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Magazinunkat szemlézi az Observer

Havi rendszerességgel megjelenő digitális kiadvány, 
pdf formátumban. A Csak Pozitívan Média Kft. fenn-
tart minden, a lap bármely részének bármilyen mód-
szerrel, technikával történő másolásával és terjesz-
tésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak 
tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar tör-
vények védik. A Csak Pozitívan Média Kft.  pontos és 
hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoz-
tatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem 
vállal. A cikkek és hirdetések tartalmáért a szerzők és 
hirdetők vállalják a felelősséget.

Üdvözlet az olvasónak!
Köszöntöm Kedves Olvasó! 

Már bőven benne vagyunk az iskolai tanévben és a közélet szolgáltat-
ja a témát. Sajnos fájó aktualitást ad lapunkban az oktatás témájá-
nak mindaz az eseménysorozat, mely már évek-évtizedek óta tart a 
hazai oktatás területén. A körülmények romlása, a tanítási elvek visz-
szamaradása, a nem haladás a korral, az anyagi feltételek leépítése, 
a közhangulat, a fásultság, majd mindezek következményeként a pe-
dagógushiány és a megmaradt tanítói állomány fáradása a tanulók 
kilátásait teszik rosszá és életüket jövőkép nélkülivé. De mit is nevezünk 
oktatásnak, mit értünk alatta? 

Oktatásnak hétköznapi értelmezés szerint leggyakrabban valamely 
információ (tudás) – általában nagyobb mennyiségben történő, 
rendszeres, esetleg intézményesített – átadását nevezzük. Az oktatás-
sal foglalkozó társadalomtudomány, a pedagógia szerint az oktatás 
a tudás intézményesített átadását jelenti. Egyes szerzők e folyamat-
ból a tanár–tanuló viszonyt (interakciót) emelik ki, mint a tudományos 
feldolgozás számára legfontosabb és megfogható jellemzőt. Mások 
a folyamat tantervekben és konkrét cselekvésekben megnyilvánuló 
eredményét, megint mások az oktatást társadalmi alrendszernek te-
kintik, felhívva a figyelmet arra, hogy az oktatási folyamat a társada-
lomban jelenlévő tudás egyes (általában maradandóbb) részeinek, 
illetve egyes társadalmi funkcióknak az újratermelését jelenti. Valójá-
ban azonban a tudás nem adható át. Minden embernek újra kell te-
remteni saját élményeiből azt a tudást, amit alkalmazni tud. Az oktatás 
fogalmát a reformpedagógia újragondolta e szerint az elv szerint. A 
reformpedagógia legfontosabb irányzatai a Montessori-pedagógia, 
a Waldorf-pedagógia, A. S. Neill summerhilli iskolája és az ehhez az 
iskolához hasonló demokratikus iskolák. Egyes jelentős magyar szer-
zők (Nagy Sándor, Báthory Zoltán) az oktatás folyamatába beleértik 
az ismeretátadás tanár részéről való megszervezését (tanítás), és a 
tanuló aktív ismeretszerző tevékenységét (tanulás). Mások (Finánczy 
Ernő, Imre Sándor) az e két folyamatot összefoglaló fogalomra, tehát 
az oktatás szó helyett, a tanítás kifejezést alkalmazzák. Látható, hogy 
itt puszta terminológiai vitáról van szó. Tehát oktatás, tanítás, mindegy 
miként nevezzük, fontos, hogy minőségi legyen, magas színvonalon 
valósuljon meg, hogy be tudja teljesíteni küldetését.

Hogy hogyan kellene tanulni, ezt taglaljuk címlap interjúnkban.
*****

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

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 felmérés szerint az európaiak többsége úgy 
véli, hogy hazájukban komoly problémát jelen-
tenek a levegőszennyezésből eredő légzőszervi 
betegségek (89 százalék), mindenekelőtt az aszt-
ma (88 százalék), valamint a szív- és érrendszeri 
betegségek.

Az európaiak aggódnak a légszennyezés által 
a nyílt vizekben okozott környezetvédelmi problé-
mák, például a savasodás és az algásodás (eutrofi-
záció) miatt is (83 százalék). A válaszadók csaknem 
fele (47 százalék) véli úgy, hogy romlott a levegőmi-
nőség is az elmúlt tíz évben.

Az Eurobarométer felmérésből kiderült, hogy 
az európaiak többsége továbbra is rosszul tájé-

kozott a már létező uniós előírásokat illetően, a 
válaszadóknak csupán kisebb hányada (27 száza-
lék) hallott ezekről. Az uniós levegőminőségi elő-
írásokat ismerő válaszadók nagy többsége (67 
százalék) azonban úgy véli, hogy az előírásokat 
meg kell erősíteni.

Az európaiak nagy többsége szerint a lég-
szennyezést nemzetközi szinten (65 százalék) kel-
lene kezelni, ezt követi az európai és a nemzeti 
szintű kezelést támogatók (mindkettő 42 száza-
lék), végül pedig a regionális vagy helyi megol-
dást szorgalmazók (32 százalék) aránya. Jelentős 
azok aránya is, akik úgy vélik, hogy minden szin-
ten egyidejűleg kell intézkedéseket végrehajtani 
(19 százalék).

Az európaiak aggódnak a levegőszennyezés egészségügyi és környezeti hatása miatt, és úgy 
gondolják, hogy az ipari ágazatoknak, a munkáltatóknak többet kell tenniük a levegőminőség 
javításáért, valamint a témára vonatkozó nemzetközi, illetve európai megközelítést szorgal-
maznak - derült ki az Európai Bizottság által közzétett Eurobarométer felmérésből.

CZECZON

Az európaiak aggódnak 
a levegőminőség miatt
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Az európaiak többsége szerint a nagy ipari lé-
tesítmények, a fosszilis tüzelőanyagokat haszno-
sító energiatermelők, a közigazgatási szervek és 
a munkáltatók nem tesznek eleget a jó levegőmi-
nőség előmozdítása érdekében, a lakosság ezzel 
szemben kellő erőfeszítést tesz.

A válaszadók úgy gondolják, hogy maguk is töb-
bet tettek a kibocsátások csökkentése érdekében 
idén, mint 2019-ben. A tömegközlekedési eszkö-
zök használata, a kerékpározás, illetve a gyaloglás a 
leggyakoribb módjai annak, amelyekkel az európa-
iak saját bevallásuk szerint igyekeznek csökkenteni 
a levegőbe kerülő károsanyag-kibocsátást.

Magyarországon a válaszadók 47 százaléka sze-
rint a levegő minősége az elmúlt tíz évben lénye-
gében ugyanolyan maradt, tíz százalékuk szerint 
javult, 41 százalékuk szerint pedig romlott. Het-

venhét százalék szerint meg kell erősíteni az EU 
levegőminőségi szabványait. Ötvenkilenc százalék 
szerint nagyon, 36 százalék szerint meglehetősen 
súlyos egészségügyi következményei vannak a 
légszennyezésnek. A levegőbe kerülő károsanyag 
csökkentése érdekében a magyarok 44 százaléka 
használt tömegközlekedést vagy kerékpárt, vagy 
a választotta a gyaloglást a gépkocsi helyett. A vá-
laszadók 39 százaléka cserélte le régebbi, több 
energiát fogyasztó háztartási berendezését jobb 
energiahatékonysági besorolású berendezésre, 27 
százaléka jobb szigeteléssel látta el a házát, 21 szá-
zaléka átalakította lakása fűtési rendszerét maga-
sabb károsanyag-kibocsátású rendszerről alacso-
nyabb kibocsátásúra. Kilenc százalék azon magyar 
válaszadók aránya, akik már elektromos gépko-
csit, elektromos motorkerékpárt vagy elektromos 
kerékpárt vásároltak elsődleges közlekedési esz-
köz céljára.
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CZECZON

Világszerte csökkent

a klímaváltozás miatti aggodalom

Előző cikkünkkel ellentétben van más eredményű felmérés is. Világszerte csökkent 
tavaly az aggodalom a klímaváltozással kapcsolatban, miközben a globális felmele-
gedés jelentette veszély egyre nő - közölte a The Guardian című brit napilap a Gallup 
intézet nemzetközi felmérésre hivatkozva.

A hivatkozott közvéleménykutatás azt 
mutatja, 2021-ben a megkérdezettek csu-
pán kevesebb mint fele vélekedett úgy, 
hogy a klímaváltozás az elkövetkezendő 20 
évben „nagyon súlyos fenyegetést” jelent.

Kínában, amely a világ legnagyobb lég-
szennyezőjének számít, csupán 20 százalék 
volt ez az arány, három százalékkal keve-
sebb, mint az intézet előző, 2019-re vonat-
kozó felmérése során. Globálisan 1,5 szá-

zalékponttal, 48,7-re csökkent ez az arány 
2021-re. A friss felmérés 121 országban 
készült, több mint 125 ezer ember részvé-
telével.

A felmérés összeállítói rámutattak arra, 
hogy más, haladéktalan ügyek - például a 
koronavírus-járvány vagy a megélhetési ne-
hézségek - gyakran vonják el a figyelmet a 
klímaváltozás hosszabb távon mutatkozó 
hatásaitól. Kiemelték azonban, hogy a klí-
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maváltozásra éppen a legérintetteb térségekben 
fordítják a legkevesebb figyelmet: a Közel-Kele-
ten és Észak-Afrikában a lakosság csupán 27,4 
százaléka, Dél-Ázsiában pedig 39 százaléka fe-
jezte ki aggodalmát.

A sydney-i székhelyű Institute for Economics 
and Peace (IEP) nevű nemzetközi kutatóintézet 
által közzétett, 228 ország és régió vizsgálatával 
készített felmérés viszont rámutat arra, hogy az 
aggodalmak csökkenése nem jelenti a veszély 
enyhülését. Világszerte 750 millió embert fenye-
get alultápláltság, és a klímaváltozás, a növekvő 
inflációval és az ukrajnai háborúval együtt tovább 
növeli az élelmiszerbizonytalanságot a világban.

Az IEP tanulmánya rámutatott arra is, hogy 
több mint 1,4 milliárd embert fenyeget továbbá 
ivóvízbizonytalanság, amely 2040-re várhatóan 
több európai országot érint majd, egyebek kö-
zött Görögországot és Olaszországot is.

Steve Killelea, az IEP alapítója leszögezte: az 
ENSZ novemberi klímakonferenciáján a résztve-
vő országoknak meg kell vitatnia, miként gyorsít-
ja fel a klímaváltozás az ökológiai fenyegetése-
ket, s a nemzetközi közösség miként tudná őket 
mérsékelni.
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CZECZON

Korlátozások a hulladékban tartósan

előforduló vegyi anyagokról

A rendelet célja, hogy a környezetben tartó-
san megmaradó szerves szennyező anyagok ne 
kerüljenek be újra a gazdasági körforgásba.

A környezetben tartósan megmaradó szerves 
szennyező anyagok olyan mérgező tulajdon-
ságokkal rendelkező vegyi anyagok, amelyek 
hosszú ideig megmaradnak a környezetben, fel-
halmozódnak az élelmiszerláncokban, és káro-
síthatják az emberi egészséget és a környezetet. 
Noha ezeket az anyagokat általában már nem 
használják új termékekben, egyes hulladékká vált 
fogyasztási cikkekben, például vízhatlan textíliák-
ban, bútorokban, műanyagokban és elektronikus 
berendezésekben még mindig fellelhetők.

A rendelet egyebek mellett a vízálló textíli-
ákban és tűzoltó habokban található perfluo-
roktánsavra (PFOA), sóira és rokon vegyületeire 
vonatkozik. A maximális határértéket a PFOA és 
sói esetében 1 mg/kg-ban, a PFOA-val rokon 
vegyületek esetében pedig 40 mg/kg-ban ál-

lapították meg. Az elektromos és elektronikus 
berendezésekben, járművekben és bútorokban 
használt műanyagokban és textíliákban található 
égésgátló polibrómozott difenil-éterek (PBDE-k) 
esetében a megállapodás háromlépcsős megkö-
zelítést irányoz elő. A határértéket a rendelet ha-
tálybalépésekor 500 mg/kg-ban állapítják meg. 
Három évvel a hatálybalépést követően 350 mg/
kg-ra, majd 200 mg/kg-ra kell csökkenteni ezen 
anyagok jelenlétét. A hexabróm-ciklododekán 
(HBCDD) nevű égésgátló anyagra - amely egyes 
műanyag- és textilhulladékokban, különösen az 
épületek bontásából származó polisztirol szige-
telésben található - vonatkozóan a rendelet ha-
tálybalépésekor 500 mg/kg-os határérték-csök-
kentésről határoz, majd 5 év elteltével az értéket 
200 mg/kg-ra csökkenti. A textíliákban, tapadás-
mentes edényekben és tűzoltó habokban talál-
ható perfluor-hexexán-szulfonsavra (PFHxS), vala-
mint sóira vonatkozóan a rendelet a határértéket 
1 mg/kg-ban, a PFHxS-hez kapcsolódó vegyüle-
tek esetében pedig 40 mg/kg-ban állapítja meg.

Az Európai Unió Tanácsa rendeletet fogadott el a környezetben tartósan megmaradó szerves 
szennyező anyagok hulladékokban való jelenlétére vonatkozó határértékek csökkentéséről.
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https://www.myforest.hu/
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Hírek a TreeDependent programban már 
elültetett fákról! 

A GreenDependent Intézet 2022 őszéig közel 
9000 őshonos magyar gyümölcsfa ültetését szervez-
te meg, nagyrészt a TreeDependent – Fákkal felelősen 
program keretében. A facsemetéket a program kar-
bon-lábnyom számítást és kompenzációt megrendelő 
ügyfelei, vállalatok, nonprofit szervezetek, közösségek 
és egyének finanszírozzák, és nagyrészt oktatási- és 
szociális intézmények, illetve civil szervezetek ültetik el 
őket saját kertjeikbe. A helyszíneket gondosan választ-
juk ki, hogy a fák mindenképpen olyan helyre kerülje-
nek, ahol hosszú távon gondozva lesznek, illetve a kar-
bon-lábnyom kompenzáción felül további társadalmi 
célokat szolgálnak (pl. oktatás, hátrányos helyzetűek 
foglalkoztatása).

A fák a Zala megyei Tündérkertből származnak, 
amelynek küldetése az őshonos magyar fafajták (újbó-
li) elterjesztése. Ezeknek a fáknak sokkal jobb a bioló-
giai tűrőképessége, mint más fafajoknak, így ellenál-
lóbbak, nem szükséges őket metszeni és permetezni.

2022 szeptemberében megkerestük azokat az 
intézményeket, amelyek már kaptak fákat a prog-
ramban, és megkértük őket, hogy számoljanak 
be az elültetett fák állapotáról. A felmérésünket 
90 intézmény töltötte ki, 36-an pedig fotókat is 
küldtek a cseperedő fákról. Sokan kiemelték, 
hogy a fák bár kis méretűek, de különösen ellen-
állóak is, és a locsoláson és fizikai védelmen kívül 
kevés munkát igényelnek.

„Mi nagyon szerettük ezt a programot, mert na-
gyon nehezen lehet őshonos gyümölcsfákat be-
szerezni, a gyümölcsöst pedig az alapítványhoz 
érkező vendégek is megcsodálják minden eset-
ben, körtúrát szoktunk szervezni a kis tündérkert-
ben.” (Kovács Orsolya, Vidéken jó! Alapítvány)

Kislábnyom tippek:
rezsicsökkentés és másfélfokos életmód

A valódi - kWh-okban, m3-ekben, literekben 
mérhető és beruházás nélküli - rezsicsökkentést 
segítő kampányunk részeként tippsorozatot indí-
tottunk „Kislábnyom tippek: rezsicsökkentés és 
másfélfokos életmód” címen.

A havonta két alkalommal megjelenő tippek 
körbejárják a háztartás fogyasztási területeit, 
gyakorlati tanácsokat adnak a - főként viselke-
désváltozással elérhető - megtakarításra, és a 
klímatudatos rezsicsökkentés érdekében azt is 
megnézzük, hogy melyek a leghatékonyabb kar-
bon-lábnyom csökkentő változtatások, hiszen a 
rezsicsökkentés hatékony eszköz lehet a klíma-
válság mérséklésében is.

Az eddig megjelent tippek:
Mire jó a háztartási energia-felmérés, és ho-

gyan érdemes csinálni
Energiatakarékos fűtés és melegedés
Energia- és víztakarékosság a fürdőszobában

Hamarosan JÖN a legújabb tipp is: Rezsi-
csökkentés a konyhában!

A tippeket a www.kislabnyom.hu oldalon is fo-
lyamatosan gyűjtjük és közzétesszük, de érdemes 
követni a Kislábnyom közösségi média oldalát is, 
ahol szintén sok hasznos információ található!

RÖVID HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK

https://intezet.greendependent.org/hu/TreeDependent
https://intezet.greendependent.org/hu/TreeDependent
https://tündérkertek.hu/
https://mailchi.mp/f0c1a08ba889/kislabnyom-tippek-rezsicsokkentes-masfelfok-20220907
https://mailchi.mp/f0c1a08ba889/kislabnyom-tippek-rezsicsokkentes-masfelfok-20220907
https://mailchi.mp/28914f71c196/kislabnyom-tippek-rezsicsokkentes-masfelfok-20220920
https://mailchi.mp/f7b86bcbfd5f/kislabnyom-tippek-rezsicsokkentes-masfelfokos-eletmod-3resz
http://www.kislabnyom.hu/
https://www.facebook.com/Kislabnyom
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Fürdőszobai tippek

Tisztálkodás:
Zuhanyozzunk fürdés helyett, de 5 percnél to-

vább ne folyassuk a vizet!
Szappanozás közben is zárjuk el a vizet!
Klímavédelmi és energiatakarékossági szem-

pontból kifejezetten előnyös és egészségügyi 
szempontból sem ártalmas, ha nem zuhanyzunk 
minden nap - nyugodtan kihagyhatunk egy-két 
alkalmat, sőt akár minden második napot, külö-
nösen, ha ülő munkát végzünk!

A zuhanyzó- és fürdővizet hasznosítsuk kézi mo-
sásra, áztatásra, felmosásra, WC öblítésre, cipőtisz-
tításra stb.

Télen a kádban felfogott meleg zuhanyvízzel 
fűthetjük is a fürdőszobát.

Mialatt arcot vagy fogat mosunk, illetve borot-
válkozunk, zárjuk el a csapot - percenként akár 6 
liter vizet is leengedhetünk feleslegesen a lefo-
lyóba, ha nem így teszünk!

Egy csöpögő csap évente akár 5500 liter vizet 
is elpazarolhat, ezért jól zárjuk el a csapokat és 
javíttassuk meg az elromlottakat.

Vízmelegítés:
Igazítsuk háztartásunk igényeihez a melegvíz 

hőmérsékletét: elektromos bojlernél általában 
elég, ha max. 50-60°C-ra állítjuk a melegítés hő-
fokát, így 10-50%-kal csökken a felhasznált ener-
gia mennyisége.

Vegyük lejjebb a vízmelegítő hőmérsékletét, 
ha hosszabb időre nem vagyunk otthon.

Az időzíthető vízmelegítőt úgy állítsuk be, 
hogy csak olyankor kapcsoljon be, amikor való-
ban szükségünk van a melegvízre.

Gondoskodjunk róla, hogy a melegvíz-tartály 
rendszeresen vízkőtelenítve legyen (1-2 évente 
egyszer, a víz keménységétől függően).

Ilyen volt a(z offline) Másfélfokos Műhely!

Október 8-án sikeresen, remek hangulatban 
és teljes létszámmal lezajlott a Másfélfokos Mű-
hely az EU Másfélfokos életmód (EU 1.5 Lifesty-
les) projekt keretében. Nagyon hálásak vagyunk 
a kiválasztott 24 résztvevőnek, hogy időt és ener-
giát nem kímélve észrevételeikkel, ötleteikkel se-
gítették a projektet!

A műhely során a résztvevők az előzetesen ki-
számított saját karbon-lábnyomukat alapul véve 
tervezték el, hogy életmódbeli változtatások válla-
lásával hogyan fogják kibocsátásaikat 2030-ig 2,5 
tonnára, illetve a már most alacsony lábnyomúak 
2050-ig 0,7 tonnára csökkenteni.

Ebben segítette őket a Kislábnyomos Klíma 
Kirakó, egy olyan „életmódalakító játék”, amely 
ötleteket ad a klímatudatos változtatáshoz. A já-
ték során a résztvevők számos olyan életmód op-
cióval ismerkedhettek meg, amelyek hozzásegí-
tenek minket a másfélfokos életmódhoz: 63 féle 
lehetőségből választhattak az élelmiszerfogyasz-

RÖVID HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK

tás, a mobilitás, a lakhatás és háztartási energia-
fogyasztás, valamint a szabadidő területén úgy, 
hogy a kiválasztott megvalósítandó opciókkal 
valódi karbon-lábnyom csökkenést érhetnek el a 
saját életükben.

A délutáni szekcióban, kis csoportokban azt 
beszéltük át, hogy a résztvevők miket tartanak ne-
hezen megvalósítható opcióknak, mik a megva-
lósítás legnagyobb akadályai, mi győzné esetleg 
meg őket arról, hogy mégis kipróbálják, illetve 
mit tartanak jó megoldásnak ezek helyett. 

https://masfelfokoseletmod.hu/
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A fürdéshez, mosáshoz, 
kézmosáshoz használt meleg-
víz előállítása a második leg-
nagyobb energiafelhasználási 
terület (16,3%) egy háztartás-
ban - alábbi tippjeinkkel nem 
csak energiát, hanem vizet is 
megtakaríthatunk.

Mosás

Mosógépünket csak akkor in-
dítsuk el, ha tele tudjuk pakolni.

Mérések alapján egy 30 fo-
kos mosás harmadannyi áramot 
fogyaszt, mint egy 60 fokos. Vá-
logassuk szét tehát szennyezett-
ség szerint a kimosandó ruhákat 
- a kevésbé koszosakat elegen-
dő 30 fokon mosni, így élettarta-
mukat is meghosszabbíthatjuk.

Ha van a mosógépünkön rö-
vid program, használjuk a normál 
szennyezettségű ruhák mosá-
sához. Csakis akkor használjunk 
előmosást, ha igazán szükséges.

Fogyasztásmérő segítségé-
vel mérjük meg a különböző 
programok energiafogyasztását. 
Használjuk utána a takarékosab-
bat! A mérések nyomon követé-
séhez hasznos táblázat ITT.

Igyekezzünk különböző trük-
kökkel a mosást elkerülni: csak 
a foltot mossuk ki kézzel, ne az 
egész ruhát; szellőztessük a ru-
hát; csak akkor mossunk ki vala-
mit, ha tényleg koszos; viseljünk 
kötényt főzéshez, takarításhoz.

Amennyiben lehetséges, ne 
használjunk szárítógépet, ha-
nem teregessük ki ruháinkat (té-
len is!)! Ezzel nem csak a pénz-
tárcánkat, a környezetünket is 

kíméljük. Különösen a kombinált 
(mosó+szárító) gépek fogyaszta-
nak jóval többet, mint a két ké-
szülék külön. Ha mégis szárító-
gépet veszünk, válasszunk olyat, 
amely rendelkezik automata 
nedvességérzékelővel, így a szá-
rítási idő rövidebb lesz.

Tartsuk tisztán mosógépünket, 
így élettartama megnő, és a mo-
sás is hatékonyabb. Tisztítsuk ki a 
szűrőt, távolítsuk el a fűtőszálon 
lévő vízkövet ecetes öblítéssel, 
vagy olcsón beszerezhető mosó-
szódával vagy citromsavval.

Fürdőszobai kütyük

Konyhánk mellett egyre több 
kütyü „költözik be” fürdőszo-
bánkba is. Hajszárító, hajvasaló, 
hajformázó eszközök, elektromos 
borotvák, epilátorok, elektromos 
szemöldök borotva, arctisztító 
elektromos kefe, és még sorol-
hatnánk…

Kerüljük a felesleges beren-
dezések vásárlását, amit lehet, 
oldjunk meg továbbra is kézi 
erővel.

Energia- és víztakarékosság 
a fürdőszobában

https://kislabnyom.us19.list-manage.com/track/click?u=c54b5d32927d8329c4bd204a0&id=5f865aed72&e=c679c2bc44
https://kislabnyom.hu/hir/fagyos-ruhacsipeszek
https://kislabnyom.hu/hir/fagyos-ruhacsipeszek
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Ha valami elromlik, próbáljuk 
meg megjavíttatni.

Ha nem lehet megjavíttatni, 
gondoskodjunk felelősen az 
elektromos hulladékról.

Ha pedig új eszközt kell vásá-
rolnunk, válasszunk minél haté-
konyabbat, akár kicsi (hajszárító), 
akár nagy berendezés (mosó-
gép) beszerzéséről van szó!

Hasznos eszközök

Víztakarékos csapbetét
 
A csaptelep, illetve a zuhanyfej 

cseréje nélkül is könnyen csök-
kenthető a vízfogyasztás vízta-
karékos betét beszerelésével, 
amelynek használatával kényel-
mi szokásainkról való lemon-
dás nélkül csökkenthetjük víz-
számlánkat.

 
A hagyományos csaptele-

peken percenként körülbelül 
15 liter víz folyik el. Víztakaré-
kos csapbetét szinte minden 
csaphoz használható, kb. 7 liter/
percre csökkenti az átfolyási se-
bességet, így akár 50 %-kal is 
csökkenthető az elhasznált víz 
mennyisége.

 
Az eszköz segítségével nem-

csak víz, hanem áram és/vagy 
gáz is megtakarítható, hiszen 

kevesebb melegvízre lesz szük-
ség!

 
Homokóra
 

Bár általá-
nosan elfo-
gadott gon-
dolat, hogy a 
zuhanyozás 
v í z t a k a r é -
kosabb, így 
kevésbé kör-
nyezetterhe-
lő tevékeny-
ség, mint a 
fürdés, ez 
csak akkor 
igaz, ha ma-
ximum 3-5 
percig zu-

hanyzunk!

Szerezzünk egy homokórát 
vagy használjunk stoppert) a zu-
hanyzás időtartamának ellenőr-
zésére!

Mit tesznek mások?

A GreenDependent Intézet 
41 gödöllői háztartással együtt-
működve valósította meg az 
Energia Élő Labort 2018 szep-
tembere és decembere között. 
Ennek keretében a háztartások 
8-10 héten keresztül minden 
mosásuk adatait naplóban rög-
zítették, mi pedig ezután össze-
sen 1810 db mosás adatait, fo-

gyasztását vizsgáltuk meg. 
Tapasztalataink:

Minél alacsonyabb a mosás 
hőfoka, annál alacsonyabb an-
nak fogyasztása is. De érdemes 
figyelmet fordítanunk a valóban 
jelentős különbségekre: a 90C°-

os mosások átlagfogyasztásá-
nak az 50C°-os csupán a fele, a 
40C°-os a harmada, a 30C°-os 
pedig az ötöde.

Ha fél vagy kis adaggal tölt-
jük meg a gépet, akkor az át-
lagban valóban kevesebbet fo-
gyaszt, de közel sem fele annyit, 
mint a teljes adagos mosás.

    Sokan idő hiányában nem 
teregetik ki azonnal a ruhákat, 
ezért egy plusz, felesleges öblí-
tő vagy centrifuga kört is beik-
tatnak. Ezt érdemes elkerülni!

Top tipp haladóknak

Egy átlagos háztartás ösz-
szes vízfogyasztásának mint-
egy 30%-át használja WC-öb-
lítésre naponta!

Spóroljunk a vízzel!

A modern WC-öblítőkben 
a lehúzandó víz mennyisége 
állítható. Ellenőrizzük a beál-
lítást!

Gyors és egyszerű meg-
oldás, ha egy vízzel töltött 
műanyag palackot, esetleg 
tömör téglát helyezünk a víz-
tartályba, vagy beszerzünk 
egy víztakarékos WC-tartály 
nehezéket.
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TESLÁVAL KÖZÉP-ÁZSIÁBAN
1. rész

BEVEZETŐ, SZUBJEKTÍV MEGKÖZELÍTÉS ÉS 
A FŐHŐSÖK

A cikk írójaként – miután Dávid kollégámmal a magyar könnyűzenei cikk-trilógiát befejeztük – úgy 
döntöttem, hogy egy éles kanyarral olyan területre merészkedem, amely már régóta érdekelt, de nem  
volt meg a szikra, hogy írjak róla. Vagy azért, mert konkrét téma nem kínálkozott, vagy azért, mert nem 
volt egy adott személytől érkező impulzus, amely megadta volna az első lökést. Persze, lehetne írni 
megújuló energiákról, szélerőművekről, napelem parkokról, geotermiáról, mert ezek napjainkban nem 
csak divatos, hanem fontos témaválasztások is lehetnek, nekem most mégis szerencsém volt, mert a 
Sors egy olyan lehetőséget kínált, amellyel nem minden nap találkozik az ember.

NAGY ZOLTÁN

NYERS TAMÁS ÉS A TESLA
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Pár hónapja, egy üzleti társasággal töltöm min-
den kedd reggelemet, pontosabban másfél órát, 
ahol különböző területekről, gazdasági szegmen-
sekből érkezett ügyvezetők, felelős szakemberek 
egyeztetnek online felületen, egymásnak újabb 
és újabb kapcsolódásokat, lehetőségeket ajánl-
va. Már első alkalommal is feltűnt egy fiatalem-
ber, aki érdekes dolgokat művel együtt, egyrészt 
drónokkal végez mezőgazdasági tevékenysége-
ket, másrészt pedig elektromos autókhoz telepít 
töltőállomásokat az ország egész területén. Ak-
kor még arra gondoltam, megjegyzem magam-
nak őt, hátha egyszer úgy hozza az Élet, hogy si-
kerül egy elektromos autót szereznem és akkor, 
ha töltőállomást szeretnék telepíteni, már lesz eh-
hez egy jó szakemberem. Mivel egyelőre ez még 
az álom kategóriába tartozik nálam – bár soha ne 
mondd, hogy soha –, a vágy a fiókban marad, de 
mindvégig piszkálgat, nem hagy nyugodni. Ezzel 
az elektromos autó témával nekem muszáj komo-
lyabban foglalkozni. 

Nem csak azért, mert az elektromos autó jó 
dolog és én szeretem, hanem mert – az ellenvé-
lemények ellenére – igenis sokkal kevesebbet fo-
gyaszt és nem szennyezi a környezetet úgy, mint 
egy benzines gépkocsi. Ez azért, valljuk be, a 
mostani gazdasági helyzetben nem egy elhanya-
golható szempont.

Azt látom, hogy egyre többen váltanak már, a 
zöld rendszámból sokkal több fut az utakon, mint 
évekkel korábban, ami azért jelent valamit. Az 
emberek nagy része már nem csak látja és belát-
ja, hogy ideje lépni és változtatni, hanem konkrét 
lépéseket is tesz egy lehetségesen szebb és tisz-
tább jövő felé.

Amikor a „villanyautóval” kapcsolatban gon-
dolkodtam a magazinba írandó cikkeken, először 
az volt a terv, hogy együttműködési megállapo-
dást kötök egy olyan autós céggel, ahol több 
márka is megtalálható, így reményeim szerint le-
hetőségem lesz tesztelni, akár több járgányt is. Ez 
jelenleg – legnagyobb sajnálatomra - még nem 
jön össze, így gondban voltam, mert az idő szorí-
tott, a témát pedig bevállaltam, de ekkor váratlan 
helyről kaptam segítséget.

Az egyik ilyen heti, üzleti, online megbeszé-
lésen a csoport vezetője példaként hozott fel 
engem, „leleplezve” írói munkásságom, amely 
felkeltette a figyelmét többeknek is, köztük épp 
annak, akiről most ez a cikk szól. Ő maga szólí-
tott meg, hogy szeretne velem egyeztetni, ami 
jólesett.

Nyers Tamás olyan céget vezet, amelynek 
egyik profilja elektromos autók töltőállomásainak 
telepítése. Egy jó kedélyű, kedves, közvetlen em-ÚTVONAL TERV A TESLÁN

BASKÍRIA, UFA - HELYI VILLANYAUTÓSOKKAL
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ber, akinek mindig van egy jó szava a másikhoz. 
Megújuló energia párti, így jó pár éve elektromos 
autóra váltott, mert úgy érezte, a környezete és 
a bolygó többet érdemel annál, hogy ne csak 
beszéljünk a környezetvédelemről, hanem csele-
kedjünk is. Ő tenni akart és most minden ener-
giáját arra fordítja, hogy tegyen ezekért a nemes 
célokért. Jelenleg egy Tesla elektromos autóval 
járja az országot és most már a világot is. Közös 
témát már nem nagyon kellett keresnünk szeren-
csére, szinte érezhető volt, hogy nagyon hamar 
sikerül kitalálnunk valamit együtt. Nem is kellett 
sokat várni, mert akkoriban – ez nagyjából két hó-
napja volt – mentett meg másodmagával Török-
országból egy ott rekedt autós sorstársat, akinek 
a motorja feladta a küzdelmet és ők elindultak 
7000 km-et megtenni, hogy egy új motort vi-
gyenek neki. Akkor már jelezte és közölte velem, 
hogy októberben egy sokkal nagyobb vállalko-
zás, vállalás fájába vágja a fejszéjét. 

A cél egy elektromos autózást, másnéven vil-
lanyautózást népszerűsítő 20.000 km-es út, ame-
lyet a Teslával tesz meg Közép Ázsiában. Jó-jó, 
ez a főcíme a projektnek, de azért odáig el is kell 
jutni. Először Magyarországról Szlovákiába, majd 
Lengyelországba visz az útja. Ezt követően a Bal-
tikum következik: Lettország, Litvánia, Észtország, 
utána lép be Oroszország területére. Az utat két 
hónaposra tervezte, mérnöki pontossággal. Ami-
kor ezt a cikket leadom, már 3 hete van úton, ami 
azt jelenti, hogy ugyan vannak élményei már, de 
cikkünk második részére terveztem azt, hogy job-
ban bemutatom a túrát, a kalandokat, valamint 
– az internetnek hála – addig még Tomival is tu-
dok online egyeztetni arról, hogy miről érdemes 
írnom, mi történt, milyen kalandok, események 

színesítették az útját, milyen érdekes embereket 
ismert meg. Természetesen ne feledkezzünk el 
arról sem, hogy az emberi tényezők mellett tech-
nikai információk is a rendelkezésünkre állnak 
majd, ezeket igyekszem a következő lapzártáig, a 
következő egy hónapban minél jobban és rész-
letesebben megismerni és Tomival egyeztetve a 
Kedves Olvasók elé tárni. 

Elektromos autós ismerősöktől egyre gyak-
rabban hallok számokat, hogy amíg a benzines 
autóval ennyibe meg annyiba került mondjuk 
100-200-500 km autózás, addig elektromos au-
tónál ezek a költségek mennyire radikálisan keve-
sebből jönnek ki. A jövő zöld, ezt mind tudjuk és 
ha emlékeznek az Olvasók a megújuló energiák-
ról, valamint a vízről szóló cikkeimre, több helyütt 
is hangsúlyozni szoktam a döntéshozók felelős-
ségét és annak fontosságát, hogy hogyan, miként 
vállalnak, vagy vállaljanak részt abban, hogy az 
emberek egyre nagyobb része tegyen a környe-
zetért és annak védelméért.

A tervem a következő: ezzel az írással végre 
úgy érzem, egy régi célomhoz sikerült közelebb 
jutnom, írhatok az elektromos autózásról úgy, 
hogy egyedi is lehessen írásom. Ebben nagy sze-
repe van és lesz Tamásnak, az ő útjának és a má-

ÁZSIA FELIRAT

OKTÓBER 20-ÁN MÁR 6600 KM-T TETT MEG
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sik hősnek, a Teslának is, mert ne feledjük, ez az út 
egy nagyon fontos teszt lesz a kocsi számára is. A 
következő részben kicsit konkrétabban mutatom 
be a túra útvonalát, a helyi viszonyokat, látniva-
lókat, élményeket, amelyhez az infókat interaktív 
formában Tomi által, vagyis tőle szerezve tudok 
eljuttatni a Kedves Olvasókhoz. A 2. rész lapzár-
tája egy hónap múlva lesz, akkor már Tominak 
nagyjából egy hét lesz hátra csak az útból és ha 
minden jól alakul, akkor már minden egyes ki-
lométerrel közelebb lesz a célhoz is. Az év vége 
miatt az idei utolsó számunk lapzártája közelebb 
lesz, mint eddig, így erre is készültem: a befejező 
részre egy interjút terveztem Tomival, amelyet írá-
sos formában fogunk rögzíteni és megjelentetni. 

Az első részt most valahogy így összegezném: 
bátraké a szerencse, merjünk útnak indulni, ha 
lehetőségünk és időnk van rá. Sose féljünk az 
új dolgoktól, emberektől és merjünk bevállalni 
olyat, amit lehet, hogy azelőtt még sosem tettünk 
meg. Lehet, hogy később megbánnánk. Tamás 
most valami olyat csinál, amelyet ezerből talán 
egy ember és most mások helyett is végigjár egy 
olyan utat, amelyet lehet, hogy mi nem fogunk 

tudni. De az út végére rengeteg kép és videó 
anyag lesz majd, amely emlékül szolgál erről az 
útról, valamint bizonyítja azt, hogy van létjogo-
sultsága a megújulásnak, emberileg és technika-
ilag egyaránt. Egy példa: én személy szerint arra 
voltam kíváncsi, hogy vajon töltőállomás ellátott-
ság szempontjából mi a helyzet egy ilyen úton. 
Megnyugtató választ kaptam, az úti videók jó ré-
szében kapunk infókat arról, hogy merre van töl-
tési lehetőség, sőt Tamás külön ki is emelte azt 
a dolgot, hogy merjünk elindulni, nem kell félni, 

mert mindenhol vannak már elektromos töltőál-
lomások. Ez azt jelenti, hogy az elektromos au-
tózás már nem csak egy szimpla fellángolás, egy 
divatos hóbort, hanem egy nagyon is komoly té-
nyező, amely egyre nagyobb teret hódít és helyet 
követel magának.

Tamás útjának küldetése és célja: elsődlege-
sen az, hogy az elektromos autózást népszerű-
sítse. Szeretné eloszlatni azt a tévhitet, hogy az 
elektromos autó csak városba jó. Másodsorban 
magával visz iskolába szükséges eszközöket, fel-
szereléseket, amelyeket egy hátrányos helyzetű 
régióban szeretne a rászoruló gyermekek részére 
átadni. Útja Szlovákián, Lengyelországon, a Bal-
tikumon át Oroszországba vezet, majd ezután 
többek között Kazahsztánt, Iránt, Törökországot 
érintve, Bulgárián és Románián keresztül visszatér 
Magyarországra, a tervek szerint november utol-
só napjaiban. Úti kisfilmjeit követheti a Kedves 
Olvasó az alábbi linkek valamelyikén:

https://www.youtube.com/watch?v=JN-
su55iYQkU

https://www.youtube.com/channel/UCaYLu-
HvkgSA9Qhkl4ZTh76w

Sok sikert Tomi, jó utat és rengeteg élményt 
kívánunk, a következő részben folytatjuk részlete-
sen a túra beszámolóval. Hajrá elektromos autó-
zás, Kedves Olvasóink figyelmét pedig köszönjük 
szépen.

EGY KEDVES BARÁTI TÁRSASÁGGAL

A TESLA TÖLTŐN

https://youtu.be/JNsu55iYQkU
https://youtu.be/JNsu55iYQkU
https://www.youtube.com/channel/UCaYLuHvkgSA9Qhkl4ZTh76w
https://www.youtube.com/channel/UCaYLuHvkgSA9Qhkl4ZTh76w
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Megújult a Beliczay-sziget
leromlott erdőállománya

A Pilisi Parkerdő tavasszal 61 ezer facseme-
tét ültetett el az Érd melletti Beliczay-szige-
ten, az új, őshonos fajokból álló erdő átvé-
szelte az aszályos nyarat.

Mészáros Péter tájékoztatása szerint az er-
dőgazdaság egyik legnagyobb idei természet-
védelmi beavatkozásában az érdiek népszerű 
sétáló- és kirándulóhelyén 10 hektáron olyan, 
változatos fajokból álló, puhafás ligeterdőt alakí-
tottak ki, mely erdészeti beavatkozás nélkül csak 
évszázadok alatt jönne létre.

A 17 millió forintból megvalósult erdőtelepí-
tés során szürkenyár, fehérnyár, korai juhar, méz-
gás éger, valamint szil csemetéket ültettek. Az 
állományt a terület nagy látogatottsága miatt a 
városi parkokban is jellemző fafajként több ezer 
platáncsemetével egészítették ki.

Az Érd-Ófalu melletti Beliczay-sziget a város 
környékének legháborítatlanabb formában meg-

maradt területe. A sziget árvizekkel gyakran elön-
tött területén részben megmaradt a Duna partjai-
ra jellemző galériaerdő.

Az itt lévő hatvanhét hektáros erdő nagy ré-
sze eredetileg gazdasági céllal ültetett, egykorú 
és azonos génkészletű nemes nyár volt. Ezeknek 
jellemzője a rövidebb élettartam és a környezeti 
hatásokkal szembeni gyenge ellenállóképesség.

A Pilisi Parkerdő az ország egyetlen parkerdő-
gazdasága, 65 ezer hektárt kezel Pest és Komá-
rom-Esztergom megyében a Gerecse, a Pilis, a Vi-
segrádi- és a Budai-hegység, a Gödöllői-dombság, 
valamint a Csepeli-síkság területén. Területét éven-
te 30 millió látogató keresi fel. Az erdőgazdaság 
2022-ben kétmilliónál több csemetét ültetett el.
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„Ha bizonyos vegyi anyagok nagy mennyiség-
ben fordulnak elő egy ember bőrén, akkor ő lesz 
az, akiből a piknik alatt a legtöbbet lakmároznak a 
szúnyogok” - mondta Leslie Vosshall, a New York-i 
Rockefeller Egyetem neurobiológusa, a Cell tu-
dományos lap friss számában megjelent tanul-
mány egyik szerzője.

A kutatók olyan kísérletet terveztek, amelyben 
egyes emberek illatát vetették össze. Arra kértek 
64 önkéntest az egyetemről és a környékről, hogy 
alkarjukon viseljenek nejlonharisnyát, ami átveszi 
a bőrük szagát. A harisnyákat egy hosszú cső vé-
gén egyesével csapdákba helyezték, ezután több 
tucat szúnyogot engedtek rájuk.

„A rovarok a legvonzóbb szagú emberek min-
tája körül zsongtak, ez azonnal egyértelmű lett” - 
magyarázta Maria Elena De Obaldia, a tanulmány 
másik szerzője.

A mintákat ezután „körmérkőzéseken” ver-
senyeztették, míg kiderült, hogy a győztes illat 

nagyjából százszor vonzóbb volt a szúnyogok-
nak, mint az utolsó helyezett.

A kutatók az egyiptomi csípőszúnyogot (Aedes 
aegypti) használták a kísérlethez, ez a faj terjeszti töb-
bek között a sárgalázat, a zika- és a dengue-lázat.

Ugyanazokat az embereket több éven át vizs-
gálták, a különbségek megmaradtak - mondta 
Matt DeGennaro, a Floridai Nemzetközi Egyetem 
tudósa, aki nem vett részt a kutatásban.

A szúnyogok kedvenceinek bőrén egyes savak 
nagyobb arányban fordultak elő, mint másokén. 
Ezek a „zsíros molekulák” a bőr természetes hid-
ratálásában vesznek rész, az emberek különböző 
arányban termelik őket. A bőrön élő egészséges 
baktériumok ezeket megeszik, így állítják elő a 
bőr illatprofiljának egy részét.

A kutatás segíthet új módszereket találni, me-
lyekkel távol tarthatók a szúnyogok. Talán lehetsé-
ges, hogy a bőrbaktériumok befolyásolhatók, és 
az ember vonzó illatán lehet változtatni - vélte Jeff 
Riffell, a Washingtoni Egyetem neurobiológusa.

A bőr speciális illata tesz egyes embereket „szúnyogmágnessé”, és ez a tulajdonság évek alatt 
sem változik - állapította meg egy új amerikai kutatás.

CZECZONCZECZON

Speciális illat miatt leszel
„szúnyogmágnes”
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A tapasztalatok alapján az alapvetően jószán-
dékú emberek általában nincsenek tisztában az-
zal, hogy a vízimadarak etetése nemcsak feles-
leges, de tömegesen sodorhatja veszélybe az 
állatokat. Ez ellen világszerte küzdenek a hatósá-
gok és a természetvédelmi szervezetek.

A vízimadarak etetése a madaraknak, a kör-
nyezetnek és az embereknek egyaránt káros. 
Egyrészt ezeknek a madaraknak az etetése ki-
kapcsolja a téli túléléshez nélkülözhetetlen vonu-
lási viselkedést, és előfordulhat, hogy az állatok 
emiatt később belefagynak a vízbe. Másrészt az 
etetés növeli a zsúfoltságot, a madarak közötti 
agressziót, valamint fokozza a sérülésveszélyt, a 
fertőző betegségek kialakulásának kockázatát, 
például az emberre is veszélyes madárinfluenza 
terjedését. A feleslegesen kiszórt sok táplálék 
továbbá vonzza a patkányokat, segíti a szaporo-
dásukat, ezzel helyi patkányinváziót okozva, ami 
szennyezi a környezetet és rontja a víz minőségét 
is. Emellett a hosszú időn át tartó egyoldalú ke-
nyér és egyéb értéktelen táplálék megbetegíti, 
vagy akár röpképtelenné is teheti a madarakat, 
és önfenntartó életre nem alkalmas területekre is 
nagy mennyiségű vízimadarat vonz.

A madarak etetése egy idő után öngerjesztő 
problémaspirállá alakul, hiszen az etetett vízima-
darak ősszel nem vonulnak el, így az emberek, 
látva az éhesnek látszó, de valójában csak elké-
nyelmesedett, esetleg már beteg, röpképtelen 
madarakat, tovább etetik őket. A fagyok bekö-
szöntével a vonulni induló madarak is megszakít-
hatják a vonulásukat az etetőhelyeknél nyüzsgő 
madarak látványa miatt, ezért egyre duzzad a ma-
radó madárpopuláció. Az etetőhelyek mestersé-
gesen fenntartott táplálékbázisa közelében évről 
évre több madár költhet, így nő a nyári „kérege-
tők” száma is, tehát egyre több madárral kezdőd-
het újra ősszel a folyamat.

A vízimadarak etetésének veszélyeire fi-
gyelmeztetnek a természetvédők, akik arra 
kérik a lakosságot, hogy semmilyen táplálék-
kal ne etessék kirándulás közben ezeket az 
állatokat.

A vízimadarak etetésének
veszélyeire figyelmeztetnek
a természetvédők
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Azok, akik kicsit is megélték a Rock&Roll élet-
érzést gondolhatnák, hogy a bal oldali képen 
Lemmy, a híres/hírhedt Motörhead zenekar front-
embere, basszusgitárosa látható. Ezzel szemben 
a kép Stafford Road-i ember arcrekonstrukciója, 
aki jóval az elektromosság és a basszusgitár fel-
találása előtt élt körülbelül i.sz. 500-ban.

Maradványait 1985-ben tárták fel Brighton-
ban, egy régészeti feltárás során.

Az izmos és robusztus férfi a mellé temetett 
mellékletek alapján harcos lehetett, aki a veszé-
lyes munkaköre ellenére mégsem erőszakos ha-
lált halhatott. Kutatások bebizonyították, hogy 
valószínűleg egy fogfájás okozta szövődmény-
be halt meg. Erre utal, hogy számos tályog volt a 
szájában, köztük egy óriási elől a felső állcsont-
ban, ami vérmérgezést vagy szívrohamot okoz-
hatott.

Ugye milyen fontos a fogászati szűrés?

Azonban nem ez a legrégebbi olyan lelet, 
amely a fogászattal összefüggésbe hozható. A 
legkorábbi ismert lelet 14.000 éves, és bizonyítja, 
hogy elődeink is kezelték már a fogbántalmakat! 

Egy kis fogtörténelem
Egy, a Scientific Reports című lapban meg-

jelent tanulmányban elemeztek egy őrlőfogat, 
amely egy jó állapotban lévő, körülbelül 25 éves 
férfi csontvázában maradt meg. A kutatók bizo-
nyítékokat találtak arra, hogy a fog gyulladásban 
volt és részben kezelve volt valamilyen éles kő-
eszközzel.

A kutatók mikroszkóppal vizsgálták a gyul-
ladt őrlőt és olyan barázdákat és szilánkokat fe-
deztek fel, amelyek bizonyítják a gyulladt szöve-
tek “szándékos” eltávolítását egy kicsi, hegyes 
eszközzel. A kutatók megpróbálták lemásolni a 
fogászati eljárást, háromféle anyaggal próbálták 
“lekaparni” a fogat, amelyek csontot és fát is tar-
talmaztak. A vizsgálat bizonyítja, hogy a fogon 
talált barázdák vésés és forgácsolás eredményei. 
Azt is feljegyezték, hogy nagyon fájdalmas keze-
lésről van szó, mely során a férfi életben volt.

“A felfedezés továbbá azt sugallja, hogy a 
késő paleolitikum-kori emberek tisztában voltak 
a gyulladt fogak káros hatásaival és szükséges-
nek tartották kezelésüket, kőeszközökkel távolí-
tották el a gyulladt részeket és tisztították ki az 
üreget” mondta Benazzi az Il Resto olasz napi-
lapnak a The Telegraph jelentése szerint.

Különböző korú római kori leletek kerültek 
elő, leginkább előkelő házak és gladiátor isko-
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lák feltárásánál, illetve a 
pompei ásatások során, 
amelyek fogászati és 
sebészeti szempontból 
azért is érdekesek, mert 
az ott előkerült eszközök 
formája rendkívül hason-
lít a mai modern eszkö-
zökre! 

A fogászat szerepe 
a középkorban is jelen-
tős volt, igaz, akkoriban 
a fogbetegség a “gaz-
dagok betegsége” volt. 
Ennek egyszerű magya-
rázata van, az előkelősé-
gek engedhették meg 
maguknak a cukros éte-
lek fogyasztását. A kive-
hető műfogsorhoz a fo-
gakat a felső állcsontra szamarak vagy lovak, az 
alsó állcsontra pedig tehenek, elhunyt emberek 
fogait használták, és sokszor a szegények tették 
pénzzé a saját fogukat. Ezeket a fogakat átfúrták 
és dróttal rögzítették egymáshoz. A legismer-
tebb ilyen műfogsort viselő ember talán George 
Washington volt. 

A fogorvoslásban a fordulópontot a 18. szá-
zad jelentette, bár a 20. századig a fogak keze-
lése jellemzően a borbély vagy általános orvos 
feladata volt, mára már a leginnovatívabb és leg-
modernebb egészségügyi területnek számít, így 
már akár két munkanap alatt lehetséges a hiány-
zó fogak pótlása, altatásban, implantátumokkal!

https://www.fogpotlasgyorsan.hu/
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Mindenkinek joga van
a megfelelő táplálkozáshoz

Mindenkinek joga van a megfelelő táplálko-
záshoz és ahhoz, hogy ne éhezzen. A helyes ét-
rend ugyanis segít megelőzni bizonyos beteg-
ségeket, mérsékli azok kockázatát, csökkenti a 
kórházi tartózkodás idejét, javítja az orvosi kezelés 
hatékonyságát, valamint az életminőséget; mind-
ez pedig csökkenti az egészségügyi kiadásokat is 
- olvasható a Európai Dietetikus Szövetség (The 
European Federation of the Associations of Die-
titians - EFAD) által kiadott nyilatkozatban.

Októberben a magyar fővárosban tartotta 33. 
éves közgyűlését az EFAD, a 27 európai tagál-
lam dietetikusi szervezetét magában foglaló 
szövetség ez alkalomból adta ki a Budapest Nyi-
latkozatot.

Kizárólag a dietetikusok azok az egészség-
ügyi szakemberek, akik megfelelő szakértelem-
mel rendelkeznek ahhoz, hogy prevenciós céllal 
vagy a táplálkozással összefüggő rendellenes-
ségek kezelését megtervezzék, lefolytassák és 

kontrollálják a táplálkozásterápiát. Ugyanakkor 
szerepük túlmutat az egészségügyi ellátáson: a 
kormányokkal, az iparral, a tudományos élettel 
való együttműködéssel és kutatásaik révén általá-
nosan javítják a lakosság táplálkozását.

A táplálkozásterápia költséghatékony befek-
tetés, és a dietetikusok hatékonyabbak és ered-
ményesebbek táplálkozási tanácsadásban, mint 
bármely más egészségügyi szakember. Határo-
zottan ajánlják, hogy az egyes országok az egész-
ségügyi rendszereiken belül rendeljenek erre a 
területre erőforrást és mindenkinek biztosítsák a 
dietetikai ellátást.

Hangsúlyozzák azt is, hogy ezzel párhuzamo-
san a dietetikai ellátást integrálni kell a népegész-
ségügybe is, hiszen fontos, hogy az egészségügyi 
rendszeren kívül is legyenek olyan szakképzett 
dietetikusok, akikkel együttműködve hatékony, 
méltányos és fenntartható változásokat lehet el-
érni az élelmezésben.

Az európai dietetikusszö-
vetség szerint mindenkinek 
joga van a megfelelő táplál-
kozáshoz és ahhoz, hogy ne 
éhezzen. Azt gondolom, min-
den józan gondolkodású em-
ber így gondolja.
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Azért, hogy a lakosság egészségesebb le-
gyen, minden európai polgárnak hozzáférést kell 
biztosítani a dietetikai ellátáshoz, és az EFAD el-
kötelezett a dietetikusképzés és a kutatás-fejlesz-
tés, valamint a dietetikai gyakorlat színvonalának 
emelése mellett.

A közlemény idézi Szűcs Zsuzsannát, a Magyar 
Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét, 
aki azt mondta: a százéves magyar dietetikuskép-
zés és a felsőoktatásban szerzett diploma garan-
tálja, hogy a táplálkozástudománnyal kapcsolatos 
kérdésekben érdemes szakemberhez fordulni 
akár a klinikai ellátás, akár a népegészségügyi 
vonatkozású lakossági tanácsadás, a prevenció 
vagy a közélelmezés területén.

https://ujegyenloseg.hu/author/ue-zold-podcast/
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Pazarlás, avagy gyors döntések
és megfontolatlanság a konyhában

Szabad perceimben már gondolkodom az idei 
karácsonyi menü összeállításán. Eme tényt meg-
említem két „úristenmithallottam” között a barát-
nőmnek, akinek a hír hallatán elakad a szava. 

Te hüjjje vagy? Én azt se tudom ma mit főzök, 
kit érdekel, hogy mi lesz karácsonykor az asztalon?

Na, kérem, hát itt a hiba! 
Ha nem is napra pontosan, azért egy hét-

re előre illik tudni, hogy saccperkábé mi a terv. 
Legalábbis, ha az ember szeretne egy nagyjából 
kordában tartott, átgondolt, takarékos konyhát 
vezetni. 

Férfiaknak egyszerűbb a probléma megoldás: 
csak egy feleség kell, aki odafigyel erre, és tud 
főzni. Jó, mondjuk, ha a kaján megspórolt pénzt 

új cipőre költi, akkor pont ugyanott leszünk, ahol 
a part szakad.

Megdöbbentő, de tény, hogy az emberek nem 
igazán főznek a hétköznapokban. Ami mondjuk 
számomra még inkább az, hogy felnőtt úgy egy 
generáció, akinek a szülei nem, hogy egyáltalán 
nem szoktak, de nem is tudnak főzni. 

Az egész akkor kristályosodott ki számomra, 
amikor anyagot gyűjtöttem a témában és külön-
böző korosztályban kérdeztem meg anyukákat, 
nagymamákat, hogy ők hogyan csinálják. Beval-
lom, hogy időnként a történeteket -pláne a ma-
gyarázatokat a miért nemekre- hallva kerekedett 
a szemem. Amikor tudom, hogy van 2-3 gyereke, 
akik ezek szerint főzés nélkül is felnőttek vala-
hogy. Mondhatnám, hogy el sem tudom képzel-

https://www.dietatanoda.hu/
https://egyeleted.hu/sulyos-utazas/
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ni, hogy zajlik egy étkezés ezeknél a családoknál, 
de hazudnék, mert rákérdeztem erre is. Egész 
egyszerűen nem ülnek le együtt az asztalhoz. Főtt 
kaját ki hol van épp, eszik napközben, este pedig, 
amikor megéheznek (nyilván nem egyidőben) 
bekapnak valamit a hűtőből.

 
Elengedem gyorsan ezt a fonalat, mert a kö-

zösen eltöltött idő és elköltött vacsora hiánya egy 
másik hatalmas társadalmi probléma kör, de ma-
radjunk annyiban, hogy az alacsony költségveté-
sű konyha kialakítása nem a munkahelyi menzán 
és a sarki kávézóban kezdődik.

Gondolom nem árulok el nagy titkot azzal, ha 
elmesélem, hogy miként válunk céltáblává, ami-
kor átlépjük egy áruház küszöbét… akciók, en-
gedmények, kihagyhatatlan lehetőségek, és soha 
vissza nem térő lehetőségek várnak ránk.

Ha hagyjuk. 

Legyél tudatos vásárló!

Mindenki azt szeretné, ha a kecske is jól lakna, 
és a káposzta is megmaradna, tehát a spórolás 
nem lemondásokkal járna. 

Első és legfontosabb szabály: Ne engedj az 
akciók csábításának!

Csak azt vedd meg, amire valóban szükséged 
van, mert a legtöbbet úgy spórolhatsz, ha nem 
költesz feleslegesen! 

Nagy általánosságok és a sok rizsa után jöjjön 
a sültkrumpli, avagy gyakorlati tanácsok a kony-
hai kiadások optimalizálására.

Bevételek-kiadások nyilvántartása
Első, és legfontosabb lépés, hogy ne csak a 

bevételeinkkel, hanem a kiadásainkkal is ponto-
san legyünk tisztában.

Első hallásra macerásnak tűnhet, de nincs ben-
ne semmi bonyolult. Amire pénzt adsz ki MIN-
DENT be kell írni. Ne csalj! A benzinkúton vett cso-
ki, a sarki kávé és az új telefontok is kerüljön bele.

Ha papíron vezeted, és nem látod hónap köz-
ben az egyre csak növekvő számokat, az első hó-
nap végén az összesítés fájni fog! Nagyon. 

A következő hónapban megszabadulsz a fe-
lesleges költések nagyrészétől, az előző hónap-
ban elköltött pénz negyede megmarad.

Tudod miért? 
A tudat miatt. Mert így, hogy fel kell írni, a hó-

nap végén szembesülni fogsz újra vele, ezért két-
szer is meggondolod, hogy valóban szükséged 
van-e rá.

 Rendszerezés
A rendszerezés nem áll közvetlen kapcsolatban 

a pénzköltéssel, de mégis. Ahhoz, hogy tudjuk 
mire van szükségünk, elengedhetetlen, hogy min-
dig pontosan tudjuk mi lapul otthon a hűtőben, a 
fagyasztóban és a kamrában, így az átláthatóság 
elhanyagolhatatlan lépés a spórolás útján. 

Ha rendszerezett a konyhánk, akkor a vásárlás 
tervezésekor, tudjuk, hogy mire is van szüksé-
günk, és mi az, ami van otthon.

Állítsd össze az étlapot
Sok időbe telik a főzés, de gazdaságosabban 

jön ki, mintha minden nap valahol, valamit ennél. 
A minőségről nem is beszélve, mert így legalább 
biztos lehetsz benne mi van a tányérodon. Ter-
vezz! Gondold végig mi az, amit a következő hé-
ten főzni fogsz, mi az, ami ehhez van otthon, és mi 
az, amit meg kell venni. A tervezésnél jó irány, ha 
a következő heti akciókra építünk.

Lista készítése
A megtervezett étlap hozzávalói mellé kerülje-

nek fel a bevásárlólistára a reggelire, uzsonnára, 
vacsorára szánt vaj, szalámi, joghurt, zöldség és 
a többi, az alapvető élelmiszerek, a kávé, a tej, 
a tea, a citromlé is, de csak, és kizárólag akkora 
tételben, amennyi egy hétre elég. Nem baj, ha 
eleinte kicsit alálövünk a mennyiségekkel, hiszen 
kenyérért úgyis beszaladunk majd hétközben a 
kisboltba, akkor pótoljuk azt, ami esetleg hiány-
zik. Az „impulzusvásárlók” hajlamosak arra, hogy 
megvegyenek ezt-azt -és mindent is- mindenféle 
koncepció nélkül, aminek nagy része bontatlanul 
a kukába kerül majd, mert már akkor se voltak 
vele terveik, amikor megvették, csak „olcsó” volt.

/menü kép: csaladinaptar.hu/
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Vásárlási tanácsok
- Éhesen ne menj vásárolni! 
- Bevásárlás közben ragaszkodj a listához, 

így elkerülheted a felesleges dolgok beszerzését. 
- Hetente egyszer vásárolj! 
Ezzel rengeteg időt és pénzt spórolhatsz meg, 

mert, ha kétnaponta beugrasz a hiperbe csakke-
nyérért nem csak kenyeret fogsz venni. 

- Piacozz!
- Kenyeret a pékségből, zöldséget a zöld-

ségestől, húst a hentestől.
- Mindig a szezonális zöldségekből válogass!
- A csomagolt víz teli van mikroműanya-

gokkal. Szerezz be inkább egy szűrőedényt. Nem 
olcsó, egy literre átszámítva ugyanannyira jön ki, 
mint a Pet palackos ásványvíz, de egészségesebb, 
és nem generálsz vele szemetet sem.

- A szeletelt, kockázott mindig drágább, 
mindegy, hogy hús, kenyér vagy sajt.

- Ne gyűjtögess fölöslegesen. Jövő héten is 
nyitva lesz a bolt.

- Ne kártyával fizess. Könnyebben túlköl-
tekezel. 

- A gyűjthető pontok, kedvezmények nem az 
ördögtől valók, ha arra használod, amit amúgy is 
megvennél. Ha valamit csak azért veszel meg, mert 
20%-al olcsóbb, azt úgy hívják felesleges költés.

Főzési tanácsok
- 2 napra főzz. Időt és energiát spórol-

hatsz vele.
- Nem kell minden nap hús.
- Legyen leves és második. Kiadósabb, lak-

tatóbb, kevesebb hús is elég!
- Használj fedőt! (negyed annyi idő alatt ké-

szül el az étel)
- Készíts saját félkész termékeket. A bolti 

sokba kerül és tele van cukorral és tartósítószerrel. 
- A paníros husi vidáman eléldegél a fa-

gyasztóban is. Érdemes panírozás után tálcán 
fagyasztani, és utána bezacskózni, hogy ne egy 
összeállt tömb legyen.

- Csomagolj ebédet, uzsonnát, ha dolgozni 
mész. Sokba kerül, ha az ember rendszeresen nem 
otthon étkezik. A kávét vagy teát is viheted ter-
moszba. 20 munkanap, napi 1 db 400 Ft-os kávé… 

Újrahasznosítás
- Használd fel a régi péktermékeket! Pirí-

tós, bruschetta, mákos guba, bundáskenyér vagy 
prézli is lehet belőle.

- Fonnyadt almából lehet szósz, krémleves, 
kompót vagy pite.

- Barna banánból smoothie, banánkenyér, 
palacsinta vagy zabpelyhes keksz.

- Pörköltből rizses hús, tarhonyás hús vagy 
a jó öreg hortobágyi húsos palacsinta. 

- Maradék rántott húsból szendvics, bundá-
jától megszabadítva, apró darabokra vágva, tej-
föllel, mustárral, majonézzel, ízesítve, botmixerrel 
pépesítve húskrém lehet belőle.

-------------------------------------------------------------
A mai receptem is a maradék 
felhasználására épül. 

Hihetetlen, de igaz, létezik m a r a d é k rán-
totthús, amiből, ha még mindig sok van, de már 
a kutyának se kell készülhet egy kis meglepetés.

Hozzávalók
maradék rántott hús(nem csontos)
tejföl
só, őrölt bors, fokhagyma ízlés szerint
1 tojás
Reszelt sajt
Húst 1,5 cm-es csíkokra vágjuk. Tojást felverjük 

álmából és elmondatjuk vele a szorzótáblát. Ha 
nem beszél mehet a tejfölbe a fűszerekkel együtt.

Húst tepsibe tesszük, a tojásos tejfölös izével 
nyakonborítjuk, majd megszórjuk reszelt sajttal. 
180 fokra előmelegített sütőben 20 perc alatt 
készre sütjük.

Asztalhoz ülve jóétvágyat kívánunk és csend-
ben bezsebeljük a vállveregetéseket a ‚de jó 
végre nem rántotthús’ felkiáltások közepette, és 
nem is ragozzuk miként készült. Aki szereti a be-
samelt turbózhat a tejfölön, én olyankor a tojást 
kihagyom.

Ha tetszett, kövessetek a Diab Diéta a la 
Panka Facebook oldalon, ahol megtaláljátok a 
többi receptet is!

https://www.facebook.com/diab.dieta.a.la.Panka
https://www.facebook.com/diab.dieta.a.la.Panka
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RÓNAI KATALIN

Csak úgy egy kicsi a telefonról,
amúgy Rónai Katásan

A telefonhálózatok feladata, hogy kapcsola-
tot teremtsenek az emberek között. Az első bu-
dapesti telefonhálózat egy szálon futó légveze-
tékes összeköttetéssel működött, hasonlóan a 
távíróhoz. Ez időben a villamosvezetékek szikrái, 
plusz a távíró- és telefon-összeköttetés zavarai 
lerontották a beszéd minőségét.

Későbbiekben a jobb hangminőséget, a két-
vezetékes összeköttetésekkel működő, – Puskás 
Tivadar és társai által kifejlesztett, – telefonköz-
pontok tették lehetővé. Puskás Tivadar egy táví-
róközpont létrehozásán fáradozott, amikor tudo-
mására jutott, hogy Amerikában új találmány a 
telefon, s ennek kapcsán ébredt rá, hogy inkább 
egy telefonközpontot kellene feltalálnia.

Puskás tervét végül Thomas Edison és 
Charles Scribner váltotta valóra, de maga Edi-
son is elismerte, hogy az ötlet a magyar feltalá-
lótól származik.

Magyarország első távolsági telefonbeszélge-
tése 1877-ben Sopron és Pinnye között jött létre. 

Magyarországon a legelső, magánbefektetők 
által finanszírozott telefonhálózatot 1881. május 
elsején nyitották meg Budapesten, a Fürdő (a 
mai József Attila) utca 10. szám alatt. Vezetője 
Puskás Tivadar bátyja, Ferenc volt. Az első tele-
fonos-kisasszonyt Matkovics Júliának hívták, aki-
nek rendkívül összetett és komoly feladatot kel-
lett ellátnia a hívások fogadása során.

Az előfizetők számáról ellentmondásos ada-
tok maradtak fenn, a források hol 25, hol 50, 
hol 54, sőt 60 előfizetőt említenek, nyilvános 
telefonállomásokat Budapesten és Újpesten 
állítottak fel. 

 (Wikipédia alapján)
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A múltbéli telefonnal kapcsolatos történetek 
szinte mesébe illőek, ma, amikor, mintha min-
den újszülött a kezében telefonnal születne meg. 
Ezt a jelenséget akkor se tudnánk figyelmen kí-
vül hagyni, ha akarnánk. Nem tagadható az sem, 
hogy a mobiltelefon oly módon lett életünk része, 
olyan szinten függünk tőle, amely már néha ha-
sonló lehet az alkohol, vagy nikotinfüggőséghez. 

Elértük a szintet, már nem tudjuk elképzelni az 
életünket a mobiltelefon, és a telefonon elérhető 
információhalmaz nélkül. 

Vajon belegondolunk-e néha-néha, milyen is 
lehetett az, amikor mindez a kényelem még nem 
állt rendelkezésre?

Régi fekete-fehér filmekben láthatóak – pl. a 
Hippolyt a lakáj, de sorolhatnám a címeket – a 
kezdetek, amikor a telefont kezelő kisasszonyok a 
hívó fél bejelentkezése után dugdossák a banán-
dugókat a megfelelő szám aljzataiba, eközben 
akár hallgatják is a beszélgetéseket, melyek zaj-
lanak. Akkoriban, ha telefonálni szerettek volna, 
csak felemelték a kagylót, és például azt mond-
ták: „adja a patikust!”, máskor elég volt egy „ke-
zitcsókolom…” és a telefonos-kisasszony azonnal 
tudta, kit kell kapcsolnia.

A telefonközpontok rohamos fejlődésével a 
telefonos-kisasszonyoknak a századfordulón már 
több ezer előfizető adatait kellett volna memori-
zálniuk. 1899-ben tervezték a szám szerinti nyil-
vántartást, viszont sokan nem voltak hajlandóak 
kikeresni a jegyzékből a hívott számát, ezért ek-
kor ezt az ötletet elvetették. 

1901-ben amikor már nem lehetett tovább ha-
lasztani a reformot, hisz csak a fővárosban 5300 
előfizetőt jegyeztek, bevezették a telefonszámo-
kat, de a telefonos-kisasszonyok kitartó és lelki-
ismeretes munkája még jónéhány évtizeden át 
segítette a telefonálni vágyókat.

A 18 lakásos, VII. kerületi, nem körfolyosós 
bérházban, ahol felnőttem a hatvanas években, 
talán három lakásban volt telefon. Kint az utcán, 
minden utcasarkon volt egy fülke, amely gyer-
mek és fiatal lánykoromban „tantusszal”, vagyis a 
Trafikban megvásárolható réz érmével működött. 
A tantusz egy beszélgetést volt hivatva kiszolgál-
ni akkor is, ha az a beszélgetés öt percig vagy egy 
órán keresztül folytatódott. Mivel sok embernek 
nem volt a lakásában telefon, néha a fülkék abla-
kain át is látható, rendkívül zavaró, várakozókból 
álló sorok alakultak ki, akik idegesen várták, hogy 
a bent lévő röviden vagy hosszan, végre befejez-
ze a beszélgetést, és letegye a kagylót.

Volt úgy, hogy a tantusz idő előtt leesett és a 
beszélgetés megszakadt, vagy, hogy a tantusz ak-
kor is leesett, ha nem beszéltünk, csak kicsöngött 
és a készülék hipp-hopp, elnyelte a beszélgetés 
lehetőségét. Ilyenkor a készülékeken lévő kis ke-
rékkel próbáltuk kicsalogatni az eltűnt tantuszt, 
néha ütöttük-vertük a készüléket, ami lehet, hogy 
az utánunk következő második, vagy harmadik 

embert ajándékozta meg a plusz tantusszal. Mi-
vel normális esetben a tantusz akkor esett le, ha 
befejeztük a beszélgetést és letettük a telefont, a 
„leesett a tantusz” mondás elterjedt, arra utalva, 
hogy megértette az illető, amit mondtunk neki.

Szóval, télen-nyáron, hóban-fagyban is álltunk 
a fülkében és csacsogtunk, miközben lehet, hogy 
a kint álló, aki a telefonra várt, éppen taxit, vagy 
mentőt szeretett volna hívni. Ha valaki megbete-
gedett, vagy valamilyen fontos intézni valója volt, 
akkor, ha volt telefonja, otthonról telefonált, ha 
nem, akkor felöltözött és kiment az utcára a fülké-
ig és onnan bonyolította az ügyeit, hívott mentőt, 
vagy beszélt a családjával.
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A házunkban Váró néni volt az egyik, akinek 
volt telefonja. Szerettem felmenni hozzá az első 
emeletre, mert otthonos, és kedves lakása volt, 
és azért is, mert birsalmák illatoztak a szekrények 
tetején, és sokszor meg is kínált birsalmasajttal, 
aminél finomabbat akkoriban el sem tudtam kép-
zelni. Váró néniről amúgy semmit sem tudtam, 
de azt igen, hogy sose csatlakozott a házunkban 
pletykáló vénasszonyok táborába. Sokszor csip-
csup dolgokról beszélgettünk, aztán amikor be-
fejeztem a telefonálást, kifizettem neki az 1 Ft-ot 
egy-egy telefonálás után. 

Váró néni, ahogy a neve is sugallja, valamire 
mindig várt. Két szobás lakásában egyedül élt, de 
azon kívül, hogy telefonja van és dohányzik, so-
sem tudtam meg róla semmit. Érdekes volt, mert 
bár később férjhez menésem kapcsán dohányo-
sok közt éltem, sőt magam is dohányoztam pár 
évig, Váró nénin, és a lakásán sosem éreztem azt 
az áporodott szagot, amelyet a sok cigi tud okoz-
ni, akár a ruhákban, akár a testi illatokban.

A közintézményekben és a „kiváltságosoknak” 
persze volt fekete bakelit, tárcsás telefonja és volt 
hozzá, ahogy a fülkékben is, telefonkönyv, ame-
lyet már a ’60-as, ’70-es években évente ingyen 
cseréltek. 

Nem emlékszem, mikor lett telefonunk, talán 
már le is érettségiztem, de lehet, hogy később. Az 
a telefon is fekete tárcsás volt és egy-egy beszél-
getés, akármennyi ideig is tartott, ugyanannyiba 
került. Közben az utcákon kezdtek eltünedezni a 
tantuszos telefonok, előbb alumínium 1 Ft-osok-
kal telefonálhattunk, majd bevezették az időkor-
látot, és meghatározott időn túl, újabb és újabb 
aprópénzt kellett bedobni, amikor a beszélgetés 
közben a pityegő hang megszólalt. 

Még ekkor is előfordult a sorállás, de az egy-
re több fülke kevesebb veszekedést produkált és 
persze, az egyre több lakáson belüli telefonlehe-
tőség is megkönnyítette a kapcsolattartást.

Hogy kik jutottak telefonhoz, az a hivatalban 
ülő, kérvények elbírálását intéző irodisták és felet-
teseik hangulatától és attól függött, hogy a rend-
szer kit tartott jó „elvtársnak”, illetve, kinek voltak 
a legjobb „összeköttetései”.

1973-ban már volt telefonunk. 1976-ig a deb-
receni Tanítóképzőben tanultam, s mivel a kollé-
giumban minden emeleten volt egy-egy készü-
lék, rendszeresen beszéltem a szüleimmel. Egy 
idő után rájöttem, hogyha valakit hívnak, és az 
nem teszi le a kagylót azonnal, a 0-st tárcsázva tu-
dok Budapestre telefonálni, hogy ez ne kerüljön 
pénzembe.

Közben a telefonkészülékek és a fülkék is fej-
lődtek. Megjelentek a nyomógombos készülé-
kek, amelyek a tárcsázást gyorsabbá tették és 
ezáltal a tévedés, a mellékapcsolás lehetőségét 
is minimálisra csökkentették, de még mindig lu-
xusnak számított a telefon.

1977-ben mentem férjhez és nem volt telefo-
nunk. Férjem szülei a szomszéd lakásban éltek, 
nekik volt telefonjuk, és szüleimnek is. Amikor 
anyukám telefonált, és ezt rendszeresen, néha 
naponta tette, akkor apósom és anyósom szobá-
jában, az ő fülük hallatára beszéltem kínos érzé-
sekkel, néha szinte a megsemmisülés érzésével. 

Amikor gyermekeim születése kapcsán tele-
fonálni kellett 1979-ben, első lánykám születése 
idején, eleve ott laktunk apósomék lakásában, 
mert a mienket éppen átépítettük, tehát, amikor 
jöttek a fájások, felébresztettem a férjem, aki a 
másik szobában a földön egy matracon aludt, 
apósom pedig hívott egy taxit. Második lánykám 
születése előtti napon özönvízszerű eső esett és 
a környék házi telefonjai beáztak. Szerencsénkre 
az ázás bejelentését komolyan vette a központ 
és este hatra megjavították a telefont, így este 
nyolckor, amikor a fájások megérkeztek, tudtunk 
taxit hívni.
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A nyolcvanas években mellékállomásként 
ugyanazzal a számmal megkaptuk a saját tele-
fonunkat. Amikor csöngött, két helyen lehetett 
felvenni és akinek nem szólt a hívás, az letette. 
Persze, le is lehetett volna hallgatni a másik tele-
fonját, de valahogy akkor nem működött a dolog, 
így nyugodtan lehetett már úgy telefonálni, hogy 
nem voltam górcső alatt. 

Nem tudom mikor lett saját számunk végre. 
Ettől függetlenül sok esetben használtam a fülké-
ket, akár a városban voltam, akár nem szerettem 
volna fültanúkat a telefonálgatáshoz. Ekkor már 
időarányos telefonálások voltak, majd hamarosan 
bevezették a telefonkártyás telefonokat. Ez egy 
újabb lehetőséget nyitott. Mivel a házi előfizetést 
elő lehetett hívni a kártyás telefonálással, nem 
fogyott a kártyáról az egység, ha egy bizonyos 
számot beütöttünk, s ekkor a saját telefonunk 
kontójára számlázott a rendszer. Sőt, gyűjtöttem 
telefonkártyákat, de jó móka volt! Sokkal jobb 
volt az utcáról telefonálni ezért, mert minden le-
fogyott telefonkártya növelte a gyűjteményt!

Ebben az időben már lányaim általános, majd 
középiskolások voltak, ekkoriban még nem kel-
lett folyton-folyvást rákérdezni, hol járnak éppen, 
magam se használtam sokat a telefont, csak sür-
gős esetekben, ügyintézésre, rokonaimmal, bará-
tokkal, vagy anyukámmal való beszélgetésekre. A 
tanáriban lévő telefonról lehetett telefonálni, ha 
volt valami elintéznivalóm, vagy szülőkkel beszél-
getés, így otthonról nem is nagyon telefonáltunk. 

1995-96 táján a munkahelyemen, a XII. kerüle-
ti általános iskolában egyre többet láttam olyan 
szülőket – általában ismert embereket –, akik hó-
nuk alatt hatalmas dobozt hordozva, a folyosón, 
az utcán telefonáltak, bárhol, akár a kocsijukban 
ügyeket intéztek. Ez az akkor még „Bunkofonnak” 
nevezett telefon, mely elvileg bárhonnan lehető-

séget teremtett a telefonálásra, már egy teljesen 
új irányt nyitott meg a telefonálás történetében, 
amely ezzel a periódussal indulva, egyre gyor-
sabbá és gyorsabbá vált. 

1991-ben kiváltottam az egyéni másodállásos 
vállalkozói igazolványt, és elkezdtem a suliban 
könyvet árulni délutánonként. Tanítás előtt és 
után, amikor nem árultam, könyvet szereztem be. 
Egy idő után, talán 1996-ban fogalmazódott meg 
bennem, hogy egy saját mobiltelefonom legyen, 
amellyel bárhonnan telefonálhatok. Az első telefo-
nomat, az akkor még Westel nevű cégnél vásárol-
tam meg, ez a cég ma T-Com néven üzemel, tele-
fonszámom ma is az az első szám. Az első Alcatel 
one tuch telefonomat, egy övemre „szerelhető” 
tokban tartottam, hogy halljam, ha hívnak. A tele-
fon sugárzása, néha csípte a csípőcsontomat…

Azóta számtalan telefonom volt. Előbb a Nokia 
céghez voltam hű, majd az okostelefonok megje-
lenésével a Samsunghoz kapcsolódtam.

Sajnos, mint sokan mások, én is függő lettem. 
Ha véletlen nincs nálam a telefon, mert véletlen 
otthon felejtettem, hiányérzetem van, mélyből 
jövő, erős, valamire emlékeztető, valami gyer-
mekkorira, valami félelmetesre. Ha nem találom, 
rögvest bekapcsol egy másik félelem, az el-
vesztésétől való, és attól, hogy az a mérhetetlen 
mennyiségű adat, kép, írás, ami rajta, benne van, 
elveszik, hiszen, már nem a fejünkbe véssük az 
adatokat, hanem beírjuk a telefonunkba…

A telefon státuszszimbólummá is vált, emel-
lett életünk olyan szerves része, mely nem biztos, 
hogy egészséges, segítő, és előre vivő, néha úgy 
hisszük, nem is létezhetnénk nélküle. 

Pedig kicsit telefon nélkül elvonulni, egyfajta 
nyugalmi állapot, még akkor is, ha kezdetben „az 
elvesztettem valamit” érzése ott kering körülöt-
tünk, bennünk. Egy pár óra, pár nap, szépen las-
san lecsökken e tárgyba vetett fontosság hite, és 
újra mélyebben önmagunkra találhatunk. 

Ne hidd el, próbáld ki!



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://cspm.hu/mediaajanlat/
mailto:ertekesites%40cspm.hu?subject=
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Az Európai Unió Tanácsa véglegesen jóváhagyta az egységes töltőkről szóló irányelvet, amely 
szerint számos elektronikus eszközt, köztük a mobiltelefonokat, táblagépeket és digitális fény-
képezőgépeket C típusú USB-porttal kell ellátni 2024 végétől.

A jogszabály célja, hogy kevesebb hulladék 
keletkezzen az elektromos és elektronikus be-
rendezésekből, a fogyasztók pedig a fenntartha-
tóságra figyelemmel választhassanak terméke-
ket a kínálatból.

A jogszabály biztosítja, hogy ne kelljen majd 
minden készülékhez másik töltőt használni. A 
jogszabályi kötelezettség 2026 őszére a lapto-
pokra is kiterjed majd.

Gyártótól függetlenül ugyanazzal a C típusú 
USB-porttal lesznek ellátva a legfeljebb 100 W 
teljesítményű, vezetékesen tölthető új mobilte-
lefonok, táblagépek, digitális fényképezőgépek, 
fej- és fülhallgatók, hordozható játékkonzolok, 
hangszórók, e-könyv-olvasók, billentyűzetek, 
egerek, hordozható navigációs rendszerek és 
laptopok.

A gyorstöltést támogató összes készülék 
esetében azonos lesz a töltési sebesség, a fel-
használók így bármilyen kompatibilis töltővel 
ugyanolyan gyorsan fogják tudni feltölteni esz-
közeiket. Külön termékcímkén kell majd jelezni 

a töltési jellemzőket, hogy könnyebben meg 
lehessen állapítani, a foygasztók meglévő töltői 
kompatibilisek-e az új eszközzel. A megadott in-
formációk birtokában az is eldönthető lesz majd, 
hogy kell-e egy adott termékhez új töltőt vásá-
rolni vagy sem. A meglévő töltőket így többen 
tovább használják majd.

Annak érdekében, hogy a fogyasztók pon-
tosan tudják, mit vásárolnak, az irányelv piktog-
ramot vezet be, amely mutatja, hogy az új esz-
közhöz tartozik-e töltő, illetve iránymutatást ad a 
töltési teljesítményre vonatkozóan.

Noha egyre népszerűbb, a vezeték nélküli 
töltést még nem harmonizálták az eszközök kö-
zött. Annak érdekében, hogy ez a technológia is 
a legtöbb eszköz számára elérhetővé váljon, az 
Európai Bizottság a technológiai fejlődés alap-
ján az elektronikus eszközök vezeték nélküli töl-
tésének harmonizálásán fog dolgozni.

A jogszabály a kihirdetését követő 20. napon 
lép hatályba. Az új szabályokat a hatálybalépé-
sük után 24 hónappal kell alkalmazni.

2024-től egységesek lesznek 
a mobilkészülékek töltői

https://biorose.hu/termekek/
https://www.kalacskaviola.hu/
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Jelentősen csökkenthető a szén-dioxid-kibocsátás a gépjárművek fenntartható kárren-
dezésével, amely egyebek mellett az új alkatrészek beszerzése helyett a javítást helyezi 
előtérbe - közölte az Allianz Biztosító a 10. alkalommal megtartott Allianz Motor Day nevű 
nemzetközi rendezvényének egyik fontos megállapítását.

CZECZON

A közleményben Klaus-Peter Roehler, az Alli-
anz csoport igazgatósági tagja kifejtette, ha a biz-
tosítók 2 százalékponttal növelnék Európában a 
környezetbarát autójavítások arányát, akkor éven-
te 30 ezer tonnával csökkenne a szén-dioxid-ki-
bocsátás, amely mintegy 5100 háztartás éves 
energiafogyasztásának felel meg.

Felhívta a figyelmet a gépjármű-biztosítás te-
rén a fenntartható kárrendezés lehetőségeire, 
példaként említve, hogy az ütközésekből eredő 
káresemények többsége kis- vagy közepes mér-
tékű külső sérüléssel jár, amelyek környezetbarát 
módszerekkel javíthatók. Az új alkatrészek gyár-
tásának jóval nagyobb a szén-dioxid-lábnyoma, 
mint a javításé.

A fenntartható kárrendezés másik tényezője 
lehetne szerinte az európai piacokon működő 
műhelyek fenntarthatósági kritériumoknak meg-
felelő tanúsítványrendszerének bevezetése. 

A konferencián a fenntartható mobilitásról 
megállapították, akkor lehet tömegesen hoz-
záférhetővé tenni az elektromos közlekedést a 
lakosság számára, ha a piac összes szereplője 
ügyfélbarát megoldásokat alakít ki. Ide tartoz-
nak a versenyképes árak, a töltési infrastruktúra 
gyorsabb és szélesebb körű kiépítése, valamint 
az elektromos gépjárművekhez kapcsolódó hasz-
nos szolgáltatások.

Az Allianz 2023 elején Németországban el-
indít egy új, páneurópai platformot, amely in-
formációkat nyújt a biztosítási fedezetekkel és a 
töltőállomásokkal kapcsolatban, valamint olyan 
szolgáltatásokat kínál, mint az akkumulátor-vizs-
gálat a használt elektromos gépjárművek megvá-
sárlása, illetve értékesítése előtt, vagy az otthoni 
fali töltők beszerelése helyszíni ellenőrzéssel. 

A felületen egy kedvező feltételekkel kibo-
csátott töltőkártya is megvásárolható, valamint 
kimondottan elektromos gépjárművekhez kiala-
kított biztosítási termékek is elérhetőek lesznek.

Fenntartható kárrendezésselFenntartható kárrendezéssel
jelentősen csökkenthető jelentősen csökkenthető 
a szén-dioxid-kibocsátása szén-dioxid-kibocsátás
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Rendelet készül a mesterséges intelligencia
alkalmazásának szabályairól

Uniós rendelet készül a 
mesterséges intelligencia 
alkalmazásának szabályai-
ról, amiben a Nemzeti Mé-
dia- és Hírközlési Hatóság 
is jelentős szerepet vállal.

A mesterséges intelligencia ma már a minden-
napjaink része, a jövőben ez csak fokozódni fog, 
ez pedig felveti a kérdést: hol húzódnak az önta-
nuló rendszerek hasznosításának határai, és mi az, 
amiben megkönnyíthetik a dolgunkat? Már készül 
ennek szabályozására egy uniós rendelet, amely-
ben az NMHH is komoly szerepet vállal majd.

Néhány éve a mesterséges intelligenciáról 
még elsősorban a sci-fikben hallottunk, és a leg-
főbb kérdés az volt, hogy vajon öntudatra éb-
red-e és ellenünk fordul-e majd. Ma viszont már 
napi szinten használjuk ezt a technológiát: ott van 
például a Google útvonaltervezőjében vagy az 
öntanuló arcfelismerő rendszerekben. 

Minden olyan informatikai rendszert ide so-
rolunk, amely az emberi értelemhez hasonló fel-
adatmegoldásra képes. Mindezt ráadásul sokkal 
gyorsabban, megbízhatóbban és jóval nagyobb 
kapacitással teszik, mint az emberek. 

A mesterséges intelligencia lényeges tulaj-
donsága, hogy öntanulásra is képes: nem egy 
előre meghatározott algoritmus alapján dolgo-
zik, hanem a visszajelzések vagy - emberi foga-
lommal élve - a tapasztalatok alapján folyamato-
san tökéletesíti a feladatvégzést. Persze egyetlen 
mesterségesintelligencia-rendszer sem kezd el 
spontán megoldani feladatokat, ehhez először 
tanítani kell egy mintaadatbázis alapján. Egy kép-
felismerő rendszerhez minél nagyobb képadat-
bázist kell feltölteni, ahol megadjuk azt, hogy me-
lyik felvételen mi látható (például macska, kutya, 
elefánt). A tanítási fázis után már kellő „tapasztala-
tot” szerez és képes az állatok felismerésére.

Az öntanuló rendszerekre épülő megoldások 
remekül hasznosíthatók például az orvosi diag-
nosztikában, ahol a mesterséges intelligencia 
nagyságrendekkel nagyobb diagnosztikai adat-
mennyiség ismeretében képes értékelni a lelete-

CZECZON
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aa
ket, mint egy olyan orvos, aki csak a saját tapasz-
talataira támaszkodik. 

A mesterségesintelligencia-alapú diagnosz-
tika így hatékonyabban tud terápiát javasolni az 
orvosnak - de a végső döntést természetesen 
továbbra is a szakember hozza meg. Ugyancsak 
hasznos eszköz a mezőgazdaságban, ahol a 
rendszer szenzorok segítségével méri fel, hogy 

milyen beavatkozásra van szükség a termésho-
zam emeléséhez. Számtalan otthonban jelen 
vannak az olyan jól ismert csevegőgépek, mint az 
Alexa vagy a Siri. Ezekben szintén mesterséges 
intelligencia teremti meg a tulajdonos szokásai-
hoz történő alkalmazkodást. 

A távközlőhálózatokban is nagy szerepük lesz 
a mesterséges intelligenciának, a mai összetett 
hálózatokban ugyanis a forgalom optimalizálá-
sa és a hálózat vezérlése már nem oldható meg 
pusztán emberi erőforrásokra támaszkodva. Ha-
marosan már az egyre terjedő 5G-mobilháló-
zatok központi rendszerei is ezt a technológiát 
hasznosítják majd.

Felmerül a kérdés: kell-e félni ezektől az önta-
nuló rendszerektől? Az NMHH álláspontja szerint 
félni nem kell, de mindenképp szükséges sza-
bályozni, hogy mely területeken és mire szabad 
használni ezt a technológiát. Előbb-utóbb a sza-
bályozásban is meg kell jeleníteni azokat a korlá-
tokat, amelyeken túl a mesterséges intelligencia 
használata már nem segítséget, hanem kockáza-
tot jelent.

Felhívták a figyelmet, hogy az Európai Unió 
már vitára bocsátotta az erről szóló rendelet ter-
vezetét, amely a különböző alkalmazási terüle-
tek kockázatait minimális, korlátozott, magas és 
elfogadhatatlan mértékű osztályokba sorolja. A 
magas kockázatú területeken már indokoltak a 

szigorú szabályok, az elfogadhatatlan kockázatú 
területeken - amelyek már veszélyeztethetik az 
emberek biztonságát, megélhetését és jogait - 
pedig a tiltás eszközével él a tervezet.

A tiltott kategóriába esne minden olyan alkal-
mazás, amely a személyek manipulálására, életko-
rának, testi vagy szellemi fogyatékosságból eredő 
sebezhetőségének kihasználását célozza. Ugyan-
csak tiltott a személyek megbízhatóságának ér-
tékelésé-
re vagy 
osztályo-
z á s á r a 
i rá n y u l ó 
alkalma-
zás, ha ez 
hátrányos 
vagy ked-
vezőtlen 
bánásmó-
dot támo-
gat. 

Tilalom alá esne a valós idejű, a nyilvános-
ság számára hozzáférhető helyeken történő tö-
meges biometrikus azonosítás is, ami alól en-
gedélyhez kötötten kivételt képezhet az eltűnt 
személyek vagy különösen veszélyes bűnözők 
alkalmi keresése. 

Az NMHH is foglalkozik a mesterséges intel-
ligencia megismerésével, és ennek két oka is 
van. Egyfelől ezek a rendszerek a részei lesznek 
az infokommunikációs hálózatoknak; fel kell ké-
szülni a megismerésükre, és meg kell vizsgálni, 
hogy szükséges-e szabályozási lépéseket tenni a 
piacon alkalmazásuk esetén. Másfelől az EU-ren-
delet megjelenése számos feladatot ró majd az 
egyes országokra a kockázatok elemzése és ke-
zelése terén. Várhatóan ebben is lesz feladata 
az NMHH-nak, hiszen a mesterségesintelligen-
cia-rendszerek kockázatelemzése komoly felké-
szültséget igényel.

„Mesterséges intelligenciá-
nak (MI vagy AI – az angol artifi-
cial intelligence-ből) egy gép, 
program vagy mesterségesen 
létrehozott tudat által megnyil-
vánuló intelligenciát nevezzük. 
A fogalmat legtöbbször a szá-
mítógépekkel társítjuk.”
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A közlemény szerint Gulyás János, a szövetség 
elnöke, a miniszterelnök kabinetfőnökével foly-
tatott megbeszélést a témában, és azt a választ 
kapta, hogy a kabinet megfontolja a kérésüket. 

A reklám- és médiaipar érti, hogy a magyar 
költségvetés nehéz helyzetben van, de a szakma 
egyhangú véleménye szerint a reklámadó vissza-
vezetése a gazdasági stabilizáció és a növekedés 
ellen hat. Szerintük az adónem a jelenlegi súlyos 
energiaválsággal terhelt, erősen gyengülő mak-
rogazdasági környezetben megroppanthatja az 
amúgy is csökkenő teljesítményt felmutató rek-
lámipart. 

Felhívták a figyelmet arra, hogy a jelentősen 
növekvő költségek, az elszabaduló infláció és a 
bizonytalan piaci kilátások a hirdetési büdzsék 

csökkenését eredményezik - zsugorítva a rek-
lám-és médiaipar megadóztatható árbevételeit, 
nagyon sok piaci szereplő profitabilitását nega-
tívba taszítva. 

A 2021-es hazai médiatorta mérete reálér-
téken még mindig nem érte el a járvány előtti, 
2019-es szintet, 0,2 százalékkal csökkent ahhoz 
viszonyítva. 

A reklámipar multiplikátorként erősíti a gaz-
daságot, az iparág reklámadóval való terhelése 
kontraproduktívan hat a gazdasági stabilizáció-
ra, a gazdasági fejlődésre és a GDP-re - írták. Az 
MRSZ hatástanulmánya szerint minden reklámra 
elköltött 1 forint 10 forinttal növeli a magyar gaz-
daság teljesítményét, azaz ennyivel járul hozzá a 
GDP-hez.

A reklámadó felfüggesztésének
meghosszabbítása a cél

A Magyar Reklámszövetség (MRSZ) azzal a kéréssel fordult a kormányhoz, hogy hosz-
szabbítsák meg a reklámadó január 1-jéig tartó felfüggesztését a kialakult gazdasági vál-
ság miatt.
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https://religio-spiritualis-muhely.webnode.hu/sq/
https://epitoguruk.hu/
https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/referenciak/
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PÁLI PATRÍCIA

Manuka honey - amikor a méhek
brandet építenek

Szorgalmas munkájuk produktuma egy vi-
lágraszóló édes manna, aminek híre eljutott a 
világ minden szegletébe, s a Harrods polca-
in aranyárban mérik, mit e szorgos kis lények 
üvegbe mért cukros kísértésbe zártak.

Pici lények, pici tette nagy brandet épített 
világszerte.

Nem kételkedtek, nem gondolkodtak azon 
ezek a drága méhek, hogy onnan, hol közel 
a világ vége, lehet-e naggyá válni és igazán 
erős brandé kovácsolódni, hanem a sok „el-
mélkedős miért” helyett csak tették a dolgu-
kat, amire őket a sors teremtette.

Egyszerűen csak járták az útjukat, ami 
brandé, s igazi sikerré lett.

“Építsd tudatosan pályafutásodat!”

Tanulás - nekem ekörül forgott az életem, 
azaz mindig volt bennem egy késztetés, 
hogy valami új impulzus által új tudásra te-
gyek szert, hogy elmém kicsiny kincsesládája 
újabb és újabb ékkövekkel gazdagodjon.

Túl az érettségin és a biztos tudaton, hogy 
pszichológia szakon folytatom tanulmányi 
menetelésemet jött egy pici űr, hogy gimná-

“Neked mi volt az első igazán szakmai 
munkád?”

Cape reinga a világ vége
Ahogy kiállsz a sziklaszirtre és tekinteted 

a végtelen vízre veted, tényleg az az érzé-
sed, hogy elértél mindennek a végére, ahol 
az utolsó szilárd talpalatnyi talajon nyugszik 
meg a lábad, ahonnan már csak kék boly-
gónk kéksége uralkodik csak, ahol két világ 
találkozik és belering a végtelen horizontba.

Balról a sötétkék, jobbról a türkizes vilá-
gos víz találkozik és tisztelve egymás határa-
it a felszínen nem elegyedik, hanem pontos 
vonal mentén jelzi, hogy hol kezdődik a ten-
ger és hol ér véget az óceán - ilyen a Csen-
des-óceán és a Tasman-tenger házassága.

Ilyen ott állni a világ végén, ahol azt ér-
zed, hogy a lábad alatt nyugszik a szilárd ta-
laj utolsó darabja.

És ahogy haladsz vissza, vissza a biztonsá-
got jelentő szárazföld belsejébe, az út szé-
lén ott állnak sorban magasan és délcegen 
az ég felé nyújtózó manuka fák, amiket a 
méhek tettek halhatatlanná, amiket a méhek 
brandesítettek és tették ismertté világszerte.
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ziumba már nem, de egyetemre még nem kell tanul-
nom. Ez nyilván hiányérzettel töltött el, amire hirtelen 
nem is tudtam milyen megoldást fogok találni egé-
szen addig a pillanatig - nem sokkal ezen hiány és 
egyben tanulási vágy megfogalmazódása után -, míg 
szó szerint szembe jött velem egy Feng Shui könyv.

Azt se tudtam, hogy mi ez, hogy miről szól, hogy 
egyáltalán ez a fogalom mit takar, szóval csak egy 
borítót látva jött az elementáris felismerés, hogy: „Én 
ezt akarom tanulni!”

És pár órával ezen belső lendület indukálta fel-
buzduláson már tudtam, mi is az a Feng Shui és a 
szakma hazai jeles képviselőjére rátalálva ott volt a 
megoldás, hogy hol fogom tökélyre fejleszteni ezt a 
tudásomat!

És ezen origóból kiindulva nem telt el sok nap, 
míg már ott is ültem éltem első Feng Shui modul-
ján amit gyorsan követett a következő és következő, 
majd a vizsga.

Így lettem hazánk legfiatalabb okleveles Feng 
Shui szakértője.

19 éves voltam ekkor.
Történt egy nap, hogy - akkor, mint már végzett 

Feng Shui szakértő - beszaladtam valami ügyet in-
tézni a Feng Shui centrumba.

Azt kell tudni, hogy a centrum egyben volt az 
oktatásunk helyszíne és egy bolt is, ahol bárki 
Feng Shuis dolgokat vehetett, nyitott hely volt ez 

mindenki számára.
Szóval bementem valami ügyet intézni és közben 

a boltban voltak vevők és az egyik házaspár valami 
kérdést intézett az ott dolgozó hölgyhöz, aki éppen 
el volt valamivel foglalva, ezért odafordult hozzám - 
hiszen ismert engem és tudta, hogy szakszerű választ 
tudok adni - és megkért, hogy legyek a házaspár se-
gítségére.

És ez pont így is történt. Kedélyesen elbeszélget-
tünk, majd a beszélgetés végén a házaspár feltette a 
kérdést, hogy az elkövetkezőkben lennénk-e a Feng 
Shui tanácsadójuk?!

Mert, hogy alapvetően ezért utaztak fel ide…
A Feng Shui atyaúristennő birodalmában kaptam 

meg az első szakmai munkámat!
Mert, hogy az a házaspár engem választott “A” 

szakértő helyett!
És a döntésüket nem bánták meg, mert évekig 

együttműködtünk mindenki nagy megelégedésére!
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Használd ki a hazai pálya nyújtotta uni-
kális erőforrásokat

A manuka fa Új-Zélandon őshonos. Szó sze-
rint ott vannak a gyökerei, ott van múltja - jele-
ne - jövője. Ott vannak meg azok a környezeti 
feltételek, melyek a legoptimálisabb mikro- és 
makro környezetet biztosítják a manuka fa szá-
mára, ami ezáltal tökéletes alapanyagul tud 
szolgálni a manuka honey számára.

“Csak” használni kell ezeket a meglévő 
erőforrásokat, ami egy olyan versenyelőny, 
amit nagyon nehezen, sok munkával és sok 
idő befektetésével lehetne máshol megvaló-
sítani.

Ami természetesen megadatott, azt mások 
“csak” másolni tudnák.

Amit te anyanyelven beszélsz, azt mások 
csak fáradtságos és hosszú munka árán tud-
nák, mint idegen nyelvet elsajátítani.

Szóval ezt a helyzeti előnyt nem szabad ki-
hagyni! Nem szabad nem felhasználni, mint 
egy behozhatatlan versenyelőnyt!

Tedd a dolgodat szorgalmasan rend-
szerbe foglalva

Építs egy olyan rendszert, amiben átlátha-
tó folyamatok mentén halad vállakozásod, 
branded szakmai élete, hiszen ez segít egy 
stabil jó minőség és kiszámíthatóság fenntar-
tásában.

A kidolgozott rendszer pontosan vissza-
követhetővé teszi a megtett lépéseket és az 
így elért eredményeket. Ezen visszakövethe-
tőség segít a folyamatok analizálásában az 
esetleges fejlesztések, változtatások leghaté-
konyabb megtételére.

A pontosan kidolgozott rendszer segít az 
ad hoc megoldások okozta károk kiküszöbö-
lésére, a változásokra való gyors és hatékony 
lépések megtételére.

A pontosan kidolgozott rendszer egy 
olyan alapot ad vállalkozásod, branded szá-
mára, ami segít egy rugalmasan szerveződő 
struktúra kialakítására, ami nélkül nincsen sta-
bilan építkező vállalkozás.

Csináld konzekvensen
A méhek mit csinálnak?
Mit csináltak tegnap és a múlt héten, meg 

száz éve és 256 nappal ezelőtt?
Mézet! És mit fognak holnap csinálni és 

jövő héten és 12 év múlva? Akkor is mézet!

És mi lesz, ha megszűnnek mézet csinálni? 
Össze fog a világ omlani!

Miért csinálnak a méhek mézet?
Mert ehhez értenek a legjobban!
Miért nem akarnak mást csinálni a méhek, 

mint mézet? Mert máshoz közel sem értenek 
annyira, mint a méz készítéshez.

Másrészt pedig egy olyan űrt hagynának 
maguk mögött, ami az egész világ működé-
sét forgatná fel fenekestül! Szó szerint egy vi-
lág omlana össze, ha megszűnnének létezni 
szakmai működésükben ezek a szorgalmas 
kis lények!
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Tedd te is azt, amihez a legjobban értesz!

És ezt tedd olyan fajsúllyal, hogyha meg-
szűnnél tenni a dolgodat, akkor egy világ om-
lana össze mindazon emberek számára, akik 
veled együtt dolgoznak, akik a te munkádra 
számítanak, akiknek a mindent jelented vál-
lalkozásoddal, brandeddel!

Fókuszálj a saját utadra
Hányan termelnek mézet?
Az utolsó állásom a teljesen szabad szak-

mai életem előtt egy nagy agráregyetem 

pszichológusi állása volt, ahol mindig nagy 
élmény volt számomra, amikor a konzultációs 
folyamatba belecsempésződött számomra 

szakmai csemege az agrár életből - ami nekik 
a mindennapjaikat jelentette.

Így láttam bele a méhészet szépségeibe 
és területi sűrűségébe, hogy milyen telített 
területi foglalások vannak.

De más jelenléte és az adott szakmai terü-
let telítettsége nem lehet szempont számod-
ra! Azért, mert sokan tevékenykednek azon 
a területen, az nem azt jelenti, hogy neked 
nincs helyed vagy esélyed ugyanazon a terü-
leten. Nézz körbe és keresd meg a saját he-
lyedet!

Építs csapatot
A méhek társadalma egy szép példa arra, 

hogy hogyan kell csapatjátékosként részt 
venni egy folyamatban, hogyan kell a pontos 
szerepeket betartva értékes tagjának lenni 
egy láncolatnak.

Mindenki a maga helyén, a maga munká-
jával járul hozzá a közös sikerhez.

Ehhez meg kell találni azokat a csapatta-
gokat, akik vállalkozásod, branded elkötele-
zett tagjai lesznek.

Legyen egy olyan vonzó víziód, amihez el-
kötelezett szakemberek fognak csatlakozni!

Én is szívesen leszek a csapattagod!
https://www.patriciapali.com/mentor

A kávészünet az elmének 
című könyv megrendelhető a

https://kaveszunet-az-elmenek.
webnode.hu/
weboldalon.

https://www.facebook.com/nagyilonatanacsadas
https://www.patriciapali.com/mentor
https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
https://kaveszunet-az-elmenek.webnode.hu/
https://kaveszunet-az-elmenek.webnode.hu/
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https://mannacoach.com/5-napos-ingyenes-trening/
https://epitoguruk.hu/
https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
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CZECZON

Egyre többen jelentkeznek 
a Zöld Óvoda pályázatra

Évről évre egyre több intézmény érdek-
lődik a Zöld Óvoda program iránt, az idei 
felhívásra mintegy kétszáz óvoda pályá-
zott.

A Zöld óvodák hálózatának mintegy 1100 
intézmény a tagja, és ez a mentorálási rendszer 
működtetésével, az akkreditált pedagógus-to-
vábbképzés, új oktatási segédeszközök biztosí-
tásával a jövőben még tovább bővülhet.

A Zöld Óvoda, a Címmegtartó Zöld Óvoda 
és az Örökös Zöld Óvoda minősítőcím-pályáza-
tot évente hirdeti meg a környezetvédelemért 
felelős minisztérium, a szeptemberben lezárult 
pályázat eredményéről várhatóan decemberben 
születik döntés. 

A cím garancia arra, hogy az intézményben 
olyan, a természet jelenségeinek megismerésé-
re hangsúlyt fektető, környezettudatos nevelést 
kapnak a gyermekek, amely megalapozza az 
ökoiskolai nevelésüket is, azzal együtt, hogy az 
ilyen óvoda emellett figyelmet fordít szülők és 

a helyi társadalmi közösségek környezettudatos 
szemléletformálására is. 

A programban résztvevő intézmények helyi-
ségeinek berendezése segíti a környezetbarát 
szemléletmód, az egészséges életmód meg-
alapozását. 

Az óvodák törekednek a tudatos takarékos-
ságra, a szelektív hulladékgyűjtésre, a helyi lehe-
tőségek figyelembevételével zöldséges- és virá-
goskert kialakítására.

A Zöld Óvoda program már tizenhat éve szol-
gálja a környezeti szemléletformálást, ma már 
minden negyedik gyermek olyan óvodába járhat 
Magyarországon, ahol életkorának megfelelő él-
ményeken és tapasztalatokon alapuló, tevékeny-
ségorientált környezeti nevelésben részesül.
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KARÁSZI ALEXANDRA

Lépéselőny – mert a tanulás
lehet élmény

Hányszor hallottuk már gyermekinktől, hogy nem akarok suliba menni, nem szeretem a 
matekot, rengeteg a házi és a többi. Vajon miért nem szeretnek tanulni a gyerekek? Persze 
tisztelet a kivételnek. Lantos Mihály, a Lépéselőny módszertan megalkotója feltette magá-
nak ezt a kérdést, és elkezdte kutatni rá a megoldást. Mert szentül hiszi és tudja, hogy a ta-
nulást igenis lehet élvezni. De mégis hogyan? 

Rögtön az elején, utazzunk vissza a múltba, 
amikor megfogalmazódott benned Misi annak 
a gondolata, hogy kidolgozz egy olyan mód-
szert, amivel élmény a tanulás, mi volt a moti-
vációd?

Saját magamnak kerestem megoldást arra, 
hogyan tudnék minél több mindent megtanulni. 

Volt egy fogadalmam az érettségi után, ami úgy 
hangzott, hogy többé be nem ülök iskolapadba. 
Ezt a fogadalmamat 9 évig sikerült betartanom, 
utána 27 évesen elkezdtem a főiskolát. Mindent 
megtettem, mégis felvettek, szoktam mondani, 
mert az akkori munkáltatómtól kaptam egy ul-
timátumot, így végül beadtam a derekam. 31 éves 
voltam, mikor megszereztem az első diplomám 
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és ekkor belém hasított a felismerés: A tudás az 
jó. Nagyon jó. Mégpedig azért ennyire jó dolog, 

mert onnantól kezdve én irányítom az életem és 
nem más mondja meg a tutit. Így megjött a ked-
vem a tudáshoz, már csak azt kellett kitalálnom, 
hogyan fogom megszerezni. Ekkor kezdtem el 
tanulási stratégiákkal foglalkozni. Akkoriban nem 
nagyon voltak tanulásmódszertannal foglalkozó 
tanfolyamok, volt néhány tréning, amelyeket el-
végeztem, de inkább saját magam kerestem a 
megfelelő módszereket. 

Ekkor akadtam rá két fontos és alkalmazható 
módszerre, az egyik a villámolvasás, aminek a se-
gítségével nagy mennyiségű írott információt le-

het feldolgozni rövidebb idő alatt és maradandó 
módon. A másik pedig az elmetérképezés mód-
szere. Ezeknek köszönhetően nagyon hamar rá-
jöttem, hogyan tudom felépíteni a saját tanulási 

stratégiámat és hogy hogyan fogok tudni mások-
nak is segítséget nyújtani ebben. Idestova 20 éve 
alkalmazom és fejlesztem a tanulási módszertan 
tudásbázist. 

A kutatásaim alkalmával kiemelt figyelmet ka-
pott a bennünk rejlő tanulási ösztön is, amely, én 
vallom, hogy egy ugyanolyan evolúciós ösztön, 
mint az összes többi. 

„Nincs rossz diák csak, akinek még nem él-
mény a tanulás.” – olvastam a weboldaladon. 
Tehát gyakorlatilag a Te módszered az élmény-
nyel való tanulás. Kérlek magyarázd el, hogyan 
is kell ezt elképzelni? 

Őszintén? Semmi különleges. Abban az ér-
telemben, hogy tulajdonképp mindannyian így 
éljük az életünket. Így születünk, hiszen gondol-
junk csak bele abba, hogy nullától hatéves korig 
milyen mennyiségű információt sajátítunk el a vi-
lágból. Milyen érdekes, hogy mégsem panaszko-
dik egy óvodás korú gyermek sem, hogy jaj már 
megint verset kell tanulnom stb. Ennek a nagyon 
egyszerű oka, hogy élvezik a tanulást, élvezik az 
élményalapú felfedezést. Ezután, hatévesen be-
ülünk az iskolapadba, és elkezdünk logikai rend-
szereket tanulni, úgy mint, írás, olvasás, számolás 
és a többi, és ezek nyomán elveszik az élmény és 
az ezzel való tanulás. 

Ezeket a logikai rendszereket, úgy sajátítjuk 
el, hogy ismétlünk, gyakorlunk, ismétlünk, gya-
korlunk, azaz magolunk. Ezáltal az írás, olvasás 
képességünket készség szintre emeljük. Csak 
azt felejtjük el, hogy ez nem a tanulás, hanem a 
képességek készség szintre emelése. Viszont, mi-
kor ezzel a technikával szeretnénk új ismereteket 
elsajátítani, akkor elkezdünk magolni, aminek ha-
tására ideig óráig a tudás a birtokunkban van, vi-
szont utána sok esetben tovaszáll, mert kiveszett 
az elsajátítás során az élmény. 

Véleményem szerint az életünk minden per-
ce tanulás. Hiszen információkat dolgozunk fel, 
azokat értékeljük, elemezzük, rendszerezzük és 
beépítjük. Ennek tükrében én a tanulás szót ki-
terjesztett értelemben használom. Mondok egy 
egyszerű példát: az iskolai tanuláson kívül mindig 
élmények által tanulunk, hiszen, ha elmegyünk 
egy moziba, megnézünk egy filmet, logikus, ért-
jük mi történik, értjük a cselekményt, de mégis 
az élményeinket kapcsoljuk hozzá, ezért képesek 
vagyunk akár hetekkel később is elmesélni rész-

https://lantosmihaly.hu/
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letesen, hogy mit láttunk a mozivásznon. Tehát a 
lépéselőny módszernek pont ez a lényege, hogy 
direkt az iskolai tanulmányainkba is vigyük bele 
az élményt. 

Ezek alapján hogyan kell elképzelni egy lé-
péselőny tanfolyamot nálatok? 

Olyan technikákat alkalmazunk a tanfolyamok 
során, ahol mind a két agyféltekét be tudjuk 
kapcsolni a tanuláshoz. A bal agyfélteke lénye-
gében arra való, hogy megértsük a külvilágból 
érkező információkat, értékeljük, elemezzük, 
rendszerezzük stb. A jobb agyfélteke való arra, 
hogy a bal agyfélteke által megértett informá-
ciókhoz, hozzákapcsoljunk jobb agyféltekés él-
ményeket, tehát úgy, mint játékosság, humor, 
kreativitás, képzelet, fantázia, szín, forma, kép és 
még sorolhatnám. Ha hozzácsapunk a beérkező 
információhoz valami olyat, amitől élvezhető, 
azáltal könnyebben marad meg, könnyebben 
megértjük és persze könnyebben elő is tudjuk 
hívni. Mondok egy nagyon egyszerű példát: Ha 
jegyzetelsz és különböző színeket használsz el-
térő gondolatokhoz, akkor könnyebben fogsz rá 
emlékezni, hogy melyiket milyen színnel írtad. 
Ezekből kiindulva a tanfolyamainkon összeszed-
jük az összes olyan bekapcsoló technikát, ami-

vel egyszerre kapcsolódik be a direkt tanulásba 
mind a két agyfélteke. Van egy jó hírem: ez nem 
igényel semmiféle szupererőt, mert ez mind 
bennünk van, csak elő kell hívni. 

Ezek alapján, mi nem egy módszert, hanem 
egy módszer együttest tanítunk. Emellett senki-
nek nem mondjuk meg, hogy hogyan tanuljon. 
Mert azt rajta kívül senki más nem fogja tudni. 
Technikákat mutatunk, ami különböző helyzetek-
ben alkalmazható. Segítünk felépíteni a saját ta-
nulási stratégiáját, úgy, hogy kipróbáljuk, felada-
tot adunk hozzá, megbeszéljük az észrevételeket. 
Az egész módszer együttest én szerszámosládá-
nak hívom, hiszen különböző helyzetekben, kü-
lönböző módszerek lehetnek hatékonyak. Hiszen 
egy szöget sem fűrésszel verünk a falba, hanem 
kalapáccsal. 

Ezek alapján felmerül a kérdés, ha a gyereke-
ket meg tudjuk tanítani tanulni, akkor a felnőt-
tekkel mi a helyzet, nekik is hatásos a módszer? 

Szavajárásom, hogy a tanfolyamaink kicsik-
nek, közepeseknek és nagyoknak is megfelelőek. 
Jegyzetelés technikát és lépéselőny programot 
minden korosztálynak oktatunk. Van külön vizsgá-
zóknak szóló kurzus és abból is kétféle, mert van 
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külön az érettségizőknek és külön az egyetemi 
hallgatóknak. Azon túl, hogy megtanítjuk elsajá-
títani az anyagot, arra is felkészítjük a vizsgázókat, 
hogy hogyan vizsgázzanak. 

Ha kiemeljük a lépéselőny tanfolyamot, ak-
kor a kurzuson részt vevők mire számíthatnak, 
milyen tematika alapján halad a képzés? 

A lépéselőny tanfolyam 2 napos, viszont kor-
osztályonként eltér, hogy hány órás. Például a 
kicsiknek (harmadik, negyedik osztályosoknak) 
csak egy napos, de ott nagyon kevés elméleti 
anyag és rengeteg játék várható. Az ötödikes kor-

osztálytól felfelé már két napos. Az ötödik-hetedi-
keseknek valamivel rövidebb, 2x 5 óra. A nyolctól 
tizenkettedikeseknek 2x 6 óra, valamivel több el-
mélettel. 

Első körben felkutatjuk mik a tanulási problé-
mák. Nincs tabu, mindenkitől az őszinte választ 
várom (unalmas az anyag, nem jófej a tanár vagy 
bármi). Aztán átbeszéljük az okokat, ekkor ejtünk 
szót a jobb és a bal agyféltekéről, hogyan alakul 
ki a magolás stb. Ezután pedig összeszedjük azo-
kat a bekapcsoló technikákat, amivel megoldást 
tudunk magunknak építeni. Ekkor beszélünk a 
vágyak, célok jelentőségéről, arról, hogyan ter-
vezzük meg a cél felé vezető utat, arról is, hogyan 
tudjuk a komfortzónánkon belülre hozni az egyes 
feladatok megoldását, beszélünk a szellemi nyu-
godtságról, pozitív gondolkodásról is. Szót ejtünk 
arról is, milyen üzemanyagokra van szüksége az 
agyunknak, hogy jól tudjon működni. 

A második nap megtanulunk hatékonyan 
jegyzetelni. Hogyan jegyzeteljük ki az anyagot, 
hogyan jegyzeteljük le, amit a tanár diktál, ez a 
beszélt szöveg elmetérképezése elnevezésre 
hallgat. Olyan jegyzetelési technikát mutatunk, 
amellyel egyben megvan a megértés és már a 
memorizálás is. Ez azért fontos, mert egy rossz 
jegyzetelési technika esetén lehet, hogy kiírtál 
információkat, de még utána kell nekiállni meg-
érteni és memorizálni azokat. 

A legfontosabb a lépéselőny programban, 
hogy öt dolognak feleljünk meg. Azaz vélemé-
nyem szerint a jó tanulás öt kritériumból áll: jól 

tudjunk rendszerez-
ni nagy mennyiségű 
tananyagot, jól tudjuk 
megérteni az anyagot, 
jól tudjuk rögzíteni 
az anyagot, jól tudjuk 
előhívni az anyagot és 
mindeközben élvezzük 
és élmények által ta-
nuljunk. 

Milyen fórumokon 
tudnak találkozni ve-
letek az olvasók és a 
tanulni vágyók? 

Nagyon sok for-
mában megjelenünk, 
ugyanis én magam ír-
tam öt könyvet tanulás-

módszertanból. Ezek mind elérhetőek nyomta-
tott verzióban, e-bookként és hangoskönyvként 
is. Ezen felül várunk minden kedves érdeklődőt 
tanfolyamainkon. Ha valaki otthonról fejlődne, 
akkor filmsorozatként is elérhető a lépéselőny 
program. 12 részes, animációs filmsorozatként 
élvezhető a kanapéról. A social médiában a 
youtubon, a facebookon is elérhetőek vagyunk 
és rendszeresen hasznos tartalmakat küldünk 
ki hírlevél feliratkozóinknak is. Cégeknek is van 
programunk. Illetve konzultációra is lehet jelent-
kezni, annak, aki nálunk lépéselőny tanfolyamot 
végzett vagy megvásárolta a lépéselőny filmet, 
az onnantól kezdve jogosult egy örökös tagság-
ra, aminek keretein belül, havi két alkalommal, 
díjmentesen, korlátlan számban vehet részt a 
konzultációs alkalmakon. Célunk, hogy addig 
segítünk, amíg szükség van rá!
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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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PETŐ CSILLA

A születésed pillanatában elindulsz a halálod pillanata felé. 
A két végpont közötti idő, az életről szól. Az ÉLET-ről, csupa 
nagybetűvel. 

A pillanatról:
- amiben nincs időd jelen lenni
- amiben nincs időd szeretni
- amiben nincs időd figyelmet adni
- amiben nincs időd pihenni
- amiben nincs időd megállni
- amiben nincs időd felhívni
- amiben nincs időd észrevenni
- amiben nincs időd bocsánatot kérni
- amiben nincs időd megbocsátani
- amiben nincs időd hálát adni
- amiben nincs időd az Életedre!!!
…és eljön a halottak napja, amikor kisétálsz a temetőbe, 

hogy könnyíts a lelkeden, és azt hiszed, hogy a múló pillanatot, 
ami az élet volt, kárpótolni fogja az a csokor virág és mécses, 
amit odaviszel.

Az életed minden pillanata túl értékes ahhoz, hogy egyetlen 
pillanatot is hagyj elveszni! 

Halottak napján
az Élet esszenciájáról
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„Kétfajta elmeháborodott van: az, aki nem tudja, hogy meg kell halnia,
és az, aki elfelejtette, hogy életben van.”

                                                                                       Patrick Declerck
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FÉNYHALMI BEATRIX

A haláltól sokan félnek, megrettennek, legké-
sőbb a temetés során. Megijednek a saját halá-
luktól, ráébrednek, hogy ők is elmúlnak, ugyan-
akkor az elhunyt emléke és a tudat, hogy abban a 
formában, ahogy ismertük, már nem látjuk többé 
szomorúsággal tölt el.

A kereszténység belenevelte az emberek-
be, hogy féld mind az életed, mind a halálod, 
az életedben a halálra készülj. Hatalomgya-
korlás magas foka, dogmákkal, valós Léteddel 
ellenszegülve kell valaminek megfelelni, ami át-
ragadt az élet minden területére. Az eredeti Egy-
háznak pont ennek ellentéte volt a feladata, tá-
mogatni az Egységet és segíteni önmagunkban 
megtalálni felsőbb lényünket, hogy harmóniában 
és szeretetben élhessünk a belső tudásunk felis-
merésével. Több cikkel ezelőtt írtam arról, mi lett 
az Egyházzal.

A keleti tanokban egy újabb újjászületésnek 
tekintik a halált, ezért is öltöznek fehérbe egy te-
metésnél. Ismerik a létforgás ciklusát, a szamszara 
kerekét, ami az élet és halál, újjászületés ciklusa. 
Míg nyugaton ünneplik a születést és tabu a halál, 
ők egy Egész részeként kezelik és ünneplik mind 
a belépést ebbe a dimenzióba, mind a kilépést, 
ami a hazatalálás is sok esetben.

A lélek nagy ritkán itt ragad, ha elvégzendő, 
lezáratlan dolga van még vagy kötik a szeretteik.

Minden nap meghalsz, mikor alszol és akkor 
is, mikor Felébredsz a Tiszta Pillanatokban, azu-
tán újra reinkarnálódsz gondolataidban, belső 
párbeszédeidben, történeteidben. A megvilágo-
sodásig mind az élet és halál álom csupán, hisz, 
ha az életben nem vagyunk Jelen, az átlépésnél 
sem leszünk. A haláltól való félelem az élettől való 

A halál, álom és bardók
közötti összefüggés

Hogyan kapcsolódik szorosan a halál témájához az álom, vagy a nappali ébrenlét mindket-
tőhöz? Mondhatni egy körforgás, mely ebben az életben törvényszerűen működik, de mi van 
akkor, ha ezek az állapotok, tudatállapottól függően majdnem ugyanazok? Megszűnne a féle-
lem, ami mindezt övezi, könnyebben kapcsolódnánk a Létezéshez, ami mi magunk vagyunk?
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félelem, magától a Létezéstől. A Létezés, Van-ság 
örök, míg a halál és élet átmeneti állapotok csu-
pán. A halál a formák összeomlása, mely bizo-
nyítja, hogy semmit sem birtoklunk, de ugyanúgy 
forma a gondolat, énkép, érzés is, amit az egoisz-
tikus világkép teremt meg, hiszen ez dualitásra 
épül és különállóságra.

A karma, élet-halál körforgása addig visz min-
ket, míg a teljes feloldódás, Egység meg nem tör-
ténik, ahol a Lét van. Ha a bolygó eltűnne, akkor 
is Léteznénk, minimum egy tudatlan kis pontként 
lebegve az űrben, amint a Tudat talál viszonyítási 
alapot, azonnal nekiáll az újra teremtésnek.

Mikor alszunk, akkor is gyakran kilépünk a 
testből, ami annyiban különbözik a haláltól, hogy 
az erőcsakránál lévő ezüstszál jelen van. Amint ez 
elszakad, nem ébredünk fel többé ezen a síkon.

Tudatszinttől függően bármelyik csakrán ki-
léphet tudatod. De a kilépési pontok is visznek 
valamerre, az alsóbb csakráknál lévő kilépés a 
keleti tanok szerint az alacsonyabb régiókba visz, 
míg a szívcsakrától fölfele magasabb régiókban 
születsz újjá.

Ha álomban tudsz irányítani, felismerni az ál-
modást és alakítani, akkor erre odaát is képes 
leszel. Hiszen az álomsíkok is tudatosságtól füg-
gően lehetnek karmikusak, előző, párhuzamos és 
jövendő életek, akár mesteri tanítások vagy jövőt 
mondó kivetülések, olykor csupán összefüggés-
telen elmében zajló folyamatok kivetülése. Egye-
sek érzékelik és látják álomban a többi síkon és 
Univerzumban zajló eseményeket is. Legalább 
7-szer álmodunk éjszaka, de erre nem mindenki 
emlékezik.  

Napközben, mikor a legtöbb energiát használ-
juk el, a béta állapotban vagyunk. Alfában, ébren-
lét és alvás közötti, relaxációban tartózkodunk. A 
théta agyhullámok az alvás és mély meditáció, 
teljes nyugalom állapotában uralkodnak, mely 
segíti a kreativitást, tudatalattihoz való hozzáfé-
rést, ötletek felbukkanását, fantázia szárnyalását. 
A könnyű, felszínes alvás is ide sorolható álomké-
peinkkel.

A Töltődés a delta állapotban, mély, öntudat-
lan alvásnál következik be, mely a szervezetünk 
öngyógyításáért felelős. Ez az állapot megegye-
zik a halál utáni állapottal, mikor a tudat „elájul” és 

pihen, Egyként van a Semmi-
ben. Nagyon mély meditáci-
ónál is hasonló a tapasztalat, 
ez is bizonyítja, hogy a halá-
lon minden nap átmegyünk, 
nincs félnivalónk, ha éberek 
vagyunk, észrevesszük ma-
gunkon is a folyamatot.

A halál során csupán leve-
ted a tested, a hitrendszered 
dönti el min mész keresztül 
a halál bardóiban. Lehetsz 
ateista, de valami őskép a 
lelkedben ott van, azt fogod 
tapasztalni. Egyedül születsz 

meg és egyedül halsz meg, ez paradoxon. Min-
dig segítő lények állnak melletted, csak képesnek 
kell lenni meglátni őket. Ez független a tettektől, 
cselekedetektől. Ha valaki felkészülten megy át, 
csupán érezve Itt az idő, Ő gyorsan átkerül mind-
egy milyen életet élt. Ki készül az átmenetre, köny-
nyebben átlép és nem lesz szellem. Ellentétben a 
hirtelen halálnál vagy a matériához ragaszkodás 
miatt, akik nem látták, nem figyeltek a jelekre. Ők 
itt ragadhatnak. Akik erőszakos körülmény mi-
att mentek át, néha nem nyugszanak, míg nincs 
megbüntetve a tettes.

Érdekes, hogy az ősi egyiptomi tanításokban 
Maat az, aki mérlegre helyezi a szívet és, ha az ne-
hezebb a tollpihénél nem mehet át a halott Isten 
kapuján. Jelentése nem különbözik a mondástól, 
„könnyebb átmenni a tevének a tű fokán, mint a 
gazdagnak bejutni Isten országába”. Amíg bár-
miféle énképek, ragaszkodás, bűntudat, félelem 
van, addig nem leszünk képesek felismerni azt, 
ami Van, nem lelhetünk Egységre.
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Maga a halál egy normális és békés részünk, 
de ha nem tanultunk erről semmit, féljük, homok-
ba dugjuk fejünket és a lelkünk is messze szállt, 
mi manapság sajnos gyakori, na akkor nem lesz 
kellemes. Az adakozás gyakorlásával és a tudat-
tal, hogy semmit sem birtokolsz, sokkal kevésbé 
leszel ragaszkodó, gyűjtögető, hatalom gyakorló 
mások felett.

Jöhet a kérdés: Ha nincs itt a lélek, hogyan 
él tovább a test?

Néha benéz a lélek, a legfelsőbb én, csak a 
tudatosság, igazság gyakorlóinak elérhető köz-
vetlenül. A felsőbb ént nem érdekli, ha sanyargat-
juk magunkat, hogy könyörületben részesüljünk, 
avagy Világosságban. Őt az érdekli, Felismer-
ted-e már az Életfeladatod és teszel-e érte? Az 
életfeladat nem azonos a küldetéstudattal. Utób-
bi önmagunk túlértékeléséből, felmagasztalásá-
ból fakad, amit az egó irányít. Mások megmenté-
se, felébresztése, segítése akár kérik, akár nem. A 
spirituális egó egyik álarcos bajnoka.

A lélek „alacsonyabb” szinten van, de amint 
tartósan igaztalan vagy önmagaddal, nem vagy 
őszinte magadhoz, eltűnik magasabb rezgésű 

tartományba. Lehetsz másokkal szemben nega-
tív, akár ki nem mondott szavakkal; ha nem né-
zel szembe magaddal őszintén és az identitások 
hangja erősebb az igazságnál, onnantól az ösztö-
nök és az egó tart életben, ezért van a világban 
annyi zombi, őket könnyű manipulálni. Céltalan-

ná vált, megkeseredett, üres élet. A lélek ott van 
jelen, ahol legalább önmagának őszinte az em-
ber és van ingere változni.

A bardókról is érdemes elgondolkodni.

1. Élet bardója: minden, amit ebben az éle-
tünkben végzünk. Átöleli az ébredő világ illúzi-
óinak tapasztalatait. Magában foglal minden 
pozitív és negatív cselekedetet halálunkig. Tu-
datlan és tudatos cselekedetek, minden, amit a 
születésünktől a halálunk pillanatáig teszünk. Az 
élet bardójában gyakran tartózkodunk, az álom 
bardójában. Az ébrenléti állapot is gyakran alvó 
állapot, Éberség, Jelenlét nélküli.

2. Álom bardója: alvás, álmodás, ébrenléti 
tudatlanság.

3. Meditáció bardója: realizálás, megvilágo-
sodás. A meditatív folyamatok sora az egyhegyű 
koncentrációtól a megvilágosodásig, ami már 
nem meditatív állapot, hanem Lét állapot.

4. Halál folyamatának bardója: Az öt elem 
feloldódása a haldoklásnál. Akik tanulták az ele-
mek feloldódásának sorrendjét és állapotait, 
azok felismerik és bármikor megvilágosodhat-
nak, túlléphetnek félelmeiken és a fájdalmon.

5. Halál állapotának bardója: Itt megy min-
denki hite szerint és a jelek, színek, hangok vá-
lasztása alapján irányokban. Itt is lehetőség van 
megvilágosodni.

6. Szamszaraban való újjászületés bardója: 
A karma szerint, előbbi utak követése szerint vá-
lasztod meg mikor, hova, kiknél születsz le.



https://kaveszunet-az-elmenek.webnode.hu/kapcsolat/


62   CsPM

Santiago de Compostela
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RÓNAI KATALIN

La Via Maria - 
egy zarándokút hétköznapjai

Mindennapjainkat is egyfajta zarándoklatként 
éljük. Azt is mondhatnám, hogy egész életünk 
egy zarándokút, mégis egészen más, amikor ki-
tolva a határainkat, kilépve a komfortzónánkból, 
a mindennapos mókuskerék-szerű ismétlődése-
ket félresöpörve, elindulunk egy másik országba, 
ahogy Csilla és Renáta tette.

Egy ilyen úton, akár akarjuk, akár nem, elen-
gedjük a folyamatosan bíráló, bennünk lakó há-
zisárkányunkat, az önmarcangolást, saját magunk 

rosszá tételét, és külső környezet bírálatai nélkül, 
saját buksinkat megsimogathatjuk, amikor meg-
könnyülve visszatérünk. Ez már egy új életsza-
kasz, hiszen nem ugyanaz az ember tér vissza.

Van, amikor nemcsak szokásaink változnak 
meg, de más ételeket kívánunk, más emberek 
társaságában érezzük jól magunkat, vagy a ma-
gányos lét még sokáig felkönnyít, s boldogan 
fordulunk a természet és az élet újabb és újabb 
örömei felé. 



Csilláék a La Via Mariana-t választották, mely-
nek teljes hossza: 372 km, Portugáliából indulva 
Braga és Muxia között érintve Santiago de Com-
postelát is. 

Csilla és Renáta 14 nap alatt 360 km-t tett meg.

Braga - Goaes - Ponte de Barca - Soajo - Sen-
hora da Peneda - Melgaco - Parada de Achas - 
Covelo - As Estacas - Cotobade - Campo Lameiro 
- Cuntis - Herbón - Santiago de Compostela - Se-
ilán - Brandomil - Berdoias – Muxia.

 
Amikor először olvastam arról, Pető Csilla ma-

gazinunk kedves, általam mélységesen tisztelt 
munkatársa 6. alkalommal is elindul Bárkovics 
Renáta társaságában, akivel másodszor vágtak 
neki együtt a kalandoknak. Egy új, eladdig isme-
retlen úton, tátva maradt a szám. 

Felkértem hát, hogy írhassak beszámolójuk 
alapján az útról hazaérkezésük után.

Sokat foglalkoztatott az a gondolat, hogy ha 
valaki ötször járt már zarándokúton, akkor vajon 
mi az a motiváció, mi az az indíttatás, amely újra 
útnak indítja, ráadásul mint kiderült, egy olyan 
úton, ami még alig ismert, amelyen szinte senki 
sem jár, és amely GPS-el járható főleg. 
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Csilla és Renáta élménybeszámolóján rögzített 
felvétel és Csillával folytatott előbeszélgetések, 
az úton járás közbeni kapcsolattartás, és az általa 
küldött fotók alapján készült ez a cikk.

Az volt számomra a legizgalmasabb első 
kérdés, hogy mi volt a hölgyek motivációja?

Renáta: Mivel testnevelő tanár vagyok és 
sportmasszőr, ilyenkor az év vége felé már elég-
gé elfáradok. Amellett szerettem volna kiszakadni 
a komfortzónámból erre a két hétre.

Csilla: Idén a legfontosabb motivációm az volt, 
hogy el tudjak menni Renivel. 2015-ben, amikor 
az első utamat jártam, főleg a kíváncsiság miatt 
indultam el, de egy barátom indított el azon az 
úton. Én akkor úgy éreztem, hogy egyszer elég 
végig menni egy ilyen zarándokúton. Könyvet is 
írtam róla: Lélektánc a Caminon címmel, amiben 
összefoglaltam az út esszenciáit. 2016-ban volt 
egy csonthártyagyulladásom, kórházba is kerül-
tem, s ott tettem egy fogadalmat, hogy inkább Indulás a következő kalandra, Portugáliába



CsPM   65

minden évben zarándokolok pár száz km-t, de ne 
legyek többet beteg. Tartottam ezt a fogadalma-
mat, de közbeszólt a Covid, amikor csak oltással, 
maszkban és negatív teszttel lehetett utazni, így 
két év kimaradt. Tavaly viszont eldöntöttük Rená-
tával, hogy 2022-ben megyünk. Renit 2019-ben 
ismertem meg, amikor 50 éves voltam, egy kis 
csapatot vittem magammal az útra. Nagyon jól 
összehangolódtunk első közös zarándoklatunk 
során és megbeszéltük, hogy folytatjuk a közös 
élmények gyűjtését. Tavaly le kellett mondanunk 
az utolsó pillanatban az utat, ami csalódás volt, és 
anyagi veszteség is, de attól kezdve készültünk az 
idei útra. Renátának nem nagyon kellett, mert ő 
sokkal jobb kondícióban van, viszont én erőfej-

lesztő edzésekre jártam, és sokat gyalogoltam. Ez 
az út azonban, minden képzeletemet felülmúlta 
nehézségben. Hiába volt nehéz az előző öt út, ez 
a La Via Mariana mindent vitt. 

Csillával az egész út alatt virtuális, és ener-
getikai kapcsolatban voltam, s többször írt ne-
kem arról, hogy milyen nehéz az út és, hogy ez 
az út egészen más feltételekhez kötött, mint 
bármelyik eddig járt útja. Felmerült bennem 
az a kérdés is, hogyan lehet még edzetten is 
felkészülni egy olyan útra, amelyikről semmit 
se tudnak, s ami semmiben se hasonlít az ed-
dig járt utakhoz.

Renáta: Igazából nem készültem olyan sokat. 
A tesómmal túráztunk a hegyekben, de inkább 
a mentális felkészültséget érzem fontosnak, ha 
fejben rendben vagyunk, akkor bírni fogjuk. Pá-

rosával azért jó menni, mert segíthetjük egymást. 
Ezeken az utakon van sírás, nevetés, lelkiekben 
készülünk és fejben leginkább.

Csilla: Erről az útról mindenki úgy beszél, hogy 
Camino, de valójában mégsem az. A La Via Ma-
riana-t 2019 óta járják, de az infrastruktúra még 
nincs igazándiból kiépítve, kevés szállás, bár és 
bolt található az út során. Eredetileg GPS-el volt 
csak járható az út, de most már vannak elvétve 
jelek is, de a telefont nem lehet mellőzni. Amikor 
nem használtuk, el is tévedtünk. Meg van hatá-
rozva, hogy mennyit kell menned naponta. Nem 
te döntöd el, hogy aznap mennyit gyalogolsz, 
hanem ha oda akarsz érni a szállásra, annyit kell 
menned, hogy odaérj a következő szállásig. Ez 
napi szinten 18-30 km közötti távolságot jelentett, 
de inkább a nagy szintkülönbségek jelentették a 
nehézséget, ez napi 1500 - 2000 méter szintkü-
lönbséget jelentett. Ez az a terhelés, amelyet so-
kan nem bírnak, és visszafordulnak. Mi úgy 360 
kilométert gyalogoltunk a plusz kilométereinkkel 
összességében, és összesen 17000 méter szint-
különbséggel fűszerezve.

Santiago de Compostela

Padrón
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Milyen volt a terep?

Renáta: Általában felváltva mentünk fel és le, 
de volt olyan napunk, hogy folyamatosan felfe-
lé mentünk a csúcsig, majd onnan csak lefelé és 
onnan kicsit egyenletesebb, de a portugál részen 
igazán nem volt sík rész. A terep egyik nehézségét 
az adta, hogy sokszor voltunk erdőben, az erdőt 
régen járták, kevesen járnak arra, néhol eltűntek 
az útvonalak, néha még GPS-el sem találtuk meg 
a helyes irányt. Néha bottal ütöttük a növényze-
tet, mert tiszta vér volt a lábunk tőle, köveken, fo-
lyón mentünk. Különben izgalmas út volt, hisz volt 
benne „minden”…

Csilla: Aki a Caminokat járja, tudja, ha egy-
szer feljut a hegy tetejére, jön a lejtmenet, csak 
a felfelé és lefelé vezető szakaszok hossza válto-
zik. A Portugál részen 30-35 fokban gyalogoltunk 
a Spanyol részén viszont a reggeli indulások 10 
fokban kezdődtek.

Hogyan táplálkoztatok, ittatok, hogyan 
oldottátok meg a pihenést, ha ennyire nem 
kiépített ez az út? Tehát az emberi szükség-
leteiteket hogyan tudtátok kielégíteni. Mikor 
keltetek, mikor indultatok és hogyan képzel-
jük el ezt a zarándoklást?

Csilla: Renáta teljesítménytúrázó, ő reggel el-
indul és mint a Duracell nyuszi, megy előre, rá is 
kellett szólni néha, hogy álljon meg. Reggelizni 
mindig reggeliztünk, vacsorázni vacsoráztunk, 
de közben nem ettünk. Volt egy nap, amikor 30 
km-t kellett gyalogolni, reggel ettünk, és este 
hétkor, amikor a szállásra értünk egy nagyon vi-
szontagságos nap után, mert eltévedtünk aznap, 
és néztünk egymásra, hogy azt a 30 km-t azzal az 
egy pirítóssal toltuk le. Ezt a napot elmesélem. 
Benedek Rózsa, aki online asszisztenciában segí-

tett nekünk, azt mondta ez lesz a legkeményebb 
napunk. Igaza is lett. Ezen az úton a telefonom le-
merült, majd az okos órám, arra gondoltam, hogy 
ha a technika fel is mondja a szolgálatot, bennünk 
még mindig volt energia. Renáta ment előttem, 
egy templomkertben voltak padok és bíztam 
benne, hogy ott megvár. Odaértem, de nem lát-

tam sehol, így mentem tovább. Egyszer csak fel-
tűnt előttem Reni, bár azt a mai napig nem fej-
tettük meg, hogy kerültük el egymást. Kiabáltam 
neki, de nem hallotta, mert a fülében szólt a zene. 
Szedtem a lábam, hogy utolérjem, egyszer csak 
nem láttam sehol. Aztán jött egy férfi autóval, aki-
nek próbáltam elmagyarázni a helyzetet spanyo-
lul, de ez még Portugáliában történt, nem értette 
ugyan, de felajánlotta, hogy elvisz, így elcsíptük 
Renátát.

Renáta: Leültem a templomkertben, hogy 
megvárjam Csillát. Leraktam a táskámat, és el-
kezdtem fotózni. Egyszer csak látom, hogy jön 
Csilla, de nem vesz észre. Integettem, de nem lá-
tott, gyorsan összekapkodtam a csomagomat, és 
utána futottam, de mire kiértem, nem volt sehol. 
A templom melletti jeleket követve találkoztam 
egy portugál fiúval, aki megerősítette, hogy lát-
ta a Csillát, és elmagyarázta, hogy érek vissza, de 
sikerült a leghosszabb utat választani, húsz-har-
minc percembe került ez az információcsere, na-

Úton Cuntis felé, egy esős nap után

Holtak útja
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gyon lemaradtam, elkezdtem szaladni a hegyen 
felfelé. Nem hittem el, hogy bár mindig én voltam 
elől, most meg nem érem utol. Egy órán keresztül 
mentem egyedül, és nem tudtam, hol van a Csil-
la. Egyszer csak, ahogy ballagok a főút mellett, 
megáll mellettem egy autó, és kiszállt belőle Csil-
la. Mire egymásra találtunk, az én telefonom is 
majdnem lemerült, kicsit sokáig tartott így meg-
találni a helyes utat. Ahogy beértünk a városba, 
Csilla azt mondta, hogy innen nem megy tovább, 
innen taxival mentünk tovább a szállásig. (ami a 
helyiek szerint csak 5 perc volt gyalog, de kb. 10 
percig mentünk a taxival)

Renáta: Az ivás volt a legfontosabb, hogy mi-
nimum két liter, de ha lehet, három beleférjen a 
hátizsákba, mert a két és fél liter is elég nehéznek 
bizonyult. A falvakban feltöltöttük a kulacsot, de 
volt, amikor elfogyott a vizünk és Csilla próbált 
egy faluban vizet kérni, de nem adtak, vagy fél-
reértették, később egy néni mégis megértette, 
hogy vizet kérünk és a tyúkólban található csap-
ból adott vizet nekünk. Napközben nem nagyon 
ettünk, csak pár szem kekszet, ha megálltunk. 

Csilla: Jól mondja Renáta, ha megálltunk. Én 
két csomag Zabkekszet vittem. Az egyik porrá 
tört, azt ki is dobtam, a másik csomagból négy 
darabot haza is hoztam. El lehet képzelni, meny-
nyit ettünk napközben! Volt, amikor azt mondták, 
hogy két napig nem lesz se bolt, se semmi, akkor 
Renáta telepakolta a hátizsákját, vagy két és fél 
kiló ételt bepakolt, banánt és egyebeket. 

Milyen ajándékai voltak az útnak?

Csilla: Volt egy nap, amikor hátizsák nélkül me-
hettünk. Erre nagyon készültünk, de sajnos egész 
nap esett az eső. 18 km-t kellett csak menni. A 
végén már mindenhonnan folyt a víz. De siettünk 
vissza, mert ígérték, hogy főznek nekünk ebédet 
a szállásadóink. Nagy szerencsénk volt, mindig 
történt valami jó. Volt, amikor meghívtak minket, 
kifizették az ételünket. Egyszer kaptunk egy sajt-
tálat, gyümölcsökkel és zöldségekkel ajándékba. 
Sok jó emberrel találkoztunk, amiért végtelenül 
hálásak voltunk.

Csilla te hosszabb utat terveztél, Renáta két 
hetet, mégis a tested jelzései miatt te is befe-
jezted az utat két hét múlva.

Csilla: Az egyik sziklás helyen meghúztam a 
térdemet, ezután már máshogy terheltem a lá-

bamat, aztán a másik kezdett fájni, bedagadt a 
bokám, feszült a lábszáram, az út végén elég 
csúnya volt, nagy fájdalmakkal mentem és kér-
dezgettem magam, minek jöttem ide. S bár, 
nem nagyon szoktam megváltoztatni a célomat, 

ha egyszer azt mondom, végigmegyek, akkor az 
úgy is van, szembesülnöm kellett azzal, hogy le-
het, hogy végig tudnék menni, de a testem jel-
zett, hogy elég. Így felvállaltam, hogy megenge-
dem magamnak ezt. Nehezebb volt számomra 
meghozni ezt a döntést, de nagyon örülök, hogy 
képes voltam rá. Terveimben szerepelt, hogy 
találkozom a testvéremmel Portugáliában, nem 
szerettem volna ezt az időszakot szenvedéssel 
tölteni, ezért úgy döntöttem, Renátával együtt 
Santiagóig megyek és befejezem az utat. Ez az 
út azért volt nehezebb, mert minden nap azt 
éreztem, hogy Renáta gyorsabb, mint én, viszont 
egy nagy megértés érkezett. Az, hogy „én is le-
hetek gyenge”, és hozhatok olyan döntést, ami a 
javamat inkább szolgálja, ha nem megyek végig 
400 km-t. Mikor meghoztam a döntést, Renáta 
támogatását is megkaptam ebben. 

Renáta: A három nap az óceánparton sokkal 
jobb ötletnek tűnt, mint végigszenvedni a hátra-
lévő utat, és sérülten rossz emlékkel hazajönni. 

Úton Melgaco felé, útitársunk 8 km hosszan ez a kutyus
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Csilla: Rózsa úgy tájékoztatott bennünket, 
hogy mivel ez nem Camino, nem jár oklevél, pe-
dig mi szerettünk volna, hiszen teljesítettük az 
utat Santiagoig, bár tudjuk, hogy nem a papír 
miatt megy, aki elindul. Amikor leértem az óce-
ánpartra, találkoztam Krisztinával, aki a francia út-
ról érkezett Finisterrában. Ő hazaindulása előtt 1 
napot Santiagoban töltött és megkérdezte, hogy 
megkaphatjuk-e a Compostellát. Elvitte a zarán-
dokútlevelünket és akik a zarándokponton dol-
goztak, igazoltnak látták, hogy megkaphassuk. 
Talán mi vagyunk az elsők, akik a La Via Mariana 
utat Santiagoig teljesítve Compostellát kaptak. 

The end of the world! – avagy Finisterra a 
Világvége

Miután14 napos zarándoklatunk után Renátától 
elváltam, Finisterrába indultam, ahova immár ha-
todszorra érkeztem meg a magyar szállásra Alber-
gue Por Fin-be. Szertartássommá vált, hogy itt min-
den alkalommal érkezésem napján megnézem a 
Naplementét, előtte fotó készül rólam a 0 km-es 
kőnél, így ez most sem lehetett másképp. 4 nap 
pihenés után, újabb nagy kalandra készültem. 

…és a ráadás:

Húgommal – akivel utoljára 35 éve táboroz-
tunk együtt – Portugáliában találkoztam és Al-
bufériába repültünk, hogy együtt úszkálhassunk 
delfinekkel. Csodálatos élmény volt! A legfan-
tasztikusabb mégis az volt, hogy felnőttként is 
együtt tölthettünk pár felejthetetlen napot! Így 
minden nehézségemet, amelyet a hatodik úton 
megéltem, feledtette ez az ajándék.

Sameiro – a kiindulópont
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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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GÜRTLER SZILVIA

Struktúra

A rendhez való hozzáállásunk befolyásolja az 
életünket is. Nemcsak azért, mert a rend egyfajta 
struktúrát feltételez, hiszen a rendetlenségben is 
lehet struktúra, és a káosz is értelmezhető struk-
túraként. Hanem leginkább azért, mert a rendhez 
való viszonyunk határozza meg a külvilággal való 
viszonyunkat is, és a saját belső világunkat is. 

Ha belül rendben vagy, akkor azt sugárzod kife-
lé a környezetedre is. És ha belül káosz van, az bi-
zony megjelenik ugyanúgy a külső világodban is. 

Találkoztam már olyan emberrel, aki a mások 
által rendetlennek vélt állapottal van rendben, és 
olyannal is, aki szinte múzeumként tartotta rend-
ben a lakását, környezetét. 

Takarítás kívül-belül

Mindannyian másfélék vagyunk. Van köz-
tünk, aki a rendetlenségben érzi jól magát, 
van, aki a káoszt preferálja, és van, aki számá-
ra a rend elsődleges és mindenek felett való. 
Ez a bejegyzés mégis többről szól, mint pusz-
tán a minket körülvevő rend. 
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Kölcsönhatás

Mint ahogy rengeteg szólásunk, kifejezésünk 
kapcsolódik a rend világához. pl. „szőnyeg alá 
söpör”, „tisztára mos”, úgy ezek is életünknek azt 
a vonulatát fejezik ki, amely szerint a takarítás va-
lamifajta összefüggésben áll belső világunkkal, 
tudatossági szintünkkel. 

Belső és külső világunk kölcsönhatásban van 
egymással. A külső rend vagy rendetlenség hat a 
belső rendezettségünkre és viszont, a belső rend 
vagy rendetlenség megmutatkozik a külvilágunk-
ban, életstílusunkban. 

Többször tapasztalhattad már, vagy az is lehet, 
hogy tudatosan alkalmazod is, hogy amikor vala-
milyen belső zűrzavar uralkodik benned, és nem 
látod tisztán a helyzeted, akkor nekiállsz takaríta-
ni. A súrolás, suvickolás korántsem csak a fizikai 
tevékenység okán segít a tisztább látás megte-
remtésében, hanem azért is, mert a külső rend 
kialakulásával párhuzamosan a belső rendezés is 
megtörténik. 

Módszerek

A rendrakás megmutatkozhat akár régi do-
kumentumok rendezésében vagy szanálásában. 
Amikor például valamilyen belső zavar keletkezik 
bennem, akkor nekilátok papírokat rendezni, pol-
cokat átpakolni, ruhás szekrényeket rendezni. 

Ezen közben a megfelelő események a meg-
felelő polcokra kerülnek. Talán te is alkalmazod 
ezt a módszert, és bizonyos emlékeket leporolsz, 
néhányat kifényesítesz, az elképzeléseidet fél-
resöpröd, megtisztítod, a támogató rendszere-
ket megerősíted, eközben pedig rendeződnek a 
gondolataid, tisztul a káosz.

Nekem a takarítás, rendrakás különösen bevált 
módszer a belső rendezéshez. Megújulok, új, in-
tuitív megoldásokat és ötleteket kapok, és min-
den kristálytiszta lesz bennem. Látom az irányo-
kat, a megoldásokat. 

Te milyen módszereket használsz, hogy rendezd 
a benned időről-időre megjelenő kavalkádot?
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CZECZON

Speciális mentor programok
kreatív szakpszichológussal

Az egyediség és kreativitás minden szakmában elengedhetetlen, de egy érzelmekkel, psziché-
vel és elmével foglalkozó területen kivételes adottság. Az innovatív szemlélet, az új irányokból 
való közelítés, az úttörő látásmód, a különbözőnek tűnő területek látványos összekötése hasznos 
példákká mind-mind Páli Patrícia szakmai alapkoncepciója. Így segít megérteni élethelyzetünket, 
támogatja a változás iránti igényünket és mutatja meg a cselekvési tervet két pilléres alaptézi-
sén keresztül. Patríciával, aki lapunk munkatársa is egyben arról beszélgettünk, milyen új mentor 
programokat fejlesztett ki a hozzá fordulók segítésére.

Úgy ismertelek meg, mint aki nagyon szaba-
don, új nézőpontokból asszociál és köt össze képe-
ket azért, hogy jó példákat tudjon bemutatni. Ezek 
nagyon jó vizuális és pszichés összekötések. Ezt az 
újító szellemet kikényszerítette belőled az élet és a 
szakma vagy ez mindig is megvolt benned?

Ez mindig a sajátom volt. Merjünk kicsit elsza-
kadni a kommersz megoldásoktól, hogy a szó 
rossz értelmében mondva „komolyan veszem 
magam” szakember legyek, ez az első konzultáci-
óimon sem volt meg. Egy nagyon egyszerű szem-
lélettel indultam el a pszichológusi karrieremben, 
én arra vagyok hivatott, hogy a hozzám forduló 
klienseket oda vezessem, ahová el szeretnének 
jutni. Azon a fejlődési úton, a legjobb támoga-
tást adva, a legjobb kérdések feltevésével, amik-
kel hatékonyan és a gyakorlatba átültethetően, a 
hétköznapokban minél hamarabb megérezhető 

változásokat tudjuk elérni. Úgy kell kommunikál-
nom a klienseimmel, amilyen világot ők a leg-
jobban megértenek. Az érzelmeket senki nem 
látta, olyan, mint az angolna, ha beszélünk róla, 
garantáltan kicsúszik a kezeink közül. Ha megfog-
ható hasonlatokban kezdünk gondolkodni, ak-
kor megérthetjük a bennünk zajló folyamatokat. 
Láttam, hogy így kell működnöm, mert haladtunk 
a kliensekkel, eredményeket értünk el és jöttek 
a pozitív visszajelzések. Más pszichológusokat 
megjárt klienseim mondták, hogy végre értik, 
hogy mi történik bennük, hogy működnek és ez 
nekem is adott bátorságot. A marketingesek azt 
mondják, teremts egy brandet magadnak, amitől 
unikális leszel, az én pszichológusi brandemnek 
ez az unikalitása, képekben, hasonlatokban gon-
dolkodunk, amiből egy kézzelfogható rendszer 
lesz. Amit a klienseim szeretnek, hogy lesz egy 
olyan közös kis képünk, amire utána építkezni 

Interjú Páli Patrícia szakpszichológussal
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Úgy kell kommunikál-
nom a klienseimmel, 
amilyen világot ők a 
legjobban megértenek.

„ „
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tudunk. Egy gondolat köré felépíteni egy sztorit, 
ezzel kelek, ezzel fekszek.

Amikor megismerkedtünk, akkor az Építsd tu-
datosan Önmagad – Építsd tudatosan pályafutá-
sodat fejlesztésed futott sportolókkal. Honnan jött 
az ötlet az önálló mentor programok fejlesztésé-
hez? Van személyes érintettséged vagy meglátod 
a problémát és megoldást szeretnél találni?

Ez a program név még egy szintet előrelépett, 
hisz a brand szlogenem lett. A fent említett prog-
ram egy teljesen átlagos kedd reggeli fitnesz 
programomnak az eredménye, mikoris az történt, 
hogy edzés közben jött a gondolat, hogy izgal-
mas lenne sportolókkal egy mentor évet végig 
csinálni. Amit egy sportolónak mentálisan végig 
kell vinni ahhoz, hogy csúcsteljesítményt tudjon 
magából kihozni, az egy hihetetlen folyamat. Két 
plank sorozat között meg is született az egész el-
képzelés. Engem tényleg hétköznapi események 
inspirálnak és a semmiből jövő gondolatok tud-
nak a legjobban működni. Az egész Solumination 
brand ötlete is így jött létre. Megjelenik az ötlet, 
gyorsan átgondolom, hogy van-e létjogosultsága 
– az élsportolóknál azonnal látszott, hogy van vali-
ditása -, és ami a legszebb, hogy azonnal meglett 
a szlogen is hozzá és készen állt az egész történet. 
A szlogen fontos is, mert a mentorprogramok 
eszenciáját foglalja össze egy mondatban. Erre 
a kliensnek vagy felcsillan a szeme vagy nem, és 
tudjuk merre haladjunk tovább. Egy szakmai nyílt 
kártya lettem ezeknek a programoknak, projek-
teknek következtében.

Ezt a két pillért, az Építsd tudatosan önmagad, 
illetve pályafutásodat helyezted át más társadalmi 
szegmensekbe például az Épít(n)ők mentor prog-
rammal. Olyan pillérek ezek, amelyek interpretál-
hatóak bármilyen társadalmi csoportnál?

Ha teljes életet szeretnénk élni, akkor az 
önmagad és pályafutásod két pillérnek kel-
lene összhangban és együttműködve létezni. 
Az Épít(n)ők programban résztvevőknél nagyon 
jó látszik, hogy milyen neveltetésből jönnek, mi-
lyen családi háttérrel és milyen elvárásoknak kel-
lett megfelelniük, hogy csak az Építsd tudatosan 
pályafutásodat pillér lett náluk kidolgozva. Legin-
kább a harmincas korosztály érett meg a felisme-
résre, hogy az Építsd tudatosan önmagad pillér 
nincs felépítve és mennyire hiányzik a felismerés, 
hogy kik is ők. A biológiai óra kegyetlensége, hogy 
a gyermekvállalás és a családalapítás, mint feladat 

időben sokkal bekorlátozottabb dolog és ez a női 
szerep egyik összetevője. Ekkor ismerik fel, hogy 
hiányzik egy pillér az életükből, amit nem is legali-
zált senki az életükben, hogy erre létjogosultságuk 
van és ez önmaguk felismerése. Az Épít(n)ők prog-
ram a harmincas korosztályra fókuszál, mert az a 
tapasztalatom, hogy ekkorra érnek meg igazán. 

Talán ebben az életkorban lehet még köny-
nyebben változtatni, mert még nem acélosodnak 
meg ezek a rossz irányok.

A húszas éveikben még nem fáj annyira a pá-
lyafutás építő pillér, hogy ezen dolgozzanak – tisz-
telet a kivételnek. A negyvenes éveikben pedig 
a rossz beidegződések mellett szokott lenni egy 
feladás hangulat, amikor már nehéz hozzányúlni 
a problémához. A pályafutás építés az egyetemi 
évek utáni pár évben fog megtörténni, ekkor erő-
södik meg az én egy önálló nő vagyok és egyedül 
felépítettem a saját jogon működő karrieremet. 
Kell, hogy szorítson a cipő, hogy elkezdjenek 
ezen igazán elkötelezetten dolgozni. Addig csak 
az megy, hogy jó, meg szeretném erősíteni ön-
magam, de nem a pályafutásom rovására. A hú-
szas éveik elején az önmaguk építését egy, a kar-
rier elleni véteknek gondolják. Aki az egész életét 
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abban éli le, hogy a pályafutását kell építenie, ott 
van a nyomás, hogy önös szándékból megtalálja 
önmagát, nem veszélyeztetheti az eddigi utat.

Végig lehet így alibizni éveket.

Igen, pontosan. Nem teszem kockára a karrie-
remet, nem teszem kockára a függetlenségemet. 
Ha már ennyi munkát belefektettem, nem a cél 
előtt fogom feladni. Az önmaga építése tulajdon-
képp romba döntené az életét. Ilyenkor ezek a 
fiatal nők nem is szoktak belefogni egy önisme-
reti, női munkába. Amikor benne tartják magu-
kat jó hosszan a na még egy projekt, még egy 0 
a bankszámlán lévő összeg végére, csak még a 
lakás, az egzisztencia spiráljában, és egy reggel 
arra ébrednek, hogy elment mellettük az élet, ak-
kor lehet elkezdeni dolgozni önmagukon. Ekkor 
lesz motiváció, erős elszántság a teljes életre és 
nem két vetélkedő láb lesz önmaga és a pályafu-
tás. Kegyetlen kimondani, de a negyvenes éveik 
közepén járó nőknél már olyan áttörhetetlen fa-
lakba ütközünk, aminél feladják. Hatékony ered-
mény a 25-42 közötti korosztálynál érhető el lát-
ványosan.

Milyen érdekes, hogy milyen problémákat hoz-
nak magukkal a korszakok. Amiben most is va-
gyunk, az emancipáltság, a női karrier építés elő-
re nem látható dolgokat hozott magával, amiket 
most kellene kezelni. Sokszor még mindig csak 
beszélünk róla későn felismerve. Száz éve a nők 
nem igazán építhettek karriert. Most mindenki ki 
tud teljesedni abban, amiben jók a tulajdonságai, 
tehetséges. 

Így van. Mindig elmondom, hogy a női lét az 
otthon melegének megtartásától, ami térben és 
időben nagyon beszűkített tér volt, eljutott az ok-
tatáson és minden máson keresztül odáig, hogy 
az egész világ az övék. Hatalmas evolúciós ívet 
jártunk úgy be nőként, hogy az alapvető ősi női 
feladatunk – gyermek szülés, családalapítás – is 
megmaradt. Nem készültünk fel, hogy ezt hogy 
kell jól menedzselni. A kialakult helyzetre próbá-
lunk tűzoltásként reflektálni. A következő felnö-
vekvő nő generáció számára egy kidolgozottabb 
rendszerben és sokkal korábbi életkorban pre-
venció szintjén elindítható folyamatként meg tud 
valósulni, de a jelenkor harmincas nő korosztályá-
val most van egy olyan feladat, amikor egyszerre 
kell egy krízist elhárítani és közben egy rendszert 
felépíteni. Igen, erre senki nem gondolt. 

A közvélemény sincs erre felkészülve, hisz elég 
komoly véleményütközések vannak a női feladat-
körökről egy-egy konzervatív vagy liberálisabb né-

zeten keresztül. Egyik oldal a család és egy kisebb 
karrierív – hiszen egykeresős családmodell szinte 
megvalósíthatatlan -, másik oldal a teljes szabad-
ságon alapuló önmegvalósítást hirdeti. Szerintem 
kell, hogy a társadalom megszokja, hogy ezek a 
változások itt vannak. 

És ez még bőven fog változni. Azt lehet érzé-
kelni, mintha két végpont között ugrálnánk és a 
két végpontot nem köti össze egy olyan kiépí-
tett út, aminek bármelyik pontján legalizálva van, 
hogy bármelyik pontján állsz és bármilyen élet-
stílust képviselsz, az elfogadható. Egyszerre van 
ezeken a nőkön egy társadalmi stigma, egy belső 
vívódásuk, hogy mit is tettek önmagukkal. Sokak-
nál ez a pályafutás építés nem egy választás volt, 
hanem egy kapott családi minta. Azt feldolgoz-
ni, hogy nem önszántából jutott el terhelhető, jó 
gyerekként oda, hogy most csak a karrierje van, 
nagyon nehéz. Helyre kell tennie, hogy ki is ő és 
ezt a képet súlyosbítja egy társadalmi elvárás és 
nyomás, hogy családot kellene alapítani, gye-
reket kellene szülni. Van egy nagy megfelelési 
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kényszer ezekben a nőkben, hisz az vitte el őket 
erre az életpályára. Hirtelen annak a képnek is 
szeretnének megfelelni, amit a társadalom nyom 
rájuk. Hogy ez hogy csapódik le bennük, hogy ez 
a saját vágyuk és saját nőiességük megdolgozá-
sa révén megszületett kívánság vagy megint egy 
kényszerpályán mozognak, oké, felfedezték hogy 
nők és az ezzel a fogalommal kapott csomagban 
lévő teljesítendő listát próbálják abszolválni. Ez 
egy elképesztően nagy belső munka. Hogy tud-
ják lehalkítani a társadalmi elvárásokat és felerő-
síteni azokat a hangokat, amik segítik felépíteni 
a valós vágyukat. A társadalom nem segít azzal, 
hogy csak nagyon szélsőséges nézeteket validál 
és nem legalizálja a köztük lévő út bármely szaba-
don választható szegmensét.

Mindenki akkor tud boldog életet élni és kitel-
jesedni, ha ezek a kényszerek nem hátráltatják.

Eretnek dolog lesz kimondani, de ezeknek a 
női sorsoknak pont az a lényege, hogy mindig is 
kényszerpályán mozogtak. Nem kínálták fel nekik 
a lehetőséget választásra, a hangsúlyok árnyalá-
sára két pillér között. Elvárás volt a jó teljesítés, 
mindig megfelelés, terhelhetőség, eredményes-
ség és a függetlenség megteremtése, hogy ne 
kerüljenek kiszolgáltatott helyzetbe. Ezek az éle-
tek arról szólnak, hogy van-e bátorságuk erről a 
kényszerpályáról leszállni. Az a felismerés is ösz-
szeomlást okoz, amikor rájönnek, hogy ők, akik 
tökéletesek, hagytak egy ekkora betöltetlen űrt 
az életükbe és ez hogyan történhetett és egy fel-

zárkóztatásra szánt osztályba kell nekik visszaülni 
elvileg sikeres felnőttként.

Nézzük meg ezt a pályaívet segítő lábat. Erre is 
kidolgoztál egy mentor programot, a Brand Épí-
tőt. Miben tud ez segíteni a vállalkozó szemléle-
tű embereknek vagy akik meg akarják erősíteni a 
pályafutás lábat? Illetve csak vállalkozóknak szól 
vagy azoknak is, akik egy cégen belül terveznek 
karriert befutni? Ehhez is megvan a klassz szloge-
ned: Korlátok helyett építsünk új keretrendszert!

Van ebben egy saját tapasztalat is, hisz egy 
pszichológusnak testidegen a brand építés, mert 
anno azt tanultuk, hogy legyünk teljesen láthatat-
lanok. Pszichológusi brandemnek fontos alappil-
lére az edukáció és beszélni kell a bennünk zajló 
folyamatokról. Az embereknek már az sokat ad, 
amikor azt érzik, nincsenek egyedül a problémá-
ikkal. A világ a tökéletességet sugározza, az egyén 
pedig beszorul a problémájával a négy fal közé 
és szégyennek érzi beszélni a tökéletlenségeiről. 
Ha elmondom, hogy ezek olyan jelenségek, amik 
sokaknál jelen vannak és ezek helyzetek, amiket 
meg kell oldani, akkor ez felszabadító tud lenni. 
Ez volt az alapihlet.

Az, hogy a szakmai út felépítésével kezdeni 
kell valamit, azt egy nagyon újhullámos és mainst-
ream esemény adta, a covid időszak. Bármilyen 
szakmai utat bejárni tervező embernek hasonló 
problémákkal kell szembenéznie. Legyen az vál-
lalkozó vagy alkalmazott. Az egész brand építés 



CsPM   77

első lépése a Brand Solution kérdőívemmel való 
megismerkedés. Ez felméri azt a 6 soft skillt, ami 
alapvetően fontos az ember szakmai életében. A 
covid időszak megmutatta nekem, hogy sok ve-
zető azt látta, hogy a home officeba került beosz-
tottja nem annyira motivált. Ha egy szervezetet 
nézünk, ez egy veszélyes dolog, mert a működést 
veszélyezteti a nem megfelelő beosztott. Egy fe-
lelős vezetőnek el kell kezdenie megismerni és 
fejleszteni a dolgozóit. Ha beosztottként dolgo-
zom is, izgalmas önmagamat megismerni és azo-
kat a mozgatórugókat, amivel tudatosan tudom 
motiválni magam és előre vinni a saját szakmai 
utamon. A hibrid munkavégzés fenn fog maradni. 
Egy felelősségteljes vezetőnek fel kell készíteni 

egy módosult munkavégzésre a dolgozóit. Erre 
kell egy gyors és hatékony válasz, én szeretek 
gyorsan és rugalmasan gondolkozni, ezért javas-
lom a kérdőívet megnézni. Abból kiderül, melyik 
területeken kell a kitöltőt megtámogatni, hogy 
hatékonyabb munkavállaló legyen. 

Persze most sok munkavállaló közül lehet vá-
logatni, de egy hatékonyan működő cég nem en-
gedheti meg magának, hogy pár havonta újabb 
és újabb embereket próbáljon beintegrálni, hisz 
az folyamatos törést fog okozni. A krízis az a mű-
faj, amikor nem kísérletezünk, hanem a jól bevált 
formulákat használjuk fel. Krízisben nem innová-
lunk. Baleseti helyszínen nem kezdünk kipróbálni 
senki által még nem próbált kezeléseket. Innen 
jön az a szemlélet, hogy magamat, mint munka-
vállalót stabillá kell tegyem, azaz, hogy tudato-
san felépítsem a szakmai profilomat, az fontos és 
kell, így fogok túlélni. Felelős vezetőként akkor 
tudom biztonságban tudni a cégemet és tudni, 
hogy olyan szakemberek dolgoznak a kezem alá, 
akik a túlélésem fogják adni, ha megismertem 
az erősségeiket és javítom a gyengeségeiket. Itt 
lép be a Brand Építő program. Írtam a Csak Po-
zitívan Magazinba egy cikket, A motiváció egy 
nyolc karú polip, ami egy 10 lépcsős rendszert 
mutat be. Kell, hogy legyen egy duplikálható 
rendszerünk és ez a rendszer motiváció fókuszú. 
A motiváció az az energia, ami a céljaink elérését 
szolgálja. Ebben sok alpont van a tervezésen és 

a krízis menedzsmenten át. A Brand Építő prog-
ram egy 12 alkalmas program, amiben egyrész-
ről a nyitányban megismerjük önmagunkat és a 
6 alapvető soft skillünket, ami elengedhetetlen a 
pályafutásunk építéséhez, másrészt pedig olyan 
lépéseken megyünk végig, amelyekben elmélyít-

jük a magunkról való tudást, fókuszba hozzuk a 
szakmai elhivatottságunkat és célunkat. Plusz kap 
egy olyan rendszert az ember mellé, amit bármi-
kor fel tud használni. Például vezetőként edukálni 
tudja a beosztottjait. 

A szabadúszók pedig egy per egyben kapnak 
egy pályafutási önismeretet és rendszert, amivel 
a saját vállalkozásukat, brandjüket, startupjukat 
tudják építeni. Fontos, hogy rendszerben tudjunk 
gondolkodni, mert az aktuálisan folyó folyamato-
kat, ha jól működik is tudom értelmezni, ha krízis 
lép fel, akkor is egy pontba vezető megoldásként 
tudom értelmezni. Mivel most nehezített pálya 
van, kevesebb a mód a kísérletezésre, nagyobb 
biztonságot ad, ha fókuszáltabban és jól vissza-
követhető rendszerben kezd el bárki építkezni. 
Ez a program a megvalósításhoz ad mankókat, 
motiváltan tartja az embert. Az öngondoskodás 
és ennek a fajta pályafutásnak a felépítése élet-
bevágóbb, mint bármikor máskor. Sokan meg-
tapasztalták, hogy a fixnek hitt munkahelyük egy 
pillanat alatt kiúszik alóluk és nagyon nehéz egy 
önálló vállalkozást felépíteni és fenntartani, de 
még mindig nagyobb ráhatása és kontrollja lehet 
az embernek, mint beosztottként egy cégnél vár-
ni, hogy mi lesz. Aki arra jutott, hogy maga terem-
ti meg ezt a fajta öngondoskodását, annak a mai 
világban a legjobb gondolata támadt és hosszú 
távon szerintem erre kell berendezkedni. Ehhez 
lesz mankó ez a program.

https://www.patriciapali.com/mentor

https://www.patriciapali.com/mentor
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Felismerés-morzsák a végtelenből...

„Az elmét lehet irányítani, Aki Vagy, azt nem. Az elmének lehet pa-
rancsolni, Aki Vagy, annak nem. Az elme felett lehet uralkodni, Aki Vagy, 
a felett nem. Az elmét lehet befolyásolni, Aki Vagy, azt nem. Tudd, nem 
az elme vagy. A világból jövő behatások az elmédet célozzák. Ismerd fel, 
hogy ne válj irányíthatóvá, ne uralkodjanak feletted. Légy elme nélküli, 
és megismered az összefüggéseket.”

„Kockázat? A kockázat lehetősége csak akkor áll fenn, ha azt hiszed, 
te döntesz. Te döntesz, mint elme. A tudatosságnak, az Önvalónak nincs 
kockázata. Mert nem tartozik hozzá semmilyen gondolat alapú meg-
nyilvánulás, tulajdonképp semmi sem tapad hozzá. A kockázat az elme 
terméke, félelem keltése, hogy elhitesse, veszíthetsz, van tétje a dolgok-
nak. Érzelmeket is társít hozzá. Mivel nincs olyan, hogy valami nem az 
Önvalóban történik, mi sülhet el rosszul? A kockázat ténylegesen nem 
létezik. Az elme döntéseinek a maguk terében van kockázata. Ám tudd, 
ez csak illúzió.”

„Nem kisebb és nem nagyobb erőfeszítés nyugodtnak maradni, 
mint kétségbe esni.”

„A nevetés Istenből fakad. Mikor nevetsz, nagyon közel vagy hozzá.”

„Az élet nem nehéz, a gondolatok teszik azzá.”

„A szeretet az, ami mindent összetart. Mindent az elemek építenek 
fel, az öt elem, ám a szeretet tart össze. Szeresd, becsüld meg és tisz-
teld a pénz energiáját ugyanúgy, mint az embereket. Ha nem szereted, 
becsülöd és tiszteled, széthullik életedben az öt elemre, mint ahogy a 
halott bomlik elemeire.”

„Az életed a nemektől nem áll meg, és az igenektől nem indul el. Az 
életed az igenekhez és a nemekhez való egyaránt semleges hozzáállás-
tól halad. Akár igen, akár nem, az pont úgy jó.”

https://szattvajoga.hu/
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( („Amikor végül is rájövünk, halandók vagyunk, a törékenység égető,
szívet tépő érzése vesz erőt rajtunk; látjuk, hogy minden pillanat,
minden lény mennyire értékes, és ebből az érzésből mély, tiszta
és határtalan könyörületesség fakad bennünk mindenki iránt.”

                                                                                        Szögyal Rinpocse

https://szattvajoga.hu/
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A kommunikáció csapda, de még a hallgatás is 
lehet az! - ha nem kérdezel inkább csak vélelmezel, 
hogy a másik mire gondol, mit érez, hogyan látja.

Az utóbbi időszakban volt szerencsém megta-
pasztalni mélységeket és magasságokat az em-
beri kommunikáció sokszínűségét illetően.

Úgy kommunikálunk, hogy közben feltéte-
lezünk, és ez nem csupán ezen a területen mutat-
kozik meg, hanem életünk számos területén. 

Olyan 4-5 éves korunkban, amikor még érdek-
lődve tekintünk a világra, akkor millió kérdést te-
szünk fel és csillogó szemekkel várjuk a válaszokat.

A legtöbb esetben azt tapasztalom, hogy bár-
milyen választ el tudunk már fogadni felnőttként. 
Megszoktuk, hogy általában nem szeretik, ha va-
laki kérdez.

Egyetértesz, érted és/vagy sem, általában nem 
kérdezel vissza! Én most azt kérdezem tőled, mi-
ért nem kérdezel?

Miért cipeled inkább magadon annak a terhét, 
hogy nem érted, vagy nem tudod miért is kell en-
nek így lennie?

A válasz benned van! 

PETŐ CSILLA

Tudatos Egészség –  
A kommunikációban rejlő csapdák
és lehetőségek! 
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Elárulok egy nagy titkot! Miért is jó kérdezni?
- a kérdések előre visznek
- a kérdésekre adott válaszok, nagyobb 

megértést adnak
- a kérdésekre nem érkező válaszok, rámu-

tatnak valamire, talán az illető inkompetenciájára 
- a kérdésekre adott válaszokkal könnyedén 

tudsz tisztázni helyzeteket
- mindig az irányítja a beszélgetést, aki kérdez
Érdemes kérdezni? Igen!!!

Egyszer egy tanárom, akit a mai napig is pél-
daképemnek tekintek azt mondta, aki kérdez, az 
hülye! Aki nem kérdez, hülye is marad! Kérdezz!!!

Milyen kérdések visznek előre? Ha nyitott kér-
déseket teszel fel! A zárt kérdésekre ugyanis csu-
pán kétféle válasz érkezhet! Igen, nem, no de per-
sze te pont nem erre vagy kíváncsi! Ugye, hogy 
ugye? Te a mélységekre, az összefüggésekre 
akarsz rálátni, a folyamatokat akarod megérteni.

Az emberi kapcsolataidat, bármilyen minő-
ségű kapcsolatról is legyen szó, tekintsd úgy, 
hogy a beszélgető partnered ugyanolyan ember, 
mint te. Rangtól, életkortól függetlenül, és mind-
két félnek jár a tisztelet. Ez azt jelenti, hogy bárki-
vel is beszélgetsz, kérdezhetsz bátran.

A feltételezések elvisznek egy olyan ingovány-
ba, ahonnan legtöbbször már ki sem tudsz jönni 
és akkor nem a másik ember lesz a felelős, ha-
nem te, saját magad.

Minden élethelyzet, amiben részt veszel, fő-
leg rólad szól, a te tapasztalásaidról, a te helyze-

tedről, a te megéléseidről, és mindig azt mutatja 
meg, amit megmozdít éppen benned.

Az embereket érdemes megfigyelni, mert a 
szájukkal bármit hazudhatnak, de a testbeszédük 
sokkal többet elmond róluk. 

Sokkal beszédesebbek a mozdulataink, az, 
hogy bizonyos helyzetekben hogy veszünk leve-
gőt, milyen a pupillánk. Aki kicsit is tanult testbe-
szédet, az kérdezni sem fog téged, csak megfigyel.

A másik oldala az éremnek pedig az, hogy 
mindent elmond rólad az, hogy milyen szavakat 
használsz. 

Megfigyeltem a klienseimnél, ha felteszek 
nekik egy-egy kérdést és rávilágítok a válasza-
ikban elrejtett igazságokra, rögtön jönnek a 
magyarázatok.

- nem Csilla, ez nem így van, csak véletlenül 
most mondtam így!

No, de ebben az a csapda, hogy csak és kizá-
rólag azt tudod megfogalmazni, ami benned van.

Ha valakinek mondasz valamit, aminek van 
igazságtartalma és az őt rosszul érinti, várnod 
sem kell, azonnal azt fogja mondani, ez nem így 
van. A kellemetlen dolgokkal senki nem szem-
besül szívesen. Ez persze nem rólad és nem ne-
ked szól.

A reakciók vagy támadóak vagy védekezőek, 
mikor melyik, attól függően, milyen szinten állunk.

A kérdésekre gyakran nem válaszolunk, ha-
nem magyarázkodni kezdünk, talán éppen azért, 
hogy kimenekülhessünk egy-egy kellemetlen 
helyzetből. 

Ha pedig azért nem mersz kérdezni, mert félsz 
a visszautasítástól, akkor is inkább kérdezz bát-
ran, mert a legtöbb ember nem tud, vagy éppen 
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nem mer nemet mondani, szóval mindenképpen 
csak nyerhetsz vele.

Egy Joker mondatom: Aki nem kér csokit, nem 
is kap, ezért mindig kérni kell, és nem csak csokit.

Végül, de nem utolsó sorban, jöjjön a hallgatás! 

Amikor valaki hallgat és nem tudod miért, ne-
kiállsz kitalálni, hogy vajon miért lehet ez így, mert 
megkérdezni nem mered. Aztán sikeresen felé-

pítesz egy illúzióvilágot, aminek általában nincs 
köze a valósághoz 

Mi is legyen a konklúzió, inkább kérdezz, hogy 
tisztán láss, mint feltételezz valamit, aminek talán 
köze sincs a valósághoz!

Egy próbát megér és csak gazdagabb le-
hetsz tőle!

Mosolyokkal teli csodákat!

https://csillagbowen.com/
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Dare to be the best! Dare to be the best! 
Építsd tudatosan önmagadat!Építsd tudatosan önmagadat!
Építsd tudatosan pályafutásodat! Építsd tudatosan pályafutásodat! 
– – A rajongás lélektanának nyomában A rajongás lélektanának nyomában 
- Begyűjtöttelek- Begyűjtöttelek

PÁLI PATRÍCIA

“Ott megy előttünk a királyi család egy tagja! Nézze! Nézze, az a fekete autó!” - 
közölte velem lelkesen a taxisofőr, akin látszott, hogy valami valódi lelkesedés és 
izgalom öntötte el egész tekintetét, ami mindaddig konstans fenn is maradt, amíg 
néhány száz méter erejéig közös úton mentünk.

Bevallom őszintén én egy fekete autót láttam, ami nem is volt olyan woow kategó-
ria - főleg nem a dubai felhozatalhoz képest, ahol aztán tényleg tudnak olyan woow 
kategóriás autók futni, amin még a női szem is megakad és elönti az embert az az 
egészséges irigység, hogy egy ilyet ő is szeretne, de nagyon… de most azonnal.

“Miért tud egy másik ember értékesebb lenni, 
mint mi magunk vagyunk önmagunk számára?”
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Mikor elmúlt az édes mámor sofőröm arcáról, 
gondoltam utána járok, hogy mire föl is volt ez az 
eufórikus öröm, hogy honnan tudta olyan bizto-
san, hogy annak az autónak a tulajdonosa valami 
nagy és fontos ember.

“A rendszámot nem láttam?” - tette fel édes 
kétkedéssel és kérdő tekintettel sofőröm.

Látni persze láttam a rendszámot, mert hát em-
berünk tett róla, hogy minden figyelő tekintete-
met oda szegezzem, de nyilván értőn értelmez-
ni a látottakat nem tudtam. Volt ez így egészen 
addig, míg magyarázó narrációt nem kaptam 
sofőrömtől az elmúlt pillanatok eseményeiről.

Mert a lényeg - mint kiderült - nem az autón, 
hanem a rendszámon volt! Abból tudta meg em-
berünk, hogy valami nagy dolog történik ott kö-
rülöttünk!

A rendszámon, amit egy különleges misztéri-
um leng körbe ott Dubaiban, aminek a helyiek 
szemében egy igen magasan ratingelt jelentősé-
ge van.

Egy ismerősöm, aki Dubai rezidens, de ugye-
bár nem törzsgyökeres dubai, autó eladási élmé-
nyéről mesélt.

Dubaiban külön adják el a rendszámot és az 
autót - mint ismeretes.

Ismerősöm anno “tudatlanul” megvette autó-
ját rendszámostul és nem is tudta, hogy mekko-
ra értéken ül egészen addig, míg autója eladása 
mellett nem döntött!

Mert akkor kiderült, hogy egy alacsonyan szá-
mozott rendszáma van!

És minél alacsonyabb számú egy rendszám, 
annál közelebb van a királyi családhoz, mert, 
hogy nekik van kiadva az egyes számtól kezdve 
a rendszám.

És, hogy ez a gyakorlatban mit jelentett isme-
rősöm számára?

Konkrétan azt, hogy a rendszámot többért 
tudta eladni, mint magát az autót!

Mert  így egy szerencsés, egy örök tagságot 
nyert közel a királyi családhoz!

A hőn szeretett uralkodójához közelebb tud-
hatta magát és ezzel egy privilegizáltabb helyzet-
be került sok - sok emberhez képest!

Egy rendszám, ami megmutatja, hogy - vir-
tuálisan - milyen távolságban vagyok az ural-
kodótól és elhelyez ily módon egy társadalmi 
hálózaton belül.

“Ha én magam szürke és láthatalan vagyok, ak-
kor a rajongás lesz egy olyan kitörési pont, ahol 
a valahová tartozás által végre én is felkerülök az 
élők világába!”

Mert különlegessé tesz a külvilág 
szemében

Ha magamról nem is tudok sokat és főleg nem 
érdekeset mondani, akkor behozok egy olyan 
kompakt képet magam elé, ami úgy mesél és úgy 
alakít ki egy képet rólam, hogy igazából nekem 
ebbe semmilyen energiát ne kelljen beleten-
ni. Hogy igazán valódi önmagamról semmit, de 
semmit ne kelljen elmondani. Mint egy tökéletes 
maszk mögé, bebújhatok a rajongásom tárgyát 
képező ember fénye mögé! És a magányomat 
oldja a tény, hogy rajongásom rögtön egy rajon-
gói csoporthoz kapcsol engem és – elvileg – sok 
– sok emberrel leszek körbevéve, és a közös ra-
jongáson keresztül már kapcsolódom is velük. 
Legálisan csatlakozhatok emberekhez, mikor kö-
zösen rajongunk a kiválasztott emberért.
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Mert megélhetem a kiváltságosok közé 
tartozás érzését

Ki ne szeretne egy kiváltságos világ részese 
lenni, és abban a titokzatosan zárt világban élni? 
A rajongás által egy egyszerű földi halandó is 
megélheti azt az illúziót, hogy a rajongása tár-
gyául választott ember által - ha még csak na-
gyon messziről is - de virtuálisan kapcsolódik 
egy wanna be világhoz, életstílushoz és a csak 
kevés igazán szerencsés kivételnek számító em-
bernek járó extra életformához! Ha már ismerek 
olyan embert, aki azt az álom életet éli, amire 
én is vágyok, akkor ott van annak az elvi esélye, 
hogy egyszer, magához fölemelve valósággá 
válik ez a rózsaszínen szép álom! És ez a valósá-
gosnak tűnő ígéret hajtja előre a rajongót, hogy 
rajongása tárgyául választott ikonjának minél 
közvetlenebb közelébe kerüljön, hogy a neki ki-
járó kiváltságos életből részesülhessen!

Mert kötődhetek feltétel nélkül valakihez

Pusztán azzal, hogy kimondom kiért rajongok, 
helyet kapok a rajongásom tárgyául kiválasztott 
ember körül szerveződő családban! Helyem lesz 
anélkül, hogy bármit bizonyítanom kellene! He-
lyem lesz anélkül, hogy bárki bármilyen elvárást 
támasztana felém! És ez milyen felszabaditó érzés. 
Nincs más olyan - emberi - kapcsolat, ahol felté-
tel nélkül kapcsolódni lehet! Ahol a kapcsolódás 

utáni vágyat ne követné a másik fél feltételeinek a 
meghallgatása és azok beteljesítésének a kemény 
munkája! Ahol az lehetek, aki vagyok és puszta val-
lomásommal, hogy szívem kiért rajong, olyan pozi-
tív kép társul hozzám - anélkül, hogy valóban bár-
mit is tudnának rólam - amiben megmártózni jó!

Mert definiálni tudom a helyemet
a világban

Ha más erényem nincsen, akkor is lesz egy 
felvállalható pont, amin keresztül el tudom ma-

gamat helyezni a világban! Lesz egy olyan he-
lyem a világban, ami garancia arra, hogy már 
csak emiatt is szerethető és elfogadható leszek 
sokak számára! A rajongásom tárgyául válasz-
tott ember körül kialakult tömeg - lévén, hogy 
én is közéjük tartozó vagyok - helyet ad nekem a 
világban és így már biztos, hogy nem maradok 
egyedül soha! És jöjjön akármi is az életembe, 
egy hely mindig lesz, amire azt mondhatom, 
hogy: ”Ez az én otthonom!”

Mert birtokolhatok egy darabot 
a rajongásom tárgyául választott 

emberből, amivel egy része fölött 
szabadon uralkodhatok, rendelkezhetek

Az ember egyötvenhatmilliomod része az 
enyém, csak az enyém és efelett a pici darab fe-
lett szabadon rendelkezhetek anékül, hogy bárki 
ebbe beleszólna, vagy megmondaná a módját, 
hogy azzal a mikrorésszel pontosan mit tegyek és 
azt hogyan tegyem.

Ha akarom imádom és körülötte fog minden 
forogni, de ha úgy tartja a kedvem ignorálhatom, 
de hatalmamban áll akár meg is semmisíteni! És 
bármit is teszek, abba beleszólása – még magá-
nak a rajongás tárgyául kiválasztott embernek 
sincsen! Micsoda hatalom került így a kezembe!

És a birtoklással zárul be egy kör, amivel vég-
telenített pályára állíthatom a saját életemet, ahol 
a rajongásom tárgyául választott ember építi nap, 
mint nap létem irányának a pályáját, amire nekem 
csak fel kell ülni és élvezni mindazt a jót és privi-
légiumot, amit számomra így mások - egy a ra-
jongásom tárgyául választott embert körülvevő 
gépezet - megteremtenek!

Ha egyszer bevásárolom magam a kiváltsá-
gosok közé, akkor onnantól létem egy új szintre 
emelkedik!
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https://www.solumination.com/
https://ronaikatalin.hu/konyvrendeles/
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Tudatos Egészség – Válj egyedivé!

A mai világban sokan esnek abba a hibába, 
hogy hasonlítani szeretnének valakire. Unifor-
mizálódnak nagyon sokan. Az egyediségek, az 
egyéniségek kezdenek eltűnni. A legegysze-
rűbb és legnagyszerűbb az lenne, ha csak ön-
magad lennél. Ha mindig, minden körülmények 
között vállalnád azt, aki te vagy. Így lehetnél iga-
zán nagyszerű. Soha, semmilyen körülmények 

között nem kellene mást mutatni, megjátszani, 
álarcot viselni. Egyszerűség, természetesség a 
legjobb smink. 

Ha mégis azt látod, hogy minden ebbe az 
irányba halad, válts irányt és állj ki a sorból! Vidd 
a lámpást és mutass utat azoknak, akik kissé elté-
vedtek ebben.

Gyere velünk és légy szabad, mindig vállald önmagad!!! – énekli a Pa-Dö-Dő
Minden azzal kezdődött, hogy megszülettél. Egyet bizton állíthatok, olyan, mint te, nincs 

több kerek e világon. Csecsemőként, kisgyermekkorban még ezt éled. Ahogy múlnak az évek 
ez az állapot észrevétlen elkezd változni. A felnőttek máshoz hasonlítanak, ő szebb, ő jobb, 
gyorsabb, okosabb. Tudjuk ez relatív, mert te csak máshoz, másokhoz képest lehetsz, ilyen vagy 
olyan. Önmagadban te pont úgy vagy tökéletes, ahogy vagy.

PETŐ CSILLA
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Azt látom, tapasztalom a közösségi médiákban 
is, hogy megszólítanak mindenkit is, de nem név 
szerint, hanem megtalálták már annak a módját, 
hogyan szólíthatnak meg egy kis jellel mindenkit. 
Legyél te az, aki tiszteled annyira magad és máso-
kat is, hogy ha valakihez szólni szeretnél, nem is 
feltétlenül kell úgy, hogy mindenki lássa, hanem 
tedd ezt a magánüzenetekben.

Amikor névnapokat, születésnapokat köszön-
tesz, arra kérlek, adj figyelmet annak, akit sze-
retnél ünnepelni. Szomorúan olvasom, amikor 
megjelenik egy 
közösségi mé-
diában: Boldog 
Orsolyát! vagy 
Boldog Móni-
kát! Kinek szól, 
miért szól min-
denkihez valaki 
és így éppen 
senkihez? Amíg 
nem voltak ezek 
a platformok, 
addig sem akar-
tál minden Or-
solyát, Mónikát, 
Bélát, Zoltánt… 
stb. megköszön-
teni, csak azok-
kal tetted ezt, 
akiket ismertél, 
akikkel kapcso-
latod volt. Most 
sem kell ezt másképp tenned. Aki számodra fon-
tos, annak szentelj figyelmet, hívd fel, igyál meg 
vele egy kávét, beszélgess vele, figyelj rá. Ne 
puffogtasd a sablonokat, a semmitmondó, tudjuk 
le üzeneteket, amivel megnyugtatod a lelked, de 
te is tisztában vagy vele, hogy semmit sem érnek. 

Légy te az, aki tiszteled annyira saját ma-
gad és a másik embert, hogy figyelsz rá. Hidd 
el megéri! Végig gondoltad már azt, hogy milyen 
érzéseket vált ki belőled egy ilyenfajta semmit-
mondó tucat üzenet? 

Az embereknek igénye lenne arra, hogy egye-
diként tekintsenek rájuk, ne tuszkolják őket vala-
mibe, amibe talán nem is szeretnének tartozni. 

A világ tőled is változik, formáljuk hát együtt 
a világot olyanná, amilyenben szívesen élnénk, 
élnél.

Te milyen világot képzelsz magadnak? Olyat, 
ahol mindenki egyedi és különleges, vagy ahol 
tucatemberek szaladgálnak és senki nem tűnik ki 
a tömegből! Én az elsőre szavazok!

Ha te felvállalod azt az egyediséget, aki te vagy, 
és így kezelsz másokat is, akkor már példát is mu-
tattál. A legfontosabb, hogy önmagunk vállalása 
a legkönnyebb feladat. Te vagy az origó, minden 
belőled indul ki! Csak annyit kell tenned, hogy 
úgy bánsz másokkal, úgy kezelsz másokat, ahogy 
szeretnéd, hogy veled is bánjanak. Ne várd el má-

soktól sem, hogy valamilyenek legyenek, nekik is 
engedd meg, hogy mindig, minden körülmények 
között önmaguk lehessenek. Ha csupán minden-
ki ennyit tenne, sokkal színesebb lenne a világ és 
mindenki játszmák nélkül élhetné az életét. Én az 
egyediségre, egyéniségre szavazok! Tarts velem!

Gyere velünk és légy szabad, mindig vállald 
önmagad!!!, ne hidd el azt, hogy nem lehet, büsz-
kén éld életed! Gyere velünk és légy magad, nem 
számít, hogy mit mondanak!  – énekli a Pa-Dö-Dő

Minden azzal kezdődött, hogy megszülettél. 
Egyet bizton állíthatok, olyan, mint te, nincs több 
kerek e világon. Ez ma sincs másképp, függetle-
nül attól, hogy most éppen hány éves vagy! En-
gedd meg magadnak, hogy mindig, minden kö-
rülmények között önmagad lehess!!!

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


https://italwax-szalon-budapest.business.site/
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Osztálytalálkozón jártam pár héttel ezelőtt, ahol nosztalgikus 
mikrokozmosszá sűrűsödött az eltelt közel harminc év. Nagyra nőtt 
kispajtásokként kacagtunk a felemlegetett sztorikon: „Mintha most 
lett volna!” – mondogattuk egymásnak. Vannak történések, ame-
lyek mélyen megragadnak elménk ritkán használt szobáinak falán, 
tapétaként ragaszkodnak, várva a napot, hogy újból rájuk nyissuk 
az ajtót. Talány számomra, hogyan lehet az, hogy mindenki másra 
emlékszik az általános iskolai évekből, sőt, ami még érdekesebb, 
hogy ugyanazon esemény mennyire másként marad meg az egyes 
emberek emlékezetében. Azonos térben és időben valamennyien 
más-más filmet néztünk volna? Oly egyedi a szűrő, amin keresztül 
mindez átszivárog a tudattalanba, ami nekem életbevágó, a társam-
nak bagatell. Mi marad a miénk a végső összejövetelre? Gyémánt 
utunk, aranyló emlékeink. Ezeket visszük majd a tarisznyában, ha 
utoljára ballagunk.

KOVÁCS KATALIN

„„„Valakit átsegíteni a nehézségeken, ott „Valakit átsegíteni a nehézségeken, ott 
kezdődik  a civilizáció.” kezdődik  a civilizáció.” 

Margaret  MeadMargaret  Mead

„„GÖRDÜLŐ GALAXIS



CsPM   91

De tényleg mindenre emlékszünk majd? Min-
denre, ami velünk történt? Az már a miénk örök-
re, mert megéltük? Mindannyian félünk attól, 
hogy egyszer végleg megöregszünk, elesetté és 
kiszolgáltatottá válunk. És attól nem, hogy elve-
szik a lényeg, amitől élet az élet? Hogy oda az ÉN 
filmem, ez a senkiéhez nem hasonlító, saját verzi-
ós változat, amit magam forgattam az engem ért 
történések láncolatából? Ami az idők végezeté-
ig az én nagy titkom marad, mert igazából soha 
senki más nem láthatja azt úgy, ahogyan én. Mi 
lesz velem, ha nem jól szolgál majd az eszem, és 
ködbe vész létezésem esszenciája? 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) friss 
jelentése alapján jelenleg több mint 55 millió 
embert érint a demencia, vagyis az időskori le-
épülés, elbutulás. A szervezet szerint az érintet-
tek száma az elkövetkező évtizedekben drámaian 
emelkedhet. A legújabb becslések azt jósolják, 
hogy 2050-re a világon 135 millió ember szen-
ved majd Alzheimer-kórban, azaz minden nyolc-
vanötödik ember. Aggasztó a helyzet.

Erre az egyre égetőbb problémára irányítja 
reflektorfényét a 2022. októberében bemutatott 
hazai gyártású kisjátékfilm, A gyémánt út pora. 
Jókora pofonként csattan arcunkon, mert azzal 
a kőkemény valósággal szembesít, hogy előbb-
utóbb mind érintettek leszünk a témában saját 
magunk vagy szeretteink okán. Dr. Vámos Zol-
tán - aki ha épp nem filmet rendez, akkor bizony 
orvosként tevékenykedik! – egy saját praxisában 
megtörtént esetet dolgoz fel. A várttal ellentét-
ben a felvételeken nyomát sem látni a hagyomá-
nyos, kimért orvos-beteg viszonynak, két lélek 
hihetetlenül személyes és megindító összekap-
csolódását követhetjük végig. Célja nem kórházi 
helyzetjelentést adni, hanem valami sokkal ma-
gasztosabbat: a reményt. Maga a rendező is így 
nyilatkozik erről: „Hiszem, a filmmel számos olyan 

családnak tudunk segíteni, aki demens hozzátar-
tozóját ápolja. A filmben bemutatott kommuniká-
ció egy fontos lehetőség arra, hogy az Alzheimer 
kórban szenvedő hozzátartozóink méltóságát és 
saját önértékelését megtartsuk.” 

A történet szerint az intenzív osztályon dolgozó 
orvost - akit a filmben Orosz Ákos alakít megnye-
rő hitelességgel -, a hosszú műszak végén konzul-
tációra hívják egy zavart és nyugtalan beteghez. 
Vilma néni (a csodás Vári Éva Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas színésznő) irányvesztettként lebeg az 
idegen környezetben, ahol hűvös a takaró, hideg 
a neon, és karcos a lét. Ő nem szeretne egyebet, 
mint hazamenni, a megszokottba, az övéihez. Ke-
zei lekötözésével tudják csak maradásra bírni. A 
kimerült és elcsigázott György Péter doktor úr 
ahelyett, hogy nyugtatót írna fel, leül mellé, és 
időt ad neki. Élni, létezni, fontosnak lenni. Nem a 
közönyösség tompa szemüvegén keresztül tekint 
az idős, demens páciensre, szeretetteljesen és 

megértéssel fordul felé: ember és ember között 
épül a kapcsolat-híd. Pillére a Meseautó örök-
zöld slágere, amivel az orvost a nyugalom taka-
róját teríti Vilma néni vállaira, elnyerve ezzel értő 
figyelmét és legmélyebb bizalmát. Hozzáállása 
messzemenően túlmutat mindennemű kórházi 
szokásjogon, önvalóból kiinduló igaz szolidaritás. 
Aki képes az elesett megsegítésére térdre eresz-
kedni, az én szememben magasztosabb minden-
nél és mindenkinél. Lemenni abba a világba, amit 
csak a beteg lát, amiben ő létezik: alázat. Megta-
lálni az oda vezető utat: igazi emocionális diadal. 
Kezet nyújtani egy rászorulónak és vele együtt 
ballagni az úton: a lehető legnagyobb ajándék, 
amit csak adhatunk embertársainknak. 
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- Engedjenek haza! – kérem. Haza akarok menni! 
- Várja magát valaki? – tudakolja finoman az orvos.
- Engem vár a férjem! – csillan meg szemeiben 

is a szeretett személy.
- A kedves férje már meghalt! – szúrja közbe 

élesen a nővér a megsemmisítő tényállást.
- NEM HALT MEG! – csattan fel Vilma néni. 
 hatásszünetnyi néma csend, egy láthatatlan 

kattanás a tudat mélyén
- És ha meghalt? Attól még várhat engem, 

nem?

Minden, a filmben elhangzó mondat gyönyö-
rűen illusztrálja azt, hogy mi is játszódhat le egy 
demens tudatában. Megvan a saját film, nem ve-
szett el belőle semmi, ám nem normál módon 
történik a lejátszás, hanem a főhős random ugrál 
a felvillanó képkockák, s ilyen formán az idősíkok 
között, öntudatlanul csúszik át múltból jelenbe és 
fordítva. Otthonos, komfortos, létező valóság ez 
számára, hiszen ő minden pillanatában ezt érzé-
keli, ebben él. Világában minden rendben van, 
és nem érti, hogy a kívülállók számára miért nem 
egyértelmű ugyanez. Jönnek értem! - állítja teljes 
bizonyossággal, a férjem és a fiam, autóval. A kék 
színű Wartburggal, aminek fehér csík van az olda-
lán, és ami úgy suhan végig az országúton, hogy 
csak na! Képek idéződnek fel a múltból, meghitt 
jelenetek, régi kedves emlékek, személyes ked-
vencem, mikor a férjét megformáló Koltai Róbert-
tel és fiával együtt énekelnek a meseautóban. 
Olyan boldogok! Szerintem ezeket a pillanatokat 
igyekszünk elraktározni és oly módon tartósítani, 

hogy bármikor utánuk nyúlhassunk. Beszuszako-
lunk mindent a hátsó ülésre meg a csomagtartó-
ba. Aztán megtörténhet, hogy az utasok időköz-
ben elvesznek. Mint Vilma néni férje és fia, akik 
már valóban nincsenek az élők sorában. 

Itt megálltam egy pillanatra és félbeszakítot-
tam a lejátszást. Mire is sarkall valójában ez az 
alkotás? Nézőpontváltásra, a másik sorsának pil-
lanatnyi beleérzésére, azért, hogy megérthessük 
őt. Akartam Vilma néni fejében lenni, az idő rése-
in átsiklani, az emlékezet fiókjait kedvemre ki-be 
tologatni.

Ilyennek képzeltem:
„Van egy titkom, egy kincsekkel megrakott me-

seautóm. Időnként megszellőztetem, hogy felra-
gyoghasson igaz fénye a feledés vékony porréte-
ge alatt.

Hazugság – mondják -, valóság – állítom.
Nefelejcskék – fehér csíkkal az oldalán.
Hogy el ne felejts…
Suhanunk az országúton.
Én és az emlékeim… 
Egy egész gördülő galaxis.” 

Kerül egy köntös, s egy nagy, kötött vállkendő. 
Ideje van a sétának, a szabadabb gondolatoknak. 
Nehéz felidézni ki is az, aki kísér. Maga kicsoda is? 
A doktor, Vilma néni feleli a kedves fiatalember. 
Koraesti sötétség ágyaz meg az intimitásnak, a fa, 
ami alatt ülünk hálásan borul fölénk, amiért teret 
adhat a nem mindennapi csodának. Kitárt lelkek 



osztják meg bánataikat, a szüleit szégyellő gyer-
mekről, a párkapcsolatban megélt magányról. 
Kiderül, az édesanyja sincs jól. SINCS? És maga? 
– kérdezem. Hát lehet, hogy kicsit másképp kéne. 
Élni. Átértékelni az egész életet elég egyetlen pil-

lanat. Nem kíséri égi harsona, szikrázva puffogó 
tűzijáték, csak a csend, ami beszédesebb min-
dennél.

Maga jó orvos? – szegezem neki. Nem várok 
választ, tudom, hogy az, ezért merem rábízni leg-
féltettebb kincsemet. Képzelje, van egy titkom! 
Akarja, hogy elmeséljem? Talán majd holnap, Vil-
ma néni, most mennem kell. Menjen csak, majd 
visszacsoszogok valahogy! Nem hagyom itt…

És tényleg nem hagyott, velem volt mikor a 
legnagyobb szükségem volt rá. Másnap reggel, 
mikor visszatért a titokért, amiről azt hitte, én ad-
hatom meg neki, már csak egy üres ágyat talált. 

- Vilma néni? – nézett szét csodálkozva Péter.
- Elment. Megengedte neki a Jóisten. Álmában 

még dalolt valamit. – tudatják szomorúan a szo-
batársak.

Dúdolgattam, az életről, mi édes, mint a méz, 
melytől elszakadni oly nehéz. Felidéztem az én 
drága „csibészeimet”! Rég megszöktek. Az autót 

gondosan beparkolták az elmúlás avarszín szok-
nyája alá, halovány ősz ködlepte homályában ku-
tattam idilli pillanataink után, hogy újra együtt le-
hessünk. Megannyi év - súlyos teher. Az öreglány 
kerekei leeresztettek és a visszapillantót is eszi a 
rozsda. A moha már temeti. Szabadon suhanni 
vágyom - arany országút csillogó gyémánt porán 
- hozzájuk. Tadam, tadam, kétütemű a dobbanás. 
Azt hiszem, még megvan a kulcs. 

Fenn az égben már az angyalok vigyáznak rám. 
Köszönöm, hogy itt megtette maga, Doktor Úr!
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Keresse weboldalunkat, Facebook, LinkedIn,
Pinterest és Instagram profilunkat 
a magazinnal kapcsolatos friss információkért!

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

https://www.facebook.com/csakpozitivanmagazin
https://www.instagram.com/csak_pozitivan_magazin/
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SZEGHY KRISZTINA

Üzenetek a családfánkból
Családi történeteink hatása a gyermekvállalásunkra

„Miért fontos, hogy megismerjük a 
családfánkat, a családunk történetét? 
Azért, mert történeti keretbe ágyaz-
za, miért alakultak a családunkban az 
adott módon az emberi kapcsolatok. 
Megismerjük belőle a családon belül 
hagyományozott viselkedési mintákat, 
félelmeket, szorongásokat. Meglátjuk, 
hogyan befolyásolták a múltunk jelen-
tős eseményei a ma élők viselkedési 
mintáit. 
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Nehezebb helyzetekben ugyanis nemcsak a sa-
ját élményeink vannak rajtunk, hanem a nevelésünk 
megoldásai is. Ezért nem úgy kell kezelni a családot, 
hogy vagyok én, és az én megoldásaim, hanem a vál-
lamon nyugszik a családom, és az engem befolyásol. 
Ezért fontos feltárni a családfát, mert akkor látom az 
elveket, amelyek engem a jelenben befolyásolnak.”

Ez egy szó szerinti idézet a személyiséglélektan ta-
nárnőmtől, amely amellett, hogy nagy hatást tett rám, és 
elindított a saját családfám kutatásának útján, az igazság-
tartalma számtalanszor visszaköszönt a munkám során. 

A Babahívogató Program keretében ezért mindig 
rátekintünk közösen a babára vágyó pár tagjainak a 
családfájára is. Ugyanis akármennyire furcsán vagy hi-
hetetlenül hangzik: sokszor hordozunk olyan tartalma-
kat generációkon keresztül a múltból, amelyek hatással 
vannak a jelenünkre, sőt, akár még abban is szerepet 
játszhatnak, ha késik a gyermekáldás. Nézzünk erre két 
gyakorlati példát. 

Nehéz várandósság

Szerencsés az a lánygyermek, akinek az anyukája 
szép, megható történetként számolt be a születéséről. 
Sajnos azonban a hölgyek többsége nem ilyen útrava-
lóval vág bele a gyermekvállalásba. Amikor a világra 
jöttük körülményeiről beszélgetünk, rendszerint arról 
mesélnek, hogy az anyukájuknak mennyire fájt, az orvos 
szó szerint kinyomta őket az anyából, vagy akár az anya 
majdnem belehalt a várandósságba vagy a szülésbe. 
Nem lehet csodálkozni azon, hogy ha valaki azzal a gon-
dolattal szeretne anyává válni, hogy a folyamat végén 
abba bele is halhat – hiszen egy baba sem maradt még 
bent a pocakban – akkor sok szorongással kell megküz-
denie a várandósságot illetően. 

„Anyukám minden születésnapomon elmesélte a 
tortám mellett, hogy milyen borzasztó élmény volt neki 
a születésem, hogy folyamatosan hányt a várandósság 
alatt, sokszor vérzett az orra is, és majdnem belehalt a 
várandósságba. Emiatt nem is mert több gyereket szül-
ni, ezért vagyok egyke.” 

Hogyan döntsön teljes szívvel a gyermekvállalás 
mellett az a nő, hogyan érezze gyermek”áldásnak”, aki 
37 éven keresztül, minden egyes születésnapján meg-
hallgatta, hogy a létezésével majdnem megölte a saját 
édesanyját? 

Aki azt hallgatta, hogy egy gyermek vállalása – amire 
egyébként nőként a testünk teremtetett – nem egy ter-
mészetes, hanem a létezéssel ellentétes, azt veszélyez-



96   CsPM

tető folyamat? Hiszen az egyén túlélése mindig 
elsődleges lesz evolúciós szempontból a szapo-
rodási funkcióval szemben. 

Mit lehet kezdeni az ehhez hasonló történe-
tekkel? Jelen esetben az érintett hölgy ismételten 
átbeszélte az anyukájával a pocakban töltött ide-
je és a születése körülményeit – ezúttal a szülina-
pi „műsoron” kívül. Meglepődve számolt be róla, 
hogy az anyja valójában sosem hallotta egyetlen 
orvostól sem, hogy a várandóssága, vagy akár a 
szülése valóban életveszélyes lett volna rá nézve. 
Pusztán az ő érzelmi megélése volt az, hogy bele 
fog halni. 

Egész más volt ebből a nézőpontból, immár 
tényszerűbben visszatekinteni közösen arra a 20 
éves, épphogy felnőtté vált egykori fiatal lányra, 
aki annak idején nem kapott otthon szexuális fel-
világosítást, és fogalma sem volt róla, hogy mi 
fog történni vele a várandósság és a szülés alatt. 
Rettegve ment be a kórházba és egyedül, a csa-
ládtagok támogató jelenléte nélkül szülte meg a 
kisbabáját, miközben teljes kiszolgáltatottságot 
élt meg, és fogalma sem volt, hogy vajúdási fo-
lyamat általa megélt történései épp normálisan 
zajlanak-e vagy sem. 

Érdemes tehát utólag átbeszélni a családi 
történeteket, és kérdésekkel visszafejteni azok 
igazságtartalmát. Időnként váratlan érzelmi meg-
könnyebbüléssel járhat, és elengedhetünk olyan 
láthatatlan, kimondhatatlan, de fájdalmas terhe-
ket, mint a fenti példában. 

„A lány nem érték”

Sokszor generációkon át hagyományozott, egy 
lánygyermek számára rendkívül fájdalmas mondat 
ez. Ki szeretne úgy felnőni, hogy azt hallja, a szüle-
tési neme miatt, amelyről nem tehet, amelyet nem 
ő választott, értéktelen?! Nemhogy nem fontos, 

de szinte nem is ember, akinek a születése után 
a nagypapa annyit mondott a lányának: „hát még 
arra sem vagy alkalmas, hogy fiút szülj?!”. 

Ahogy a nagypapa számára csak a fia volt az 
érték, a lánya, a hozzám járó hölgy anyukája nem, 
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ugyanúgy nem lett érték aztán a lányunoka sem 
a családban. 

„Anyukám szeretett volna főiskolára menni, de 
a nagyapám nem engedte. Azt mondta, hogy egy 
lánynak ez felesleges, úgyis „csak” annyi a dolga, 
hogy gyerekeket szüljön. A fiait bezzeg taníttatta. 
Értem sosem volt oda, de a fiú unokáinak mindig 
nagyon örült, ők mindig kaptak a szülinapjukra 
pénzt tőle, én sosem.” 

És ez az egykori kislány – aki most gyermeket 
szeretne, és évek óta küzdenek sikertelenül a ba-

báért (pedig elvileg orvosi szempontból minden 
rendben vele és a párjával is) – azzal a tartalom-
mal indult az életbe, hogy a női mivolta fabatkát 
sem ér. A teremtő ereje, hogy a teste alkalmas 
arra a csodára, hogy megfoganjon és növekedés-
nek induljon benne egy új élet, mindez nemhogy 
semmit nem ér, de egyenesen szégyellnivaló. Hi-
szen „csak” egy lány. 

Mit él meg ilyenkor egy lánygyermek? Hogy 
bizonyítania kell, méghozzá extra módon, hogy 
ő is ér annyit, mint egy fiú. Szeressék őt is any-
nyira, mint egy fiút. Mi lesz a bizonyításának az 
eszköze? A teljesítmény. Elkezd teljesítményeket 
letenni az asztalra. Ő lesz a legjobb tanuló az osz-
tályban. Aztán a legkeményebb középiskolát vá-
lasztja. Halmozni kezdi a diplomákat, nyelvvizsgá-
kat. Százhúsz százalékot nyújt a munkahelyén, és 
bűntudattal küzd, ha elmegy egy hétre nyaralni, 
mert úgy éli meg, hogy pótolhatatlan. Szeretné 
legalább itt, a munkahelyen értékesnek és pótol-
hatatlannak megélni magát. 

Ebből az ezerrel tekert, pörgetett mókuskerék-
ből aztán nagyon nehéz átváltani egy befogadó, 
lágy, női attitűdre. Egy nyugodtabb, lassabb, bé-
késebb állapotba, amellyel egy várandósság jár. 
Ami már nem a teljesítményről szól, hanem a ba-
bára hangolódásról. 

Arról nem is beszélve, hogy a testünk, összhang-
ban a lelki tartalmainkkal, ilyenkor „segít” abban, 
hogy ne „zavarjon” meg minket egy baba a mun-
ka frontján, helyt tudjunk állni, mert ez a tudattalan 
késztetés, a bizonyítás még mindig a nagypapánk 
felé, aki sosem ismert el minket, mindennél erő-

sebb bennünk. Ugyan 
nem ismerjük fel, de még 
mindig miatta vállaljuk be 
a túlórákat, amelyeket so-
sem fognak kifizetni, de 
úgy érezzük, hogy muszáj, 
hiszen a cégnek szüksége 
van ránk. Fontos vagyok. 
Értékes vagyok. Nőként 
nem, mert „csak egy lány” 
vagyok, de nemtelen 
munkavállalóként nagyon 
is! Azt mondtam, a tes-
tünk ilyenkor „segít” a kül-
detésünk teljesítésében. 
Például azzal, hogy meg-
emeli a prolaktin szintün-

ket, amely akadályozhatja a baba megfoganását. 
Hiszen az állandó hajtással járó stressz nemcsak 
pszichés, hanem hormonális károkat is okozhat – 
például ebben a formában. 

Érdemes felismerni a generációkon át hor-
dozott tartalmakat, és tudatosan tenni ellene. 
Tudatosan tenni önmagunkért, hogy az életünk 
ne arról szóljon, hogy folyamatosan bizonygatni 
akarjuk (általában nem tudatosan) sokszor a már 
akár nem is élő hozzátartozóinknak, felmenőink-
nek, hogy igenis van létjogosultságunk a világ-
ban, van értelme a létezésünknek, és nem „csak” 
lányok vagyunk. Mert ahogy Marianne William-
son írja: 

“A világ anyjai vagyunk…És itt az ideje, hogy 
ezért az erőért felelősséget vállaljunk, abbahagy-
juk a férfierővel való erőlködést, visszaadjuk a 
férfierőt a férfiaknak és végre egyensúly szüles-
sék. A személyes boldogságod titka abban van, 
hogy belelépsz ebbe a női erőbe, és nem csak a 
személyes boldogságod függ ettől, hanem a kol-
lektív boldogságunk, azaz világ sorsa is.”
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https://szeghykrisztina.hu/konyv/
https://szeghykrisztina.hu/babahivogato-program/
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RÉMÁN IZABELLA

Örökbefogadás –
Ismerkedés – átkelés a múltból
a jövőbe

Egy örökbefogadásra várakozó gyermekkel mindig egy átmeneti időszakban találko-
zunk. Újszülött gyermek örökbefogadása esetén ez egy nagyon rövid, bár a gyermeki lé-
lekben örök lenyomatot hagyó időszak. Idősebb gyermek esetén már hosszú, legtöbbször 
évekig tartó, sokszor drámai eseményekkel terhelt előélet. Mind a gyermek, mind a poten-
ciális szülők felfokozott érzelmi állapotban találkoznak egymással – és e rövid idő végén 
egy életre szóló döntés születik.
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Cikksorozatom előző írásában (Örökbefogadás 
– Rápillantás – az első személyes találkozás megha-
tározó élménye) a rápillantás folyamatát és kihívá-
sait ismertettem részletesen. Amennyiben a rápil-
lantás után az örökbe fogadni szándékozó szülő(k) 
pozitív választ ad(nak), elindulhat az ún. ismerkedés 
folyamata. Ennek az időszaknak a legfontosabb 
célja egymás megismerése, a gyermek-szülő kap-
csolat megalapozása, egy alap bizalom kialakulása 
a gyermekben, amellyel képes lesz néhány napon 
vagy héten belül elhagyni addigi élete helyszínét 
és elsődleges gondozóit, és megérkezni végleges 
otthonába és családja körébe.

Újszülött gyermek esetén ez nem is a klasszikus 
értelemben vett ismerekedés, hiszen egy csecse-
mő földi életbe való belépésének első időszaká-
ban alapszükségleteinek kielégítésére törekszik 
– ösztönös módon: nincs kialakult személyisége, 
nincsenek szokásai. Itt elsősorban a jogi proce-
dúrák lefuttatása, továbbá a születés körüli fizikai 
körülmények (baba egészségügyi állapota, eset-
leges különleges ellátás igénye) határozzák meg 
az időszak hosszát. Ez optimális esetben nem 
hosszabb néhány napnál. Az örökbe fogadó szü-
lők természetesen intenzív időszakot élnek meg, 
hiszen néhány nap leforgása alatt válik valósággá 
mindaz, amire éveken keresztül várakoztak.

Nem újszülött gyermek örökbe fogadása ese-
tén a nem együtt töltött időszak jellemzően már 

évekre nyúlik ki. Változatos okai lehetnek annak, 
hogy egy gyermek miért idősebb korban kerül 
örökbe fogadható státuszba. Pl. vér szerinti csa-
ládból való későbbi kiemelés, jogi nehézségek 
(vér szerinti szülők nem mondanak le róla) stb. 
Ebben az időszakban a gyermek nevelőotthon-
ban, egy vagy több nevelőszülőnél fordulhat meg. 
Elkezd kialakulni a személyisége, amit persze erő-
sen meghatároznak az életkörülményei, amelyek 
minden esetben drámaiak. Talán egy szóval lehet 
összefoglalni azt a sokféle lehetséges negatív be-
hatást, ami egy gyermeket ilyen helyzetben ér: 
bizonytalanság. A bizonytalanság pedig félelmet 
szül. Egy gyermeknek az egészséges fejlődéshez 
ennek pontosan az ellenkezőjére lenne szüksége: 
biztonságra – amiből a bizalom táplálkozhat. 

Az örökbefogadási protokoll minimum 8 talál-
kozást ír elő az ismerkedés folyamatában. Ameny-
nyiben indokolt, ez az időszak meghosszabbítható, 
a találkozások száma növelhető. Fontos azonban, 
hogy az ismerkedés fokozatosan növekvő intenzi-
tású legyen: egyre gyakoribb találkozások, egyre 
hosszabb egymással töltött idő. Az ismerkedés 
folyamatának sikerességét nagymértékben meg-
határozzák a folyamatban résztvevő harmadik 
személyek is: a gyermek gyámja, nevelőotthoni 
gondozói vagy nevelőszülei. Amennyiben ők jól 
ismerik a gyermek személyiségét, fizikai és lelki 
szükségleteit, és ezt képesek előre mutatóan meg-
osztani az örökbe fogadni szándékozó szülőkkel, 

https://issuu.com/csakpozitivanmagazin/docs/cspm_2022_09_szeptember/s/17029279
https://issuu.com/csakpozitivanmagazin/docs/cspm_2022_09_szeptember/s/17029279
https://issuu.com/csakpozitivanmagazin/docs/cspm_2022_09_szeptember/s/17029279
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az jelentősen megkönnyítheti az összeszokás fo-
lyamatát. Sajnos nem ritka eset, hogy a gyermek 
elsődleges gondozói nem ismerik eléggé a gyer-
meket és/vagy nem tudják, nem akarják megköny-
nyíteni a zökkenőmentes átmenetet, ezzel jelen-
tősen megnehezítik gyermek és szülő(k) dolgát, a 
legrosszabb forgatókönyv szerint akár meg is aka-
dályozhatják a sikeres örökbe fogadást.

Egy célját beteljesítő ismerkedési folyamatban 
a gyermeket örökbe fogadni készülő szülők a le-
hető legrészletesebben megismerik a gyermek 
személyiségét, testi és lelki szükségleteit, napi-
rendjét, szokásait, a számára biztonságot nyújtó 
tényezőket. Ez a szülőknek segít eldönteni, hogy 
valóban képesek-e gondoskodni arról a gyermek-

ről, másrészt pedig megkönnyíti a gyermek beil-
lesztését későbbi családjába mind fizikai, mind lel-
ki értelemben. Az igények és helyzetek annyi félék 
lehetnek, ahány gyermek, ahány élettörténet. Amit 
azonban minden gyermek kíván a lelke mélyén: a 
biztonság érzése. Annak bizonyossága, hogy őt 
elfogadják – pontosan olyannak, amilyen; hogy 
képesek lesznek róla gondoskodni – az ő igényei, 
és nem előre gyártott elképzelések szerint; hogy 
soha többé nem hagyják el őt – semmilyen körül-
mények között. Egyszóval: szeretik. Feltétel nélkül.

Ahhoz, hogy a szeretet létrejöjjön és bizo-
nyossággá érjen, idő szükséges. Ez nem lehet-
séges néhány nap, de még néhány hét alatt sem. 
Ez a rövid időszak arra lehet elegendő, hogy 
megszülessen a bizalom, amiből a szeretet nö-
vekedésnek indulhat. Ez az időszak a gyermek 

számára átkelés a félelemmel teli múltból a bi-
zonyosságot ígérő jövőbe.

Legyünk együttérző tanúi a gyermeki lélek bá-
tor átkelésének. Legyünk együttérző tanúi saját 
szülővé válásunknak. Legyünk jelen.

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

https://www.rodgerkatalin.hu/
https://in-my-backpack.com/
https://cspm.hu/friss-lapszam/
https://in-my-backpack.com/
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( („Mit számít egy embernek, hogy mennyi nehézségen megy keresztül
az élete során, ha közel a halálhoz megtalálja a megnyugvást.”

                                                                                       Jü Hua
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“Ha írás-
tudatlan vagy 
és bedobnak 
az írni tudók 
világába, ki-
szolgáltatott 
leszel azok-
nak, akik ezt 
a szent Grált 
őrzik, s hogy 
el ne vesz-
szél, kapasz-
kodnod kell 
azokba a mor-
zsákba, amit 
o t t h o n r ó l 
kaptál tájéko-
zódási célzat-
tal - de akkor 
is kiszolgálta-
tott vagy.”

A tiszta-
sági csomag.

A tornazsák 
benne a tor-
n a f e l s z e re -
léssel.

A tolltar-
tó és az ovis 
jellel fellobo-
gózott színes 
ceruzák.

Ta n kö n y -
vek bal fel-
ső sarkába 
vésett kis 
ikonok, csak 
hogy tudd, 

miként dobban a szíved!

PÁLI PATRÍCIA

  Hol keressem?
  Óóó babám! III./I.
  Iskolai egységcsomag, avagy a kis pöttyöslabda

  esete az első osztállyal

3

po
nt
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Így indul el az iskolába a kicsi pöttyöslabda és 
kezdi meg az útját a nagyok és okosak világában, 
ahol ő kicsi és kiszolgáltatott, még jobban másra 
utalt, mint eddig bármikor! Mert abban a rend-
szerben mindenki nagyobb és okosabb és hiába 
bizonyította eddig rátermettségét más közegben, 
itt a nagyok és okosak között most mindent újra 
kell kezdeni. Elölről és teljesen a nulláról, az ed-
dig elért eredményei itt semmivé válnak és senkit 
nem érdekel az eddig felépített múltja. Itt csak 
jelene van, üvöltő hiányosságokkal, behozhatat-
lannak tűnő lemaradásokkal egy világban, hol a 
nagyok és okosak rezidensek az idők hosszú sora 
óta! Így kerül be írástudatlanként az írástudók vi-
lágába a kicsi pöttyöslabda!

„Ha se a szüleimet, se a tanáraimat, se senkit 
nem választhattam én meg azon emberek közül, 
akik eddig az életemet irányították, akkor miért 
pont a párom lenne ez alól kivétel?”

CEO váltás

…mert valakinek mindig nyomnia kell a gombot.

Mint az artériás vérzésből nagy lendülettel 
kispriccelő friss vér elszökését meggátló nyo-
mókötés, úgy szorul az ilyen sorsot megélő nők 
életére az a konstans nyomás, amivel életenergi-
ájukat szigorú fegyelemmel kizárólag az “Építsd 
tudatosan pályafutásodat!” keringési rendszer-
ben tartva megakadályozzák, hogy egy csepp is 
elszökjön és az “Építsd tudatosan önmagadat!” 
rendszerbe kerüljön. Ezzel veszélyeztetve és 
megkockáztatva az “Építsd tudatosan pályafutá-
sodat!” rendszer friss vér híján való összeomlását!

Mert bármennyire is felelősségteljes és magas 
feladat-tudattal megáldottan születik is egy gye-
rek, arra azért nyilvánvalóan rá kell segíteni, hogy 

“leszokjon” vagy pontosabban rá se szokjon bo-
hókás gyermeki vágyainak beteljesítésére és a 
vágyainak szentelt tudatos időtöltésnek!

Bizony, ehhez kell egy olyan tudatos külső 
nyomásgyakorlás, ami túl az egyéni akaraton, át-
véve a totális irányítást, kiveszi az egyén kezéből a 
kontrollt és távirányításos üzemmódba kapcsolja 
át az embert!

Az “Építsd tudatosan pályafutásodat!” kizá-
rólagos pillérre építkező élet egy nyomógomb 
köré épül, aminek kizárólagos működtetője nem 
más, mint az ilyen sorsot megélő nők tulajdon 
anyukája!

A megfelelési- és teljesítménykényszer bűntu-
dattal és konstans lelkiismeretfurdalással össze-

kapcsolódó érzelem csomagja felett őrködik ez 
a gomb és tartja éberen ezt a mardosó kombót, 
amit úgy lehet áramütés mentesen tartani, ha az 
ember tökéletesen teljesít.

Olyan ez, mint az a játék, ahol a karikát úgy kell 
végigvinni a kacskaringós fémszerkezet végpont-
jai között, hogy a karikát a fém korpuszhoz érintés 
nélkül vigyük előre. Mert ha egymáshoz ér a két 
fém felület, akkor kedves kisülés formájában jön 
a retorziót jelentő piros lámpa felgyúlása. Biztos 
kézzel és fókuszált figyelemmel kell előre haladni 
megingás mentesen, bármi áron, biztos kézzel!

Ezt várja el a környezet és elsősorban az ilyen 
sorsot megélő nő szülei, de legfőképpen tulaj-
don anyukája.

És ezen cél elérésére van ott az a bizonyos 
nyomógomb, ami, mint univerzális távirányító irá-
nyítja és szabályozza az ilyen sorsot megélő nők 
életének minden szegmensét.
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Van tökéletességet szabályzó gomb.
Van a szabadidőt szabályozó gomb.
Van a különórákat életembe beintegráló gomb.
Van hangerő szabályozó gomb.
Van a véleménynyilvánítás szabadságát 
szabályozó gomb.
Van a “saját” szabad akaratomat szabályozó 
gomb.
Van a barátok kiválasztását szabályozó gomb.
Van a napirendet szabályozó gomb.
Van a “saját” jövőmet irányító gomb.

És ezen a gombon mindig ülnie kell valakinek! 
Mivel anya alkotta meg ezt a rendszert és építette 
saját lánygyermeke bőre alá, beaktiválva ezzel a 
teljes rendszert, ezért értelemszerűen az anya az, 
aki aktívan tartja ezt a rendszert és beélesített ál-
lapotban működteti az egész komplex hálózatot. 
És erről a gombról és az ezzel járó teljhatalomról 
önként nagyon nem is mondana le, csak eljön egy 
olyan pillanat, amikor már nem rajta múlik és nem 
szabad akaratán, hogy erről döntsön, hiszen köz-
belép a társadalmi elvárás szerinti lépéskényszer, 
ami ellen még egy ilyen erővel rendelkező anya 
sem tud semmit tenni. Ez lesz a lánya életébe be-
lépő férfi megjelenése, a párkapcsolati korszak 
kezdete. Persze kezdetben küzdhetnek - az anya 
és a férfi - az ilyen sorsot megélő nő feletti kont-
rollon, de az anya tudja, hogy csak idő kérdése, 
hogy le kell, hogy köszönjön a posztjáról, hiszen 
a társadalmi elvárás ezt a lépést diktálja. És ez a 
fajta anya szeret ennek a külső látszatnak megfe-
lelni és a felszínen szabály szerint működni. Per-
sze némi hatalmat és irányítási felületet meghagy 
és kierőszakol magának a lánya felett a férfivel, 
a párkapcsolattal szemben, de ezt azért nagyon 
fű alatt, rejtett csatornákon keresztül - leginkább 
a lelkiismeretfurdalás keltésen keresztül - fogja 
megoldani. De a lényeg, hogy eljön a pillanat, 
amikor anya le és a párkapcsolati alany rácsusz-
szan erre a bizonyos nyomógombra, fenntartva 
egy konstans pressziót az ilyen sorsot megélő nő 
felett, akinek ez a hatalomváltás fel sem tűnik, hi-
szen a nyomás, ami része életének oly állandó és 
életének szerves része, hogy a nő a maga termé-
szetességével éli mindezt meg.

“Amikor beosztott vagy a saját életedben, ak-
kor csak eltűrheted és tehetetlenül végig nézhe-
ted az éppen az életed irányítására érkező teljha-
talmú főnök, életed alakulására megtett lépéseit!”

A CEO váltás túl egy szervezeti átalakuláson 
egy markáns életvitelbeli változást is hoz az ilyen 

sorsot élő nők életében, hiszen a párkapcsolatba 
való beléptetéssel megkapják a feladatot, hogy: 
„Legyél nő!”

Értem, hogy eddig sem kérdezte meg senki, 
hogy akarok-e iskolába járni, meg zongoraórára 
és matek különórára. És magától értetődő módon 
arról sem nyitottunk egyeztető megbeszélést, 
hogy milyen egyetemre fogok menni és nyilván 
nem tápláltam azzal kapcsolatban sem semmi 
illúziót, hogy a soron következő kötelező lépést 
a párkapcsolatot is meg kell, hogy ugorjam! De 

eddig legalább volt a privát szférámnak valami 
csipetnyi illúziója! A szobám ajtaját becsukva ma-
gam lehettem! A zongoraóra után a teremajtót 
becsukva magam mögött hagyhattam életem 
azon részét! És az iskolából is csak a házi felada-
tot kellett hazavinni! A tekintélyt jelentő tanító 
néni „ott maradt az iskolában” és fizikailag nem 
hatott rám, míg az osztályterembe újra be nem 
léptem - jó a tudat elevenen élt a fejemben - de 
fizikailag szabad voltam! Mentes minden bőrö-
mön érezhető nyomástól! S még anya is volt, tőle 
megvédett szobám ajtaja! De a párkapcsolattal 
védőháló nélkül dobtak a cápák közé! Biztonsá-
gomat jelentő kis buborék világomat, utolsó és 
egyetlen menedékemet vették el tőlem és szám-
űztek egy idegen helyre!

És ebben a teljesen kibillent állapotban kell 
megtanulni egy új - és nyilván nem önként vállalt 
- szerepet, a „nőnek lenni állapotot”!

“Állhatok a torna sorban a lányok között és ha 
megkérdezik, hogy mi vagyok, oda tudom tenni az 
X-et a nőhöz! De ettől még alapvetően fogalmam 
sincs arról, hogy milyen önmagamat nőként defi-
niálva és ezt magamba integrálva nőként érezni, 
létezni és lélegezni!”

Ezzel azonban van 3 fő probléma!
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1) Anyanyelven nem tanultam meg nőnek 
lenni

Mert anyától milyen női mintát kaptam? Mit 
tanultam meg, hogyan kell nőként létezni és egy 
párkapcsolatban benne lenni? A mindennapok-
ban mi volt a minta arra, hogy hogyan kell a női-
ességet működtetni? És mi a vízióm arról, hogy az 
otthon melegét hogyan varázsolja oda egy anya 
a családjának?

Nincs erre mintám! Anyára csak, mint egy őr-
mesterre tudok gondolni, aki vasmarokkal irányí-
totta életemet! Akinek meg kellett felelni! Akinek 
a maximum volt a mini-
mum elvárás felém, ami-
nek a teljesítése egy alap 
volt, semmi több! Akihez 
érzelmileg nem lehetett 
csatlakozni, mert rideg 
volt és parancsoló, szá-
monkérő és ítélkező! Aki a 
nőiességről annyit tanított, 
hogy majd lesz egy ilyen 
feladatom, amitől pokol 
lesz az életem és hallgatás 
a nevem, ahol majd tűr-
nöm és szenvednem kell!

Vajon ilyennek kell 
tényleg egy nőnek lennie?

2) Ellenőrző és érdem-
jegyek nélkül milyen az 
élet, azt még csak nem is 
sejtem

De hol lesznek a mérhető eredmények és me-
lyik az a tankönyv, aminek sikeres bebiflázása és 
a fejembe vert tudásnak a betű szerinti pontos 
visszaadása elhozza a kívánt eredményt, a kitűnő 
bizonyítvány eljövetelét?

Ki fogja kiadni a tananyagot, amit új szerepem-
ben, nőként majd a fejembe kell, hogy verjek?

És mik lesznek az objektív mérőszámok, ami-
ből tudni fogom, hogy szerepemet sikeresen ab-
szolválom? És mi lesz az első év feladata, majd a 
másodiké és hol lesznek a nagy megméretteté-
sek, amiken sikeresen és tökéletesen át kell majd 
szökkenni?

Hogy kell kiváló nőnek lenni? És ki előtt kell 
majd számot adni megszerzett tudásomról?

3) Hova fog tartani az életem ebben a sze-
repben, ami végállomása a felém támasztott 
társadalmi elvárásoknak

Mit kívánt meg tőlem az “Építsd tudatosan pá-
lyafutásodat!” életút terv?

Végezd el az iskoláidat sikeresen! Ez pipa.
Építsd fel az önálló egzisztenciális hátteredet! 

Ez is pipa.
Építsd fel sikeres szakmai életedet! Ez is pipa.
Tegyél eleget női szerepeidnek! Azt meg ho-

gyan kellene?

És ha „pusztán csak” egy feladat nőnek lenni, 
akkor az új CEO - a párkapcsolat - vezetésével 
mennyire sikeres projekt elé néz a nő, aki soha-
sem volt anyanyelvi szinten beszélő nő?

Neked milyen kérdésed van épülő nőiessé-
geddel kapcsolatban?

https://www.patriciapali.com/mentor

https://www.patriciapali.com/mentor
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Ragyogj, 
Az vagy!



https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/referenciak/
https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
https://www.kalandorkiralyno.com/
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DUDÁS DIÁNA

Személyiségtorzulások szektákban, 
bántalmazó csoportokban 

és kapcsolatokban

A beútról és a kiútról röviden

Az előző cikkekben kifejtett gondolatok foly-
tatásaként nézzünk meg pár példát arra, hogy 
milyen elváltozásokat okozhat valakinek a lelké-
ben az, ha huzamosabb időt eltölt egy szektában, 
bántalmazó csoportban vagy kapcsolatban.

Mi ennek a gyakorlati haszna – kérdezhetné-
tek. Nos, erre a választ az önismeret és önfejlesz-
tés egyik legszélesebb körben használt egyszerű 
modellje, a Johari-ablak adja (a neve a két ezt ki-
dolgozó pszichológus, Joseph Luft és Harry Ing-
ham keresztnevének kombinációjából származik).

A modell két fő dimenziót ad meg az „én” 
megértéséhez, egyfelől a viselkedés és stílus 
azon aspektusait, amelyek az „én” számára ismer-
tek, másfelől pedig azokat, amelyek azoknak is-
mertek, akikkel kapcsolatban áll, azaz a „mások”. 

A mi szempontunkból itt most „vak” terület 
az érdekes. Ez jelképezi azokat az információkat, 
amit mások tudnak rólad, de te nem. A vak te-
rület azon része a Johari-ablaknak, amin leg-
többet javíthat mások véleményének kiké-
rése, megismerése. És alapigazság az is, hogy 
a magabiztos, hatékony és sikeres működéshez 
arra van szükség, a vak terület tartalmával minél 
jobban megismerkedjünk.
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Ezért fontos az egy bántalmazó csoportból/
kapcsolat során összeszedett nemkívánatos sze-
mélyiségjegyek és rossz szokások levetkőzéséhez 
annak ismerete, hogy mi történhetett ott velünk, 
és felismerjük azt, hogy milyen irányba torzult el az 
eredeti személyiségünk és helyre tudjuk állítani a 
bekerülés előtti állapotot („Én az akarok lenni, ami 
akkor voltam, mikor az akartam lenni, ami most va-
gyok” – ahogy azt sokszor hallhattuk a ’90-es évek-
ben). Nagyon sokan nincsenek tudatában ennek, 
nem látják kívülről magukat ahhoz, hogy felismer-
jék, mi is történt velük, hogyan változtak meg.

Az egyik módszer erre, hogy mások ilyen irá-
nyú tapasztalatait meghallgatjuk, megismerjük.

Az érzelmi bántalmazás
legsúlyosabb formája

Egy szekta azt próbálja elhitetni, hogy minden 
tanítása, módszere, gyakorlata és maga a vezető 
is tökéletes. Lévén ez a kontroll legfontosabb tar-
tópillére, a rendszer tényleges hibáiról nem ve-
hetnek tudomást, nem ismerhetik el. Ha mégis 
valamilyen nyilvánvaló, kellemetlen hiba történik, 
akkor annak következményeit az éppen a rossz-
kor, rossz helyen lévő (alacsonyabb pozícióban 
lévő) tagnak kell elviselnie, felelősséget vállalnia 
miatta. 

Ezt azért (is) teszik, hogy elbizonytalanítsák az 
illetőt a valóságba és önmagába vetett hitében, 
és ezzel kialakítsák, illetve fenntartsák az egyén 
feletti totális kontrollt.

Ez a jelenség az emberi és párkapcsolatok 
terén „gaslighting” (gázlángozás) néven ismert, 
melyről így ír a Vizin Gabriella klinikai szakpszi-
chológus segítségével összeállított kiváló cikk:

A gázlángozás során a bántalmazó különböző 
eszközökkel elbizonytalanítja a bántalmazott va-
lóságérzékelését és önmagába vetett hitét azért, 

hogy az ő kezében legyen a kontroll. A jelensé-
get nemcsak partnerkapcsolatokban, gyermek és 
szülő viszonyában, munkahelyen fedezhetjük fel, 
hanem össztársadalmi szinten is: mindenhol jelen 
van, ahol kialakulhat alá-fölérendeltségi viszony.

A jelenséget nem szabad összemosni az ér-
zelmi manipulációval. A manipuláció során nem 
mondjuk ki nyíltan és őszintén, hogy mire vá-
gyunk, hanem kerülőutakat keresünk. Ezeknek a 
kerülőutaknak vannak olyan formái, amelyek nem 
fájdalmasak, nem bántják a másikat, ilyen pél-
dául egy szarkasztikus megjegyzés, ami minden 
emberi kapcsolatban előfordul. Ezzel szemben a 
bántalmazások kategóriájába sorolt gázlángozás 
célja a teljes kontroll megszerzése, a másik való-
ságának érvénytelenítése.

Az elkövetők között vannak, akik nyíltan, hango-
san lépnek fel másokkal szemben, akár fizikailag 
is bántalmazzák áldozatukat, és vannak olyanok is, 
akik a passzívabb, nehezebben megfogható „di-
csérek, majd büntetek” elv követői. Eleinte ked-
ves az áldozattal, majd egyre többet kritizálja és 
megkérdőjelezi. Maga az áldozat pedig nem érti, 
mi történik, próbálja jelezni a másiknak, hogy ez 
őt zavarja, kellemetlen neki, majd a végén felad-
ja, belenyugszik. Sőt van egy pont, amikor elkezdi 
megvédeni a bántalmazót, annyira azonosul azzal 
a szereppel, amit a bántalmazó számára kijelölt” – 
fogalmaz a szakértő.

…
A valóságok összeegyeztethetetlensége, a sa-

ját érzékelésünk ilyen szintű megkérdőjelezése 
nem meglepő módon igen súlyos mentális za-
varokat generálhat. […] Az áldozat szerepét sem 
egyszerű felismerni, pont azért, mert az önbizal-
ma megrendül, és elbizonytalanodik abban, hogy 
amit lát, hall, gondol és érez, az a valóság, és az 
úgy van jól.

Lelki egészségünk helyreállításához, önbizal-
munk visszanyeréséhez nagyon fontos ennek felis-

https://www.elte.hu/content/a-bantalmazas-egyik-sulyos-formaja-a-gazlangozas.t.26364
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merése. Egy aktív gázlángozás áldozataként nem 
a mi hibánk, hogy túl sokáig benne maradtunk 
egy bántalmazó kapcsolatban, vagy nem léptünk 
ki egy szektából időben – hiszen a másik oldal 
aktívan dolgozott azon, hogy lerombolja ítélőké-
pességünket, összezavarja az érzékelésünket és 
aláássa önbizalmunkat. Az életünk feletti kontroll 
visszanyerésének egyik fontos eleme annak felis-
merése, hogy ott, abban a csoportban vagy kap-
csolatban nem jószándékú, építő kritikát kaptunk.

Az elitizmus következményei

A szekták és hasonló csoportok egyik legáltalá-
nosabb tulajdonsága az elitista mentalitás. A vezető 
azt állítja híveinek, hogy ők az emberiség krémje, a 
kiválasztottak. Spirituálisan vagy más módon több-
szörösen az átlagemberek szintje felett állnak, mert 
felismerték az egy igaz hitet, és ők azok, akik majd 
megváltják az emberiséget.

Egy idő után ebből kialakul az alacsonyabb stá-
tuszúnak vélt emberek megvetése és lenézése, az 
empátiás hajlandóság csökkenése vagy eltűnése. 

A szcientológiában például a jelenség nagyon erő-
sen jelen van.

Ezen elitizmus miatt és alapvetően két, egymás-
sal összefüggő tanítás miatt tűnnek gyakran érzé-
ketlennek és szívtelennek a szcientológia gyakorlói, 
és emiatt sokszor képtelenek felvenni egy másik 
ember nézőpontját, átérezni annak helyzetét.

Szerintük egyrészt mindenki 100%-ban felelős 
a saját sorsáért. Kizárólag az egyén tehet minden-
ről, ami vele történik. Ha valami rossz történik vala-
kivel? Úgy mondják, hogy „behúzta”, azaz ő okoz-
ta magának. (És itt visszautalnék a gázlángozásra, 
mert ez a tanítás oda is kapcsolódik, azokat a hatá-
sokat is kiváltja).

Egy másik ilyen „az alacsony statisztika” bünteté-
sének előírása. Ez egy érdekes fogalom a szciento-
lógiában. Alacsony statisztikájúnak minősül minden 
és mindenki, aki nem állít elő elég terméket vagy 
nem teremt elég értéket, de minden olyan dolog is 
az, ami gyenge minőségű vagy kevés erőfeszítést 

igénylő. Pld. egy koldus, egy szegény afrikai ország 
vagy egy sikertelen, rosszul fizetett ember alacsony 
statisztikájú, de annak neveznek egy lerobbant 
házat vagy egy igénytelen, szakadt ruhákban járó 
valakit is. Ennek ellentéte a magas statisztikájú; aki 
gazdag, sikeres, jól kinéző, igényes stb.

Az elv az, hogy az alacsony statisztika bármine-
mű jutalmazása csak további alacsony statisztikát 
eredményez.

Ezért van az, hogy a szcientológia „egyház” 
szinte semmit nem jótékonykodik (azzal csak ju-
talmazná az alacsony statisztikájú rászorulókat), 
minden szolgáltatása drága (megjutalmazzák a 
saját állítólagos magas statisztikájukat) és szinte 
semmi nincs ingyen (azzal szintén jutalmaznák az 
alacsony statisztikát).

Tehát a szcientológusokba azt verik bele szcien-
tológiai tanulmányaik során, hogy azzal csak rosszat 
tesznek valakivel, ha együttérzést tanúsítanak, mert 
a) egyrészt ő tehet arról a szituációról, amibe ke-
rült és b) megjutalmaznák az alacsony statisztikáját, 
amivel csak tovább rontanak a helyzeten.

Ez a két tanítás együtt hosszabb távon kiöli az 
empátiát az emberből, és képtelenné teszi arra, 
hogy felvegye a nem-szcientológusok nézőpont-
ját, megértse azok bajait. Ezért tűnik úgy sokszor 
a kívülállók számára, hogy a szcientológusok egy-
szerűen képtelenek felfogni, mi a baja a többségi 
társadalomnak velük.

Ezt a jellemtorzító hatást nagyon fontos felismer-
ni egy ilyen csoportból kilépve, hogy le tudjuk vet-
kőzni ezt a nemkívánatos személyiségjegyet.

Zárszó

Mindenkit arra bátorítok tehát, hogy ha bán-
talmazó csoport tagja volt vagy bántalmazó kap-
csolatból lépett ki, akkor saját személyes boldog-
sága és lelki egészsége érdekében nézzen utána 
annak, hogy ott mi és hogyan történhetett, milyen 
negatív hatások érhették – hogy minél többet fel 
tudjon ismerni abból, amely a Johari-négyzet vak 
területén szerepel.

Ha Te vagy hozzátartozód szcientológiával 
kapcsolatos problémás helyzetbe keveredett, és 
segítségre van szüksége, vedd fel a kapcsolatot 
a Clarus Animus alapítvány munkatársaival: www.
clarusanimus.eu oldalon.

Ha a szcientológiával kapcsolatos személyes 
történetemet szeretnéd megismerni, akkor sze-
retettel ajánlom Az én szcientológia sztorim című 
könyvemet, mely elérhető a Libri, Líra és Anima 
könyvesboltokban, illetve a www.dudasdiana.hu 
weboldalon.

https://dudasdiana.hu/
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PÁLI PATRÍCIA

A bárányok hallgatnak! 

Pedig tudnotok kéne, hogy nem a ti hibátok!

A bántalmazás lélektanának nyomában
Aludj el szépen kis Balázs III./I.
A húsevő növénynek először csábítania kell, hogy utána testnedveiben
feloldhassa és megsemmisíthesse áldozatát

„Morálisan felmagasztallak, ha csöndben 
maradsz!”

Csak csukd be a szemed, mintha sohasem 
vetted volna észre bántalmazásod fájdalmas 
valóságát.

Csak csukd be a szemed, hogy a vakság sö-
tétsége nyelje el a szemedben csillogó fájdalmat.

Csak csukd be a szemed, hogy minden me-
hessen a megszokott mederben, hogy a bántal-
mazó és környezete pont úgy folytathassa bün-
tetlen kínzásodat, ahogy ezt eddig is megtette.

Csak csukd be a szemed, hogy vakká válva 
saját fájdalmadra, enyhítsd a rajtad ejtett sebek 
fájdalmát.

Csak csukd be a szemed, hogy egy percre 
elhalványuljon a világ és elhidd, hogy van más 
perspektíva a valóságon kívül.

Csak csukd be a szemed, hogy lelkedet egy 
pillanatra megpihentetve felkészülj újra a sorsod-
ra, a véget nem érő bántalmazások sorozatára.

Csak csukd be a szemed, hogyha bárki is kér-
dezné, hogy mit látsz meggyőző erővel, el tudd 
mondani, hogy nincs is itt mit látni.

“A távolságot, mint üveg
golyót, megkapod, óriás
leszel, csak hunyd le kis
 szemed,
aludj el szépen, kis 
Balázs.” 

József Attila - Altató
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Milyen egy ideális esti altatás?

Hagyjuk, hogy a gyerek kifejezze óhaját, hogy 
aznap este milyen mesét szeretne hallani és a 
gondos szülő ezen iránymutatás alapján meg 
is teszi azon reményben, hogy ennek gyors és 
békés alvás lesz az eredménye. Ennek az odafi-
gyelésnek így van egy olyan mögöt-
tes tartalma, hogy az altatásra szánt 
energiát a legoptimálisabb módon 
tudja kamatoztatni a szülő. Hiszen, 
ha már úgyis van egy erre a célra de-
dikált energia mennyiség, akkor jól 
felfogott érdeke, hogy ezt a leghaté-
konyabban használja fel és lehetőleg 
ne kelljen, vagy csak nagyon minimá-
lis extra ráfordítást kelljen még bele-
tennie. Ezen cél pedig úgy tud a legjobban meg-
valósulni, ha együttműködésre hívja a gyereket. 
Ez pedig egy win-win helyzetet teremt! Sőt, talán 
a gyerek még inkább azt éli meg, hogy körülötte 
és kívánságai körül forog a világ! Na és ez kinek 
ne lenne hízelgő! Ki ne érezné önmagát ettől szu-
per fontosnak és a környezetét az igényeire han-
golódottnak?

Ettől a szülő nagyra fog nőni a gyerek szemé-
ben, hiszen az a kép fog róla kialakulni, hogy ő 
egy igazán gondoskodó és törődő szülő!

És akiről egy ilyen globális jó kép van, azt ho-
gyan lehetne bántalmazás és elhanyagolás vád-
jával illetni? Illetve lehet - mert hát mondani bár-
mit lehet - de ki hinné el egy ilyen emberről!

“A szóláson, az őszinte feltárulkozáson ke-
resztül visz az út az erővel kikényszerített hall-
gatás felé.”

Megnyerőek, odafigyelőek, csábítóak - ezek 
a bántalmazó emberek legfőbb jellemvonásai, 
hiszen ezekkel a tulajdonságokkal tudják leendő 
áldozataikat magukhoz édesgetni és utána ké-
nyük-kedvük szerint irányítani.

Mert bizalmat kell ébreszteni az áldozatban, 
hogy minél több információt kinyerve belőle a 

bántalmazó megtalálja azokat az érzékeny pon-
tokat, amiken keresztül aztán tönkre tudja tenni 
áldozatát és a hallgatás csendjébe tudja őt végül 
kényszeríteni.

Mert, hogy csak egy cél lehet, hogy az áldo-
zatok hallgassanak, hogy még véletlenül se akar-
janak hírt adni a nagyvilágnak a velük történt 
borzalmakról! Ezért mindent házon belül kell 
megoldani, azaz a bántalmazónak és a környe-
zetnek szóra kell bírnia az bántalmazottat, hogy 
aztán végül belé fojtva a szót, jól a fejébe véssék 
az áldozatnak, hogy nagyon rosszul látja a vele 
történeteket és arról szót emelni igazán nem ér-
demes!

De a szent cél, a hallgatás érdekében a bán-
talmazó és környezete egy erkölcsi jutalomfalatot 
ígér be, ami egy olyan magasztos gesztus, ami-
nek hogyan lehetne ellenállni!

„Megnyerőek, odafigyelőek, csábítóak - 
ezek a bántalmazó emberek legfőbb jellem-
vonásai...”
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Lehetne, de a bántalmazott környezete addig 
- addig tömködi a hallgatás galacsinjaival a bán-
talmazott szóra nyíló száját, míg a hangot elnyeli 
a sok galacsingolyó!

Mondd el, s én virtuális jutalomfalatot do-
bok erkölcsi magasság üres ígéretének formá-
jában

„Legyél te az okosabb!”- hangzik a legüresebb 
frázis, amivel próbálják az áldozatot jobb belá-
tásra téríteni és elindítani a hallgatás útján. Ami 
megtörtént az megtörtént, azon már fölösleges 
lovagolni - sugallja a környezet, ezzel jelezve, 

hogy kár lenne a múltat felhánytorgatni és ezzel 
egy újabb konfliktus kialakulását veszélyeztetni. 
Hagyni kell, ami a múltban történt és menni elő-
re. Ezek a gondolatok jönnek a bántalmazott felé 
a környezet részéről, azaz elkezdik megdolgozni 

az áldozatot, hogy mire szembekerül újra bántal-
mazójával már esze ágába se legyen konfrontá-
lódni bántalmazójával. Van a környezetben egy 
félelem, hogy ha a bántalmazottban lenne elég 
erő és kitartás, akkor a bántalmazó valódi lényé-
ről lerántva a leplet, tetteiért felelnie kellene, aki 
az addig cinkosan keze alá dolgozó környezetet 
is magával rántaná ebbe a mélységbe! Ezért kell 
folyamatosan hangzatos ígéretekkel csitítani az 
áldozatot és folyamatosan a múltban történtek 
feledésére ösztönözni a bántalmazottat. S mivel 

a bántalmazó környezete pontosan tisztában van 
azzal, hogy milyen súlyos bűnöket kell, hogy ma-
gában tartson az áldozat, ezért csak a finom kérle-
lés, a lelkére beszélés békés útja lehet az egyetlen 
megoldás ebben a helyzetben. Mintha a valamit 
- valamiért kedves elve érvényesülne! Mintha ők 
adnának valami nagy ajándékot, amiért a hallga-
tás egy “apró szívesség” csupán cserébe!

Mondd el, s én elmondom, hogy te ezt na-
gyon rosszul látod

Hagyják a bántalmazottnak, hogy részletesen 
beszámoljon fájdalmairól, hogy elmondja, hogy 

mikor milyen sérelem érte, s teszik 
ezt azért, hogy utána részletesen 
és minden pontra kitérően bebi-
zonyítsák, hogy a bántalmazott 
nagyon rosszul ítéli meg áldozati 
státuszát.

És minél többször próbálná 
meg elmondani, hogy milyen fáj-

dalmak gyötrik a lelkét, pontosan annyiszor vi-
lágosítják fel, hogy miért nincsen igaza. Sőt! Az 
elmondott fájdalmakat a bántalmazott ellen tud-
ják fordítani és az egész bántalmazotti helyzetet 
végül úgy alakítani, hogy a felelős ebben a hely-

zetben – a magát ál-
dozatnak valló – bán-
talmazott lesz. Hiszen 
be tudják bizonyíta-
ni, hogy a viselkedé-
se volt olyan bántó 
és sértő, amire már 
csak reakció volt – a 
bántalmazó részéről 
– a bántalmazói visel-
kedés.

Mondd el, s én 
elmondom, hogy 
neked miért is kell 
hallgatnod

Senki nem szereti az árulkodós embereket! 
„Szóval csak segíteni szeretnénk neked, hogy 
ha már így sem szeret sok ember, még több el-
lenséget ezzel az utálatos tulajdonságoddal ne 
szerezz! Hogy a folyamatos, valósnak vélt sérel-
meid közhírré tételével ne taszíts el még több 
embert magadtól!” - így kezdi elmagyarázni a 
bántalmazott környezete, hogy miért rossz ötlet, 
ha hangot szeretne adnia fájdalmának. Kvázi azt 
hitetik el vele, hogy szégyellnie kell, ha hangot 

„Senki nem szereti az árulkodós embere-
ket!... ”
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ad megélt érzéseinek, sőt tovább mennek és a 
bántalmazottból egyenesen bántalmazót csinál-
nak, aki rágalmaival aláz meg arra nem méltó 
embereket!

Szóval egy jó tanácsba burkolják a hallgatás 
bántalmazottra nézvést pozitív szükségességét, 
mintha ezzel meg szeretnék őt óvni és a hallga-
tással egy jó viselkedést akarnának benne kiala-
kítani, ami által szerethető lesz a világ számára!

Mondd el, s én cserébe a hallgatás rongyá-
val tömöm be a szádat, így garantálva hallga-
tásodat

De a csábító: ”Bátran mondd el mi nyomja a 
szíved!” gondolat mögött is egy egészen más 
háttérgondolat áll a bántalmazott környezetének 
a fejében! Hiszen valahányszor szóra nyílik a sze-
gény áldozat szája, ott a lehetőség belé fojtani a 
szót, ami hosszútávú megoldás lehet a hallgatás-
ra! Mert túl minden finomkodáson, azért van az 
a pont, ahol már semmilyen eszköztől nem riad 
vissza a bántalmazó és környezete, hogy elhall-
gattassa az áldozatot! Indulhat bármilyen csábí-
tással az elhallgattatás folyamata, ha az nem bizo-

nyul elég hatásosnak, akkor könnyen sorakoznak 
hadba a durvábbnál - durvább megoldások!

Mondd el, de tudd, hogy elmesélt fájdal-
madat arra használom, hogy következőleg 
fájdalom pontodat még jobban nyomkodva 
kínozhassalak még tematikusabban

A bántalmazó és a környezete az információk-
ból él. Számukra az a tudás és információ, hogy 
a bántalmazott milyen pontokon a leggyengébb, 
hogy milyen formában és módokon a legsérü-
lékenyebb, nos ezek az információk számukra 
felbecsülhetetlen értékkel bírnak, hiszen ezáltal 
pontosíthatják és fejleszthetik tökélyre kínzási 
módjaikat. Ezáltal tudnak egy olyan igazán sze-
mélyre szabott és magas hatékonysági profilú 
kínzási tervet összeállítani, ami igazán személyre 
szabott és tökéletesen az elért célhoz igazodó.

Minden egyes, az áldozatról megtudott infor-
mációval egyre beljebb jut a bántalmazó bántal-
mazottjának mélyebb rétegei felé, aminek köszön-
hetően egyre mélyebbre és mélyebbre tud bújni 
áldozata bőre alá és minél mélyebbre tud hatolni, 
minél jobban kiismeri áldozata működési elvét, 
annál jobban át tudja venni felette a hatalmat.



https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/referenciak/
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Keresse weboldalunkat, Facebook, LinkedIn,
Pinterest és Instagram profilunkat 
a magazinnal kapcsolatos friss információkért!

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

https://www.facebook.com/csakpozitivanmagazin
https://www.instagram.com/csak_pozitivan_magazin/
https://www.facebook.com/ceges.dianameralyamak.3
https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/referenciak/
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Manapság több olyan filmalkotás, illetve so-
rozat került napvilágra, ami erősen megosztónak 
bizonyul, sőt mi több, sokkal inkább a felháboro-
dás és hőbörgés jellemző a fogadtatásukra. Az 
egészen kiváló, de legyünk igazságosak - nem 
a gyenge idegzetű nézőknek készült - Jeffrey 
Dahmer sorozatgyilkos életét bemutató Net-
flix-es Dahmer sorozattal majdnem egyidőben a 
másik örökös beszédtéma a Marilyn Monroe éle-
téről, és hányattatásairól készült Blonde (Szöszi) 
című filmeposz volt a közelmúltban, (szintén a 
Netflix gyártásában), mely talán még a fent emlí-
tett sorozatnál is nagyobb indulatokat váltott ki. A 
nagytöbbség egész egyszerűen gyűlölte, sokan 

végig sem nézték a filmet. Az alkotást ugyanis a 
legtöbben Marilyn legendájának a kicsúfolása-
ként, az őt ért atrocitások túlzott hangsúlyozása 
okán egyenesen az emlékén való élősködésként, 
és abúzusként értelmezték. Mindezt nemcsak a 
nézőközönség, de a filmkritikusok irányából is 
érezhettük zömében. Jelen filmkritika azon keve-
sek sorát szaporítja, amely - bár igyekszem feltár-
ni a film hibáit, illetve magyarázatot találni arra, 
mi az oka az azt övező forrongó gyűlöletnek és 
elutasításnak - elsősorban a mű erényeire fóku-
szál, ugyanis azt gondolom, hogy régen készült 
ilyen velőbe ható, intim, és mély életrajzi alkotás 
ebben a kategóriában. 

SZÁSZ DÁVID

A FÉLREÉRTETT SZÖSZI

Marilyn Monroe biopic -

Filmajánló

FILMSAROK



CsPM   121

A film először is szinte tökéletes ellenpólusa a 
korábban a magazin hasábjain már bemutatott 
Elvis életéről készült életrajzi mozinak, és épp 
azokat a tabukat igyekszik egy sebészkés kímé-
letlenségével feltárni, és ledönteni, melyeket az 
előbbi elhallgatott. Marilyn nem lesz sem több, 
sem kevesebb emiatt, azt viszont el kell ismer-
nünk, hogy az áldozat szerep ilyen formában tör-
ténő ábrázolása, az iránta érzett sajnálaton és szá-
nalmon túl, rendkívüli módon megnehezíti a vele 
való azonosulást vagy az indítékai pontosabb 
megértését. Elsősorban azért, mert a legtöbben 
ezzel - ebben a kérlelhetetlenül naturális formá-
ban pláne - nehezen nézünk szembe. Talán ez 
az egyik fő oka annak is, hogy eme kimondottan 
“kellemetlen” filmet sokan már a nyitó képsorok 
után elutasították, hiszen távolról sem egy csil-
lámporos hollywoodi blockbuster, nem az ame-
rikai álom, és a híres sztárgyár világának idealizá-
lására törekvő újabb szirupos eposz. Hanem épp 
egy, a kulisszák mögé kendőzetlenül bekémlelő, 
az alá és fölérendeltséget, a megaláztatásokat és 
abúzust cenzúra nélkül az arcunkba vágó, radiká-
lis művészfilm, mely pont nem arról a Hollywood-
ról szól, és pont nem azt a képet sugallja, amit 
Hollywood saját magáról szeretne mutatni. 

Nyilván nem lehet nem belehallani ebbe a kö-
zelmúlt me too-mozgalmának felhangjait, a Har-
vey Weinstein ügyet - ami már önmagában meg-
osztó - de alaposabb utánaolvasást követően az 
is világossá válik, hogy a valóságban Marilyn há-
nyattatásai nemhogy nem eltúlzottak a filmben, 
hanem Hollywood sötétebb bugyrait vizsgálva 
mondhatni mindennaposnak tekinthetők - a kor-
szakot vizsgálva legalábbis. Ha valakit bővebben 
érdekel, elég mondjuk Fatty Arbuckle és Virginia 
Rappe ügyének utánaolvasni, nem beszélve a vi-
lághírű Hitchcock film, a Madarak főszereplőjé-
nek, Tippi Hedren-nek életútjáról - akinek a filmet 

követően azért tört derékba a karrierje, mert a 
filmiparban igen nagy hatalomnak örvendő Hitch-
cock szexuális közeledését visszautasította. 

A Szöszi Andrew Dominik író/rendező mun-
kája, melyet Joyce Carol Oates fiktív regénye 
alapján rendezett. A regény alapvetően törté-
nelmi tényeket vonultat fel, de esetenként nem 
mellőzi a szubjektív megközelítést sem. A majd 
3 órás, nagyformátumú mozi végighalad Marilyn 
Monroe életének főbb állomásain, kezdve mind-
járt a bántalmazó, labilis, és gyógyszer- valamint 
alkoholfüggő édesanyjával töltött első pár évvel. 
A kis Marilynt a kiváló gyerekszínész, Lily Fisher 
alakítja. 

A rendező a film során gyakran ugrál az időben, 
és folyamatosan változtatja a képarányokat is, vala-
mint a fényképezési és fényelési stílust: a kontrasz-
tos fekete-fehértől a színpompás Technicolorig, a 
4:3-mas tv képkivágástól a mozis szélesvászonig 
szinte minden verzió és kombináció szerepel: más 
kérdés, hogy nem teljesen egyértelműnek, és ta-
lán néhol öncélúnak hat ez a megoldás, és inkább 
látványbéli, mint tartalmi okokat sejtet. 

Az mindenképpen a film erényei közé tartozik, 
hogy a látványvilága elképesztően pontos és kor-
hű. Mintha a Marilynről készült híres, és világszer-
te ismert fotókat látnánk mozgóképen. Ehhez az 
is hozzájárul, hogy a Marilynt alakító, dicséretes 
teljesítményt nyújtó színésznő, Ana de Armas a ki-
váló sminkesek munkáját sem alábecsülendő - a 
film nagyrészében a megszólalásig hasonlít Mon-
roe-ra. Külön dicséretet érdemel Chayse Irvin 
operatőri munkája, valamint Nick Cave és Warren 
Ellis filmzenéje is, ami a fent említett képi világgal 
egyetemben egy esetenként David Lynch-re ha-
jazó, álomszerű és impresszionista miliőt teremt. 

A filmben - és talán ez a mű leginkább táma-
dott mozzanata, szigorúbban véve hibája - Ma-
rilyn Monroe egyértelműen és kizárólag áldozat, 
egy törékeny angyal, aki mindvégig egy apafigu-
rát keres, valamint görcsösen próbál kapcsolatot 
létesíteni az időközben elmegyógyintézetbe ke-
rült anyjával is, de általában minden ilyen kísérle-
tét kudarc követi. Monroe alakja itt a férfiak által 
kihasznált, megalázott, és eldobott, tárgyiasított 
szexbombáé, aki látszólag saját női eszközeivel 
sincs tisztában, vagy nem ismeri fel, és használ-
ja tudatosan azokat - talán attól a kivételtől elte-
kintve, amikor kiderül számára, hogy egy mel-
lékszereplő nagyobb gázsit kap nála, és ez ellen 
fellázad, majd sikerrel kiharcolja az őt megillető 
részesedést. 
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A film ettől eltekintve kissé egyoldalúan, és 
elnagyoltan ábrázolja Marilyn valódi személyisé-
gét, és habár a korabeli hollywoodi viszonyokból 
kiindulva az áldozat szerep is kétségkívül valós és 
hiteles, azt mindenképp el kell fogadni a kritiku-
soktól, hogy talán nem elég árnyalt a kép. Oates 
könyve szintúgy ezen a nyomvonalon halad, de 
hozzá kell tenni, hogy a könyv bevezetőjében a 
kritikus, Elaine Showalter legalább azt is kihang-
súlyozta, miszerint Monroe sokkal több volt, mint 
áldozat.

A „Szöszi” író-rendezője, Andrew Dominik 
azonban, úgy tűnik, nem olvasta ezt a részt, vagy 
nem tulajdonított neki különösebb jelentőséget. 
Norma Jeane e filmben valóban szinte csak áldo-
zat: hiába nő a hírneve, és ezáltal a befolyása is, 
újra és újra rosszul bánnak vele, még azok is, akik 
azt állítják, hogy szeretik. Ő a férfiak prédája, rivá-
lis nők állandó céltáblája, aki félszeg mosolyával 
sodródik és botorkál egy olyan életen keresztül, 
amelyet soha nem érez a sajátjának.

A számos róla szóló könyvet olvasva azonban 
egy ennél jóval összetettebb kép rajzolódik elénk: 
a film elhallgatja, vagy csak futólag villantja meg 
Marilyn intelligenciáját, (holott az őt naivának be-
állítani szándékozó producerek és újságírók róla 
festett képével ellentétben Marilyn a magánéle-
tében intellektuális, olvasott, és a világirodalom-
ban jártas ember volt, melyre a filmben maximum 
egy Arthur Millerrel folytatott beszélgetés utal). A 
film nem hangsúlyozza ki a szellemességét, hoz-
záértését és szívósságát; a politika iránti érdek-
lődését, színésznőként végzett munkáját, vala-
mint szakmai ambícióinak valódi mélységét sem. 

(Többek között saját vállalatot is alapított, Marilyn 
Monroe Productions, Inc. néven) Úgy tűnik, mint-
ha Dominik nem nézett volna meg figyelmesen 
minden Marilyn Monroe-filmet, és teljesen el-
siklik Monroe ösztönös tehetsége, gesztusai, és 
kecsessége felett. Ő egy botladozó, önsorsrontó 
kiskacsát ábrázol szinte mindvégig, holott ez Ma-
rilyn esetében csak a teljes kép egy szelete. 

Ellenben - mielőtt még engednénk a filmet 
nagyrészben bíráló kritikusok kizárólagos véle-
ményének - fontos azt is kihangsúlyozni, hogy a 
Monroe-t ért traumák, és a viharos, boldogtalan 
életútja távolról sem kitaláció. Ahogyan szintén 
biztos forrásból tudni, miszerint a hollywoodi 
nagykutyák többsége csinibabának, és ostobá-
nak bélyegezte, miközben pedig Monroe mindig 
is azt szerette volna elérni, hogy komoly színész-
nőnek tartsák, és a lelke miatt szeressék. Nem 
sokkal azután, hogy karrierje elindult, például 
megerőszakolta egy férfi, akire a film Mr. Z-ként 
hivatkozik, és jó eséllyel Darryl F. Zanuck szemé-
lyére utal, aki a 20th Century Fox stúdió teljhatal-
mú ura volt, ahol Monroe végül sztár lett.

A filmet leghangosabban bírálók szerint ezzel 
az egyoldalú áldozatszerepbe kényszerítéssel 
maga a film is “tovább bántalmazza” Monroe-t, 
ahogy oly sok férfi tette a filmikon tragikus, túl rö-
vid élete alatt. És még ha ez a vonal a leglénye-
gesebb is abból a szempontból, hogy tragikus 
véget ért életét megértsük, egyesek szemében a 
rendező ezzel őrjítő paradoxont teremt: elítéli azt 
a kegyetlenséget, amelyet a szupersztár 36 éves 
korában bekövetkezett haláláig elviselt, miköz-
ben egyben gyönyörködik is benne. 

Be kell ismerni, hogy a néhol a többség ízlé-
sének túlzottan naturális jelenetek, többek között 
a kényszerabortusz jelenet, valamint az az extrém 
közeli felvétel, amelyen egy kábítószerrel teletö-
mött Monroe éppen orálisan kényezteti Kennedy 
elnököt, (és nem önszántából), miközben az egy 
hotelszobában telefonál, szintén indokolatlannak 
tűnhetnek, és valószínűleg ezért kapott a film rit-
ka NC-17 minősítést. 

Ezek a vádak azonban, személy szerint úgy 
vélem eltörpülnek a film azon erényei mellett, 

miszerint ilyen bátran és formabontóan volt ké-
pes a témához nyúlni. A hollywoodi tobzódás, és 
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dekandencia jelen filmbéli ábrázolása szükséges 
és elengedhetetlen, hiszen így egy olyan bete-
kintést képes nyújtani, ahol a néző kvázi a szem-
fényvesztés, és a látszatvilág kulisszái mögé nyer 
betekintést - enélkül pedig csak Marilynt, az ikont 
láthatná, pontosan olyannak, amilyennek Holly-
wood láttatni akarta. 

Egy elképzelt szerelmi háromszög Charlie 
Chaplin Jr.-al (Xavier Samuel) és Edward G. Ro-
binson Jr.-al (Evan Williams) a móka és a vidám-
ság üdvözítő hangulatát kelti; 
ez a kapcsolat arra is megtanítja 
Norma Jeane-t, hogy elveszítse 
magát a tükörben, és megtalálja 
a híres személyiséget, akit a kül-
világnak bemutat majd: „Itt van, 
a varázsbarátod” – dorombolja 
„Cass” Chaplin, miközben hátul-
ról simogatja. Ekkor a rendező 
visszatér Norma Jeane arcához, 
aki saját tükörképéhez könyörög, 
hogy erőt varázsoljon. A karakter 
éles kettőssége bőséges teret ad 
De Armasnak, hogy megmutassa 
lenyűgöző kisugárzását és precíz 
technikáját.

Dominik zsenális képekkel 
ábrázolja azt is, hogyan válik a 
stúdió által megteremtett szőke 
ciklon Monroe árucikké. Ilyen például a „Valaki 
forrón szereti” premierjének rikító lassított fel-
vétele, ahol falánk férfiak hordái sorakoznak a 
járdán Marilyn érkezése előtt, és eszeveszetten 
skandálják a nevét, szemük és szájuk óriásira tor-
zul, olyan hatást keltve mintha le akarnák nyelni. 
Hasonlóan elidőzik a „The Seven Year Itch” híres 
metrórácsos pillanatának ábrázolásában, ahol 
Marilyn híressé vált, ikonikus ruhája gomolyog 
körülötte, miközben kuncog és mosolyog a tö-
megnek és a kameráknak. 

Marilyn - a boldogtalanságából való kiutat - a 
házasságaiban látta, de sajnos ezek a kapcsola-
tok is zátonyra futottak idővel.  A New York Yan-
kees legendája, Joe DiMaggio (Bobby Canna-
vale) tisztességes és gyengéd férjnek tűnik, amíg 
irányítóvá és erőszakossá nem válik. Következő 
férje, Arthur Miller drámaíró (a zseniális Adrien 
Brody alakításában) türelmes és kedves, de érzel-
mileg távolságtartó. 

Marilyn „Apunak” nevezi ezeket a férfiakat, ab-
ban a reményben, hogy betöltik elveszett apja 

szerepét, akit soha nem ismert, de kétségbeeset-
ten vágyott rá.

A „Szöszi” valójában erősebb a szelídebb 
közjátékaiban – amikor Marilyn és Arthur Miller 
évődve kergetik egymást a tengerparton, vagy 
ölelkeznek és csókolóznak az aranyló, csillogó 
napfényben. – Jó kislányod vagyok, apa? – kérde-
zi Marilyn, férje jóváhagyását keresve. De persze 
itt sem lehet boldog. Minden örömteli pillanata 
szomorúsággal jár, mert tudjuk, hogyan végződik 
ez a történet.

Hollywood mindig is felfalta a sajátjait, beleért-
ve a halottait is. - írta a filmet elmarasztaló egyik 
neves kritikus - Tekintettel arra, hogy az iparág 
mindig is szeretett filmeket készíteni saját gé-
pezetéről, nem meglepő, hogy szeret filmeket 
készíteni áldozatairól és mártírjairól is. Három 
évvel ezelőtt a „Judy” című életrajzi filmben Re-
née Zellweger játszotta Judy Garlandot zaklatott 
élete vége felé. 

A film legfőbb hibájának azt tartják, hogy Do-
minik végül arra a szerepre redukálja Marilynt – 
az istennő, a szexbomba, a pinup girl, az áru –, 
amelyet úgy tűnik, ő is kritizálni próbál. Továbbá 
a naturális megközelítésre hivatkozva, miszerint 
Dominik “annyira fent van Marilyn Monroe hü-
velyében” e filmben, hogy nem látja lényének a 
többi részét, ez pedig a szemükben groteszk, és 
helytelen megközelítés. 

A film ebből a szempontból összességében 
valóban inkább Marilyn áldozat szerepére, mint-
sem az erényeire fókuszál, de ez ebből a szem-
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szögből nézve éppen hogy távol áll az abúzustól, 
mint alkotói céltól: ugyanis véleményem szerint 
valahol magyarázatot ad a miértekre, és igazsá-
got is szolgáltat nemcsak Marilyn Monroe-nak, 
hanem a korszak számos egyéb hasonlóan tragi-
kus életutat bejárt szereplőjének.

A film egyik hatalmas erénye, és talán bizo-
nyíték a fentiekre az is, hogy teljesen, szinte a 
tudathasadás mértékéig különválasztja a fősze-
replő belső lényét, Norma Jeane-t, az esendő, 
naiv, szeretetéhes, érzelmileg sérült, és kétség-
beesett lányt, a filmstúdió által kreált Marilyn 
Monroe alakjától. A film mindvégig az ezen két 
entitás közti ellentétet hangsúlyozza. Ha szembe 
helyezzük ezt azzal az elnagyolt, a belső vívódást 
és a valós személyiséget épphogy csak felskic-
celő ábrázolásmóddal, amivel a kereskedelmi 
kockázatot alig vállaló Elvis eposz operált, már-
is láthatjuk, hogy itt egy rendkívül bátor filmmel 
van dolgunk, amely valóban nem feltétlenül volt 
tekintettel a mítoszra. Pontosabban a csillogó fel-
szín mögé nemcsak bepislantott, hanem éppen 

azt akarta megmutatni, mi van a sebek alatt és a 
reflektorfény mögött. 

Ha valaki szórakozást, csillogást, némi intrikát 
és drámát keres - mindezt persze a Hollywoodi 
álomgyár, majdhogynem a McDonald’s gyorsét-
teremlánc mesterien kidolgozott receptúráihoz 
hasonlítható módon óvatos, és kimért adagolásá-
ban - ezzel a filmmel gyaníthatóan rossz lóra tesz. 
Ez a mozi ugyanis finoman szólva sem a glitter-flit-
ter, a rivaldafény, és a talmi csillogás eszköztárával 
operál, hanem lemegy egyenesen a testnedvek 
szintjéig, talán ezért nevezik némileg rosszindu-
latúan áldozatpornónak. A kérdés itt már csak az, 
hogy nézőként mire vagyunk kíváncsiak, mennyi-
re akarjuk megérteni, ha nem is feltétlenül Mon-
roe-t, hanem a kort, és a körülményeket, amelybe 
beleszületett, és ami nem csak őt, de számos pá-
lyatársa életét meghatározta, még ha a bennünk 
élő elnéző illúziókhoz ragaszkodva erről nem is 
akarunk tudomást venni, mert ez a szembesülés 
túl fájdalmas, és illúzióromboló volna. 
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GÜRTLER SZILVIA

Imádok olvasni
És imádok könyvtárba járni

Régen őrült módjára gyűjtöttem a könyveket. Bármi, amit megláttam és érdekelt, az a köny-
vespolcunkon landolt. Bújtam az antikváriumokat, és izgatottság töltött el, amikor valami kincs-
re, számomra érdekes olvasmányra bukkantam. Az is elég volt, ha úgy gondoltam, hogy egy 
klasszikusnak helye van a házi könyvtárunkban, máris megvettem a könyvet.

Aztán egyszer rádöbbentem, hogy tulajdon-
képpen alig-alig olvasok el ezekből a „kincsek-
ből” valamit. Szépen mutatnak a polcon, minden-
ki megdicséri a szép nagy könyvkészletünket, a 
könyvek pedig csak porosodnak a polcon. 

Az is szembetűnővé vált, hogy egy-egy könyvet 
mindössze egyszer, maximum kétszer olvasunk el. 
Akkor mi értelme a gyűjtésnek? - tettem fel ma-
gamnak a kérdést. Miért ez a nagy szenvedély? 

Ekkor történt, hogy rákaptam a könyvtárba 
járásra. Elkezdtem olyan íróktól olvasni, akik tör-
ténetei megfogtak. Már nem volt érdekes, hogy 
klasszikus vagy sem, sőt, éppen az volt érdekes, 
aki új, aki frissességet hoz az írásaival. 

Sokszor azért nem vettem meg előzőleg egy 
könyvet, mert semmit nem tudtam a szerzőről. 
Ez gyökeresen megváltozott a könyvtárak által. 
Bátran, magabiztosan nyúltam új szerzők felé is a 
polcokon és kísérleteztem. 

Kockázat nem volt, hiszen, ha mégsem tetszett 
valami, akkor egyszerűen félretettem, és mikor 
újra mentem a könyvtárba, másikra cseréltem. Ezt 
a könyvesboltban vásárolt könyv esetében azért 
elég bajos megtenni. Én pedig úgy éreztem, 
hogy a biztonságra – lásd ismert szerzőre, vagy 
címre – való törekvés elveszi az új megismerésé-
nek lehetőségét. 
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Micsoda kincsekre leltem azáltal, hogy meg-
engedtem magamnak új választásokat! 10-15 
évvel ezelőtt olvasott könyvek is beugranak, még 
arra is emlékszem, hogy melyik könyvtárból, me-
lyik polcról vettem le ezeket a műremekeket. 

Habzsoltam az újat. A gyűjtő-szenvedélyem 
továbbra is megmutatkozott, volt, hogy több 
könyvtárból együttesen 10-15 könyv volt nálam 
egyidőben. Ebben azért a párom könyvei is ben-
ne voltak, mégis 6-8 könyv rendszeresen az én 
választásom volt. 

Ezeket a könyveket viszont el is olvastam. Tud-
tam, hogy határidőre kell visszajuttatnom őket a 
könyvtárba, ezért, ha érdekelt a történet – márpe-
dig azért választottam, mert érdekelt -, akkor ha-
mar a könyv végére kellett érnem, hogy időben 
vissza tudjam vinni. 

Ennek a rendszernek a hatására heti 1-2 könyv-
ben stabilizálódott az olvasási ritmusom. Nem 
volt elfekvő könyv, nem volt olvasatlan könyv. Ma-
radt az öröm és az izgalom, hogy milyen új írót, új 
stílust, izgalmas történetvezetést fedezek fel ma-
gamnak újonnan. 

Egy idő után hozzá sem nyúltunk a könyves-
polcainkon sorakozó könyvekhez, annyira sze-
rettük a könyvtárból kölcsönzötteket. Ekkor úgy 
döntöttem, ideje megszabadulni a felhalmozott, 
valaha kincsnek gondolt, mára már szinte kolonc-
cá vált könyvektől. Bedobozoltuk őket, és több 
fuvarral elvittük a közeli antikváriumba. A végére 

már ajándékként hagytuk ott, boldogan, hogy 
másnak örömet szerzünk vele. 

Maradt otthon még néhány kedvenc, amiről 
tudtuk, hogy biztosan kézbe vesszük újra és újra. 
A többi pedig azóta is a könyvtárból kerül az éj-
jeliszekrényünkre. 

Imádjuk a könyvtárba járást is. Van annak va-
lami különleges hangulata, amikor betérünk egy-
egy csendesebb könyvtárba, és rászánjuk az időt 
a válogatásra. Segítőkész könyvtárosok, könyvaján-
lások, esetenként egyéb programok teszik élveze-

tessé ezt az időtöl-
tést. Sőt: van olyan 
barátom, aki iro-
dának használja a 
könyvtárat. Bemegy 
reggel, és délutánig 
ott olvas, jegyzetel, 
készíti a saját tan-
anyagait. Élvezi a 
csendet, a könyvtár 
ódon hangulatát, és 
a szépséges épület 
atmoszféráját. 

Külön hétköznap 
délutáni, vagy hét-
végi program lehet 
egy-egy könyvtár 
m e g l á t o g a t á s a . 
Gyerekeknek, fel-
nőtteknek egyaránt 

élményt nyújt. Nálunk a gyermekek is rákaptak 
a könyvtárak ízére, és nagy boldogsággal látom, 
hogy az unokáimat is viszik és szoktatják rá a 
könyvtár-járásra. 

Az öröm mellett természetesen anyagi vonza-
ta is van annak, ha vásárlás helyett könyvtárból 
kölcsönzünk. Éves szinten több tízezer, akár száz-
ezres nagyságrendek is megtakaríthatóak azáltal, 
hogy okosan, tervezetten olvasol. 

Mondom ezt úgy, hogy magam is író-féle va-
gyok, több könyvvel a hátam mögött. Ezeket is 
megtaláljátok majd a könyvtárakban, amint papír 
alapon is nyomtatásra kerülnek. Mert a legfonto-
sabb, hogy mindenkihez eljusson a gondolat, az 
élmény, és mindenki számára elérhető legyen az 
olvasás öröme. 

Egyéb hasznos megtakarítási tippeket itt ta-
lálsz: https://youtu.be/D6HtFbZvhOk

https://youtu.be/D6HtFbZvhOk
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GÓDOR ANITA

Kézen fog 
            és elvezet 

Igen, létezik ilyen hely. 

Ez a hely a színház, ahol minden este varázslat 
vagy gyomros vár. 

Gyökereiben változtak meg a színházba járási 
szokásaink 2020 tavasza óta. Nem a megnézett 
előadások számának csökkenésére gondolok, 
hanem arra, hogy egyszerűen annyi negatív im-
pulzus ér nap, mint nap, hogy -végig nézve az 
excelt- azt a következtetést vontam le, hogy a 
dráma teljesen eltűnt a listánkról, és hétről hétre 
csak és kizárólag musical, vagy vígjáték az, ami 
miatt elindulunk. 

Az utolsó gyomros talán az Árvák című darab 
volt a Radnóti Színház Tesla Laborban. Emlék-

szem utána napokig „dolgozott bennem” a tör-
ténet. Kiszámíthatatlanul volt izgalmas és lebilin-
cselő. Szélsőséges, a normális emberhez méltó 
viselkedéssel, erkölccsel összeegyeztethetetlen, 
mégis hihetetlen, hogy telnek a percek és azt ve-
szed észre, hogy képes lettél azonosulni a gyilkos 
karakterrel. 

Az ő fájdalma, meg nem értettsége, gyűlölete 
egycsapásra lesz a miénk, nézőké. Bármennyire 
áll távol tőlünk az agresszió, empátiával tudunk 
fordulni a probléma felé, és kimondva vagy ki-
mondatlanul magunkban a jó megoldásokat ke-
ressük.

A színház a saját lelki állapotunk javítása mel-
lett tökéletesen alkalmas a társadalmi problé-

Létezik-e olyan hely, ahol csak külső szem-
lélői lehetünk egy történetnek, vagy, ha úgy 
akarjuk szerves részévé válhatunk a gondola-
taink által, ahol egyetérthetünk, vagy másképp 
gondolhatunk, ahol utána megbeszélhetjük, 

vagy csak emésztgethetjük csendben magunk-
ban az eseményeket. Bárhogy is teszünk, bár-
hogy is gondoljuk, megnyugtató végig a tudat, 
hogy másvalaki problémája, nem nekünk kell 
dönteni, nem rajtunk múlik majd a végkifejlet. 
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mákra való figyelemfelhívásra, az emberek ér-
zékenyítésére. Megadja a lehetőséget, hogy az 
ember párhuzamot vonjon, magára ismerjen, 
dönteni tudjon, és felelősséget vállaljon életének 
irányításában. Minden darab hatással van ránk, 
tükröt tart, melyben körvonalazódik a saját éle-
tünk, teljesen mindegy milyen életkorban, milyen 
élethelyzetben vagyunk.

Színházba járni élmény.

Még, ha mostanában úgy is érzem, hogy nem 
akarok gondolkodni, problémát megoldani, csak 
ülni és élvezni a darabot. Ha nem találok olyan 
újat, ami ezt nyújtaná, akkor biztosra megyek, és 
beülök újrázni.

Sokszor kérdezik, hogy lehet ugyanazt a dara-
bot újra és újra megnézni. Ilyet csak olyan kérdez, 
aki nem nézett még meg soha egy darabot két-
szer (vagy háromszor vagy tízszer vagy már kiszá-
molja, annyiszor).

A színház nem mozi, olyan még sose volt, 
hogy kétszer ugyanazt láttuk volna. A darab nem 
felvett mozgókép, bár a történet ugyanaz, a szí-
nész ember, a szereposztás változó, a technika 
időnként maga az ördög, így az előadás mindig 
más. Arról nem is beszélve, hogy a közönség 
sem ugyanaz, bár vannak olyan kisszínpadi előa-
dások, ahol eskü mindig ugyanazzal a 80-100 
emberrel találkozunk. 

Általánosításnak tűnhet, de nekem tény az is, 
hogy egy délelőtti vagy délutáni előadás soha 
nem olyan hangulatú, mint egy esti, a bemutatón 

megnézett darab ritkán olyan ütős, mint, amikor 
már játszák egy ideje, a szabadtéri előadások 
hangulata jó, de a nézőtér kialakítása sok helyen 
akkora távolságot generál, a színész és a néző kö-
zött, ami elvesz a varázsból. Mondjuk kevés kivé-
telt, de azért tudnék mondani, ami egész biztos 
életre szóló élmény marad a szerencséseknek, 
akik láthatták például Sopronban felszállni a he-
likoptert a Miss Saigon-ban, vagy a Szarvasi Vízi 
Színház Monte Cristo grófja közben égbe emel-
kedő hőlégballont.

Van olyan darab...
...amit meg kell nézni. Egyszer.
...amit meg kell nézni, még egyszer.
...amit meg kell nézni, időnként.
...amit meg kell nézni, minden hónapban (ha 

műsoron van).
...amit látni kell a másik szereposztással is.
...amit meg kell nézni megint az előző szereposz-

tással (hogy mégis úgy emlékezzünk rá).
...amit már régen láttunk, de jó volt.
...ami egy ideje már nem volt, és most újra, 

ezért muszáj látni.
...ami olyan jó, hogy már a szünetben azon 

gondolkodsz, mikor jössz legközelebb.
...amire egyből színház után (még a parkoló-

házban) veszel jegyet másnapra.
...ami teljesen rabul ejt.
...ami elvarázsol.
...ami elgondolkodtat.
...ami szórakoztat.
...ami miatt az ember képes leutazni Szegedre, 

Bajára, Kecskemétre, Győrbe, Veszprémbe vagy 
akár Salgótarjánba.
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Nekem a jó darab az - szóljon bármiről -, ami 
kikapcsol. Amikor nem agyalok. Semmin. Csak 
ülök, nézek és benne élek. 

Persze van olyan is, amikor mellé nyúlok, és 
olyan a darab...

...amit egyszer is sok végig ülni,

...ami untat,

...ami szörnyen vontatott,

...ami kívül esik az érdeklődési körömön,

...amire hónapokat várunk, mert azt olvastam, 
hogy... közben mégsem,

...ami alatt arra gondolok, hogy de jó, hogy 
nem ilyen minden előadás, mert többé sose ten-
ném be a lábam a színházba,

...amin elkalandozok, hogy vajon a lépcsőtolo-
gatók táncosok vagy berendezők a színpadon,

...ami alatt eszembe jut, hogy holnap reggelre 
bundáskenyeret ígértem, de otthon se kenyér, se 
bunda, és hazafele meg kéne állni a boltban...

Na ezek a nem újranézősek. 

Hát ezért nem is olvashattok tőlem kritikát. 
Nem tudnék objektív maradni. Ráadásul volt 
olyan darab, ami elsőre és másodikra nem tet-
szett. Harmadikra a másik szereposztással már 
nem utáltam annyira, de bárhol olvastam róla, 
mindenhol egekig magasztalták. 1 évvel a be-
mutató után valaki odaírt egy bejegyzés alá egy 
kommentet, amiben kifejtette a véleményét az 
általa látottakról és arról, hogy nem igazán érti, 
hogy tényleg csak ő ült végig háttal a moziban. 
Ő ugyanúgy látta, ahogy én, de mi voltunk a ki-
sebbség.

Hosszú pályafutásunk alatt, bár többször majd-
nem, de igazából egyetlen egyszer fordult elő, 
hogy hazajöttünk az első felvonás után. Végsőkig 
kitartunk, ha már rászántuk az estét, akkor meg-
adjuk az esélyt, hogy a végére jó legyen, és ha 
mégsem, akkor csak megtiszteljük az alkotókat és 
a befektetett munkát. Akkor is, ha az éppen ott 
nekünk nem jött át. 

Azoknak, akik kitartottak, és eljutottak a litánia 
ezen pontjáig természetesen ajánlok is valamit. 

1×3 néha 4 (One For The Pot) – Veres 1 Színház

Elhunyt cégtársa egyetlen örökösét, Billyt ke-
resi az idős, dúsgazdag Jonathan Hardcastle. 100 
ezer font a tét: ekkora összeget szándékozik Billy-

nek ajándékozni azzal a feltétellel, hogy a fiún kí-
vül ne jelentkezzen más örökös. Billy és ügyvédje 
egy születésnapi összejövetel kellős közepén je-

lennek meg a családi kastélyban. Ha azt hinnénk, 
hogy az örökség simán eljut a címzetthez, itt akár 
vége is lehetne a darabnak. Ha viszont arra tip-
pelünk, hogy nem Billy az egyetlen jelentkező, 
illetőleg nem Billy az egyetlen Billy, akkor köze-
lebb járunk a vígjátéki igazsághoz, mely az örök-
ség megszerzésének fordulatos, olykor az esze-
veszett ámokfutás határait súroló komédiája felé 
löki a megjósolhatatlan végkifejletet…

Novemberi előadások:
2022. november 3. GYŐR
2022. november 7. SZEKSZÁRD
2022. november 20. BUDAPEST RAM
2022. november 23. VÁC

További infok és jegyvásárlás: https://veres1z-
szinhaz.jegyx1.hu/kereses/eloadas

Színházi élményekben gazdag, csodás
novembert kívánok!

https://veres1szinhaz.jegyx1.hu/kereses/eloadas
https://veres1szinhaz.jegyx1.hu/kereses/eloadas
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https://www.kalandorkiralyno.com/
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