek még egy lapáttal, amikor kihozták az újra 
maszterelt „Beszt Of” válogatásalbumot, ehhez 
egy plusz Megamix-et hozzátéve. Természetesen 
ezt megkoronázandó, 2017-ben tartottak egy 25. 
szülinapi Aréna koncertet, teltházzal. Elképesztő! 
Péter a mai napig aktív, jelenleg a zenei és szö-
vegírói munkái mellett filmek készítésével is fog-
lalkozik, mint producer. 

Ha megnézzük az előző részben írt, a valódi-
ságról szóló pár sorunkat, újra igazolja magát a 
tény, hogy aki mű dolgokkal áll elő, annak nem 
sok keresnivalója van a zenei vonalakon.

CIRKUSZ ÉS KENYÉR – A 2010-ES ÉVEK

Az az évtized forduló, igen, emlékszünk rá pon-
tosan. Sok minden történt az országban, amely a 
mai napig meghatározza az életünket, de cikkünk 
érdekében, most maradjunk a zenénél.

2010 végén, a konkurens TV2 már ritkábban 
– de azért még – futó tehetségkutatójára az RTL 
Klub ráengedte az általa sugárzott formátumot, 
elindult az X-Faktor. Ez az angol licencen alapu-
ló tehetségkutató show-műsor azt a célt tűzte ki 
maga elé, hogy új popsztárokat fedezzen fel. Itt 
azonban nem csak és csupán az éneklés, a tudás 

számított, nagy hangsúlyt fektettek az előadók 
külső megjelenésére, valamint a tánctudására is. 
Nem volt elég, ha valaki „csak” énekelni tud, gya-
korlatilag komplett egyéniségnek kellett lennie, 
el kellett tudnia adni magát, valamint hatással kel-
lett lennie mind a közönségre, mint az ítészekre 
is. Utóbbiak szerepében Keresztes Ildikó, Geszti 
Péter, Malek Miklós és Nagy Feró volt látható, az 

első két-három évben maradtak is ebben az ösz-
szetételben. Itt viszont, pont ebben a műsorban 
érdekes jelenséget tapasztaltunk. Amíg az első 
évadokban a régi motorosok ültek a zsűriben, 
addig az újabb, napjainkban is futó szériák ese-
tén már inkább a fiatalabbak vették át a stafétát. 
Itt persze születtek vélemények és ellenvélemé-
nyek is, vajon jó-e az, hogy a pályán nem túl rég 
jelen lévő előadók alkotnak ítéletet, mondanak 
véleményt. Egyesek szerint a műsor ezzel vesztett 

komolyságából, nincs akkora tétje, mint régeb-
ben, mások szerint viszont nem ártott a vérfrissí-
tés a döntéshozókban. Gyakorlatilag 3 úriember 
állandó tagságot bérel az X-Faktor bírái között, 
ők ByeAlex, Gáspár Laci és Puskás Peti. A korukat 
ért kritikákkal szemben azért érdemes odatenni 
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a következő tényeket: Laci és Peti tehetségkuta-
tókon tűntek fel és azóta is aktívak, Alex pedig 
2013-ban hazánkat képviselve kijutott az Euro-
víziós Dalfesztiválra és ott a 10. helyen végzett. 
A tehetségük tehát ellenpontként szólt a korukat 
illetően, viszont egy óriási előnyt mindhárom úri-
ember magáénak tudhatott és itt kicsit vissza is 
kanyarodunk cikkünk alcíméhez.

A KÖZÖSSÉG EREJE, A MÉDIA SZEREPE

Adott volt tehát egy előadó, vagy zenekar a 
2010-es évek közepén, vége felé. A fizikai hang-
hordozók kora lassan véget ért, szinte minden 
digitális. A televízióból, a rádiókból ömlött a mu-
zsika, már stílus szempontjából is nehéz sokszor 
külön választani, hogy épp mit hallott az ember. 
A fesztiválokon tömegek folyamatosan, a közön-
ség nagyon nagy részének már nem csak egy 
vagy pár kedvence van, hanem legalább egy 
tucat. Könnyű olyan dalt írni, amely megmaradt 
sokakban, de ugyanilyen egyszerű el is tűnni a 
világot jelentő deszkákról. A kiadók segítségére 
sem lehetett már annyira számítani, valahogy ők 
is inkább néha elengedték az ember kezét, már 
nem voltak annyira ragaszkodók, vagy már csak 
megszokásból tették a dolgukat. Mit tudott még 
kitalálni az, aki szeretett volna népszerűbb lenni, 
vagy a zenéjét, dalait népszerűsíteni? Szerencsé-
re, aki fejlődött a korral és meglátta a technikai 

dolgokban a jót, az hasznosan vette az akadályt. 
Digitalizálta tevékenységét és követőit, rajongó-
it is bevonta ebbe az átalakulásba. A közösségi 
oldalak egyre nagyobb teret hódítottak, népsze-
rűségük meredeken emelkedett. Ha a zenésznek, 
énekesnek, előadónak közlendője, mondandója 
volt követői számára, már elég volt egy élő vi-
deóban bejelentkezni, azonnal emberek ezrei, 
tízezrei értesültek első kézből a fontos infókról, 
történésekről. A koncertekre is elég volt egy Ese-
ményt létrehozni egy-egy közösségi oldalon és 

hamar lehetett látni, hogy mondjuk egy koncert-
re mekkora az érdeklődés. Így a jegyirodáknak 
sem kellett már vásárlókra vadászni, mert házhoz 
jöttek. Sőt, a jegyértékesítés, valamint a fizetés 
is már inkább online valósult meg, ezzel szintén 
időt spórolva a szegmens szereplőinek. A cégek 
figyelmét viszont felkeltette a célzott és kifejezet-
ten szűrt célközönség és egymás után kötötték a 
reklám- és szponzorszerződéseket a zenei világ 
és az előadóművészet jeles képviselőivel, akik-
nek így ez is házhoz jött. A kiesett CD bevételeket 
sokaknál bőven pótolták a támogatói összegek, 
valamint a végig turnézott fesztiválszezon. Eze-
ken kívül, ha az ember néha megjelent egy-egy 
show műsorban, amelyet a televízió sugárzott, az 
már csak hab volt a tortán. A magyar könnyűzenei 
életben szereplők már nem csak zenészek vagy 
énekesek voltak. Itt már az nyert, aki a közösségi 
médiában is feltűnően mozgott, aki jól kezelte a 
kor, a technika és ezzel együtt a közönség által te-
remtett kihívásokat is. Már nem volt szükség nagy 
menedzsmentre sem, hiszen sok jelenleg regná-
ló előadót ismerünk, aki egyedül kezeli a saját 
közösségi felületeit, intézi a fellépéseit, szerződik 
a koncertszervezőkkel vagy a szponzorokkal. Ma-
radtak még olyanok, akiknek elég nagy nevük, 
hírük maradt ahhoz, hogy ne kelljen függeniük a 
mainstream médiától (Ákos, Presser Gábor, Zo-
rán, a Tankcsapda és a Kozmix legénysége, Hor-
váth Charlie, Demjén Ferenc, Bródy János, Koncz 
Zsuzsa, Kovács Kati). Ettől függetlenül már nem 
csak a tudás és a tapasztalat, valamint az eltelt 
évek voltak azok, amelyek számítottak egy-egy 
előadó, zenész, énekes népszerűségéhez, ismert-
ségéhez. A közösségi médiát és a Digitális Kor-
szakot érteni, ismerni, befogadni volt szükséges 
ahhoz, hogy az ember nyerő pozícióban fejez-
hesse be a 21. század második évtizedét. Észre-
vétlenül, majd láthatóan éles versenyhelyzet lett, 
a piac túltelítetté kezdett válni. Minden felgyor-
sult és akkor még nem lehetett tudni, hová vezet 
ez. Bár, ha az Élet ciklikus voltát nézzük, várható 
volt, hogy valami olyan történik, amely erős meg-
álljt parancsol nem csak a magyar könnyűzené-
nek, hanem próbára teszi az emberi összetartást, 
erőt és hitet is.

AZ ABSZOLÚT 2.0

Beköszöntött a 2020-as év. Amikor már a hall-
gatók – sokszor a zenei igényesség kárára törté-
nő – kiszolgálása, valamint a minőség vs. meny-
nyiség párbaj a tetőfokára hágott, a felfokozott 
igényeknek és kínálatnak csak egy dolog szab-
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hatott gátat: egy világjárvány. Eddig nem látott 
méretű és helyzetet teremtő pandémiás időszak 
vette kezdetét, amely alaposan felforgatta (értsd: 
majdnem megölte) a zenei-, a koncert- és a ren-
dezvénytechnikai piacot is. Napok alatt mond-
ták le a komplett 2020-as rendezvény naptárban 
szereplő bulikat, ez érzékenyen érintette mind a 
zenei szakmát, mind a koncert szervezőket és a 
rendezvénytechnikai szolgáltatókat is. A 2 évig 
tartó tetszhalott állapot, a karantén, a bezártság 
és befelé fordulás hatása azonban azt eredmé-
nyezte, hogy az online lehetőségek felpörögtek, 
az előadók „karantén koncertekkel” élték túl ezt 
az időszakot, valamint a streaming szolgáltatók 
által a közönségnek eljuttatott műsorok, előadá-
sok segítettek abban, hogy ne maradjunk zenék, 
előadások, koncertek nélkül. Nem volt könnyű 
időszak, de sikerült – egyelőre – túljutni rajta. 

A rendezvénytechnikai cégek nagy része is át-
állt az online működésre, a video-streaming stú-
diók életben tartották a technikai csapatok nagy 
részét, de sajnos a hangmérnökök, technikusok, 
de még a zenészek közül is sokan nem zenei te-
rületen voltak kénytelenek dolgozni. Sok helyen 
annyira megszokták, hogy nagyrészt vagy ma-
radnak ebben az állapotban, vagy fenntartják ezt 
a lehetőséget is, mint egy opciót, pontosabban 
egy menekülési útvonalat.

Most, 2022-ben mit látunk magunk előtt? Ha 
minden így marad, ahogy most, akkor lesznek 
jó kis nyári fesztiválszezonok, ahol rengeteg ze-
nésszel, énekessel lehet találkozni. Lesznek önál-
ló koncertek, a nagyobbak arénákban, a kisebbek 
klubokban. Az előadók egy része – bár elfogad-
ták az online úton való hanganyagok értékesíté-
sének létjogosultságát – továbbra is ad majd ki 
fizikai hordozókat. A kiadók is belátták már, hogy 
az online zenei platformokon való eladás egyre 
nagyobb szeletet „hasít ki a tortából”, így igazá-
ból – miután jogilag és pénzügyileg lefedték mű-
ködésüket – nekik mindegy, hogy fizikai vagy on-
line csatornán jutnak bevételhez, ha egy előadó 
menő, az mindenképpen nyereséges.

A televíziós tehetségkutatók továbbra is men-
ni fognak, termelik futószalagon az előadókat, 
de vajon jó ez így? A digitális zenefogyasztás 
egyre nagyobb számokat mutat. A világjárvány 
még vissza is jöhet, a szomszédban éppen hábo-
rú van, merre tovább? Mi lesz most? A Szárnyas 
Fejvadászban és más tudományos-fantasztikus 
filmekben látott technológia lassan valósággá vá-

lik. Biztonsági és költség takarékossági okokból 
majd VR (Virtual Reality, azaz Virtuális Valóság) 
világbeli előadók, helyettesítik magát az eredeti, 
igazi előadót? Személy szerint – remélem sokan 
megérjük még – megnézném hol tartunk 2040-
ben, hátha ezekre a kérdésekre már minden vá-
laszt megkapunk.

EPILÓGUS 

Nagyon reméljük, hogy ez a hosszabb cikkso-
rozat, a maga terjedelmével, szépen átfogta ezt a 
6 évtizedet. Igyekeztünk – ha már online magazin 
– ezt a tartalmat úgy megírni, hogy minden, amire 
emlékezni érdemes, lenyomatot kapjon, rögzítve 
legyen, hogy ha majd akár évtizedek múltán ol-
vassák ezt a Trilógiát, akkor a Kedves Olvasónak 
kedve, indíttatása legyen még jobban utánanézni 
egyes, vagy több Előadónak, Zenésznek is. Bővít-
ve ismereteit a magyar könnyűzene hőskoráról, 
őrségváltásáról és digitális korszakáról. Igyekez-
tünk legjobb tudásunk és ismereteink szerint 
megírni, amit csak tudtunk, és ami elfért a digi-
tális hasábokon. Az emlékeket már senki és sem-
mi nem veheti el tőlünk. Az emlékezés során és a 
megmaradt hangrögzítő és -lejátszó eszközök se-
gítségével még nagyon sokáig velünk maradnak 
azok a Zeneművek és Előadók, akik sajnos már 
nem lehetnek közöttünk. A járvány elvette a ma-

gyar zeneszerető közönségtől Balázs Fecót és az 
Omega három tagját, Mihály Tamást, Benkő Lász-
lót és Kóbor Jánost. Azt gondoljuk, most már lát-
ható, hogy eme cikk alcíme azért is volt tökéletes 
választás, mert most, ahogy ezek a sorok monitor-
ra kerülnek, nyilvánvalóvá vált, hogy a digitalizá-
ció, a technika nélkül nem volnánk képesek már 
soha többet meghallgatni azokat, akik már az Égi 
Koncerttermekben muzsikálnak nekünk és ez így 
van jól. Így kerek a történet és ez a cikksorozat is.
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CZECZON

Átláthatóbb, a dalszerzőket jobban bemutató, nekik magasabb jövedelmet biztosító műkö-
désre van szükség a zenei streaming piacon - állapította meg a szerzői jogkezelőket tömörítő 
GESAC által megrendelt európai tanulmány.

A több mint egymillió alkotót képviselő 
GESAC megbízásából a Legrand Network által 
készített, szerdán közzétett tanulmány átfogó jel-
legű, különösen nagy hangsúlyt helyez a szerzők, 
alkotók igényeire, elvárásaira - szerepel az Artis-
jus magyar nyelvű összefoglalójában.

Miközben a szolgáltatók egyre több dalt és 
egyre jobb funkciókat kínálnak, az árakat bő más-
fél évtizede nem emelték, sőt különféle kedvez-
ményekkel csökkentették is. A jogdíjak a legtöbb 
alkotó számára elfogadhatatlanul alacsonyak, és 
más problémák is terhelik ezt a piacot.

Az elemzés megállapítása szerint a szolgálta-
tók elsősorban a felhasználók számának növelé-
sét tartják szem előtt, amihez képest az alkotók 
kompenzációja másodlagos. A kívülről átlátha-
tatlanul működő rendszer a slágereknek és azok 
alkotóinak kedvez, ami az új előadók felfedezését 
megnehezíti, emellett aránytalan a bevételek el-
osztása a szerzők kárára.

A tanulmány realisztikusabb árképzést, külön-
féle árazási modellek, átláthatóbb és a kulturális 
sokszínűséget szem előtt tartó ajánlórendszerek 
bevezetését és pontosabb adatközlést javasol.

A streaming a zenerajongóknak jó, 
a szerzőknek kevésbé
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„A dalszerző a zeneipari értéklánc első szerep-
lője, mégis sokszor az utolsó helyre kerül, ami-
kor a bevételek megosztására kerül a sor. Olyan 
streaming ökoszisztémát kell létrehozni, amely-
ben a szerzők is megtalálják a számításukat” - 
mondta Tóth Péter Benjamin, az Artisjus üzleti és 
transzformációs igazgatója.

A GESAC elnöke, Gernot Graninger megfo-
galmazása szerint többé nem elfogadható az a 
gazdasági modell, amely a felhasználók és a kí-
nált szolgáltatások exponenciális növekedése 
ellenére képtelen az alkotók megfelelő honorá-
lására. A szervezet vezérigazgatója, Véronique 
Desbrosses úgy látja, a tanulmány az európai 
döntéshozók számára is hasznos, hiszen javasla-
tokat tesz.

A nemzetközi felmérések szerint az emberek 
78 százaléka szokta használni valamelyik platfor-
mot, és átlagosan heti 18,4 órán át hallgatnak raj-
tuk zenét. Az előfizetők száma 2021-ben megha-
ladta a félmilliárdot. Ma már minden szolgáltató 
70 milliós katalógussal rendelkezik, a Spotify-on 
mintegy 8 millió előadó zenéje található meg.

Az előfizetés ára ugyanakkor másfél évtizede 
nem változik, a legtöbb országban tíz eurónak 
megfelelő összeg. A különféle kedvezmények-

kel, a családi csomagok terjedésével az egy fel-
használóra eső bevétel még csökken is. Sokan 
használják az ingyenes, bár reklámokkal megsza-
kított zenehallgatás lehetőségét, ami a jogtulaj-
donosok számára nagyjából tizedakkora bevételt 
jelent, mint az előfizetés.

A GESAC szerint elfogadhatatlan, hogy a plat-
formok az előfizetési díjak hozzávetőleg 30 száza-
lékát megtartják, 55 százalék jut a hangfelvételek 
jogtulajdonosainak (a kiadóknak és előadóknak), 
15 százalék pedig a szerzői jog tulajdonosainak.

A tanulmány szerint problémát jelent, hogy a 
streaming piac jelenlegi működésének közép-
pontjában a slágerek állnak. A Spotify-on 57 ezer 
előadó felelős az összes lejátszás 90 százalékáért, 
másfelől a katalógusban található 8 millió előadó 
93 százaléka havonta ezernél kevesebb hallgató-
hoz ér el. Ráadásul - áll a dokumentumban - az 
algoritmikus ajánlók és a hallgatókat jelentősen 
befolyásoló nagy playlistek átláthatatlanul mű-
ködnek.

A többletbevételekből nagyobb arányban 
kell a szerzői oldalnak részesednie, javítani kell 
az alkotók elismerését, növelni a javadalmazásuk 
mértékét és fejleszteni a művek beazonosítását.
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