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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! 
Lélekben békés készülődést kívánok mindannyiuknak!

Jelen lapszámunk megjelenése előtt volt Advent első vasárnapja. 
Ráfordultunk a karácsony várásra, az ünnepi előkészületek már lélek-
ben és tettekben is beleszövődtek mindennapjainkba. Akármilyen év 
is van mögöttünk az ünnepi felkészülés van, akit örömteli várakozás-
sal, van, akit kételyekkel teli bizonytalansággal és van, akit szomorú-
sággal tölt el. Lehet beszélni a gazdasági helyzetről, az energiaárak-
ról, a szegénységről, melyek a tél átvészelését teszik nehezítetté. Ám 
ha ezeket kicsit félretesszük, mit jelent és jelképez az Advent? Advent 
(ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsony napját (de-
cember 25-ét) megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig számí-
tott időszak. A karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik, és 
vízkeresztig (január 6-ig) tart. Advent első vasárnapja, amely Szent 
András napjához legközelebb eső vasárnap, egyúttal az egyházi év 
kezdetét is jelenti. Advent első vasárnapja mindig november 27. és 
december 3. közé esik. Ez a nap három időszak kezdetét is jelenti: a 
keresztény egyházi év kezdetét, a karácsonyi ünnepkör kezdetét és 
természetesen az adventi időszak kezdetét. Az egyházi naptárban 
a hét vasárnappal kezdődik, így advent négy hete is a négy vasár-
napot követi. Az utolsó hét hossza lehet egy nap (amikor a negyedik 
vasárnap december 24-re esik) vagy akár egy teljes hét is (amikor 
az utolsó vasárnap december 18-a). December 24. az advent utolsó 
napja, még nem karácsony. Ennek megfelelően a régebbi egyházfe-
gyelemben ez még böjti nap volt, így a nap hagyományos ételei (pl. 
hal, mákos guba) is böjtösek. A sötétség beálltával fokozódik a vá-
rakozás, mely a Jézus Krisztus születését ünneplő éjszakai misével ér 
véget. Gyújtsuk meg békés lélekkel az adventi koszorú gyertyáit, hogy 
fényük, melegségük betöltse lényünket.

Címlap interjúnk alanya Barna Berni író, blogger, táncművész, alter-
natív terápiás segítő, tanító, anya, rák túlélő. Rengeteg címkével le-
hetne ellátni az életéből fakadó tulajdonságok, jellemzők, tevékeny-
ségek okán. Beszélgetésünk apropója november 18-án megjelent, 
harmadik könyve, a Nem a te hibád. Ennek a kötetnek apropóján be-
szélgettünk az életéről, a világlátásáról, az élethez, a túléléshez való 
hozzáállásáról és többek között arról, hogy mit ad az olvasónak a fris-
sen megjelent könyv. Hogyan segíti a mindenki életében felbukkanó 
kérdésekhez való hozzáállásban.

*****
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/


4    CsPM

TARTALOM
(INTERAKTÍV - BÖKJ A CIKK CÍMÉRE)

Üdvözlet az olvasónak >>>    3.
A klímaváltozás miatt egyre korábban költenek 
a madarak >>>   6.
Fontos mérsékelni a madarakat fenyegető 
veszélyeket >>> 8.
Válaszok a klímaváltozásra és 
az energiaválságra >>> 10.
RÖVID HÍREK, érdekességek >>> 12-13.
Konyhai energiatakarékossági tippek >>> 14.
TESLÁVAL KÖZÉP-ÁZSIÁBAN 2. rész >>>  16.
Decemberben nagyon közel kerül hozzánk 
a Mars >>>  20.
A cégek környezetvédelmi reklámüzeneteinek 
hitelességét vizsgálják >>>    22.
Véradásra biztatnak fiatal plakáttervező 
grafikusok >>>  24.
Hit. Remény. Öröm. Szeretet. >>>  27.
A nagy átverés 1. >>>     31.

AZ IMA HANGJA… >>>  40.
Halál utáni élet a védák szerint és mik vagy kik azok
az entitások? >>>   42.
A harmadik könyv és mögötte az élet - interjú 
Barna Bernivel>>>  46.
Tipikus magyar mentalitás (?) >>>   57.
Mi a te valóságod? Mi a te illúziód? Mivel vagy 
manipulálható? >>>   59.
Hogyan esik a mobiltelefon a wc-be? – avagy 
egy kis mobiletikett! >>>   62.

46

85

59

42



CsPM    5

KÖNYVTÁRI KALEIDOSZKÓP >>>  126.
KÖNYVTÁRI PROGRAMOK KARÁCSONY 
HAVÁRA >>>  130.
Azért olvasok… >>>  134.
December Télelő, Álom hava, Szentkarácsony 
hava >>>      135.
Nincsennek hatással a válságok 
a játékpiacra >>>   139.
Magyarország a középmezőnyben a mobilfizetések 
használatában>>>  141.

Mediáció mint varázs(latos) eszköz? >>>  65.
Hallgass meg >>>  73.
A transzgenerációs traumák hatásai - avagy 
hol kezdődik az ÉN életem? >>>   76.
Felismerés-morzsák a végtelenből... >>>  81.
Örökbefogadás – Hazaérkezés – a biztos 
kikötő >>>  82.
Egy új nézőpont a bántalmazó csoportokról - 
A bántalmazó csoportokban való megmaradás 
evolúciós okai >>>    85.
A rajongás lélektanának nyomában - Híres ember 
a fedélzeten! >>>  87.
LinkedIn az üzleti platform >>>  92.
Kibertámadások - A magyar cégek vezetői 
nincsenek felkészülve >>>  94.
Szociális bérlakások a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálattól >>>    95.
Azt beszélik a városban … Merre tovább, 
ingatlanpiac? >>>  96.

Ingatlan eladás „spiri” szemmel >>>  99.
5 lépés, hogy alkalmazottból vállalkozóvá 
válj >>>  104.
Te tudtad, hogy sorba kell állni 
a repülőgépedért? >>>  107.
SZÉLMALOMHARC, KULTÚRMISSZIÓ, VAGY MINDKETTŐ? 
- Egy underground fesztivál margójára >>> 114.
WOODSTOCK A KERTEMBEN - Filmajánló >>> 122.

31

126

76

65



6    CsPM

A klímaváltozás miatt egyre korábban lesz 
meleg, ezért a növények is korábban kezdenek 
virágozni, e jelenség pedig az ökoszisztémák táp-
lálkozási hálózatait követve végiggyűrűzik a fajok 
ökológiai kapcsolatrendszerén. A növényeket fo-
gyasztó állatoknak ugyanis alkalmazkodniuk kell 
az egyre korábban elérhető táplálékhoz, de a nö-
vényevőket követik az őket fogyasztó ragadozók 
is. Így erős kényszer alakul ki a láncolatban, hogy 
korábban kezdődjön a reprodukciós időszak.

„Azonban nem minden madárfaj reagál egy-
formán, számos tényező befolyásolhatja az egyes 
fajok alkalmazkodási képességét a klímaváltozás-
hoz, ami felboríthatja az évmilliók alatt stabilizáló-
dott ökológiai kapcsolatokat”.

A kutatók most megjelent közös tanulmányá-
ból kiderül, hogy e változások egyértelműen 

átalakítják sok száz világszerte honos madárfaj 
életét, hiszen ők is kénytelenek előrébb hozni a 
szaporodásukat. Az ornitológusok megfigyelték, 
hogy a tápláléknövények korábbi virágzásával 
párhuzamosan a költözőmadarak is előbb érkez-
nek meg telelőhelyeikről, majd hamarabb páro-
sodnak és költenek.

„Munkatársaimmal összesen 684 madárfajról 
gyűjtöttünk a költés időzítésére vonatkozó adato-
kat a szakirodalomból. Több mint 5500 különálló 
idősort találtunk arról, hogy a madarak az 1811 és 
2018 közötti időszakban mikor érkeztek a költő-
helyükre, mikor költöttek és mikor indultak útnak 
ősszel” - ismertette a kutatás részleteit Garamsze-
gi László Zsolt, az ELKH Ökológiai Kutatóközpont 
(ÖK) főigazgatója. 

A klímaváltozás miatt évtizedenként átlagosan két-három nappal korábban költenek a mada-
rak - derül ki az Ökológiai Kutatóközpont és a Milánói Egyetem közös kutatásából, amelyben 
az ökológusok csaknem 700 madárfaj költési adatait elemezték.

CZECZON

A klímaváltozás miatt egyre
korábban költenek a madarak
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„Azt vizsgáltuk, hogy a költés korábbi kezdése 
mennyire általános a fajok között és milyen kü-
lönbségeket fedezhetünk fel a fajcsoportok visel-
kedése között”.

Az adatelemzésből egyértelműen kiderült, 
hogy a költés előbbre tolódása általános jelen-
ség. Az eredmények azt mutatták, hogy a vizsgált 
fajok évtizedenként átlagosan két-három nappal 
korábban kezdenek költeni. Viszont nem minden 
faj reagál egyformán: vannak olyanok, amelyek-
nek költési viselkedését kevésbé befolyásolja az 
éghajlat átalakulása, másokéra viszont nagyon 
erőteljes hatást gyakorol. A fajok megóvása 
szempontjából elengedhetetlen az ezeket a kü-
lönbségeket meghatározó tényezők megértése. 

A kutatók megállapították, hogy a téli idősza-
kot is Európában töltő rezidens madarak ponto-
sabban tudják követni a növényzet - és ezáltal az 
elérhető táplálék - változásait, így e fajok költése 
még inkább előrébb tolódott az elmúlt évtize-
dekben, mint a vonuló fajoké.

Vannak olyan vándormadarak, amelyek egyre 
korábban indulnak vissza a telelőterületeikről, 
de ez nem tudatos döntés a részükről, hanem 
szelekciós folyamat. Az evolúció ugyanis azok-
nak az egyedeknek kedvez, amelyek korábban 
éreznek késztetést a visszaindulásra, hiszen így 
sikeresebben szaporodnak. Ha a költőterületen 
korábban köszönt be a tavasz, akkor a hamarabb 
indulók kerülnek előnybe. Így ők várhatóan sike-
resebben fognak szaporodni, és a korai indulást 
kiváltó gének elterjednek a populációban. Így 
idővel a madarak többsége egyre hamarabb 
vág neki a hazaútnak.

A növényevő vagy generalista (mindenevő) 
fajok rugalmasabban alkalmazkodnak a táplá-
lékforrások szezonális eloszlásához, így költési 
idejük kezdetét előrébb tudják hozni. Ennek oka, 
hogy hatékonyan találnak alternatív élelemfor-
rást a szűkösebb kora tavaszi kínálatban is, így 
nagyobb sikerrel tudják kiaknázni a hamarabb 
ébredő természet adta lehetőségeket. A speci-
alista és a ragadozó életmódot folytató fajok vi-
szont nem képesek olyan rugalmasan reagálni a 
természet változásaira. Ha az éghajlati változások 
miatt kevésbé férnek hozzá a megszokott táplá-
lékukhoz, akkor ők nagyobb veszélybe kerülnek, 
mint a sokféle eleség közül választani képes ge-
neralisták.

A kutatók azt találták, 
annak ellenére, hogy a ma-
darak korai költéskezdése 
a klímaváltozásra adott ál-
talános válasznak tekinthe-
tő, ez nem jár együtt azzal, 
hogy a költési szezont ko-
rábban is fejezik be. Vagyis 
összességében megnyúlik 
a költési időszak, hiszen az 
éghajlat megváltozásával 
a hűvösebb klímájú vidé-
keken is egyre hosszabb 
ideig alkalmas számukra az 
időjárás.

„Az ökoszisztémák táp-
lálkozási hálózataiban min-

den fajnak alkalmazkodnia kell a többi faj és a 
környezeti tényezők változásaihoz. Az éghajlati át-
alakulásra először a növények reagálnak, majd eh-
hez alkalmazkodik az őket fogyasztó rovarközös-
ség, illetve más növényevő állatok. E hatás ezután 
kaszkádszerűen végighalad a teljes táplálkozási 
hálózaton. Az előnybe kerülő fajok fogyasztói is 
előnybe kerülnek, miközben zsákmányaik megfo-
gyatkozhatnak. Végső soron az egész ökosziszté-
ma működése átalakulhat, csakhogy a fajok eltérő 
mértékben képesek alkalmazkodni a megválto-
zott környezeti körülményekhez. Ez pedig zavart 
okozhat az egész rendszer működésében, így a 
korábban kialakult kapcsolatok ellehetetlenülhet-
nek, és új kapcsolatok alakulhatnak ki” - foglalta 
össze Garamszegi László Zsolt.

A vizsgálat eredményeit bemutató publikáció 
a Ecological Monographs című szakfolyóiratban 
jelent meg.
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Fontos mérsékelni

a madarakat fenyegető veszélyeket

A madárpusztulások egyik legfőbb oka a szabadvezetékek mentén történő áramü-
tés vagy ütközés, éppen ezért kiemelt jelentőségű a madarakat fenyegető veszélyek 
mérséklése, amely számos hazai madárfaj természetvédelmi helyzetén javít - jelentette 
ki Rácz András, az AM természetvédelemért felelős államtitkára.

Az államtitkár a konferencián elhangzott 
beszédében kiemelte, hogy a hazai madár-
védelem tekintetében az állami erőfeszítés 
- az Agrárminisztérium és a nemzeti parkok 
munkája - rendkívül fontos, azonban szük-
ség van a helybéliek, az önkormányzatok, a 
civil szervezetek és az áramszolgáltatók ösz-
szefogására is - írják a közleményben.

Rácz András hangsúlyozta, a madárvé-
delmi konferenciák hagyománya az Aka-
dálymentes Égbolt megállapodás kereté-
ben létrejött együttműködésre alapul. A 
szabadvezetékek által a madarakra kifejtett 
veszélyek csökkentése a hazai madárfajok 
természetvédelmi helyzetén javítva hozzá-
járul az Európai Unió Biodiverzitás Stratégi-
ájának célkitűzéseihez is. Ennek végrehajtá-

sához nélkülözhetetlen a széles társadalmi 
összefogás, hiszen a természetvédelmi ága-
zaton túl szükséges más ágazatok, a gazdál-
kodók, a helyhatóságok és a civilek támo-
gatása is - tette hozzá az államtitkár.

Rácz András a konferenciának otthont 
adó Tata városát rendkívül fontos helyszín-
nek jelölte meg madárvédelmi szempont-
ból, hiszen számos természetvédelmi - Natu-
ra 2000 hálózat részét képező, illetve kiemelt 
nemzetközi jelentőségű vizes élőhellyel 
- úgynevezett Ramsari területtel - rendelke-
zik. Ezen felül a vizes élőhelyek védelméért 
kifejtett tevékenység nemzetközi elismeré-
seként Tata a „Ramsari Város” címet is elnyer-
te - emlékeztetett az államtitkár a közlemény 
szerint.
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CZECZON

Válaszok a klímaváltozásra
és az energiaválságra

A közlemény szerint az Európai Unió Pho-
enix-projektje azt vizsgálja, milyen válaszokat 
adhatunk a klímaváltozás és az energetikai vál-
ság okozta kihívásokra. A kilenc országban zajló 
kezdeményezés egyetlen résztvevője a kelet-kö-
zép-európai térségben az SZTE, amely Szegeden 
és a Balaton régiójában végez kutatásokat.

A Phoenix-projekt célja az összes érintett ér-
dekeinek, hozzáállásának felmérése és megjele-
nítése. A kutatás feltárja, hogy az adott régió lako-
sai, döntéshozói és gazdasági szereplői mennyire 
nyitottak azokra a változásokra, amelyek az ener-
giaválság és a klímaváltozás kapcsán várhatóak. 
A tanulmány kilenc uniós ország konzorciumával, 
tizenegy régióban, különböző témakörökre fóku-
szálva gyűjti össze a véleményeket, és a jövőre 
vonatkozó ajánlásokat fogalmaz meg.

A kutatás első szakaszában a természeti kör-
nyezetben fellelhető lehetőségeket, a természeti 
kincsek megítélését, sebezhetőségét és felhasz-

nálási módjait vizsgálják. A munka egy bárki által 
kitölthető kérdőíves felméréssel, valamint célzott 
interjúkkal indult el.

A kutatók igyekeznek feltárni, hogy az egyes 
országokban a helyi társadalom milyen irányok-
ba szeretne fejlődni az energetika, a környezetvé-
delem és általában a fenntarthatóság területén. 
A magyarországi mintaterületeken két fókuszt ha-
tároztak meg: Szegeden az energetika, a geoter-
mikus energia és az alternatív fűtési módszerek, 
a Balaton térségében a helyi élelmiszer-termelés 
és -ellátás kerül a középpontba a felmérés során.

A cél a fenntartható jövő, a dekarbonizáció, az 
energetikai átállás több megújuló és kevesebb 
fosszilis energiafelhasználással, egy sokkal meg-
bízhatóbb, kiszámíthatóbb rendszer kialakítása. 
A több fázisból felépülő projekt végén a konkrét 
akciótervhez is felhasználható összegző értéke-
lést 2024 januárjában nyújtják be a kutatók az Eu-
rópai Unió döntéshozóinak.

A klímaváltozásra és az energiaválságra adott válaszokat vizsgáló nemzetközi kutatásban vesz 
részt egyetlen kelet-közép-európai intézményként a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) - tájé-
koztatott a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága.
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Hasznos eszközök a konyhában 

Hűtőhőmérő
A hűtő- és fagyasztó hőmérő az optimális hűtési 

hőmérséklet és fogyasztás beállításához szükséges.

Az ajánlott beállítás hűtő esetén 5°C fok, míg a mély-
hűtőnél -18°C. Ha lényegesen túlhűtjük a hűtőszek-
rényt, akár 5%-kal is nőhet a fogyasztása fokonként.

Az ideálishoz ké-
pest alacsonyabbra 
állított hűtőhőmérsék-
lettel nem növelhetjük 
meg az élelmiszerek 
tartósságát, csak ener-
giát pazarolunk vele. 
Ha pedig az ajánlottnál 
melegebbre állítjuk, akkor hiába takarékoskodunk az 
energiával, az ételek könnyebben megromlanak, ami 
nagyobb veszteséget okoz, mint amennyit megtaka-
rítunk a takarékoskodással. A hűtő hőmérsékletének 
rendszeres ellenőrzése segít abban, hogy mérsékel-
jük a fogyasztásunk, és ezzel energiát és pénzt taka-
rítsunk meg.

 
Kukta
A kuktával vagy egyéb nyomástartó gőzölő edény-

nyel való főzés lényegesen gyorsabb és energiahaté-
konyabb is, mint hagyo-
mányos társaikkal. Nem 
csak időt, de a főzés-
hez szükséges energia 
70%-át is megtakarít-
hatjuk így, ráadásul az 
ételek vitamintartalma 
és tápértéke is maga-
sabb marad.

 
Pároló edény
A pároló edényben készített ételek a hagyományos 

főzésnél kisebb energiaigényűek, mert az emeletes 
edényekben egyszerre akár több fogás is készíthető, 
ami jelentős idő- és energiamegtakarítást jelent. A pá-
rolt ételek egészségesebbek is, mivel nem szükséges 
zsiradék hozzájuk és a párolás során magasabb marad 
a vitamintartalmuk is.

MIVEL CSÖKKEN LEGINKÁBB
A LÁBNYOMUNK?

A klímatudatos, másfélfokos életmód kap-
csán a konyhában a következők a legfonto-
sabb változtatni valók:

Csökkentsük a konyhai gépek számát, és iktas-
suk ki a legnagyobb fogyasztókat.

Minimalizáljuk az élelmiszerhulladék mennyi-
ségét.

Fokozatosan térjünk át növényi alapú étrend-
re! Azaz:

- Tartsunk heti rendszerességgel hús- és tejter-
mék mentes napokat;

- Próbáljuk ki a vegetáriánus vagy vegán ét-
kezést, akár csak bizonyos napokra, hetekre,                               
hónapokra, de ezt rendszeresen tegyük!

Helyi, szezonális és bio élelmiszereket válasz-
szunk!

- Próbáljunk ki egy helyi vagy közeli doboz- 
vagy kosárrendszert, sokat segít ebben.

Csapvizet igyunk mindenféle palackozott ita-
lok helyett.

Ne együk túl magunkat: annyit együnk, ameny-
nyi egészséges.

RÖVID HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK
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Fogyasztáscsökkentő tippek

Lefekvés előtt, és ha elutazunk pár napra 
vagy hosszabb időre, járjuk sorra otthonunk 
helyiségeit, és kapcsoljuk le azokat a készen-
létben lévő berendezéseket, amelyekre éjszaka 
nincs szükségünk.

Mindig húzzuk ki a különböző töltőket a háló-
zatból, amikor nem használjuk, mert akkor is fo-
gyaszthatnak, amikor csak magukban kapcsolód-
nak a hálózathoz.

Amit még megtehetünk a konyhában

A konyha karbon-lábnyomához számíthatjuk 
az ott készített ételek lábnyomát is. És természe-
tesen nagyon nem mindegy, hogy mit eszünk!

1 kg bárányhús előállítása 39,2 kg CO2-dal 
egyenértékű üvegházhatást okozó gáz keletke-
zésével jár, 1 kg marhahús esetében 27 kg CO2 
kerül a légkörbe, míg az 1 kg sajt 13,5 kg CO2-ki-
bocsátást jelent.

 
Csökkentsük ételeink karbon-lábnyomát!
Válasszunk helyi és szezonális termékeket, ke-

rüljük a sok csomagolást, csökkentsük a hús- és 
tejtermékek arányát étrendünkben, de legfőképp 
együnk meg mindent, amit megveszünk, ne ter-
meljünk élelmiszerhulladékot!

RÖVID HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK

Ha van tévés dekóderünk, azaz set-top-bo-
xunk, áramtalanítsuk, mikor nem vagyunk ott-
hon. Ez az egyik legtöbbet fogyasztó, jellemzően 
készenlétben várakozó berendezés (készenléti 
teljesítmény: 15-20W), amellyel 2021-ben Ma-
gyarországon nagyjából 2,9 millió háztartás ren-
delkezett!

Ellenőrizzük elektromos eszközeinket (vagy a 
gépek műszaki leírását), van-e bennük transzfor-
mátor. Ezek az eszköz kikapcsolt állapotában is 
fogyaszthatnak, ezért, ha bizonytalanok vagyunk, 
inkább kapcsoljuk ki őket. Leggyakrabban főleg 
halogén lámpák, nyomtatók, szkennerek, vezeték 
nélküli telefonok, babamonitorok, játékkonzolok 
tartalmaznak ilyen alkatrészt.

Járjunk utána számítógépünk és monitorunk 
energiagazdálkodási lehetőségeinek, és állítsuk 
be, hogy igényeinkhez igazodva, ám mégis ener-
giatakarékosan üzemeltethessük őket.
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Főzés

Amikor csak lehet, használ-
junk kuktát vagy egyéb nyomás-
tartó gőzölő edényt, a főzéshez 
szükséges energia akár 70%-át 
megtakaríthatjuk így.

A főzési idő csökkentése, és 
a hőveszteség elkerülése érde-
kében használjunk méretben 
egyező fedőt a fazekakon, lábo-
sokon.

Ügyeljünk rá, hogy megfele-
lő méretű edényt használjunk 
- a főzőlap vagy gázrózsa mére-
te mindig illeszkedjen a főzőe-
dény méretéhez.

Használjunk „emeletes” 
edényt: így egyszerre több ételt 
vagy akár fogást is elkészíthetünk.

Kapcsoljuk ki a sütőt 5 perc-
cel a sütési idő vége előtt, és 
használjuk a maradék hőt az étel 
elkészítésének befejezéséhez.

Tartsuk tisztán a gázégőket, 
és a sütő ablakát is.

Étrendünkbe iktassunk be 
nyers vagy kevés főzést/sütést 
igénylő ételeket is.

A zöldséget és a gyümölcsöt 
csöpögtető edény segítségével, 
álló vízben mossuk. Ha lehet, 
egy tálat használva, így a mosó-
vizet másra is felhasználhatjuk, 
pl. szobanövények öntözésére. 

Hűtő, fagyasztó beállítása, 
karbantartása

A konyhai gépek közül a hű-
tőszekrény a hét minden napján 
24 órában üzemel, fogyasztja 
az energiát, ezért figyeljünk rá, 
hogy ne legyen nagyobb hű-
tőnk, mint amekkorára szüksé-
günk van.

Fordítsunk figyelmet a meg-
felelő hőfok beállítására is 
(hűtő: 5°C, fagyasztó: -18°C), és 
ezt rendszeresen ellenőrizzük 
hűtőhőmérővel. Ha túl alacsony 
a hőmérséklet, fokonként kb. 
5%-kal nő a fogyasztás.

Konyhai
energiatakarékossági tippek
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Ha lehet, ne állítsuk a hűtőt 
radiátor, tűzhely vagy mosoga-
tógép mellé, ne legyen alatta 
padlófűtés, és ne érje közvetlen 

napsütés sem, mert ez is növeli 
a gép fogyasztását.

A hűtő hátán lévő kondenzá-
ciós rácsot tartsuk tisztán a ha-
tékony légcsere érdekében. Ha 
ezt elmulasztjuk, a felhasznált 
energia akár 30%-a is elveszhet!

A mélyhűtő ládák vagy szek-
rények a háztartás legnagyobb 
áramfogyasztói közé tartoznak. 
Mérjük le fogyasztásukat és 
fontoljuk meg, biztosan szük-
ségünk van-e rájuk? Ha nem 
tudjuk ki teljesen kihasználni, 
osztozzunk a hűtőládán család-
tagjainkkal, barátainkkal!

Olvasszuk le rendszeresen a 
fagyasztót, hogy megkíméljük a 
túlterheléstől.

Hűtés

Használjuk ki a hűtő teljes 
kapacitását, de csak annyira le-
gyen tele, hogy az ajtót be le-
hessen csukni, a levegő tudjon 
keringeni.

A folyadékokat mindig lefed-
ve tegyük a hűtőszekrénybe, kü-
lönben párolognak és túlterhel-
hetik a kompresszort.

Ne tegyünk meleg ételt a hű-
tőbe, mert a készüléknek töb-
bet kell dolgoznia, hogy újra 
lehűljön.

Ne nyitogassuk feleslegesen, 
illetve semmi esetre se hagyjuk 
nyitva az ajtót.

Mosogatás

Ha mosogatógépünk van, 
csak akkor indítsuk el, ha tele 
tudjuk pakolni, és használjunk 
Eco programot (vagy mérjük le, 
melyik program fogyaszt keve-
sebbet).

Kapcsoljuk ki a mosogatógé-
pet a szárítás megkezdése előtt, 
és az ajtót kinyitva a forró edé-
nyeket hagyjuk a levegőn ter-
mészetesen megszáradni. Ezzel 
akár 15-50%-kal is csökkenhet 
a mosogatás energiaigénye 
(géptől függően).

Ha nincs mosogatógépünk, 
gyűjtsük össze a mosandókat, 
és egyszerre, állóvízben moso-
gassunk és öblítsünk. Az edé-
nyek öblítővizét használjuk fel 
pl. öntözésre, felmosásra vagy a 
WC öblítésére.

Extra-tipp: egytálcás moso-
gatónkat lavórral, műanyag tál-
lal egészíthetjük ki az öblítéshez 

(ld. kép a GreenDependent iro-
dájából).

További konyhai eszközök

A vízforraló sok energiát 
használ, ezért csak annyi vizet 
forraljunk, amennyi kell! Egy eu-
rópai átlag napi 1 liter vizet for-
ral fel feleslegesen.

Amit lehet, kézi erővel old-
junk meg. (pl.: morzsaporszí-
vózás helyett rázzuk ki a terítőt 
és söpörjünk fel, a kenyeret ne 
elektromos késsel vágjuk).

Használjunk a konyhában is 
helyi világítást.

Ha új konyhai eszközt válasz-
tunk, energiatakarékosat keres-
sünk.

Vizes tippek

Ha szeretünk hideg vizet 
inni, tartsunk egy üveggel a 
hűtőben, ahelyett, hogy hosz-
szan folyatnánk a csapot a hi-
deg vízért.

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

Ha nincs lehetőségünk 
másként, csak folyó vízben 
mosogatni, fontoljuk meg a 
konyhai csaptelepek víztaka-
rékos csapokkal, betétekkel 
való felszerelését, így csök-
kenthetjük vízszámlánkat.

l
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TESLÁVAL KÖZÉP-ÁZSIÁBAN
2. rész

TÚRANAPLÓ, KALANDOK, EMBEREK

Sorozatunk előző darabjában szó volt egy kis szubjektív bevezetőről. Itt kicsit kiélhettem magam 
verbálisan a téma iránt, vonzalmam és érdeklődésem az elektromos autózás felé nem hogy csökkent, 
vagy megtorpant volna, hanem egyenesen közel a triplájára nőtt, és ez jó. Hiába a benzin- és olajlobbi, 
még mindig úgy érzem, hogy az elektromos autózás egy kiváló irány, a töltőállomások építése és üze-
meltetése még mindig – sőt egyre jobban – kitűnő és tökéletes beruházás – befektetés. A jövő zöld, ez 
is alaptézis maradt. Amit a pénzügyi szektorban a kriptovaluta, azt az autós szektorban az elektromos 
autózás jelenti. Jövőbe mutató, kézenfekvő, tökéletes megoldás valamire, amit sajnos az emberiség 
nagy része még nem fogott fel teljesen, pedig ideje lenne, mielőtt késő lesz. Persze mindennek van 
árnyoldala is, de nem hinném, hogy a megújuló energia használata károsabb lenne, mint a földgáz és 
kőolaj Föld Anyánkból való kiszipolyozása. Amúgy meg, 50 év múlva minden eszköz a nap energiájával 
fog menni, a jövő autóján talán kerék sem lesz és repülni is fog. De ez egy másik történet.

NAGY ZOLTÁN

NYERS TAMÁS ÉS BOLAT
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Kicsit visszahuppanva a mostani valóság talajá-
ra, következzen egy kicsit részletesebb írás arról, 
amiről ez a cikk valójában szól. Előzőleg sort kerí-
tettünk arra, hogy bemutassuk, kiről, miről van szó, 
egy kicsit belerázódtunk a témába. Nyers Tamás 
október elején elindult a két hónaposra és 18.000 
km-re tervezett, ázsiai körútjára egy Teslával. A cél-

ja az volt, hogy felhívja a figyelmet az elektromos 
autózásra, valamint felmérje egy ilyen körúton, 
hogy milyen töltő ellátottsággal rendelkeznek az 
útvonalán szereplő országok, városok. Gondok is 
adódtak, de mindig sikerült megoldást találni és 
töretlenül haladt a tervek szerint tovább. Útja so-
rán naplót vezetett a megtett kilométerekről, vala-
mint a töltéseket is dokumentálta. Sajnos a cikkre 
szánt hosszúságba nem fog beleférni a teljes túra- 
és töltési napló, így a teljesség igénye nélkül, de 
valamennyire részletesen igyekszem írni az útról.

Az indulás rendben volt és az első szakaszo-
kon nem is jelentkezett semmi probléma, lévén 
olyan utakon ment, amelyeket már előzőleg is 
használt, valamint a töltőkkel sem volt gond. A 
Tesla Superchargerek tökéletesen tették a dolgu-
kat és normál időn belül abszolválták a töltést, így 
segítve a zökkenőmentes haladást. A Magyaror-
szágról, Apostagról induló start után hamar Szlo-
vákiában, majd Lengyelországban találta magát, 
majd következett a Baltikum, Litvánia, Lettország 
és Észtország. Varsóban és Kaunasban is sikerült 
tölteni, így folytatódhatott az út. Az első fizetős 
töltés Észtországban történt, egy hotel parkolójá-
ban, ezalatt Tamás elment kicsit megnézni a ten-
gert. Hiába, ha az ember utazik, lásson már egy 
kicsit a tájból is, nem? Tallinnban az IKEA ingye-
nes AC töltőjéről töltött, majd Narva településen 
még egy utolsó töltés jött, mielőtt átlépett volna 
Oroszországba.

És íme, a Nagy Medve, Oroszország – amely 
épp háborús konfliktusban áll szomszédjával – 
befogadta ezt a bátor utazót. Ahogy sejthető 
volt, már adódtak is az első gondok: letiltott Plug-
Share alkalmazás, letiltott Facebook, egy „kissé” 
nehezített a helyzeten, de sikerült találni töltőt 
is, valamint a mobil internet gondjaira is talált át-
meneti megoldást. Ilyen az ember, ha túlságosan 
mobil. Mindig adódnak váratlan helyzetek, gon-
dok, de a felkészültség életet menthet és Tamás 
ebben is nagyon jó. Gyönyörű képek készültek 
aztán Szentpéterváron is, az éjszaka már Velky 

Novgorodban érte hősünket, aki a Teslát egy 3 
fázisú ipari csatlakozón töltötte fel, ráadásul in-
gyenesen, egy csendesebb környéken. Kellett is 
a pihenés, mert ez az út leírva is fárasztó, hát még 
belülről.

A következő szakaszon először Visnij Volacsek-
ben töltötte a Teslát, ahol helyi erők is segítségé-
re voltak (erről bővebben majd a 3. részben, az 
interjúban), majd Tver településen is sikerült töl-
teni. Tamás visszatérő témái között folyamatosan 
előjönnek az út során felbukkanó emberek, akik 
kivétel nélkül pozitív hozzáállással és segítőké-
szen fordultak felé és segítették útjának sikerét. 
Moszkvába már úgy érkezett, hogy volt a kocsi-
ban 100 km tartalék hatótáv – nem árt az óvatos-
ság jeligére – így nyugodtabban élhette meg az 
orosz főváros rezgéseit, vibrálását. Két éjszakát 
töltött itt, metrózott és körülnézett a helyi bol-
tokban, üzletekben. Ezután irány Vlagyimir, ahol 
megtörtént az első fizetős orosz töltés is, immár 
1000 kilométerre a határtól. A töltési díj, a példa 
kedvéért: 15 rubel (kb 105 Ft) /kWh.

Ezután a cél Nyizsnyij Novgorod volt, terv sze-
rinti ottani éjszakázással, itt sikerült egy orosz mo-

 EGY IGAZÁN MAGAS ÚRIEMBERREL, KIRILLEL

MOSZKVA PUNKTE
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bilos alkalmazást is letölteni, amely sokkal jobban 
mutatja a töltők helyét az országban. Másnap 
még maradt, mert a GAZ gyárba ment üzemláto-
gatásra, majd ezt követően indult tovább. Az út-
vonal így nézett ki innentől: Nyizsnyij Novgorod – 
Csebokszári – Poisevo – Zlatoust – Jekatyerinburg 
– Cseljabinszk, ez közel 1500 kilométer volt, de 
ennek a végén olyan esemény várta, amellyel va-
lószínűleg nem tervezett és számolt az út elején.

A Tesla reggelre úgy döntött, hogy egy hi-
baüzenettel kíván kellemes hétvégét Tamásnak 
(ekkor egy szombati nap volt), amely szerint le-
korlátozta az akkumulátor maximális töltését. 
Szerencsére előtte még feltöltött 99%-ra, így 
legalább tele akkuval lehetett nekiállni a válság-
menedzselésnek. Nehéz nap volt, de a végére vá-

ratlan helyről jött segítség. Amikor Tamás már a 
visszautat szervezte – a Teslának szállítójárművet 
sajnos –, akkor a „Teslavarázsló”-nak köszönhető-
en sikerült egy ideiglenes megoldást találni, így 
nem kellett lemondani az útról, a folytatás nyitott 
volt, nagy kő esett le a szívekről. Titoktartás kö-
telez, így erről a megoldásról – ha Tamás is úgy 
akarja, akkor – az interjúból többet elárulunk.

Következett egy 620 km-es szakasz, Cselja-
binszk és Orszk között, majd a kazah határátlé-
pést követően irány Aktobe, ahol újra sikerült 
tölteni. Szerencsére a gyógykezelt akkumulátor 
szépen tette a dolgát.

Kazahsztán. Egy külön világ. Innentől nincse-
nek dedikált töltők, a Tesla kénytelen 220 Voltos 
és 380 Voltos csatlakozókról csillapítani éhsé-
gét és az utak is egy jó erős közepes állapotban 
vannak. Ez az a szakasz, ami igazán ember- és 
járműpróbáló erőkkel bír, itt kell igazán erősnek, 
okosnak és gyorsnak lenni. Utóbbinak leginkább 

azért, hogy minél hamarabb átjussunk ezen a sza-
kaszon.

Jöhetett az Aktobe – Karabutak – Aralsk sza-
kasz, a maga nagyjából 600 km-es távjával, ennek 
végén magával az Aral tóval, amely sajnos napja-
inkra a tizedére apadt, a környéken pedig látha-
tóan elég nagy a szegénység. Sikerült egy valaha 
szebb napokat látott szállodában tölteni az éjsza-
kát, közben a Tesla 220 Voltot falatozott. Másnap 
sikerült megismerkedni Bolat Bekniyaz-zal, az 
Aral tó Megmentéséért Nemzetközi Alapítvány 
igazgatójával, aki meghívta Tamást az előző nap 
zárult konferencia búcsúvacsorájára.

Ezután jött Bajkonur, amely a túra csúcspont-
ja. Lett volna. Tamás egy szervezőirodán keresztül 
szerzett jegyet a 4 napos programra, amely raké-
takilövés volt, a tervek szerint. Sajnos az orosz fel-
sővezetés szinte az utolsó napokban mondta le 
a programot, a jelenlegi politikai helyzetre hivat-
kozva. A rakétát kilőtték, a határozat szerint azon-
ban külföldi nem vehetett részt a programon, így 
Tamás távolról, a főútról volt kénytelen filmezni, 
ez így azért más volt, mint közelebbről. 

TESLA SZERVÍZBEN

HELYI KULINÁRIS ÉLVEZETEK

NAGY A CSALÁD



CsPM   19

Ezt követően elindult visszafelé, a Bajkonur – 
Aralsk – Karabutak – Aktobe – Buzuluk – Saratov 
közel 2000 km-es útvonalon, majd Saratov után 
Volgográd felé vette az irányt. Innentől pedig – 
mivel a vízum hamarosan lejár – villámgyorsan 
tovább Astrahan-ba, ez újabb közel 500 km-et 
jelentett, éjszaka. 

Sikeres megérkezés után a ví-
zum rendezését követően a túra 
Groznijba (476 km), valamint 
Makhachkala-ba (150 km) veze-
tett, majd sikerült az azeri határ-
hoz is elnézni, utána visszatérés 
Groznijba. Másnap Tbiliszibe is 
jutott egy 317 km-es út, így Ta-
más Grúziában kötött ki. Ugyan-

is ide csak Azerbajdzsán, Irán és Örményország 
után tervezett eljutni, de Azerbajdzsánba most 
csak innen jutott be. Pontosabban jutott volna be. 
Ugyanis a koronavírus miatt lezárták a határokat, 
így fájó szívvel, de az azeri utakat most nem tudta 
a Teslának megmutatni. Így Tbiliszi megtekinté-
se után Örményország következett, amely Tamás 
értékelése szerint a kaukázusi hármasból (Azer-
bajdzsán, Grúzia, Örményország) magasan viszi 
a prímet. Jerevánban egy magyarul tökéletesen 
beszélő örmény úrral is találkozott, aki a kézirat-
tárban dolgozott és így Tamás anyanyelvén tar-
tott idegenvezetést számára.

Jerevánból Ararat felé (50 km), majd Tatev felé 
(205 km) vezetett az út, eközben a rászorulóknak 
szánt adomány tanszercsomag is célba ért, ez is 
volt útjának egyik célja, ezt is sikerült teljesíteni.

Tatev után irány Ahar (300 km) következett, 
ezzel Irán is bekerült az útinaplóba, mint sikeres 
állomás.

Tamás beszámolója szerint a helyiek vendég-
szeretetének köszönhetően a szállás, az étel, a 
töltés, a fodrász, de még a helyi SIM kártya is aján-
dék volt. 

Cikkünk leadása idején Tamás – miután sikere-
sen eljutott Teheránba is – már visszakanyarodott 
Tbiliszibe, ahol pár napot várakozott arra, hogy 
felvegyen egy drónt, valamint egy barátja fog 
hozzá csatlakozni hamarosan, 
akivel együtt fejezik be az utat.

Friss lapszámunk megjelené-
se napján Tamás elvileg már itt-
hon lesz, vagy legalább nagyon 
közel Magyarországhoz, így re-
mélhetőleg minden rendben fog 
menni a visszaérkezés során és 
azt követően is. A következő egy 
hétben viszont még hátravan Tö-
rökország, Bulgária, Románia, majd végül átlépi a 
magyar határt ez a bátor és lelkes üzletember, aki 
óriási lépést tesz éppen egy újabb álom megva-
lósítása felé, amelynek emléke és élményei most 
már örökre bevésődtek minden 
sejtjébe. De szerencsére a képe-
ken és kisfilmeken át mi, Nézők 
és Olvasók is eljuthatunk – ha 
csak gondolatban is – ezekre a 
távoli, gyönyörű helyekre. Nem-
sokára jöhet az interjú, vissza-
számlálás indul!

Tamás úti kisfilmjeit, beszámolóit továbbra is 
követheti a Kedves Olvasó az alábbi linkek vala-
melyikén:

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

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

Ezúton köszönjük Olvasóinknak ismételten 
megtisztelő figyelmüket és érdeklődésüket a 
téma iránt.

Rengeteg levelet, üzenetet kaptam, a Magazin 
Olvasói közül sokan üdvözölték azt, hogy cikkso-
rozat születik ebben a témában és érdeklődéssel, 
szinte már tűkön ülve várják, hogy Tamás haza-
érjen rendben és végre megszülethessen az az 
interjú, amelyet már két hónapja én is személy 
szerint nagyon várok. Szerencsére az év utolsó 
lapzártája szűk két héttel előbb lesz a szokásos-
nál, így a Kedves Olvasó már Karácsony előtt – és 
alatta is természetesen – olvashatja friss és „ropo-
gós” évzáró Magazinunk hasábjait. 

BAJKONUR

TANSZER CSOMAGGAL

GÓLYÁKKALTEVE BARÁTTAL

https://youtu.be/JNsu55iYQkU
https://youtu.be/JNsu55iYQkU
https://www.youtube.com/channel/UCaYLuHvkgSA9Qhkl4ZTh76w
https://www.youtube.com/channel/UCaYLuHvkgSA9Qhkl4ZTh76w
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CZECZON

Decemberben nagyon
közel kerül hozzánk a Mars

Az elkövetkezendő tíz év legfényesebb és 
legnagyobb Marsa lesz látható egész decem-
berben az égbolton. A vörös bolygó december 1-jén ér 
földközelbe, majd december 8-án kerül szembenállásba a Nappal az 
égbolton. Szabad szemmel nézve csak a Jupiter látszik majd nála fényesebbnek.

Mivel az égitest a Nappal való szembenállása 
környékén kerül földközelségbe, ilyenkor látszik a 
legfényesebbnek, távcsőben a legnagyobb átmé-
rőjűnek, ilyenkor lehet a legjobban megfigyelni.

A Mars december 8-án kerül szembenállásba a 
Nappal, ekkor a Bika csillagkép szarvai közt, maga-
san a fejünk felett figyelhető majd meg, a csillagok-
nál is fényesebben tündöklő vörös fénypontként.

A Mars oppozíciói csillagászati léptékkel mérve 
viszonylag gyakoriak, 26 havonként következnek 
be. Azonban nem minden oppozíció egyforma. A 
Mars a többi bolygóhoz képest is elnyúlt, elliptikus 
pályán kering a Nap körül. Ebből következően a kü-
lönböző oppozíciók alkalmával a Mars más és más 

távolságba kerül a Földtől. A vörös bolygó megfi-
gyelhetősége 15-17 évente a legkedvezőbb, eze-
ket nevezzük nagy oppozícióknak.

Az elmúlt 60 ezer év során 2003-ban voltunk a 
legközelebb a Marshoz, a legutóbbi nagy oppozí-
ció pedig 2018-ban volt. Ekkor 24,3 ívmásodperc 
(24,3”) látszó átmérőjű volt a bolygó. Idén egy át-
meneti oppozíció következik, így ennél kisebb lesz 
a Mars látszó átmérője (17,2”-es méretű lesz), azon-
ban jóval magasabban és kedvezőbben figyelhető 
majd meg, mint 2018-ban.

A Mars legközelebb több mint 10 év múlva, 
2033 júliusában látszik majd ilyen fényesnek és ki-
terjedt átmérőjűnek, mint most.
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A piacelemzés a cégek környezetvédelemre 
alapuló reklámüzeneteinek jelöléseire és állítá-
saira irányul, megvizsgálva, hogy ezek miként 
befolyásolják a vásárlási hajlandóságot - tájé-
koztattak. Hozzáfűzték: a fogyasztóvédelmi jog-
körrel rendelkező versenyhatóságok Európá-
ban másutt is figyelik a vállalati kommunikációt, 
mert a fogyasztók döntéseit befolyásolhatják a 
zöld üzenetek, például a klímaváltozáshoz vagy 
a fenntarthatósághoz kapcsolódó reklámok. A 
környezetvédelemhez kötődő reklámüzeneteket 
tisztességtelenül is lehet használni, torzítva a pi-
aci versenyt. 

A hiteles információkon alapuló fogyasztói 
döntésektől függ például az energiafelhasználás 
vagy a hulladéktermelés alakulása, a tisztessé-
ges zöld kommunikáció tehát az egész Föld jövő-
je szempontjából fontos. A vizsgálat a közlemény 
szerint 2023 nyarán zárulhat. Az eredmények is-
meretében a hatóság megállapíthatja, milyen té-
nyezőkre érdemes a jogalkotónak figyelnie egy 
igazolható, ellenőrizhető, a fogyasztók számára 
hiteles állítás- és jelölésrendszer kialakításakor. A 
piacelemzésről szóló hirdetmény a GVH honlap-
ján olvasható.

Átvizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a környezetvédelmi reklámüzeneteket, hogy 
jogalkotói szempontokkal segíthesse az egységes állítás- és jelölésrendszer bevezetését.

A cégek környezetvédelmi
reklámüzeneteinek
hitelességét vizsgálják

CZECZON



CsPM   23

A kávészünet az elmének című könyv
megrendelhető a

https://kaveszunet-az-elmenek.webnode.hu/
https://www.ekonyv.hu/kaveszunet_az_elmenek

weboldalakon.

https://ujegyenloseg.hu/author/ue-zold-podcast/
https://themisz.hu/
https://www.dietatanoda.hu/
https://kaveszunet-az-elmenek.webnode.hu/
https://www.ekonyv.hu/kaveszunet_az_elmenek
https://www.kalacskaviola.hu/
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Az elkészült munkák célja közelebb hozni a 
véradás fontosságát a fiatalokhoz és idősebbek-
hez. A pályázatot a JÓTETT Bank keretében megren-
dezett Banki Véradók Hete megnyitóeseményén 
jelentette be a Magyar Bankszövetség, együttmű-
ködésben a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel 
és a Médiaunió Alapítvánnyal.

Azt írták, évente nagyjából 390 ezer véradásra 
lenne szükség a hazai egészségügyi intézmények-
nek, ami napi 1600-1800 véradást jelent.

Az ország véradásra alkalmas lakosság csupán 4 
százaléka rendszeres véradó, holott minden 18 és 
65 év közötti, egészséges ember, akinek a testsúlya 
eléri az 50 kilót, szerepet vállalhat a stabil vérkész-
let biztosításában. Minden egység levett vérből 
akár három élet is megmenthető - emlékeztettek.

A Médiaunió Alapítvány „Mentés másként - Merj 
segíteni!” című kampányának célja, hogy változást 
érjen el az emberek hozzáállásában, hogy tudjanak 
és merjenek elsősegélyt nyújtani, emellett minél 
többen váljanak rendszeres véradókká.

„Kurátortársaimmal úgy gondoljuk, hogy egy 
olyan fontos témában, mint a rendszeres véradás, 
az aktív szerepvállalás az ilyen programokkal is 
növelhető” - mondta a Médiaunió Alapítvány Ku-
ratóriumának elnöke. Hozzátette szeretnék, ha a 
fiatalabb generáció számára is természetes lenne 
a segítségnyújtás és a véradás, ezért azon lesznek, 
hogy a megnyitó után minél többen lássák ezeket 
a plakátokat.

Véradásra biztatnak a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Tervezőgrafika szakos hallgatói a Ma-
gyar Bankszövetség és a Médiaunió Alapítvány „ADJ VÉRT!” plakáttervező pályázatának kere-
tében készített munkáikkal.

CZECZONCZECZON

Véradásra biztatnak
fiatal plakáttervező grafikusok 
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A zártkörű pályázaton a Moholy-Nagy Művésze-
ti Egyetem Tervezőgrafika szakjának tíz hallgató-
ja vett részt, akik két kategóriában nyújthatták be 
egyedi plakátterveiket.

A nyolc főből álló zsűri két fődíjas és két különdí-
jas alkotást választott ki. A győztes munkák alkotói 

Torma Sára és Oláh Zsuzsa, a különdíjasok Lamm 
Lenke és Sáránszky Bence.

A fiatal tervezők alkotásaiból és a klasszikus, ré-
gebbi véradó plakátokból álló pop-up kiállítás a 
Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében novem-
ber 24. és 29. között látogatható.
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GÓDOR ANITA

Hit. Remény. Öröm. Szeretet.

„- Semmit nem lehet utoljára hagyni (...), nem sza-
bad kapkodni, mert akkor éppen a lényeg vész el.

- Mi a lényeg, nagyi? (...)
- Mi? Hát az öröm. Örülni minden percnek, amit 

az ember a készülődéssel tölt el.”

Kálnay Adél csodálatos gondolatával kezde-
ném meg idén is a karácsonyi hangolódást, a 
Wham! lászt kriszmösze helyett.

Advent

A várakozás ideje.
…és a szereteté. Az év egyik legszebb idősza-

ka, ha azzá teszed!

A karácsony szép, de én várni jobban szeretem…
Fura világ ez.
Évek óta kapkodom a fejem, ahogy esténként 

fészbuk elé kerülök, és látom, hogy adventi ko-
szorú helyett itt egy feldíszített karácsonyfa, ott 
meg még egy. 

Mindenkinél más-más indokkal: végre decem-
ber, ezt vártam egész évben, a gyerek könyör-
gött, úgy szeretem a karácsonyt, nehogy már 
csak 3 napig tartson, elutazunk, dolgozom, olyan 
gyorsan eltelik, így tovább tart, az enyém is ké-
szen van már, és egyébként is mindenki akkor dí-
szít, amikor akar, ahány ház, annyi szokás, nehogy 
már majd a naptár mondja meg, hogy mikor kell 
feldíszíteni, blablabla... 
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Mégis, hova rohanunk? 

Csak költői a kérdés. Pontosan tudom. A vesz-
tünkbe.

Vajon, ha így haladunk, hány év kell ahhoz, 
hogy eltűnjenek a hagyományaink?

Miért mondjuk azt, hogy ezek a mai fiatalok 
ilyenek, meg olyanok, amikor mi ilyen példát mu-
tatunk nekik?

Ezt látják. Mégis, mit várunk tőlük? 
Ad hoc fát díszíteni... szép szokás.... 
Észrevétlenül, de jól megindokolva adjuk to-

vább gyerekeinknek az új „hagyományokat”.
Bármely társadalom legfontosabb ügye: a ne-

velés.
Közös felelősségvállalásunk a hagyományaink 

őrzése, ápolása és tovább adása.
Nem kellenek a mondvacsinált indokok.
Sem a megmagyarázás.
Tanuljunk meg várni.

“Ha én ördög lennék, és megbízást kapnék egy 
még nagyobb ördögtől, hogy tegyem tönkre az 
Isten által teremtett világot, pontosan azt csinál-
nám, amit most az ember: siettetnék. Gyorsítanám 
a fejlődést, az élményeket, az információkat, a tör-
ténéseket, az érzelmi hatásokat, és mint tehetsé-
ges Sátán, pörgetni kezdeném a világot. És addig 
pörgetném, amíg ennek a pörgésnek a sebessé-
ge meghaladja az emberi agy élmény-feldolgozá-
si képességét, az emocionális teherbírását. Amíg 
minden tönkre nem megy.” 

Popper Péter 

Advent első vasárnapján meggyújtottuk a hitet 
szimbolizáló gyertyát, most pedig eljött az ideje, 
hogy abból a hitből, erőből és szeretetből, ami a 
miénk, másoknak is adjunk. 

Reményt.

Gondolkodtam, hogy mi az, amit még adhat-
nék örömmel és szeretettel. Lehetne pár kedves 
szó, egy arcodra csalt mosoly…

Lehetne…

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

De szerintem mindenki jobban örül majd a 
diétás szaloncukor recepteknek.

 
Igyekszem minden igényt kielégíteni, így több 

változattal is készültem. Nálunk az elmúlt 11 év-
ben az abszolút befutó a kókuszos lett, de ugye 
nem vagyunk egyformák (hál’istennek).

Érdemes karácsony előtt kipróbálni fele/negye-
de mennyiséggel a recepteket, de a szaloncukor 
készítésének a napja (ha azt akarod, hogy kará-
csonykor is legyen még belőle) december 23.

A kész cukikat felesleges becsomagolni… és 
amúgy szívás is!

Első évben ízenként külön színű alufóliába cso-
magoltam. Nemisakárhogy! Konzum formában. 
Sütőpapírt méretre vágtam, két oldalt becakkoz-
tam és arra ment rá a színes fólia. Nettó 3 óra alatt 
végeztem is. Aztán marokszámra kezdték el enni, 
és elmerültünk a színes papírok alatt. Azóta tál-
cán, lakat alatt (hidegben) tartom csak.

Kókuszos szaloncukor (kb. 70 db)
4 dl tej
16 dkg vaj
40 g negyedannyi édesítő (folyékony édesítő-

vel is elkészíthető)
4 ek tönkölybúza gríz
25 dkg kókuszreszelék
30 dkg (nálunk belga) csokoládé

A tejet felfőzzük az édesítővel és a vajjal.
Ha szirupos lett, akkor keverjük bele a kókusz-

reszeléket, és a grízt is.
Keverjük el alaposan, fedjük le, és hagyjuk, 

hogy a gríz megpuffadjon.
Ha langyosra hűlt kézzel szaloncukor alakúra 

formázzuk, sütőpapírra sorakoztatjuk.
1 órát békén (dermedni) hagyjuk.
Achtung! Achtung! Ha őrizetlenül marad, 

mire visszaérünk, csak a hűlt helyét találjuk! (én 
szóltam)

A csokoládét vízgőz felett felolvasztjuk, majd 
megmártjuk benne (persze, hogy egyesével) a 
szaloncukrokat.

Ch teljes mennyiségben: 293 g
Ch 1 db-ban: 4,2 g

Csokis-mézeskalácsos szaloncukor
20 dkg őrölt cukormentes mézeskalács
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5 dkg porrá őrölt eritrit
2 dkg cukormentes kakaópor
1/2 tk. mézeskalács fűszerkeverék
12 ek. hideg víz
15 dkg (nálunk belga) csokoládé bevonáshoz

Hozzávalókat összeborogatjuk, formázzuk, sü-
tőpapírra tesszük, majd a vízgőz felett olvasztott 
csokoládéba mártogatjuk.

Ch teljes mennyiségben: 134 g
Ch 1 db-ban: 4,5 g

Zserbós szaloncukor
20 dkg őrölt pirított dió
10 dkg őrölt eritrit
8 dkg baracklekvár (ha nincs házi, akkor bolti 

diabetikus lekvár)
1/2 tk. őrölt fahéj
20 dkg (nálunk belga) csokoládé bevonáshoz

Hozzávalókat összeborogatjuk, formázzuk, sü-
tőpapírra tesszük, majd a vízgőz felett olvasztott 
csokoládéba mártogatjuk.

Ch teljes mennyiségben: 164 g
Ch 1 db-ban: 4,1 g

Diós-narancsos szaloncukor
25 dkg dió
2 evőkanál rum aroma
1 narancs

5 evőkanál savanykás, diabetikus lekvár
15 dkg (nálunk belga) csokoládé

A diót -zsiradék nélkül- serpenyőben megpi-
rítjuk, majd finomra őröljük. A narancshéját lere-
szeljük, levét kinyomjuk, majd a dióhoz adjuk a 
rumaromával és a lekvárral együtt, összegyúrjuk.

Formázzuk, sütőpapírra tesszük, majd a vízgőz 
felett olvasztott csokoládéba mártogatjuk.

Ch teljes mennyiségben: 147 g
Ch 1 db-ban: 3,7 g

Zselés szaloncukor
Zselé készítési arány: 2,5 dl folyadék+1-2 ek 

méz + 4 zselatinlap
A folyadék lehet narancslé, almalé, almalé + 

citromlé, málnavelő, epervelő, birslé, stb.
A méz édesíti, és az állagát is javítja.
A folyadékot a mézzel addig forraljuk, amíg be 

nem sűrűsödik (20-30 perc).
A zselatinlapokat hideg vízben felpuhítjuk, 

majd a forró folyadékban feloldjuk.
A félig kihűlt zselét kétféleképpen lehet for-

mázni:

– egyszerűbb: négyzet alakú edénybe töltjük, 
hűtjük (türelmetleneknek fagyasztó), majd koc-
kákra vágjuk, csokiba mártjuk

– bonyolultabb: amikor félig megkötött a zse-
lé, nyomópisztolyba töltjük, hurkákat nyomunk, 
daraboljuk, majd csokiba mártjuk

A zselé legyen hideg, a csoki pedig ne túl me-
leg!

Ch teljes mennyiségben (100%-os almalével 
számolva): 47 g

Ch 1 db-ban (kb): 2,5 g

Ha tetszett, kövessetek a Diab Diéta a la 
Panka Facebook oldalon, hol rengeteg ünnepi 
receptet találtok. Igen, klasszikus bejglit is, ter-
mészetesen cukormentesen!

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


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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A nagy átverés 1.

A most következő írásomnak adhatnám az Il-
lúziók címet, ha egyik kedvenc íróm Richard 
Bach nem használta volna már fel sok évvel 
ezelőtt egyik remekművéhez.
A könyv egyébként nagy hatással volt rám, 
mert minden, amit kipróbáltam az olvasot-
tak mentén, működött. Én nem hiszek el csak 
úgy semmit senkinek, mert meggyőződésem, 

hogy a tapasztalás vezet el a tudáshoz. Az „el-
hiszem” mögött mindig ott lapul a kétség, a 
tapasztalat az, ahol már nincs létjogosultsága. 
És legfőképpen azért, mert a legbölcsebb, 
legnagyszerűbb gondolat is csak filozófia ma-
rad, ha a gyakorlatba átültetve nem tesszük 
működővé, ezzel élővé is egyben és ezt meg-
tapasztalhattam.

BÚZA JUDIT

Tehát a könyv olvasása közben szorgalmasan 
gyakorolgattam a felhők oszlatását, okkult múl-
tamból okulva mindig hozzátéve, jelenjenek meg 
ott, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, a fák, 
bokrok csodálatát és szeretgetését, hogy lássam 
felfényleni az energiamezejüket. Energiabuboré-
kot teremtettem a szélvédőmre menet közben, 
hogy elterelje a bogarakat és még sok más prak-
tikát játsztam, ahogy a könyvben olvastam. Meg 
néha spontán, saját kútfőből is hozzátéve, kisebb 
- nagyobb, néha meg egészen megdöbbentő 
eredményességgel. Ez nem volt más, mint a má-
gia tudatos gyakorlása. 

Azután, ahogy ez lenni szokott elmúlt az újdon-
ság varázsa, egyre kevesebb időt adtam a játékos 
ténykedésnek, de sok minden szinte észrevétle-
nül beépült az életembe.

A legmegrázóbb felfedezés ebben a játékban 
az, hogy semmi nem úgy van, ahogy azt addig 
hittem, vagy elhitették velem, de ez is abszolút 
rendben van, mert minden okkal történik és az 
elrendelt idejében.

Ha mindent tudnánk, (ahogy mindent tudunk 
is) hol maradna a rácsodálkozás, a felfedezés és 
az ezen keresztüli tapasztalás lehetősége? És se 
előbb, se később, mint amikor megértünk rá.
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Csak úgy egy kicsi a telefonról,
amúgy Rónai Katásan

Mindent tudunk, mert az egész részei vagyunk, 
csak hozzájárultunk, hogy egy időre elfelejtsük, 
elfedjük még magunk elől is, de hogy bennünk 
van, az biztos, mert különben nem ismernénk fel, 
bármiről legyen is szó. 

Vadul hangzik? 
Lehetséges, de nézzük például a színtévesz-

tést. Vannak emberek, akik nem ismerik fel a zöld 
színt. Ők nem azt látják, amit te vagy én, nekik 
mást jelent a fűzöld, olajzöld, smaragdzöld, ten-
gerzöld, vagy az auralátásnál megjelenő neon 
zöld, mert most és értem ez alatt a jelenlegi éle-
tet, ennek a rezgéstartománynak a dekódolására 
az agyukban nincs receptoruk. 

Ehelyett több van másból, mint neked, vagy 
nekem, ami viszont az adott területen vérprofivá 
teszi őket, de erről később. 

Más kérdés az is, hogy vannak dolgok, ame-
lyek az erre az életünkre hozott élettervünknek 
esetleg nem része, így az érdektelen, elzárva ma-
rad, helyet és teret adva azoknak az információs 
mezőknek, amik valóban fontosak a számunkra.

Ez egy grandiózus játék, aminek részei va-
gyunk, nem merev, de masszív szabályokkal és 
én most arra készülök, hogy megosszam veled, 
ami a számomra felfoghatóvá lényegült bennem 
olyannyira, hogy megkísérlem szavakba is önteni. 

Nézd el nekem kérlek, ha néha elkanyarodom, 
vagy látszólag elveszítem a fonalat, ez is része az 
egésznek.

Kezdjük az elején.

A kezdet

A Jóisten mikor megteremtette az embert, az 
anyagból az anyagba, „saját képére és hasonla-
tosságára”, az sem a formáról szólt. 

Az Univerzum Végtelen Intelligenciája, - ne-
kem a Jóisten, - játékos kedvében formába öntöt-
te, majd benépesítette az Univerzumot. Számára 
a terepasztalok milliárdjai, a helyek adottságai-
hoz való létformákkal. Milyen gigantikus ötlet ez 
és a játéktér végtelensége és megszámlálhatat-
lan lehetősége, ez is mennyire lenyűgöző, ha be-
legondolsz?!

Amikor elkészült az ember figurával, az anya-
gon túliból is adott, ezzel keltve életre „lelket le-
helt belé” – írja a könyv, (mármint az, ami meg-
maradt belőle eredetiben és amit nagy hiba, sőt 
önbecsapás szó szerint értelmezni, ugyanis szim-
bólumokban üzen, ami a negyedik dimenziós 
gondolkodás világa.) 

Szóval átadott magából egy lehelletnyit, a ké-
pességeit is beleértve, amiért az ember és min-
den más teremtett lény intelligenciával, lélekkel, 
szellemmel bír, így önmaga részévé tette. 

És ez a rész bennünk örökéletű és halhatatlan, 
csak az anyag marad az enyészetnek, mert az is visz-
szatér oda, „ahonnan vétetett”, a porból a porba.

Aligha van csodálatosabb, érzékenyebb, ösz-
szetettebb, titokzatosabb és egyben bonyolul-
tabb, ugyanakkor zseniálisabb alkotása az em-
bernél, a Jóistennek. 

A huszonegyedik század rohamléptekkel fejlő-
dő technológiája nem képes feltérképezni sem, 
leképezni is csak részleteiben ezt a biológiai cso-
dát, ami az ember.

Sok ezer év tapasztalati tudása adhat egyfajta 
térképet, rendszert, de az sem lehet teljes, mert 
minden ember, bár hasonlóságai vannak mégis 
más, mert mindenki egyedi. 

És úgy az, ahogy azt teremtőtársként ez meg-
tervezte magának, a mindet tudás és a teljes rálá-
tás birtokában a sorban következő életére. 

Erre egy ősi, a Szufik által megőrzött és to-
vábbadott tudás az Enneagram karaktertudomá-
nya a bizonyíték, amit G.I. Gurdijeff írt le először 
az 1920-as években és tett hozzáférhetővé a szá-
munkra. 

„Georges Ivanovich Gurdjieff görög–örmény 
misztikus, okkultista, filozófus, író, művész és spi-
rituális tanító, aki szent táncával tett szert kezdeti 
hírnévre. Harmonikus Emberi Fejlődés Intézete 
néven iskolát is alapított. Az enneagram újkori 
atyja.„ (wkikpédia)
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Az Enneagram egyfajta használati utasítás, tér-
kép mindenkinek, ami önmagához visszavezet-
heti, ha már megelégelte a céltalan, csalódások-
kal és szenvedésekkel teli kóborlását.

Az Enneagramról bővebben itt is olvashatsz:
https://religio-spiritualis-muhely.webnode.

hu/enneagram/ 

Az Enneagram mítoszáról itt:
https://religio-spiritualis-muhely.webnode.

hu/az-ennagram-mitosza/ 

Ha elaludtál, így vagy úgy, egyszer fel is fogsz 
ébredni és ez nem pusztán ígéret, ez tény.

Mert a tudatunk mélyén emlékszünk, néha 
spontán regressziókat is megélünk, amikor felsej-
lik az élet sokkal több, ahogy mi magunk is sokkal 
többek vagyunk puszta gondolkodó, érző testnél 
és sokkal többre vagyunk képesek, mint gondol-
nánk és ez egyfajta csendes hiány érzetét kelti 
bennünk.

„Nem keresnéd, ha nem lelted volna már meg.”
Nem keresnénk, mert csak az hiányozhat, amit 

ismerünk, de nincs benne a jelenünkben.

Az élet mozgás és minden, ami mozgásban 
van, meghatározott rezgésfrekvencia tartomány-
nyal bír, ahogyan arról a korábbi, a Szív agya című 
írásomban már beszéltem.

https://issuu.com/csakpozitivanmagazin/
docs/cspm_2022_09_szeptember/s/17026887 

Albert Einstein megalkotta az anyag törvényét, 
ami így szól: minden test üres tér, amelyben meg-
felelő számú elektron rezeg. A test sűrűsége az 
elektronok számától és rezgésének frekvenciájá-
tól függ.

Ezt mindannyian megtanultuk az iskolában 
fizika órán. Csak azt nem tanították meg - vagy 

én hiányoztam? -, hogy ez a törvény a fizikai tes-
tünkre is igaz és azt sem, hogy mi az a rezgéstar-
tomány, amiben a testünk egészségesen műkö-
dik. Azt pedig végképp nem, hogy mi minden 
az, amit tehetünk, hogy ha kibillentünk belőle, 
egyensúlyba hozhassuk. A távol-keleti orvoslás-
ban, ahol egységében szemlélik az embert, pe-
dig ez a természetes.

Hogyan érzékelünk?

Az érzékszerveinkkel, amikkel tapasztalato-
kat gyűjtünk a külvilágról, túlnyomórészt a fizikai 
anyagi sík lassú rezonanciáit fogjuk be, de képe-
sek vagyunk a fejlesztésükre és gyakorlással a fi-
nomabb frekvenciákra hangolva is érzékelni.

A retinánkra vetülő kép, a fülünk hallójárata-
iban megjelenő rezgések, az orrunkban a szag-
lósejtek, a nyelvünk ízlelőbimbói, az ujjaink és 
a teljes testfelületünket takaró bőrünk érzékelő 
sejtjei mind -mind információkat vesznek fel a 
környező világunkról és ezeket a „szuper kompu-
terhez”, az agyunkhoz irányítva, ki-ki összegezhet 
és reagálhat rájuk képességei szerint. 

Igen, szó szerint, amiről „képünk van”, informá-
ciónk a mostani, vagy valamelyik előző életből, s 
ha egyikből sem, akkor a kollektív emberi tudat-
mezőből, ami az ember megjelenése óta létezik 
és amihez mindenkinek van hozzáférése, de ez 
már nem a fizikai, anyagi érzékszerveink, hanem 
a magasabb rezgésű aspektusunk világa.

Az agy a több milliárd bitnyi információból, ami 
percenként érkezik a külvilágból, mindössze 200-
300 ezernyit fog fel, a többi csak tovább áramlik a 
térben és így mindenki mazsolázhat épp aktuális 
érdeklődése, kedve, hangulata, érzése, lehetősé-
ge szerint. És ezek bizony mind irányadók. 

És hogy hol van ebben a nagy átverés?
 
Igazából mi verjük át magunkat, ha azt hisszük, 

hogy csak az létezik, amit ezzel az öt érzékszer-
vünkkel alapszinten képesek vagyunk felfogni.

https://religio-spiritualis-muhely.webnode.hu/enneagram/
https://religio-spiritualis-muhely.webnode.hu/enneagram/
https://religio-spiritualis-muhely.webnode.hu/az-ennagram-mitosza/
https://religio-spiritualis-muhely.webnode.hu/az-ennagram-mitosza/
https://issuu.com/csakpozitivanmagazin/docs/cspm_2022_09_szeptember/s/17026887
https://issuu.com/csakpozitivanmagazin/docs/cspm_2022_09_szeptember/s/17026887
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És ha ezen kívül is van átverés, akkor valójában 
az azt a célt szolgálja, hogy élvezetessé tegye szá-
munkra a harmadik dimenzió, a megtestesülés 
anyagi – és amúgy szépséges világát, amibe emi-
att olyan könnyen beleragadhatunk, mint a légy 
a mézbe, de hogy ez a valóságnak csak cseppnyi 
töredékrésze.

Ha valami gyönyörűségeset látok, hallok, ér-
zek, érzékelek, legyen az íz, illat, bársonyos puha-
ság, üdítő fuvallat, azt gondolom: 

- Ez is Isten mézesmadzagja. Azért van, 
hogy legyen erőnk és inspirációnk tovább játsza-
ni, ha valami a kedvünket szegte volna.

Az öt érzékszervünk felett van még egy, a ha-
todik érzékünk, ami számtalan eszközével a men-
tőövünk és amit tudattalanul használunk is és ami 
összeköt a nem megvalósult részünkkel, a maga-
sabb oktávunkkal.

Az igazság odaát van. 
Vagyis a magasabb frekvenciák terében, de 

ez az „odaát” itt is van, magunkban is hordozzuk, 
nem különül el tőlünk, a részünk, a nagyobb ré-
szünk. Kérdés, van-e rá hajlandóságunk, megér-
tünk-e rá, hogy megértsük és hogy ismét felfe-
dezzük, pontosabban, hogy emlékezzünk rá.

Nos, ha igen, a biztonsági öveket kicsatolni és 
indulááás!

Erről a megfordított mondatról egy csodála-
tos filmrészlet jut eszembe, kérlek, engedd meg, 
hogy ezt ezzel dokumentáljam: 

https://youtu.be/RIlu3P4bQe0 

Sajnos magyarul nem találtam és csak záró-
jelben jegyzem meg azok számára, akik nem lát-
ták a Kapcsolat című filmet, az eredeti időutazó 
szerkezet tervrajzában nem szerepelt semmiféle 
„biztonsági felszerelés”, se szék, se védőruha, se 
biztonsági öv, ezeket az emberi elme szerkesztet-
te bele. 

Az érzékszervi észlelésünket nagyon sok körül-
mény befolyásolja és mi azt hisszük az van, amit 
szagolunk, ízlelünk, látunk, tapintunk, hallunk, pe-
dig ez közel nem így van. 

A szaglás illúziója

A szaglás a legelemibb, a legföldibb, ha így 
tetszik az érzékeléseink sorában. Nem is sok fi-
gyelmet fordítunk rá, kivéve, ha valami nagyon 

kirívó, szokatlan vagy figyelemfelkeltő dologgal 
találkozunk.

Az állatvilágban alapvető információk begyűj-
tésére szolgál és a túlélési stratégiák eszköze is. 
Nem véletlen, hogy kifinomultabb a szaglásuk, 
mit a miénk. És persze a beérkező jelek feldolgo-
zása is gyorsabb és egyszerűbb a számukra, mert 
nem bonyolítják meg gondolatok és érzelmek, 
mint az emberek esetében. 

Az ezerféle jelből általában mi csak szagokat 
és illatokat különböztetünk meg aszerint, hogy az 
kellemetlen, vagy kellemes élménnyel társul-e, 
holott ugyanazon az élettéren és ebből adódóan 
ugyanazon az információtömegen osztozunk.

Vannak speciális esetek, például a rendkívül 
kifinomult szaglással bíró emberek, mint a par-
fümkészítők és specializálódhatunk egy-egy 
szagra például, egy trauma esetén, ami egyéb-
ként lehet egy illat is, de aminek a hatására év-
tizedek múlva is megszólalhat a vészcsengőnk a 
tudatalattinkban bár, jóllehet a forrására már nem 
is emlékszünk, ez utóbbi viszont átírható a me-

móriában. A parfümkészítő esetében ez hozott 
képesség és biológiai szempontból is rákészült a 
jóval több szaglósejt állományával.

Mi átlagosak is szeretjük az illatokat ugye? 
Egy parfüm vásárlásnál tapasztalhatjuk is, hogy 
három, négy különböző illatnál többet már nem-
igen tudunk befogadni, érzékelni, mert sok az 
összetevő és telítődik a tár, egy időre. 

A tiszta aromaolajok esetében egy kicsit töb-
bet is képesek vagyunk megkülönböztetni és 

https://youtu.be/RIlu3P4bQe0
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amiért a gyógyításban nagyon hatékonyak az 
azért van, mert a szaglósejtjeink az információt a 
limbikus idegrendszernek adják át közvetlenül és 
így két-három perc alatt bekerülnek a keringésbe.

Van azonban még valami, ami a szaglásunk 
minőségét befolyásolja és ez az első energetikai 
központunk a gyökércsakránk állapotán, jó műkö-
désén is múlik. 

Ez a központunk felel a bizalom-bizalmatlan-
ság, anyagi stabilitás vagy labilitás megéléséért, 
a felelősséget vállalni tudásért, és röviden, hogy 
„mennyire állunk két lábbal a földön”. 

Ha akadályozott az áramlás, amit - hihetetlen-
nek hangzik, de igaz -, a negatív gondolatainkkal 
és a hozzájuk kapcsolt érzelmeinkkel, pl. aggó-
dás, félelmek, tudunk alulműködésre késztetni.

De, „ahol a szükség, ott segítség is” mondaná 
nagyanyám és igaza is van.

Bizonyára hallgatsz zenét, vagy szoktál dúdol-
gatni. A gyökércsakra stimuláló, motiváló hang-
ja a zenei C hang, a szolmizációs skálán az alsó 
DÓ. Színek közül a vörös, kövek közül a rubin és 
az ónix, az illatokat illetően a mandarin, a szegfű-
szeg és a rozmaring. 

Ha javítanál a szaglásodon, nem mellesleg 
a csontjaid, ízületeid, gerinced állapotán, vagy 
problémád lenne a vastagbél működéssel, kí-
sérletezz, találd meg azt, ami neked a legjobb és 
használd fel.

 
Az ízlelés illúziója

Lépjünk egy szinttel feljebb. 
Az Ízek, imák, szerelmek - ez az egyik kedvenc 

mozim. Én imádok enni, nem mennyiséget, a mi-
nőséget tartom nagyon fontosnak és nem csak 
az alapanyagok tekintetében, az ízek élvezetéért 
teszem. Az evés kulináris élvezet.

Vannak emberek, akiknek igen fontos az ízek 
harmóniája, közülük kerülnek ki a gourmet-k, az 
ínyencek és lássuk jól, igazán jót főzni is ennek 
birtokában lehet. Lehet ezt a művészet szintjére 
emelni még egy egyszerű étel elkészítésénél is.

Akik ezt hivatásként művelik azok a „fine di-
ning” konyhaművészetében jártas mesterszaká-
csok, ahol a látvány és az ízélmény kéz a kézben 
járnak.

Biológia órán megtanultuk, hogy van a sós, 
édes, savanyú, keserű, íz, amit a nyelvünk kü-
lönböző területein érzékelünk és nem értettem, 
hogyan lesz ezekből az a fergeteges ízkavalkád, 
amit édesanyám néha a vasárnapi ebédlőasz-
talnál prezentált, vagy akár máskor is, csak kicsit 
egyszerűbb ételekkel.

Az alapanyagok minősége, az elkészítés mód-
ja és igen a fűszerek, azok harmóniája adja meg 
az ízt és még egy apróság, az energia, a készítő 
szándéka, gondolati és érzelmi energiája is hat rá. 

Ez utóbbi persze ismét nem a kézzel fogható, 
látható tartomány, mint egy marék fűszer, de valós.

Ha utána járnál, javaslom, próbáld ki a rántotta 
tesztet, ami nagyon egyszerű, egy-egy tojást kell 
felütni, s megsütni külön –külön, ami a lényeges 
különbség, az egyiknél készítés közben csupa 
kedves, szeretetteljes gondolatod és érzésed le-
gyen, míg a másiknál adj bele apait - anyait a ne-
gatívakból. 

Az utóbbihoz nem kívánok jó étvágyat.
És íme röviden, de igen látványosan a magya-

rázat a „Mi a csudát tudunk a világról” részlete 
nem túl jó kópia, de nézhető és javaslom megné-
zésre az egész filmet, szintén kedvenceim egyike. 

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w at c h ? v =-
2m14azFCYzc  

…a gondolat hatalma, aminek az érzelem az 
üzemanyaga…

Az érzelmek világa a második, a szakrális csak-
ra (nevezik szexcsakrának is) birodalma felelős 
több más közt az ízérzékelésünkért is.

Az Élet Íze ismerős kifejezés, a szerelem, a 
szenvedély, a szexualitás mind ide tartoznak.

És biológiai megközelítésben az összes idetar-
tozó szerv hibátlan működését is a szakrális csak-
ra akadálytalan energiaáramlása biztosítja.

https://youtu.be/2m14azFCYzc
https://youtu.be/2m14azFCYzc
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Mi lehet ennek akadálya? Például az önsajná-
lat, a mártírszerep az ebből fakadó boldogtalan-
ság és szenvedés ördögi köre. Holott boldognak 
lenni jöttünk, az öröm és a kiteljesedettség ké-
pességét hordozzuk.

Lehet javítani a helyzeten, de azt mindig ön-
magunkban tudjuk elkezdeni.

A zenei D hang és a szolmizációs ré hang tar-
tozik ide. Az ásványok közül a karneol és a bo-
rostyán, az illóolajokból a kardamom, a szantálfa 
és az ilang-ilang használatát szoktam javasolni, 
ha valaki segíteni szeretné ennek az energiaköz-
pontnak a működését.

Hogy hol verjük át magunkat az ízérzékelés 
terén? 

Ott, hogy túl sokfélét, túlzott mennyiségeket, 
silány minőségű alapanyagokból ízfokozókkal 
felturbózott gyorskajákat falunk és gyorsan, mi-
közben a figyelmünket szanaszét szórjuk. 

Voltam egy elvonuláson, ahol szabadon vá-
lasztható volt eszünk-e, vagy sem. Két napig csak 
vizet ittam néhány társammal, majd a második 
nap estéjén elénk tettek tányérokba halmozott, 
kis kockákra vágott kenyeret, felkarikázott banánt 
és sajtkockákat. A feladat az volt, fedezzük fel az 
ízüket, külön-külön. Mit mondjak? Mintha életem 
első falat kenyerét, banánját, sajtját kóstoltam vol-
na a magam számára is megdöbbentő részletes-
séggel. Ezt is ki lehet próbálni.

A látás illúziója 

És ismét feljebb az energiaspirálunkon.
A látásunk fizikai eszközei a szemeink, ame-

lyek szuperkameraként működnek, de hogy a 

teljes képből mi az, ami az agyunk valósághoz 
képest szűkös szűrőjén átjut, azt rendkívül sok 

körülmény befolyásolja, mint említettem, példá-
ul a fókuszunk, a hitrendszereink, az épp aktuális 
érzelmi állapotunk, a hangulatunk is. És ez igaz a 
többi érzékszervünk működésére is.

Hogyan látunk?
Ha egy asztal közepére helyezünk egy üdí-

tős palackot példának okáért és az asztal körül 
négyen-öten ülünk az meghatározza a néző-
pontunkat és bár ugyanazt a palackot látjuk, de 
másképp, mert más szögből nézünk ugyanarra a 
dologra. Ettől persze a palack nem változik, csak 
a mi szemszögünkből más. A hangulatunk pedig 
meghatározza, hogy ugyanazt a palackot, félig 
üresnek vagy-félig telinek ítéljük-e.

Nem tudom mennyire igaz az állítás, vagy csak 
legenda, hogy amit nem ismerünk, amit nem tu-
dunk elképzelni azt nem látjuk meg. Kolumbusz 
hajóiról van egy legenda, amit bár ott voltak, az 
őslakosok nem látták meg, csak a sámán, ő vi-
szont nyilván nem csak a szemeit használta. S mi-
után elmondta a többieknek mit lát, ők is érzékel-
ték a hajókat. 

Beszélünk auráról, az energiamezőről, már 
mindenki hallott róla, de amikor az energetika 
foglalkozásokon segítek, hogy lássák is, az min-
dig meglepő élmény számukra, mivel épp a fó-
kusz az, amit el kell tudni engedni hozzá. Erre visz-
szatérek majd a későbbiekben.

A látásért felelős energiaközpontunk a Nap-
fonat vagy Solar plexus csakránk, többek közt 
a májat is ellátja energiával, és a kínai orvoslás 
rendszere szerint a máj energiavezetékei, vagy 
meridiánjai a szemekre nyílnak. Egy besárgult 
szemfehérje bizony nem túl ígéretes tünet.

A máj az egyik legszorgosabb, legtúlterhel-
tebb szervünk a testünk méregtelenítési folyama-
tában. 

És ez is milyen beszédes!?
A Napfonat csakránk feladata ugyanis az ag-

resszió kezelése, a becsvágy és az akarat uralása, 
a hatalom pozitív gyakorlása. 

Az elfojtott - és magunk ellen befelé irányított- 
düh, harag és agresszió, keserűség, amivel nega-
tívan befolyásoljuk a működését.
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Az emberiség nagy része még ebben a csak-
rában azonosítja önmagát, mivel ez az egó, az 
„önös én” helye is és nagy feladat innen tovább-
lépni a szív terébe, de ahol tartunk, ez elkerülhe-
tetlen.

Van pár alapvető kérdés, amire, ha magunknak 
őszintén válaszolunk, kiderül, van-e javítanivalónk 
a Napfonatcsakra területén. Például, hogy:

- képesek vagyunk-e nemet mondani és 
önmagunkat képviselni, vannak-e függőségeink, 
van-e hajlamunk másokat manipulálni, meg aka-
runk-e felelni a társadalmi elvárásoknak?

Ha igen a válasz és a gyomor, máj, epe, a vé-
konybél vagy az idegrendszer támogatásra szo-
rulna, nos, a zenei E hang, a szolmizációs mi, ami 
ide tartozik.

Az ásványok közül hasznosak a tűzopál és a 
tigrisszem, az illóolajok közül a cajeput, a berga-
mott és a levendula. 

A szaglás az ösztönök, az ízlelés az érzelmek, 
a látás pedig a gondolatok világát jelentő, alsó 
három energiaközpontunkhoz tartozik, amelyek a 
földhöz kapcsolnak minket.

A folytatásban a következő számunkban a HÍD 
szerepét betöltő negyedik, a szív csakra, amely az 
érintés, tapintás, bőrérzékelésért, az ötödik a to-
rok csakra, amely a hallásunkért, végül a hatodik, 
a harmadikszem csakra, amely az intuíciónkért, a 
tisztán érzékelésünkért felel következnek majd a 
sorban.

Bónuszként, pedig szeretnék figyelmet szen-
telni a hetedik csakrának, a fejtető energiaköz-
pontnak is, amelyik felügyeli és egységbe foglal-
ja a többi hatot.

Kellemes és hasznos én-időt, izgalmas önfelfe-
dezést és jó egészséget kívánok.

https://religio-spiritualis-muhely.webnode.hu/sq/
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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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www.balazskrisztina.hu

www.spiritual-life.hu

https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/referenciak/
http://balazskrisztina.hu/
https://spiritual-life.hu/
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SIVÁK ENIKŐ ASHA

AZ IMA HANGJA…

Az Univerzum végtelen tudatának ereje bevilágítja
a Mindenséget. Fényének tündöklő útján megérkezik

az emberiség tudatlan tudatának körmönfont útvesztőjébe.
SOS   SOS   SOS

Megváltás kellene, bár mindaddig nincs válasz, amíg az ember 
fel nem emeli tekintetét a Mindenség örömudvarába és

meg nem látja önmagát ebben a ragyogó tükörben.
Szólj már végre szólalj meg ember.

Hallasd a hangodat.
Szólítsd magadhoz önmagadat és egyesítsd szívedet

a mindenható EGYSÉGGEL
...szólítsd magadhoz a szellemed erejét,

...szólítsd magadhoz a lelked Isteni hangját,
...szólítsd magadhoz a Mindenség szabad szárnyait,

és kérd, hogy repítsen a saját létedbe.

Az ISTENI lélek hangja magasztos, mindenek feletti,
csak szívből szólj és

MEGHALLGATTATIK,
csak kérj és

MEGADATIK,
csak szólj,

VAGYOK!!!

- - - >
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FÉNYHALMI BEATRIX

A védikus tanítás alapja a lélekvándorlás, mi-
szerint a halál új lehetőségeket hoz a megtisztu-
lás felé, akár teljes felébredést, azaz megvilágo-
sodást eredményezve.

Elgondolkodtató, hogy a tanítás kb. 8.400.000 
-féle újjászületésről beszél az anyagi világban. 
Ez nem csupán a 3.dimenziós megtestesülé-
sekről szól, hanem a finom anyagi testekről is, 
melyek láthatatlanok a szemnek; őket nevezzük 
entitásoknak.

A születés és halál körforgása addig tart 
(szamszara), míg a lény Eggyé nem válik a Min-

denséggel, Istennel és már nem kötik a gúnák, 
vagyis anyagi kötőerők. Ilyen kötőerők a lusta-
ság, tompaság, tudatlanság (tamasz); harag, 
szenvedély, aktivitás (radzsasz); tudás, hiteles-
ség, tisztaság, azonosság (szattva).

A védák szerint 3 féle anyagi világ van, szfé-
rák, más néven lókák. A 3 bolygórendszer lakói 
aszerint rendeződnek, hogy mely kötőerő hat 
leginkább az élőlényre. A jóság, a szenvedély 
vagy a tudatlanság. Az idő, mint fogalom min-
den helyen más-más, így ami itt a Földön 1 év, 
máshol 10 vagy 30, akár 100 év is lehet, de ke-
vesebb is mint 5 hónap.

Halál utáni élet a védák szerint és 
mik vagy kik azok az entitások?

Folytatva előző havi írásom gondolatmenetét, amiben említést tettem a kelet viszonyulásá-
ról a halálhoz, hogy egyfajta ünnepként, újjászületésként tekintenek rá; gondoltam jobb, ha 
kicsit bővebben kifejtem.

„Amint a megtestesült lélek állandóan vándorol ebben a testben a gyermekkortól a serdü-
lőkoron át az öregkorig; a halál után is egy másik testbe költözik. Az igazi énjét megvalósított 
embert azonban nem téveszti meg az efféle változás.”
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1. Földön kívüli élet, felső bolygók: az Uni-
verzum felső szférája, az égi világ, mely a félis-
tenek és szentek birodalma, dévák. Minden val-
lásban más-más néven ismertek. Ez viszont nem 
azonos a lelki világbeli mennyei birodalommal. 
Itt gazdagság, szépség, jó körülmények, fejlett 
intellektus, képességek kifejlesztése, tudat ma-
gasabb szintű formája van jelen, betegség, féle-
lem mentesen. Sosem gondolnak a halálra, azt 
hiszik örökké élnek, de egyszer szembe kell néz-
niük a forma elmúlásával.

2. Földön kívüli élet, alsó bolygók: az Uni-
verzum alsó szférái. A tudatlanság lényei, mint 
a növények, állatok, ásványok és az emberi bi-
rodalmon kívül lévő lények, melyek élete a ha-
talomról és érzéki élvezetekről szól, szellemi lé-
nyek. Minél lentebb haladunk a síkokon, annál 
inkább csökken az élet időtartama, amivel a féle-
lem és szorongás növekszik. Mivel a finomfizikai 
test -elme, intelligencia és hamis énkép, ego a 
lélekkel együtt megmarad, így a vágyak is meg-
maradnak, amit fizikai test nélkül nem tud kielé-
gíteni.

3. Földi élet: minden Földhöz hasonló boly-
gó a középső bolygórendszerhez tartozik, ami 
az emberszabásúak dimenziója. A földi életet 
kiemelkedő jó lehetőségnek tartják, mivel van 
választási lehetőség. A tettek által leszünk meg-
mérettetve, hogy felemelkedünk-e vagy lentebb 
sodródunk. Fontos, hogy milyen tudatsíkon 
élünk, gondolkodunk spirituálisan, amivel való-

di lelki békére találhatunk. A transzcendentális 
tudatállapot előre visz, az anyagi mentalitás to-
vábbi tanulásra kényszerít.

A halál után, Maat mérlegéhez hasonlóan, 
itt is megmérettetés vár ránk. Halál után a lény 
szeme előtt lepereg az egész élete, mely során 
felismeri hibáit.

A védák szerint 2 féle lények csoportjával 
találkozhatunk. A mennyei személyek Visnu hír-
nökei. Ők jönnek a megtisztult, életfeladatot tel-
jesítő magas tudatszintet elért lelkekért. Válasz-
tásuk szerint kikerülhetnek a szamszaraból vagy 
visszatérve segíthetnek a többi érzőlényen.

Yamaraja, másik néven a dharma (sors, köte-
lesség) a halál ura jön el azokért, akik nem tud-
ták elhagyni egoista felfogásukat, tele vannak 
anyagi vágyakkal. Itt a karma törvénye viszi to-
vább a lelket.

„Az ember az ebben az életében elkövetett 
vallásos vagy vallástalan cselekedeteinek ará-

nyában élvezi vagy szenvedi el következő életé-
ben a karmájának megfelelő visszahatásokat.”

A hamvasztás éppen ezért is fontos, segíti 
mind a lelket, mind a hozzátartozókat a tovább-
lépésben. Mivel nem az anyagi test vagyunk, ha-
nem Örök Létező, így könnyebben túllép a lélek, 
ha nem köti a fizikai test ehhez a dimenzióhoz. 
Érzelmileg ragaszkodhat a testéhez, a régi fizikai 
környezetéhez. A legtöbb ember tudata az alsó 
3 csakrán lép ki a halál pillanatában, ami alsó 
régiókba viszi. Sajnos keveseknek adatott meg, 
hogy a szívcsakrán vagy koronacsakrán lépjenek 
ki, ez a 2 a legjobb szint, ha teljesen Tudatosan 
éli meg valaki a halál folyamatát. A szívcsakra 
nyitottsága nagyon fontos az átlépéshez, válasz-
tó ég és föld között.
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Az étertest épül le elsőként már jóval a halál 
előtt, egy átlagember a környezetében élők éter-
testéből él, egy tudatosan fejlett lélek Fentről, az 
Univerzumból merít erőt.

Az imák, mantrák segítik az elhunytat az elen-
gedésben, hogy folytathassa útját.

Lélekutaztatásban a halál utáni lét 40.napjára 
is elvisszük a lelket, mert legtöbbször megnézi a 
saját temetését. Föld közeli szférában tartózkodik 
mindenki, amíg át nem lép teljesen. Halál után 
kitágulnak az ember érzékszervei és belelát má-
sok gondolataiba, érzéseibe.

Több összefüggés is van Rudolf Steiner köz-
leményeivel. Az élet és újjászületés között című 
könyvében ír a bolygók hatásairól, milyen erőket 
hol veszünk fel újjászületés előtt, amikre szüksé-
günk van a leszületéshez.

„Azt, amire a Nap-szférájában szükségünk van, 
csak akkor tudjuk megérteni, akkor tudunk vele 
kapcsolatot létesíteni, ha a Földön szert tettünk 
valami olyasmire is, ami nemcsak asztrális erő-
inkre hat, hanem az éteriekre is. Az éteri erőre a 
vallások hatnak, a Hit. A Nap-szférából kell azokat 
az erőket megszerezni, melyekre a következő in-
karnációban étertestként van szükségünk, a többi 
planétából azokat az erőket kell megszereznünk, 
hogy asztráltestünk legyen.”

„Az emberi léleknek a halála és újjászületése 
között át kell mennie az úgynevezett planetáris 
szférákon, ki kell tágulnia a világűr messzeségei-
be. Emlékezzünk rá, hogy halálunk és újjászületé-
sünk között egymás után valóban Hold-, Merkúr-, 
Vénusz-, Nap, Mars-, Jupiter és Szaturnusz-lakók 
leszünk. A csillagos ég lakóivá válunk, hogy azu-
tán újra összehúzódjunk, egy szülőpár segítségé-
vel újra megtestesüljünk.”

Mik vagy kik az entitások, azon kívül, hogy so-
kak számára nem látható lények?

1. Földhözragadt szellemek, akik nem léptek 
tovább, mikor a testük meghalt. Sokkal kevesebb 
van belőlük, mint ahogy azt gondolják. A lélek 
addig marad a földhöz közeli síkhon, míg nem áll 
készen a továbblépésre. Ez lehet pár hónap vagy 
több száz év is, amit ő másként érzékel, hiszen az 
idő minden létsíkon másképpen telik. Gyakran kö-
tődnek adott helyhez, családhoz, lakáshoz. Hirte-
len elhunytnál szembesítés szükséges, hogy meg-
értse mi történt; olykor büntetést is követelhet. No 
de nem annyiszor és olyan mértékben, ahogy a vá-
szonra festik. Lehetnek barátságosak, de időnként 
rosszindulatúak is. A tértisztítás ezért is fontos.

2. Magasabb dimenzió lényei, akik minden-
féle alakban érkeznek több dimenzión keresztül. 
Ilyenek például az angyalok, egyes földönkívü-
liek. Létezik közöttük jó és akár rosszindulatú is. 
A rosszindulatúak manipulatívak, befolyásolók, 
a gyengébb egyéneken képesek felülkerekedni. 
Azért fontos ezt megjegyezni, mert világunkban 
sok médium esik áldozatául ennek tudatlanul. Jó-
indulatúnak tűnő angyalokat és mestereket köz-
vetítenek, hamis néven jelentkeznek be, de hamis 
szeretet és fény veszi őket körül. Azok a médiu-

mok, akik Túllátnak a fátylon, őket a szeretet és 
fény magasabb dimenziójú lényei találják meg 
vagy kérik fel üzenet közvetítőként. Nem sok ke-
resi az emberi kontaktot, sőt, néhány dühös lesz, 
hogy meg merted látni őt. Találkoztam ilyen lé-
nyekkel, mely nem volt kellemes.

3. Nem emberi negatív entitások, amik az 
ember energiatestén belül helyezkednek el és 
szívják el az energiát, betegségeket okozva. Élős-
ködőként, az ember tudatán kívül csápokkal vagy 
kampókkal kapcsolódnak egy-egy csakrához. Ha 
az egyén gyakran alacsony érzelmi szinten tar-
tózkodik, könnyen magához vonz ilyen lényeket, 
melyek nem rosszindulatúak, de ebből élnek. A 
túlélési ösztön miatt csatlakoznak be, ebből táp-
lálkoznak. Az érzelmi sebezhetőség, manipula-
tív hajlam által az emberre csatlakozva érzelmi 
kitöréseket hozva újra táplálkozhat. Ha éhesek 
lesznek csupán megnyomják a gombokat és az 
ember öntudatlanul cselekedve megadja nekik 
az ételt. Félelem, szorongás, depresszió, kisebb-
rendűség, agresszió, „semmi sem elég” és ehhez 
hasonló tartós állapotok, amik alacsony vibrá-
cióval rendelkeznek. Alkoholisták, drogfüggők, 
egyéb függőségben szenvedők aurájában szinte 
mindig van egy vagy több ilyen entitás. Ebben az 
esetben sokan fordulnak segítségért, mely során 
tisztításokkal, oldással leválasztjuk ezeket a lé-
nyeket, de a tudatállapot változása nélkül, belső 
munka nélkül újra magukhoz vonzhatják azokat.



https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
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Bernivel hosszú évek óta ismerjük egymást, hasonlóképp gondolkodunk és most eljött az al-
kalom, hogy beszélgessünk nyíltan az olvasók előtt. Gyermekként szorosan kapcsolódott a mű-
vészetekhez és ez felnőttként is egy stabil alapként van jelen életében. Ahogy mondja, igyekszik 
lehozni azt az információt és eljuttatni mindenkihez, amelyhez lehetőséget kap hozzáférni. Éle-
tében, mint bármelyikünkében megvannak azok a mérföldkövek, melyek a változásokat hozzák, 
de gyermekkorától tudja, többre hivatott. Könyveiben megjelenik saját útja és ahhoz kapcsolód-
va olyan hiteles emberek szakmai véleménye, akiket egy ország ismer, tisztel. Első könyvében, 
a The One-ban hiteles tanítókkal, mesterekkel beszélget közvetlen hangnemben, valamiféle spi-
rituális roadmovie keretei között. Második könyvében A férfi-nő mítosz - Rómeó megöli Júliát? 
címűben a párkapcsolatok dinamikáját járja körbe szintén megszólaltatva szakértőket, ismert 
embereket. Az interjú felvételének napján, 18-án jelent meg Berni harmadik papír anyagú gyer-
meke, a Nem a te hibád című könyv. Többek között ennek kapcsán beszélgetünk róla magáról, 
életéről és az írói pályájáról, valamint arról, hogy miben más ez a könyv az előzőekhez képest. 
Zárójelben jegyzem meg, lapunk nulladik próbaszámában Berninek is jelent meg egy írása, aján-
lom elolvasásra.

A harmadik könyv
és mögötte az élet

Amíg eljutottál a „Kedves ÍróNő” státuszig, az 
milyen alapokról indult? Milyen családi háttérre és 
művészeti alapokra építkeztél?

Azért nehéz erről beszélni, mert annyira ter-
mészetes számomra, hogy én egy alkotó em-
bernek születtem. Nem volt ebben útkeresésem, 
megszülettem, tudatossá váltam és utána tud-
tam, hogy egy alkotó ember vagyok és pont. A 
családom kifejezetten támogatott ebben és nem 
akartak belőlem mást faragni. Elég korán felis-
merték, hogy egy másfajta szemléletmóddal ren-
delkező lény vagyok. Nálunk hagyománya van a 
művészet pártolásnak, a művészeteknek, legyen 
az irodalom, zene, festészet, színház. Ezért velem 
kapcsolatban nem volt ez ördögtől való dolog, 
hisz kicsi koromtól operába jártunk, hatéves ko-
romtól olvastam – papámnak volt egy hatalmas 
könyvtára – és 18 éves koromra kiolvastam a 
világirodalom nagyjait. Akkor még nem az írás 
volt, ami elvarázsolt, hanem talán 4 éves lehet-

tem, amikor az operában láttam egy balett gyer-
mekelőadást és beleszerettem a balett-táncosok-
ba. Nekem onnantól a balett, a tánc, a mozgás 
volt a mindenem, de abban az időben a kb. „sen-
ki se bír velem” – típusú gyerek voltam. A szüleim 
erre a mozgásigényre minden sportlehetőséget 
megragadtak, sok sportban mozgok otthonosan 
a tenisztől a síelésig, apukám sok mindenre meg-
tanított. Négy-öt éves lehettem, mikor jeleztem 
anyukámnak, hogy vigyen el balett terembe. Itt 
a külvárosban volt egy művelődési ház, ahol dol-
gozott egy idősebb balettmester, aki maga is az 
operaházban táncolt, ő foglalkozott velem. Aztán 
azért nem lett belőlem klasszikus balett-táncos, 
mert magasabbra nőttem az ideálisnál. Bár felvet-
tek a Balett intézet előkészítőjébe, de nem indul-
tam el, mert édesanyám nagyon jól ráérzett, hogy 
az ott lévő poroszos oktatás nekem nem lenne jó.

Gimnazistaként jártam egy Színész Gimná-
zium nevű intézménybe, de a gimiben szintén 

CZECZON

interjú Barna Bernivel



...teljes lénynek 
tekintsük 
magunkat és
az eszünket,
a szívünket,
a lelkünket,
a szellemünket 
mindet egyszerre 
használjunk...

„
„

művészeti szakon tanultam, ahol foglalkozhat-
tam tánccal, festészettel, irodalommal. A Színész 
Gimnáziumba nagyon tehetséges fiatalokat vá-
logattak be, tizenötünket, és ez az akkor induló 
Színiakadémiának volt egy előképzése. Ezután 
bekerültem a Színiakadémiára, ahol magával 
ragadott a kortárs táncművészet. Amikor vé-
geztem, abba a szerencsés helyzetbe kerültem, 
hogy az akkori éra egyik leghíresebb alternatív 
színházi figurája leszerződtetett a társulatába és 
így egyben bekerültem egy nemzetközi társulat-
ba. Ez volt a táncos út.

Visszatérve gyermekkoromra, az értelmiségi 
család, a művészetszeretet, olvasottság nálunk 
egy alapenergia volt és ebben meghagyták, 
hogy menjek előre, szárnyaljak és nem nyomták 
rám az akaratukat, hogy más utat válasszak.

Nem mondták, hogy ha művész leszel, akkor 
nem lesz belőled semmi.

Soha nem hallottam ilyeneket és biztos va-
gyok benne, hogy sokat meghatározott később 
a lényemből és gondolkodásomból ez a szülői 
támogatás. Mindig elmondom, hogy egy nagyon 
erős férfi mintám volt apukám és a nagypapám. 



Ők nagyon magasra tették a lécet a férfi energi-
ában, mert mindkettőjük rendkívüli ember volt, 
sajnos már egyikük sincs velünk. Rengeteget 
kaptam tőlük, sosem korlátoztak. Anyukám volt 
az óriás spíler, akivel felmosás közben Traviatát 
hallgattunk, színházba jártunk, festményekről be-
széltünk, szóval ilyen volt születésem óta a kör-
nyezetem és nem akadt ki rajta senki, hogy nálam 
a művészet, mint tehetség megnyilvánul vala-
miben. 16 évesen már írtam, de az akadémiára 
jártam, amikor műhelygyakorlatokon saját írások-
hoz hozzányúlhattam színpadon. Ez szépirodalmi 
vonal volt, amit a mai napig képviselek, csak je-
lenleg az önkeresés-pszichológia témák kerültek 
előtérbe. Ám a mai napig vannak szépirodalmi 
írásaim, egy regényen is dolgozom. A táncból az 
írásba és a terápiás munkába való átmenet is egy 
természetes folyamat volt. Összefoglalva, nagyon 
támogatott voltam a művészi pályámon, a szüle-
im a legőrültebb színházi rendezéseimet is képe-
sek voltak megnézni. (nevet)

Bandóval készített egyik interjúban ő fogalmaz-
ta meg, hogy minden nagyképűség nélkül, akik 
erre a pályára lépnek, kicsi kortól ott van a tudata 
annak, hogy ők valakivé válnak a választott pályán. 
Benned is megvolt az a gondolat, tudatosság, bi-
zonyosság, hogy valamit leteszel az asztalra? Ez 
persze egy folyamat meg egy út, de érezted belül?

Abszolút. Amióta tudom, hogy tudatos va-
gyok, vannak ilyen jellegű emlékeim meg ma-
gammal kapcsolatos elképzeléseim, ez mindig 
bennem volt. Sosem volt számomra kérdéses. Tu-
dom, hogy feladatom van, valamit alkotni fogok 
és ez a bizonyosság táncosként, íróként mindig 
velem volt. Az is benne van, hogy mind a mai na-
pig nagyon bátran merek új dolgokat felfedez-
ni, új dolgokba fogni, megújulni. A táncban is 
komoly eredményeket értem el, saját darabokat 
állítottam színpadra, saját cégem volt, de mikor 
jött a lányom, simán elengedtem. Hiány érzése 

nélkül engedtem el a pályát, nem éreztem, hogy 
ott akarnék még valamit csinálni. Átsiklott a folya-
mat az írásba és tudtam, hogy ez is vinni fog va-
lahová. Az ilyen típusú emberek egyrészt tudják, 
hogy valamire születtek, másrészt, hogy valakiért 
születtek. 

Mi kellett ahhoz, hogy ezt meg is tudd valósí-
tani, hisz az egy dolog, hogy valaki tudja magáról, 
de egy másik, hogy élni is tud vele?

Nem biztos, hogy pozitív lesz, amit mondani 
fogok, mert az embereknek ezzel kapcsolatban 
akár túl idillikus elképzelései is lehetnek, hogy 
valaki kap - hite szerint fentről, genetika, akárhon-
nan – egy forrást, amit elnevezünk tehetségnek. 
Az egy dolog, hogy ezt a forrást megkapod – sok 
tehetséges embert láttam a környezetemben, aki 
nem tudta kezelni az ezzel járó utat és energiát. 
Romantikusan hangzik a nagy tehetség, de fizikai 
szinten rengeteg lemondással, az emberi kap-
csolatokban komoly nehézségekkel jár. A közös-
ség néha ünnepel, néha ki is vet, amiben sikeres 
vagy, abban sok ambivalencia jelenik meg. Iszo-
nyatos önfegyelem kell hozzá, mert folyamatosan 
olyan impulzusokat, energiákat, látásmódokat 
kapsz, amit meggyőződésem, hogy nem min-
denkinek az elméje tud feldolgozni. Ezért zuhan 
bele sok művész valamilyen mentális problémá-
ba, függőségekbe. Kevés olyan művészt ismerek, 
aki ne csúszott volna bele abba, hogy a normális 
hétköznapi életét nem tudja kezelni, abban nem 
tud helyt állni. Nekem lett családom, gyermekem, 
nem lettem drog -és alkoholfüggő, sőt a tudatos-
sággal, tisztasággal foglalkozom. Kemény út volt 
és tudatosság kellett hozzá, hogy inspiratív álla-
potokban ne ebbe a szélsőségbe omoljak bele, 
hanem jó irányba tudjam vinni a folyamatokat.
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“Nagy fegyelmezettség van bennem, 
sosem csúsztam bele a művészek 
életének lumpen vagy önpusztító 
oldalába. Azzal szemben, hogy 
tönkretegyem magam bármivel, 
bennem olyan erőteljes fékek van-
nak, hogy azonnal ki tudok szállni, 
ha azt érzem, számomra az az ál-
lapot nem jó.”
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Rendkívüli kitartás, hihetetlen hit kellett hoz-
zá. Korán leváltam a szüleimről, támogattak min-
denben, de a saját lábamon kellett megállnom. A 
gyerekkori munícióm óriási érték és az ott volt, de 
anyagilag és szinte minden tekintetben magam-
nak kellett megoldanom az életem. Sok önfegye-
lemre, önállóságra, sok mindenben lemondásra 
volt szükségem, hogy az iskolák mellett el tudjam 
magam tartani, meg tudjam élni a tehetségem és 
később abból tudjak megélni. Nem volt egysze-
rű út. Nagy fegyelmezettség van bennem, sosem 
csúsztam bele a művészek életének lumpen vagy 
önpusztító oldalába. Azzal szemben, hogy tönk-
retegyem magam bármivel, bennem olyan erő-
teljes fékek vannak, hogy azonnal ki tudok szállni, 
ha azt érzem, számomra az az állapot nem jó. Ez a 
mai napig így van.

Ezek az aspektusok tanítottak meg két lábbal 
állni a földön, miközben művészként, inspiratív ál-
lapotokban is voltál?

Pont az a furcsa művész-típus vagyok, aki na-
gyon is két lábbal áll a földön egy csomó min-
denben, mégis szabadon tudok kint mászkálni 
mindenféle univerzumokban meg energiákban. 
Ezt nem tudom neked megmagyarázni, de kicsi 
koromtól fogva ilyen voltam.

Ez egy jó ötvözet.

Igen. Ezt sose kutattam, hogy mi lehet az oka. 
Talán majd ezután ránézek. Az mindig egy na-
gyon erős hajtóerő volt bennem, hogy ami fent 
van, azt le tudjam hozni fizikai szintre és kézzel-
foghatóvá tudjam tenni, mert úgy érzem, külön-
ben nincs értelme.

Ez motivált a táncban, a rendezésekben és ké-
sőbb a zenében is?

Mindenben. Ha kapsz egy rendkívüli forrást, 
amiből adni tudsz az embereknek, legyen ez mű-
vészet, spiritualitás, írás, tanítói munka vagy bármi, 
ha csak magadban éled meg és nem tudod meg-
osztani a közösséggel, illetve nem tudod anyagi 
minőséggé formálni, ami által meg tudod a saját 
anyagi jólétedet teremteni, annak szerintem nincs 
értelme. Ott valami zavar van a rendszerben. 

Ez egy folyamat volt benned vagy megérkezett 
kvázi egyben…

Nyilván sokat kellett tanulni, de logikusan fel 
tudtam fogni, hogy sokat tanultam, dolgoztam 
és nem akarok egy meg nem értett, éhező mű-
vész lenni. Ettől irtóztam. Tudtam, hogy táncos-
ként, művészként nem tudok annyit keresni, hogy 
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megéljünk belőle, természetes volt, hogy elmen-
tem dolgozni mellette. A célomat így tudtam el-
érni, hogy a munkám és megélhetésem is az le-
hessen, amiben tehetséges vagyok.

Mikor kapcsolódott be a folyamatba a radikáli-
san őszinte önismereti út? Hol volt az a pont, ami-
kor egyszer csak billent valami benned?

Nagyon fiatalon, az új könyvemben már írok 
is erről. Az első emlékem ezzel kapcsolatban 14 
évesen volt, akkor került a kezembe Jungnak az 
életrajzi könyve, Emlékek, álmok, gondolatok 
címmel. Nagyon középen tartotta a pszichológi-
át és a spiritualitást és ötvözte, mert neki is vol-
tak ilyen jellegű megélései. Jó tapasztalat volt a 
könyv azokkal a született képességeimmel, ener-
giáimmal, gondolataimmal kapcsolatban, amiket 
tapasztaltam magamon. Erős kezdés volt, de ez 
volt ebbe az irányba az első lépés. Magával hoz-
ta a tudatos figyelést önmagamra. Ezeket ne úgy 
értsd, hogy a karrierem érdekében használtam 
fel, hisz a vezettetett céljaim motiválnak erősen, 
hogy merre kell mennem. Ez segített az utamon, 
a túlélésemben, a megküzdési stratégiáimban.

Ez a belső tisztaság még meg lett támogatva?

Természetesen meg lett támogatva. Egy csa-
ládi tragédia kapcsán lett egy tapasztalatom a 
testvéremmel kapcsolatban és keményen be-
leálltam a tanulásba, hogy hogyan is vannak a 
lélek dolgai. Egy 3+1 éves képzést végig vittem 
pszichológia, szociológia, társadalomtudomány, 
alternatív pszichológia, alternatív segítő módsze-
rek területeken és vizsgáztam, bizonyítványt sze-
reztem. Pont azért, hogy meglegyen a született 
tudás mellett a tanulás és a kézzelfoghatóság.

Mindezek ötvözete és ennek a tudásnak az át-
adása vagy más egyéb intuíció is hozzájárult és 
hozta meg az első könyvet, a The One-t? Hisz ad-
digra már jártál Indiában, hallgattál mestereket.

Nyilván, hisz ezt nem lehet nem folyamatként 
kezelni. A The One intuitívan jött, álmokon keresz-
tül is. Nagyon erős hívásom volt arra a könyvre, aki 
érti, érti. (nevet) Álmomban felém sodorta a ten-
ger, láttam a címét, tudtam, hogy miről kell szól-
nia, és én ebbe teljes szívvel beleálltam, elindul-
tam. Természetesen addigra már sokat figyeltem 
és tapasztaltam és nagyon nem tetszett az, ami 
a „piacon” van spirituális irodalom szintjén. Sze-
rettem volna hiteles embereket megszólaltatni 

olyan kérdésekben, amik engem foglalkoztattak 
és ezekre az engem foglalkoztató témákra adtak 
egyfajta nézőpontot. Az addigi összes tudásom, 
tapasztalatom is benne van abban a könyvben. 

A 3 betűs betegség után tünetmentes vagy és 
gyógyultnak számítasz. Ez adott hozzá a legutób-
bi könyvhöz? Adott az önismereti utadon újabb 
leckéket, feladványokat? Sokan küzdenek ellene, 
sokan nem tudják legyőzni. Milyen tanulságokkal 
szolgált, mi az a példa, amit te át tudsz adni?

Erről még most is nehéz beszélnem és nem 
azért, mert szeretném letagadni, elrejteni. Na-
gyon figyeltem - hisz már ismert voltam, mikor 
a betegség felütötte a fejét a szervezetemben -, 
végig őszinte voltam az olvasóimmal és vállaltam, 
de nagyon óvatosan bánok ezzel a kérdéssel a 
mai napig. Mégpedig azért, mert nem akartam 
még nagyobb hírnevet szerezni azzal, hogy be-
teg lettem. Nyilván mások nem szándékosan, ha-
nem mert ki akarják ventilálni magukból, használ-
ják fel a betegségüket, de én irtóztam attól, hogy 
velem kapcsolatban arról szóljanak a hírek, hogy 
legyőztem-túléltem a rákot. Ezt visszásnak érez-
tem és erről is igyekeztem finoman úgy írni, hogy 
azzal segíteni tudjak. Ne legyen marketing szagú, 
ebből nem csinál az ember marketinget.

Az alapkérdésre visszatérve, az önfejlesztés-
ben akkorra már példa voltam az emberek szá-
mára a könyvek, a személyem, az életem miatt is 



és nyilván ambivalens dolog volt. Megmozgatta 
az engem ismerők hitrendszerét, hogy önfejlesz-
tesz, úton jársz, bölcsnek tartanak, mégis, hogy le-
het, hogy bekapsz egy ilyen betegséget. Nekem 
ez volt a legérdekesebb tapasztalat ebben, hogy 
az emberek hogyan reagáltak, sokaknak milyen 
elvárásai voltak. Megijedtek, hogy mi értelme van 
az önmunkának, ha valaki ilyen tudás és bölcses-
ség mellett is beteg lehet. Sose gondoltam, hogy 
ezek összefüggenek, ha van valamennyi tudá-
som, akkor engem minden rossz elkerül? Ez ilyen 
álspiri, rózsaszín maszlag, emiatt született az új 
könyv, a „Nem a te hibád”, többek között ezeket 
veszi górcső alá.

Bennem az merült fel az emberek reakcióira, 
hogy azt hiszik, hisznek, jó úton járnak, tanulnak, 
megszereztek bizonyos bölcsességet és azt cse-
lekedetekre váltják, kvázi normális emberként 
viselkednek, akkor ennek az lesz a jutalma, hogy 
minden rendben lesz az életükben. Nem, nem er-
ről szól az élet. Az a lényege az önismeretnek és 
önmagunk fejlesztésének, hogy még mindezek 

előtt kezdjük el csinálni, nem akkor, amikor már 
baj van. A bajban már egy teljesen más látásmód-
dal, hozzáállással tudnak beleállni a helyzetbe.

Tudod-e használni azt az eszközkészletet, amit 
addig az önismeretben magadról összeszedtél?

Igen, de ez nem jelenti azt, hogy minden tel-
jesen jó lesz és túl fogom élni. Ezért vagyok ki 
nagyon azokra, akik a rákos megbetegedésekkel 
kapcsolatban csodát hozó módszereket ígérnek, 
garantálják, hogy ha ezt meg azt csinálsz, akkor 
meggyógyulsz. Nem, senki sem garantálhatja, 
hogy te meggyógyulsz, én sem tudtam magam 
felé sem semmilyen garanciát vállalni, akármi-
lyen tudással is rendelkeztem. Inkább belehelyez-
kedtem a pillanatokba és próbáltam használni 
mindazt, amit tudok, hogy kezeljem a helyzetet 
ahhoz, hogy lelkileg, szellemileg, fizikailag végig 

tudjam csinálni, hogy támogatni és tartani tudjam 
a gyermekemet. Neki ez még nagyobb tragédia 
volt, mint nekem, aki ezt megéltem. Ehhez kellett 
a tudás. Hálás voltam magamnak azért, hogy sok 
évvel előtte már beleálltam a munkába és amikor 
egy tragikus helyzetet hozott az életem, akkor tud-
tuk és tudtam jól kezelni. Meg tudtam élni minden 
pillanatát akkor is, amikor nagyon rossz volt.

A spiri katyvasz azt gondolom nem ebben a 
szituációban érintett meg először. Az első könyv-
nek is volt hasonló indíttatása.

Ez már régóta vesszőparipám volt, de a beteg-
ség nagyon megerősítette, hogy józan ész kell, 
hogy középen legyünk, használjuk az eszünket, a 
szívünket, a képességeinket és mindezt egyszer-
re. Engem is elöntöttek a jószándékú tanácsok, 
milyen kezelésekre menjek, mert az tuti gyógyu-
lás. Ha egyet tanácsolhatok ne hallgassanak a sa-
ját és mások félelmeire, se mások hitrendszerei-
re, mindent használjanak annak érdekében, hogy 
meggyógyulhassanak, legyen az hagyományos 
és mellette alternatív kezelés. Folyamatos lelki 
támogatás kell, mert a hagyományos kezelések 
nem véletlenül vannak, szükségesek és rosszabb 
a hírük, mint amilyenek valójában. Nekem sokat 
segítettek a nyugati orvoslás módszerei is, ami-
ket kaptam. Senkinek nem merném azt mondani, 
hogy ne csinálja végig. Keressenek egy jó orvost, 
hallgassanak a tanácsaira és mellette hallgassa-
nak a szívükre és menjenek azokra az utakra, amik 
hozzájuk közel állnak és kérjenek lelki támogatást.

Picit vidámabb vizekre evezve, élharcosa vagy és 
írtod ezeket a spiri mellébeszéléseket és hangosan 
és élesen fogalmazol ezek kérdésében. Az eddigi 
könyveid is tisztázták már ezeket a területeket… 

Bocs, hogy közbevágok, de ezt fontos tisz-
tázni. Ez nem azért van, mert én egyébként nem 
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“Ha egyet tanácsolhatok ne hallgas-
sanak a saját és mások félelmeire, 
se mások hitrendszereire, mindent 
használjanak annak érdekében, 
hogy meggyógyulhassanak, legyen 
az hagyományos és mellette alter-
natív kezelés.”
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vagyok egy olyan lény, aki a mindenségben és 
abban hisz, hogy a mindenségben bármi lehet 
és ne lennének ilyen tapasztalataink. De… A min-
denség van és a mindenségben minden van. Ne-
kem is vannak nagyon magas rendű és már-már 
misztikus tapasztalataim pici koromtól fogva. Én 
úgy vagyok spirituális, hogy nem vagyok álspiri-
tuális. A spiritualitás egy nagyon fontos dolog az 
emberiség történetében, mindig is kutattuk az 
ilyen irányú tapasztalatainkat. Én, ha nem is írtom, 
inkább próbálom őszintén kifejezni, hogy teljes 
lénynek tekintsük magunkat és az eszünket, a szí-
vünket, a lelkünket, a szellemünket mindet egy-
szerre használjunk. Mert ha nem, akkor nagyon 
káros dolgokba tudunk belecsúszni, ami nem se-
gíti a fejlődésünk és az életünk.

Látom a posztjaidnál, a kommentelők is a biz-
nisz spiri vonalat, a megmondó vonalat, a tévutas 
irányvonalakat kritikával illetitek. Tudom magam 
is, hogy ezeknek is megvan a létjogosultsága, hisz 
jelen vannak. Mégis küzdesz és ebben a zűrzavar-
ban próbálod felnyitni a szemeket a „jó” irányra. 
Rámutatsz, mi fakad a tudatlanságból és mi mö-
gött van Igazság.

Jelentős különbség van ezekben az irányok-
ban. Például külső forrásra, más emberekre hall-
gatva próbálnak az emberek jobban lenni, ami az 
ő hitrendszerükhöz tud csatlakozni. Ezzel megpró-
bálják megúszni az önmunkát, ami lássuk be, nem 
kellemes dolog. Az igazat és a nem igazat csak 
annyi különbözteti meg egymástól, hogy az egyik-
ben megtagadod az önmunkát és a saját rendkívü-
li hatalmadat önmagad és az életed felett, a másik 
út a kőkemény munka. Ott nem elég elmenni XY-
hoz, aki megmondja, hogy mi lesz az életedben, 
hanem tenni kell, hogy az valósuljon meg. 

És vannak, akik magukhoz akarnak kötni, mint 
tanítók, gyógyítók, mert pénzforrást látnak az em-
berben, esetleg a hatalmukat akarják mutatni egy 
nagy követőtáborral. Mások pedig irányt mutat-
nak, egy darabig fogják a kezed, terelgetnek, az-
tán elengednek.

Pontosan erről van szó. Nem gondolom, hogy 
nem mindenki ugyanavval a tudással és forrás-
sal rendelkezik. Nem hiszek abban, hogy valaki 
többet tud születetten egy másik embernél. Ab-
ban hiszek, hogy valaki bejárt már utakat, ahhoz, 
hogy ott tartson és magasabb szemszögből tudja 
szemlélni a dolgokat önmagában, a világban és 
a világhoz való viszonyulásában. Egy másik em-

ber meg még nem, de ez nem jelenti, hogy nincs 
meg benne ugyanaz a tudás, csak még nem tud-
ta előhívni magából. Ha ott ül szemben veled 
egy guru, segítő, terapeuta, aki nem ugyaneb-
ben hisz, hogy egy csodálatos magas rangú lény 
ül vele szemben, amilyen ő maga is, hanem fölé 
helyezi magát, akkor a segítés energiája nem tud 
működni. Ekkor válik függő viszonnyá, ahol nincs 
egyenrangúság. Azt gondolom, hogy tanítani 
csak egyenrangúságban lehet. 

Ülhetsz például a guru lábánál harminc évig, 
ha az neked jó, abban jól érzed magad, meg-
egyezik a céljaiddal, azonos veled. De ha rosszul 
érzed magad, nem azonos a vágyaiddal, nincs 
ott helyed, nem lesz jobb az életed, akkor valami 
nagyon rosszul működik. A fizikai életed tökéle-
tes leképezése annak, hogy benned mi van. Ha 
nincsenek normális emberi kapcsolataid, ha nem 
tudod magad normálisan ellátni, utálod a mun-
kád, nincs szeretet kapcsolatod, ha nem történ-
nek meg azok a dolgok, amitől úgy érzed jobb, 
teljesebb lennél, biztonságba éreznéd magad, 
akkor valami nem jó. 
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Említetted, hogy mi volt az inspiráció a leg-
újabb könyved megírására, és elég rövid idő alatt 
született meg. Miről szól, mit ad az olvasóknak, 
akik előjegyezték és a napokban vehetik kézbe?

Az első olyan könyv, amiben nincsenek inter-
júk. Az előző két könyv olyan tematikára épült, 
hogy a saját utamon tapasztaltakkal kapcsolatban 
mások véleményét is kikértem, mások nézőpont-
jait is meg akartam mutatni. Ebben a könyvben 
szintén vállaltan mutatom be a saját tapasztala-
taimat, hogy mi volt az utam egyes témákban: 
megbocsátás, önszeretet, hit, szégyen, megszé-
gyenítés. Olyan alaptémák ezek, melyek minden-

ki életében megjelennek: önbüntetés, nekem 
mindenkit szeretnem kell-e. Kifejtettem a könyv 
oldalain, hogy ezeknek a témáknak a hátterében 
mi áll. Miért nem megy, ha azt mondják neked, 
hogy bocsáss meg, engedd el. Hogy működünk 
ezekben az állapotokban, mik a dinamikáink, mik 
a biokémiai folyamataink, amiért vissza-visszalé-
pünk ezen mintákba. Illetve segítségképpen be-
letettem, hogy én milyen kérdéseket tettem fel 
magamnak, amik segítettek az utamon és ezál-
tal sikerült bizonyos dolgokat megfejlődnöm. A 
könyv végén vannak olyan megerősítő kijelenté-
sek, amelyek segítenek ezekkel az alaptémákkal 
kapcsolatban.

A címlapon a nem szó – és nem kötözködni 
szeretnék – más színnel van. Nem ad-e alapból az 
olvasónak felmentést a felelősség alól ez a cím? 
Bennem felmerült ez a kérdés.

Bennem is felmerült. Rögtön a bevezetőben 
tisztázom is. Manapság azt látom, hogy jobban 
vádoljuk önmagunkat bizonyos esetekben – pl., 
ha megbetegszünk – és ezek az újfajta kurkászá-

sok arra próbálnak rögtön rávezetni, hogy te mit 
hibáztál, mit csináltál rosszul.

Ez a ló túloldala már megint.

Így van. Eközben előszeretettel felmentenek 
másokat, miközben ez egy közösségi játék. Nem 
tudunk egymás nélkül létezni. Ez nem azt jelenti, 
hogy ne vállald a felelősséget, inkább azt szeret-
tem volna kiemelni, hogy ne mindenért magadat 
vádold. Erősebbnek éreztem ezt az önvádat a 
mostani dinamikákban és szerettem volna helyre 
tenni, hogy nem valami nagy baj van veled, vagy 
nem vagy elég spirituális lény, ha pl. nem tudsz 
megbocsátani az apádnak, aki 3 éves korodtól 
ütött-vert, erőszakolt. Sajnos, amiket manapság 
olvasunk, azokban ez az önvádra való rávezetés 
van, minden belőled indul ki, minden a te hibád, 
mindenért te vagy a felelős. Ami bizonyos szinte-
ken így van, de azért ne felejtsük el, hogy ez egy 
közösségi játék és nem a mi hibánk, ha ezeket a 

sérüléseinket nagyon nehéz megdolgoznunk. Hisz 
a gyógyulási folyamat maga egy nagyon nehéz út. 
Ne vádold magad azért, ha néha vannak negatív 
gondolataid, néha félsz, vagy nem tudsz úgy te-
remteni házat, hogy kirakod a képét a faladra. 

Tudom, hogy ez egy bátor címválasztás volt, 
lehet, hogy lesznek, akik félreértik. Úgy éreztem, 
hogy erre rezegni fognak az emberek és érteni 
fogják, de el is kell olvasni a könyvet, hogy való-
ban értsék.

Lehet az önismereti útnak olyan szakasza, amire 
azt mondod, hogy még ne olvassák ezt a könyvet?
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Nem hiszem, hogy abszolút igazság van még 
magammal kapcsolatban sem. (nevet) Próbáltam 
finoman bánni ezekkel a kérdésekkel és azért is 
vállaltam, hogy a saját utamon keresztül mutatom 
be őket, de nem vagyok klinikai szakpszicholó-
gus vagy pszichiáter, tehát ilyeneket ne várjanak 
tőlem. Alternatív pszichológiát tanultam és alter-
natív módszereket, amik nyilván más vonalat kép-
viselnek. Alapvetően ez nagyon nem spiri könyv 
lett, hanem középen lévő könyv, ami bárki számá-
ra segítség lehet úgy gondolom.

A követőidet hogyan érintette a könyv, mikor 
részleteket osztottál meg a tartalmából? Hogy ez 
másfajta tartalom volt, az megosztotta őket vagy 
egyformán jól fogadták?

Ők tündérbogarak, lassan 9000-en vagyunk 
egy olyan oldalon, ahol soha egy hirdetést sem ad-
tam fel, hanem rám találtak. Azt szoktam mondani, 
hogy madarat tolláról, írót meg olvasójáról. (ne-
vet) Hihetetlenül nyitottak, mennek az áramlással, 
nagyon értik, ritkán vannak összekülönbözések. 
Nagyon szerették az első perctől fogva és teljesen 
értették. Mintha ki lett volna mindenki éhezve arra, 
hogy végre beszéljünk ezekről a témákról. Így is 
kezdődik a könyvem, hogy mindenki torkig van, 
hisz annyi elméletet toltak le a torkunkon, már min-
dent tudunk, de mégis mindent elfelejtettünk.

Egy színes darabja lesz a téli könyvpalettának. 
Hogy lehet a könyvhöz hozzájutni, veled hol lehet 
találkozni a közeljövőben?

Az Álomgyár lett a kiadóm, terjesztőm és ez 
most elég speciális, mert én vagyok az első ilyen 
jellegű írójuk. Egyelőre a kiadó oldalán lehet 
megvásárolni a könyvet és az országban lévő 16 
Álomgyár könyvesboltban.

A fő bemutató december 2-án lesz 18 órakor a 
XII. kerületi Ugocsa utcai Szabó Ervin könyvtárban, 
ami nekem óriási vágyam volt. Várok mindenkit 
szeretettel, mert a betegségem után ez nem csak 
az új könyvem, hanem az életem ünneplése is. Ez 
egy előadással egybekötött könyvbemutató lesz. 
December 4-én a kiadó születésnapi buliján de-
dikálok 12-13 óra között, természetesen minden 
eseményt az oldalamon megtalálhatnak a kedves 
olvasók. 9-én Lentiben lesz előadással egybe-
kötött könyvbemutató, 10-én Zalaegerszegen a 
kiadó könyvesboltjában dedikálok 15 órától. 16-
án Dunakeszin leszek a Lollipop nevű közösségi 
térben, szintén előadással és dedikálással. Jövő 
évben pedig megyünk tovább.

Berni írói oldala:
https://www.facebook.com/theoneakonyv

weboldal:
www.bernibarna.com

könyv vásárlás:
https://alomgyar.hu/konyv/nem-a-te-hibad

fotók: Barna Berni archívuma, Bugár Máté,

Altnőder Emese és Álomgyár Kiadó

https://www.facebook.com/theoneakonyv
https://bernibarna.com/
https://alomgyar.hu/konyv/nem-a-te-hibad
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„A lélek éppúgy lehet beteg, mint a test. Csakhogy a lélek nem tűri oly 
bambán a szenvedést, mint a test; a test nem támogatja a lelket, mint 

ahogy a lélek támogatja a testet.”
                                                                                       Honoré de Balzac



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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BLOGI

Tipikus magyar mentalitás (?)

Már akkoriban is foglalkoztatott a téma, mi-
kor még évekkel ezelőtt Ausztriában dolgoztam. 
Azt láttam ugyanis – sajnos napi szinten –, hogy 
a kint élő magyarokon kívül az összes többi ven-
dégmunkás nemzet tagjai olyan egymást segítő 
kis közösségekbe tömörülnek, ahol mindig lehet 
számítani a honfitársakra. Legyen szó akár arról, 
hogy az ember új munkahelyet keres, informáci-

ókra van szüksége hivatalos ügyintézés kapcsán, 
vagy akár csak be akar ülni egy finom ebédre 
vagy vacsorára valahol a szabadnapján.

Értetlenül álltam az előtt, hogy – persze tiszte-
let a kivételnek – miért esik nehezére a magyarok 
nagy részének önzetlenül segítséget nyújtani egy 
másik ember számára. Akár, ha bajban van az il-

Egy kifejezés, mellyel adott hangulatom függ-
vényében maximálisan tudok azonosulni, máskor 
viszont azonnali hatállyal helyből dobok tőle trip-
la hátra szaltót…

Ebbe a „tünetcsoportba” sorolom ugyanis az 
irigységet, a sunyiságot, a másoknak keresztbe 

tevés kényszerét csakúgy, mint az újabban egyre 
gyakrabban felbukkanó szolidaritás hiányát.

S attól függően, hogy éppen reálisan, avagy 
a vágyaim szemüvegén át szemlélem aznap a vi-
lágot, tudok egyetérteni azzal, hogy ezek tipikus 
magyar sajátosságok, avagy mégsem azok.

A szolidaritás hiánya
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lető, akár, ha egyszerűen csak a mi apró jó-
tettünk szebbé, jobbá, könnyebbé teheti a 
másik életét bármilyen szempontból.

Úgy gondolom az elmúlt 
évek kellemetlen eseményei je-
lentős szerepet játszhattak ab-
ban, hogy sokan egyre inkább 
magukba fordulva, csak és kizárólag 
saját önző érdekeiket tartják szem előtt. 
Elfelejtve azt, hogy aki ad, az mindig kap is. 
Bár legtöbbször nem feltétlenül attól, akinek 
Ő maga adott. Egy jó szót, egy tál meleg ételt 
vagy egy apró szívességet.

A személyes kapcsolatokat mára egyre inkább 
felváltotta az online térben való jelenlét, mely 
már nem csak a vásárlásra és a munkavégzésre 
terjed ki, de egyre inkább a magánéletre is. Az 
ominózus 2020-as év óta megritkultak a társasá-
gi események és ezáltal a kapcsolattartási formák 
is egyre inkább korlátozódnak üzenetküldésre, 
emailezésre. Jó esetben videócsetre, melyben 
bár azért valamilyen formában csak ott van a sze-
mélyes jelenlét, mégis sokkal kevésbé közvetlen 
módja az érintkezésnek, mint mikor egy finom 
kávé vagy egy jó pohár bor mellett beszélgetünk 
valakivel.

Kevésbé optimista napjaimon mondha-
tom azt általánosítva, hogy lassan, de bizto-

san egyre távolodnak egymástól az em-
berek.

De vajon igaz-e ez mindany-
nyiunkra?

Én többnyire inkább abban hiszek 
és szerencsére tapasztalom is a közvetlen 

környezetemben, hogy aki odafigyel arra, 
hogy a számára fontosakkal továbbra is a 

korábbihoz hasonlóan részt vegyenek egymás 
életében, azoknál sokkal inkább működik a szoli-
daritás, az egymás kölcsönös segítése az élet ap-
róbb és nagyobb dolgaiban egyaránt.

Tény, hogy manapság ez jóval több energiát 
és időt vesz igénybe, mint amennyit egyesek en-
nek szentelni hajlandók. És ők hamarosan nagyon 
egyedül találhatják magukat. Aztán persze mehet 
a „tipikus magyar mentalitás” felemlegetése és 
csupa negatív példa előrángatása személyes kör-
nyezetünkben és a közélet kapcsán egyaránt.

Úgy érzem, mindenkinek egyéni döntése és 
saját felelőssége, hogy maga tegye meg az első 
lépést a másik felé. Bánjon úgy szeretteivel vagy 
akár ismeretlenekkel is, ahogy Ő elvárja, hogy ke-
zeljék. Ez az, amit én is és Önök is kedves Olvasók 
bármikor megtehetünk. Azért, hogy a szolidaritás 
ne egy lassan elfeledett szó legyen csak az értel-
mező szótárban, hanem élő és a mindennapjain-
kat átható kellemes érzés, mely segít minket BOL-
DOGulni és másképp élni az életünket. Szebben, 
jobban, könnyebben. Köszönöm, hogy velem tar-
tottak a fenti sorok elolvasásával. Bízom benne, 
hogy tudtam adni egy másik nézőpontot, amivel 
remélhetőleg egyre többen tudnak azonosulni 
most és a jövőben egyaránt.
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Információs sztrádák, szerteágazók és sokrétű-
ek. Nap, mint nap mindenhonnan begyűrűznek 
és sokszor nehéz kibogozni, hogy mi is a valóság?

Az információk és marketing zajszintje olyan 
magas, hogy nagyon nehéz megtalálni, mi is az, 
ami valójában neked szól. 

Melyik cikket olvasod el, miért éppen azt? Mik 
azok a címek, amik elérnek hozzád? Mi az, ami 
megszólít téged?

Megosztok veled egy saját tapasztalatomat. 
Írtam egy cikket, valami nagyon kedves címet ad-
tam neki, de alig páran olvasták. Egy-két nappal 
később írtam egy újabb cikket, ami a következő 

címet kapta: Neked van kutyakakid? Ha hiszitek, 
ha nem, rengetegen elolvasták és meg is osztot-
ták. Érdemes elgondolkodni vajon miért?

Gyakrabban olvasol el olyan írásokat, aminek 
egészen elképesztő címe van, mert leginkább 
negatív hírrel találkozol, kivéve a Csak Pozitívan 
Magazint, ahol a pozitív híreket ontjuk feléd.

Ezek a manipulatív címek csupán arra jók, hogy 
kattints és minél több kattintást érjenek el általad.

Ilyen és ehhez hasonló címekkel találkozol: 
Nagy szörnyűség történt X.Y celebbel, kihűlt a va-
csorája, mire hazaért. Az üres, semmitmondó cik-
kek tömkelege jelenik meg a legtöbb portálon.

PETŐ CSILLA

Mi a te valóságod? 
Mi a te illúziód? 
Mivel vagy manipulálható?



60   CsPM

Manipulálnak, mert ismernek. Ismerik a szo-
kásaidat, ismerik, hogy milyen nyomógombjaid 
vannak. No nem azért, mert személy szerint tud-
ják, hogy ki vagy, hanem azért, mert vannak tör-
vényszerűségek, vannak olyan működéseink, amik 
alapján tudni fogják, ha ezt olvasod, cselekszel.

Megveszed, mert szeretnél boldog lenni, mert 
ki ne szeretne az lenni, igaz? Megveszed, mert 
szeretnél szebb lenni, ki ne szeretne az lenni, 
igaz? Megveszed, mert szeretnél lefogyni igaz? 
Pontosan kiszámíthatóan működsz. 

Ha céltudatos vagy, ha tisztában vagy a saját 
értékeiddel, ha tudod, mit és hogyan szeretnél 
képviselni ebben a világban, ha rendben van az 
önértékelésed, akkor kevésbé leszel manipulál-
ható/ és vagy irányítható. 

A félelmekkel, bizonytalanságban élő em-
bereket sokkal könnyebb irányítani, könnyebb 
más útra terelni, vagy éppen megtalálni azokat a 
gyenge pontjait, amiket megnyomva elindul arra, 
amerre vezetni szeretnék őt.

Képes vagy arra, hogy tisztán láss, csak tudnod 
kell egészen pontosan, hogy ki vagy és mit sze-
retnél.

Mi az, ami segíteni tud neked abban, hogy el-
kerülhesd ezeket a csapdákat? A tudás! Hogyan 
juthatsz tudáshoz? Ha tanulsz? A tudás segít ab-
ban, hogy fejlődj! 

A fejlődés sok lépcsőn keresztül vezet el a 
célodig, ha pontosan tudod hova akarsz eljutni. 
Amikor eléred a célod, akkor máris jöhet a követ-
kező, de közben folyamatosan azon kell dolgoz-
nod, hogy jobb emberré válj. 

Abban a percben, amikor elkezded szűrő nél-
kül szemlélni a világot, a dolgokat, észre fogod 
venni, mi is zajlik a háttérben.

Nézzünk egy példát!
A fogyás az sosem megy ki a divatból, ugye 

tudod miről beszélek? Látod a tévében, újságban 

a tökéletesebbnél tökéletesebb alakú nőket, de 
amikor elmész ruhát vásárolni, az egészen biztos, 
hogy rajtad nem úgy állnak a ruhák, mint rajtuk. 
Ez lenne a valóság? Tényleg mindenki ilyen hibát-
lan? Neked pedig jönnek a reklámok! Szeretnél 
te is 1 hét alatt 10 kg-t fogyni? Szeretnél álomala-
kot a nyárra? Ideje nekiállni a fogyókúrának! Jön 
egy influenszer, aki arra buzdít, hogy fogyaszd ezt 
a shaket, mert ő is ettől fogyott le. Ha ő a szemed-
ben egy hiteles ember, akkor máris megrende-
led az adagot. Nem vagyunk tucatemberek, nem 
biztos, hogy neked is működik, ami neki igen, ha 
egyáltalán valaha is kipróbálta. 

Mi lehet ilyen esetben a megoldás? Keress egy 
dietetikust, aki rád szabja majd a diétát és mindig 
arra fókuszálj, hogy a probléma kiváltó okát szün-
tesd meg és ne a tünetet nyomd el.

Vedd le a szűrődet és vedd észre, milyenek az 
emberek, akik körbevesznek, milyenek valójában. 
Milyen a világ, ha nincs fátyol előtted. Talán elsőre 
kicsit fura lesz, ha meglátod valójában milyen.

Tudd merre tartasz, ne ugorj bele semmibe, 
mert jól hangzik, nézd meg mi van mögötte.

Három dolog, ami ma sikeressé tesz egy cso-
mó embert, bár lehet, hogy semmi különöset 
nem mond.

- pozicionálás
- manipuláció
- kommunikáció
(megfelelő környezet, amiben elmondja, amit 

szeretne)

Ha figyelmesebb vagy, akkor észre fogod ven-
ni, hogyan működik a világ. Nyitott vagy rá? Ér-
dekel? Vagy inkább azt mondod, jól van ez így és 
hagyod, hogy továbbra is vezessenek.

Nem azt mondom, hogy nem kell iránymuta-
tás, de ne azért kövess valakit, mert irányítani tud 
téged, kövesd azért, mert a gondolatai, az élet-
hez való hozzáállása olyan, ami számodra is érték 
és követendő példa. 
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Válassz te, vedd át az irányítást az életed min-
den területén! Ne feledd, a felelősség a tied, bár-
hogyan is döntesz. Minden döntés egy tapaszta-
lat kapuja. Ha nem te döntesz, akkor majd mások 
döntenek helyetted, ne add ki az iránytást a ke-
zedből!

Jó tapasztalásokat kívánok mindenkinek!

Neked van kutya kakid?
Egy elgondolkodtató történet!
 
Képzelj el egy ízlésesen szépen terített asztalt. 

Tele mindenféle finomsággal, csábító illatokkal, 
nyálcsorgató süteményekkel. 

A te dolgod, hogy csak leülj és fogyassz. 
Az asztal sarkán, egy pöttöm-pici tányéron, fel-

fedezel egy csík kutya kakit, és hiába vagy éhes, 
szomjas, a fél lábad adnád egy sütiért, de nem 
bírsz csak arra a francos tégelyre gondolni. Nem 
bírsz enni. 

A lét szélén állsz, de felállsz, és nem veszel el 
arról az asztalról már semmit.

Mit tehetsz mégis?
- arrébb húzod a terítőt és leesik a kutya kakid
- vagy magad teszed le a földre
 
Mindenképpen te döntesz, és bármikor tovább 

léphetsz és keresheted egész életedben minden-
hol az asztalt, ahol nincs kutya kaki, de először a te 
fejedből kell kisöpörni azt.
(Részlet: Pető Csilla - Csillámpor című könyvéből)

https://csillagbowen.com/
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Hogyan esik a mobiltelefon a wc-be? 
– avagy, egy kis mobiletikett!

Ma már semmi mást nem kell tenni, csak rányo-
mok a nevére és már hívja is a telefonom. Kevés 
ember telefonszámát tudom fejből, és néha eltű-
nődöm, ha hirtelen másik mobilról kellene hívnom 
őket, vajon hány embert tudnék kapásból felhívni. 
Kettőt egészen biztosan, a fiamat és édesanyámat. 
Biztosan nem véletlen miért éppen őket. 

Amikor elindul valaki 2022-ben mobiltelefont 
vásárolni, millió kérdést tesznek fel, milyen szem-
pontok a legfontosabbak a telefonvásárlásnál. 
Evidencia az lenne, hogy jól lehessen telefonál-
ni. No, de más szempontok is szerepet játszanak, 
ezeket most nem sorolom.

A technika olyan gyorsan fejlődik, hogy szinte lépést sem lehet tartani vele. Bevallom én 
egy kicsit retro vagyok. Emlékszem még azokra a „régi szép időkre”, amikor a telefont csak 
arra használtuk, hogy telefonáljunk. Sőt! Arra is, amikor otthon nem volt telefon, akkor el 
kellett mennem egy telefonfülkét keresni, ha fel szerettem volna hívni valakit. A telefonszá-
mokat, a telefonkönyvből kellett kikeresni, és ha valakivel többször beszéltem, már fejből 
tudtam a telefonszámát. 

PETŐ CSILLA
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Elfogadtam, hogy haladni kell a korral, a te-
lefont nem csupán hívásra használjuk. Fotózunk 
vele, letöltünk applikációkat, ezt használjuk navi-
gációnak, így már térképet sem tudunk olvasni. 
Mintha robotok lennénk, sok esetben csak erre 
hagyatkozunk. Az autóba telefontöltőnek is kell 
lenni, mert ha lemerülne a mobil, akkor elveszett-
nek érezzük magunkat. Mi lesz velünk, ha nem 

érnek el bennünket, vagy nem tudunk csörögni 
senkinek, ha mondjuk azonnal akarnánk azt.

Videókat nézünk rajta, zenét hallgatunk, mi-
vel nincs már időnk a nagy rohanásban semmire, 
hangoskönyvet hallgatunk és folyamatosan ösz-
sze vagyunk kapcsolva a technikával. Az agyunk 
„zsong” a tengernyi információtól és az idegrend-
szerünket folyamatosan túlterheljük. Képesek va-
gyunk-e arra, hogy amikor úgy illik, kikapcsoljuk 
és/vagy néma üzemmódba tegyük azt?

Fontos, hogy tisztában legyünk azzal, 
hogy a mobiltelefonnak mégis a legfonto-
sabb funkciója, hogy telefonálni lehessen 
vele és elérjenek bennünket. Azt elárulom, 
hogy fiatalkoromban nem volt minden ember 
mindig elérhető, de nem is történtek emiatt 
nagy tragédiák. Ezzel csak arra szeretnék 
utalni, ha valakit azonnal nem érsz el, ami-
kor éppen szeretnéd, nem kell azonnal 
pánikba esni. Ha valaki nem válaszol egy 
elküldött üzenetre 2mp-en belül, nem je-
lenti azt, hogy bunkó, csupán annyit je-
lent, hogy vagy nem nézi a mobilt, netán 
nincs nála, vagy nincs olyan helyzetben, 
hogy válaszolni tudjon. 

A mobiltelefon üzenetküldő funk-
ciója, nem jelenti azt, ha valaki ott ül 
melletted, akkor azon küldj üzenetet, 

hanem bátran tedd félre a készüléket és beszél-
gess azzal, aki ott van.

Ha beülsz valahova ebédelni, vacsorázni, ká-
vézni barátokkal, családdal, akkor tedd le a tele-
font és tölts velük minőségi időt, beszélgessetek. 

Amikor autóban ülsz és vezetsz, koncentrálj 
a vezetésre. Ne küldj üzenetet közben, ha min-

denképpen beszélned kell valakivel, 
használj kihangosítót. Élet és balesetve-
szélyes, ha menet közben a telefonodat 
babrálod.

Színházban, moziban szintén illik 
néma üzemódra kapcsolni!

Ha bármilyen kezelésre mész, ahol a 
regenerálódás a cél, legyél te és a mo-
bilod is néma. Figyelj befelé és add meg 
azt, ami a testednek jár. Az idegrendszer 
mentesül a feldolgozhatatlanul sok in-
formációtól és megnyugszik, képes lesz 
egy kicsit helyreállítani önmagát. Add 
meg neki, ami jár!

Az illemhelyre sem kell bevinni a te-
lefont, hiszen oda egészen más miatt 

mész. Így elkerülheted, hogy a wc-ben landoljon 
a készülék, más egyéb dolgokkal együtt. Az nem 
az a hely, ahova olvasni, üzenetet küldeni mész, 
vagy éppen beszélni. 

Ha tárgyalásod van valakivel és éppen életed 
legfontosabb hívását várod, akkor ezt jelezd elő-

re, hogy emiatt nem kapcsolod ki, 
de minden más esetben itt csak 
te beszélj, akikkel kell, a telefon 

legyen néma.

Ha nyaralsz, vagy well-
ness programom veszel 
részt, akkor csak bizonyos 

időszakokban használd, 
amikor nagyon muszáj, és 

az időt szánd arra, hogy 
személyesen kapcso-
lódsz másokkal, vagy 
csak élvezd önmagad 

mélységeit egy-egy 
csendben.

Ha valakit felhívsz, mu-
tatkozz be, mert nem biz-
tos, hogy el van mentve a 
számod az illetőnél, kér-
dezd meg tőle, alkalmas 
időben hívod-e, és ha jó-
kor hívtad, akkor kezdj csak 
bele a mondókádba. 
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Ha valaki téged hív, és más is van melletted ne 
kövesd el azt a hibát, hogy miközben az egyikkel 
beszélsz, a melletted lévő személyhez is beszélsz, 
mert ez a telefonban zavart okoz majd. Ha nem 
alkalmas az időpont, akkor inkább kérj egy vissza-
hívási lehetőséget, intelligens, elegáns megoldás 
minden érintett számára. 

Ha kellemetlen dolgot szeretnél 
valakivel közölni, akkor se sms-t 
küldj, inkább hívd fel, mert az írá-
sos kommunikáció rengeteg fél-
reértésre ad okot. A legjobb ilyen 
helyzetekben is, ha személyesen 
mondod el, amit szeretnél, mert 
akkor a másik ember szemébe is 
tudsz nézni. 

Este, amikor nyugovóra térsz, 
iktasd ki az életedből a technikát. 
A hálószobába ne vidd magaddal 
a mobilod, de ha mindenképpen 
fontosnak tartod, hogy ott legyen, akkor helyezd 
minél távolabb a fejedtől. Ha éjszaka felébredsz, 
mert rossz alvó vagy, ne nézd meg hány óra van 
éppen, úgy könnyebben vissza fogsz tudni aludni. 

Mi a konklúzió?
Használd a mobiltelefont a célnak megfelelő-

en, de amikor csak teheted, kapcsolódj szemé-
lyesen az emberekkel és legyen minél kevesebb-
szer a technika előtérben. 

Az emberi kapcsolatokat, az érintést, a jó 
beszélgetéseket, a sok nevetést, az öleléseket 

egyetlen „csodás” technikai eszköz sem tudja pó-
tolni, überelni meg pláne.

A minőségi idő a személyes terekben születik 
meg igazán. Alakítsd úgy az életed, hogy minél 
több ilyen legyen benne. Gyűjtsd ezeket!
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UDVAR MELINDA

Mediáció mint varázs(latos) eszköz?
- interjú Dr. Fellegi Borbálával és

Winkler-Virág Andrással
1. rész

Valamikor az elmúlt hetekben - mikor az 
egyhangú, szürke hideg napok után előbuk-
kant a nap - kirándulni mentünk. Ezekben a 
napokban az emberek többsége vágyott a 
szabadba, a jó levegőre, a feltöltődésre.

Mikor már jöttünk hazafelé, arról beszélget-
tünk, hogy milyen érdekes, hogy ugyanarra a 
hőmérsékletre, időjárási helyzetre mennyire 
másképp reagálunk, hiszen más a hőérzetünk. 
Volt, aki meleg sálba burkolózott, és csizmát 
húzott, míg láttam olyan fiatalembert, aki nyá-
ri szandálban és rövid ujjú pólóban sétálga-
tott, élvezve a szép őszi napot.

Miért lenne ez másképp egy feszült, konflik-
tusos helyzetben? Ott is egy történet „fut”, 
mégis az érintettek nem ugyanúgy élik meg 
ezeket a stresszes helyzeteket, mást látnak, 

mást hallanak meg, és később – a személyisé-
gükön, nézőpontjaikon keresztül megszűrve – 
másképp mesélnek róla.

Évek, sőt évtizedek óta kerülget a mediá-
ció. Felbukkant, megmutatta magát, csillant 
- villant egyet, a hatása alá kerültem, aztán 
valahogy elvesztettük egymást, bár én sokat 
gondoltam, asszociáltam rá.

A mediációról gyámhatósági munkakörö-
mön belül hallottam gyermekelhelyezési és 
kapcsolattartási ügyek kapcsán. Az újdonsá-
ga ennek a nevezzük „módszer”-nek az volt, 
hogy nem a bírói pulpituson vagy az irodai 
gurulós széken ülő szakember mondja meg a 
feleknek a tutit, illetve nem is egy pszicholó-
gus vezeti a feleket  a megoldás felé, hanem 
egy „nemszakember”: a mediátor támogatja 
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Dr. Fellegi Borbála és Winkler-Virág András 
a Mediátoroktatás.hu két trénere, akik rendkívül 
finoman kiegészítve egymást, hat napon keresz-
tül adják át az általuk lényegesnek tekintett infor-
mációkat, fogalmazzák meg tanácsaikat a hosszú 
évek, évtizedek alatt megtapasztalt helyzetek 
alapján.

Vallják: „a mediátorrá válás útján a leghatéko-
nyabb tanulási helyzetnek azt tekintjük, amikor le-
hetőség van a gyakorlati tapasztalatszerzésre, 
saját magunk kipróbálására (saját élmény), mind-
ezt kiscsoportos, biztonságos és önreflexióra 
is teret teremtő közegben. Az intenzív képzések 
általában a fenti célokat tartják elsődlegesnek a 
csoportok kialakításával és a csoportos tanulás fo-
lyamatában. A hangsúlyok pedig: próbáljuk ki, ta-
pasztaljuk meg, értsük meg és utána nézzük meg, 
mit mond erről a „tudomány”.”

Sziasztok, meséltek egy keveset a megis-
merkedésetekről és a kezdetekről? 

Borcsa: Ismerős által ismerkedtünk meg, a kö-
zös platform a mediáció volt. Én a kutatócégemen 
(Foresee Kutatócsoport vezetője  www.foresee.hu) 
keresztül a non-profit szektorban szereztem gya-
korlati tapasztalatokat, alapvetően tudományos 
közegből jöttem, az adminisztratív teendők pedig 
teljesen távol álltak tőlem. András az üzleti és pár-
kapcsolati mediáció területén dolgozott, saját pra-
xisában, így a for-profit szemléletet, az üzleti szem-
pontot és a stratégiai gondolkodást hozta magával. 

András: Rengeteget beszélgettünk konkrét 
esetekről, a nagyvilágról és az emberi játszmákról. 
Kiderült, hogy ugyan különböző pontról szemlél-
jük a világot, de nagyon jól rá tudtunk egymásra 
érezni, és a szakmai elképzeléseink is egybeestek. 
Végül kikristályosodott, hogy a mediátorképzés 
az a terület, amelyet egyértelműen másképp és 
máshogyan szeretnénk csinálni, mint amit láttunk, 
és ezen a területen szeretnénk valamit létrehozni. 
Az volt a célunk, illetve jelenleg is az, hogy úgy 
képezzünk mediátorokat, hogy miközben leadjuk 
a szükséges alap tananyagot, közben legyen idő 
és lehetőség arra, hogy mindenki megtalálja a 
saját hangját, el tudja dönteni a gyakorlatok so-
rán, hogy a mediátor szerep érdekli-e, jól érzi-e 
magát benne, esetleg a mediáció melyik területe 
érdekli, mi áll hozzá a legközelebb.

az érintetteket, akik a kommunikáció segítsé-
gével oldják a közöttük lévő konfliktus(oka)t.

Természetesen ezt a fajta új lehetőséget 
nem mindenki fogadta lelkesedéssel: sokan 
túl egyszerűnek tartották, és a többség nem 
akarta elhinni, hogy nem szakmai alapon is le-
het, sőt kell megoldást keresni. 

Később hallottam, olvastam arról is, hogy az 
üzleti szférában is előszeretettel alkalmazzák.

Tavaly vettem egy nagy levegőt, és kitalál-
tam: mediátor leszek. Mai napig nem tudom 
az okát, de a posztgraduális egyetemi képzé-
seket kezdtem el nézegetni, egyik képzésre 
felvételt is nyertem. A beiratkozás előtti nap 
eltörtem a bokám… Felmerült bennem a kér-
dés: még sincs ezzel dolgom, vagy nem ez az 
út az enyém?

Miközben ezen agyaltam, több ember tette 
fel a kérdést: miért nem mész akkreditált fel-
nőttképzésre? 

Ma, amikor egy akkreditált mediátor kép-
zés utolsó lépcsőfoka előtt állok, mindent 
megértettem.

Értem, hogy nekem erre a képzésre volt 
szükségem, ez adott a legtöbbet ebben az 
élethelyzetben: hiszen hat nap alatt gyakor-
lati tapasztalatot, biztonságos, kiscsoportos 
élményeket szereztem, csodálatos embereket 
ismertem meg és a bónusz: rengeteget meg-
tudtam önmagamról. Nem mellesleg – egy 
kedves ismerőst idézve – örömmel hagytam ki 
a mediáció jogtörténeti részére vonatkozó in-
formációkat, a tudományos nézetekre vonat-
kozó háttérismereteket. Nekem ez működött. 

Szeretném ebben a cikkben bemutatni a 
mediáció csodálatos egyszerűségét olyan em-
berek segítségével, akiket mind emberként, 
mind szakemberként nagyon sokra tartok.

***

http://www.foresee.hu/
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Borcsa: Jelenleg is rendszeresen vállalunk 
mediációt közösen. Persze mi sem mindig látjuk 
ugyanúgy az adott helyzetet, van olyan amikor 
egyikünk valami másfajta megoldást javasol, így 
érvényesül köztünk is az „ér egyet nem érteni” 
elve. Ezzel együtt úgy érzem, jól kiegészítve egy-
mást, teljes bizalmi légkörben, elfogadásban, 
kölcsönös bizalomban tudunk dolgozni. András 
humora és önirónára való képessége sok izzasztó 
helyzeten átsegített minket, amikor már nem se-
gített az empátia sem…

A képzésen, amelyen részt vettem a közel-
múltban voltak, akik tudatosan az önismereti 
munka részeként tekintettek erre a képzésre. 
Fontos a megfelelő önismeret, egyáltalán mi-
lyen a jó mediátor?

Borcsa: A képzésnek is az egyik fontos eleme 
az, amikor megkérdezzük, hogy mi kell ahhoz, 
hogy valaki jó mediátor legyen. Ilyenkor lega-
lább egy 50 -60 tulajdonságból listát írunk össze 
a résztvevőkkel, amely sokkoló is lehet, hiszen 
kirajzolódik egy superman, vagy superwoman 
személyisége. Azonban a jó hír az, hogy ezek a 
tulajdonságok egy része tanulható, illetve itt jön 
a megfelelő önismeret, mint feltétel: ismerjük fel, 
hogy mely tulajdonságok azok, amelyek az erős-
ségeink, azokra építsünk, és melyek azok, ame-
lyeknek kevésbé vagyok birtokában, és ezek fej-
lesztésére készen állok akár külső támogatással, 
segítséggel is. 

A képzésen arra is próbálunk rámutatni, hogy 
természetes az az élethelyzet, amikor maga a me-
diátor is nehézségeket, megpróbáltatásokat él 
meg, ezért előfordulhatnak olyan időszakok az 

életben, amikor bizonyos konfliktushelyzetekhez 
nem tud olyan attitűddel hozzáállni, hogy a felek 
részére bizalmi és biztonságos légkört teremtsen. 
Ehhez kell a megfelelő önismeret és a megfelelő 
alázat.

András, Te gépészmérnök és közgazdász 
végzettséggel rendelkezel. Borcsa útja nekem 
egyenesebbnek tűnik, abban az értelemben, 
hogy Ő szociálpolitikát tanult, így innen a me-
diáció szinte csak egy kis lépés. A Te esetedben 
azonban ez a váltás sokkal nagyobb lépésnek 
tűnik. Mesélj erről egy kicsit, kérlek!

András: Családom szinte minden tagja mér-
nök, így nagyon nem is láttam más életpálya - 
modellt magam előtt. Viszonylag korán kiderült, 
hogy van műszaki vénám, a matematika -fizika ta-
nulmányokra helyeztem a hangsúlyt, így egyenes 
út vezetett a Műegyetemre. Az egyetemen már 
éreztem, hogy nem feltétlenül ez az én utam, de 
nem tudtam mit is szeretnék csinálni. Elmentem 
dolgozni egy csokigyárba, és közben kitaláltam, 
hogy közgazdász leszek. Elvégeztem a közgázt, 
majd ehhez képest újságíróként kezdtem dol-
gozni. Elindultam ezen a vonalon, és később egy 
nagyvállalat kommunikációs vezetője lettem, ez 
a munka nekem egy ego trip volt. Amikor ennek 
vége lett, akkor egy erős analízis alá vetettem 
magam, végiggondoltam, hogy mik azok a fel-
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adatok, amiket szeretnék tovább csinálni. Arra ju-
tottam, hogy azt a részt szerettem leginkább, ami-
kor képviselni kellett az egyik felet a másik felé, 
tulajdonképpen mindig a két tűz között voltam, 
de én szerettem ezt csinálni és azt hiszem jól is 
csináltam.

Így jutottam el a mediációhoz 2011-ben, részt 
vettem egy képzésen, a többi pedig történe-
lem…. A szakmát annyira megéreztem, megsze-
rettem, hogy nem volt kérdés, hogy akarok- e ez-
zel foglalkozni.

A mediáció varázseszköz? Vagy ez túlzás?

Borcsa: Én nem nevezném varázseszköznek, 
de tény, hogy sokkal több helyzetben lehetne al-
kalmazni a mindennapi életünk során, mint, aho-
gyan ma ezt alkalmazzuk. Fontos ugyanakkor az 
is, hogy nem minden élethelyzetben lehet medi-
álni. Véletlenül sem szeretnénk azt sugallni, hogy 
holnaptól ne menjenek az emberek párkapcso-
lati terápiára, vagy vitás helyzetekben ne fordul-
janak jogi szakemberhez, ügyvédhez, ha éppen 
erre van szükség.

A mediációnak vannak feltételei, ilyen például 
az, hogy a mediátor érzelmileg független legyen. 
A mediációs helyzetet nagy általánosságban úgy 
lehet leírni, hogy általában két ember – de sok-
szor akár több is – bekerül egy szituációba, ahol 

a korábbi hiedelmei, megélései és nem utolsó-
sorban érdekei vezérlik. Nagyon leegyszerűsítve 
két eset lehetséges: vagy nyitott az együttműkö-
désre, akár nyíltan is elismeri, hogy követett el hi-
bákat, és csak meg kell találni az utat a másik fél 
felé. A másik esetben azonban olyan mély szinten 
húzódó ellentétekről van szó, amely egyik vagy 
mindkét felet olyan szinten fogva tartja, hogy 
gyakorlatilag csak egy cél vezérli: minden áron 
győzni szeretne, le akarja nyomni a másikat.

András: Ilyenkor tud segíteni egy külső pártat-
lan személy, aki egyik oldalhoz sem kötődik, és 
azt a neutrális nézőpontot képviseli, hogy értsük 
meg, hogy kinek mi az érdeke, kinek mik a szük-
ségletei, és mi lehet az a megoldás, ami a másik 
fél számára megnyugtató és neki is elfogadható. 
A mediátor nagyon leegyszerűsített feladata az, 
hogy ezen az úton kísérje végig a feleket, meg-
értéssel és empátiával, nem utolsó sorban némi 
távolságtartással. Ha a felekben van némi nyitott-
ság már csak arra, hogy lezárják ezt a konfliktust, 
akkor jó esély van egy olyan megállapodásra, 
ami akár hosszabb távon is fenntartható. Hang-
súlyozni kell, hogy magát a megállapodást nem 
a mediátor „diktálja”, itt csak és kizárólag a felek 
megegyezése számít. Nyilván egy bontóperes 
mediáció során vannak témák, amelyekben jog-
szabály szerint kötelező megegyezni a feleknek, 
de a tartalom az abszolút a feleken múlik. Nincs 
külső kényszer, és hosszútávon ezért tud jó esély-
lyel működni, hiszen minden érdekelt fél a saját-
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jának érezheti, megtalálta a saját érdekeit a kiala-
kult megoldásban.

Párkapcsolati ügyeken túl, üzleti ügyekben is 
alkalmazzák szép számmal a mediációt, de meg 
kell említeni a kortárs mediációt, ami kifejezetten 
gyermekekkel/fiatalokkal, iskolai környezetben 
foglalkozik, ott eredményezhet megoldást gyak-
ran előforduló konfliktusos helyzetekre.

Borcsa: Eltérő iskolák vannak, de mi nagyon 
szeretünk teret adni az érzelmeknek a mediáció 
során. Természetesen nem feltétlenül akkor, ami-
kor a felek egy térben vannak, és a megoldás ke-
resése van folyamatban. De nagyon fontos, hogy 
az érzelmek felszínre törhessenek, hiszen 
nemegyszer előfordult, hogy a másik fél 
a mediációs ülésen szembesült azzal, 
hogy melyik szituáció vagy történet 
volt az a múltban, ami a másiknál 
a sértettséget, a megbántottságot 
okozta, míg Ő teljesen mást gon-
dolt erről az egészről. Előfordult, 
hogy a másik történetének teljes-
körű megismerése és megértése fel-
oldotta a hónapok, vagy akár évek óta 
fennálló konfliktust, és egy bocsánatkérés-
sel tovább tudtak lépni az érintettek. A mediátor 
őszintesége, figyelme, a támogatása egy kulcse-
lem az egész folyamatban. Mivel mindenki saját 
megélését, történetét hozza, ezért külön fontos: a 
mediátor részéről, hogy elismerje, hogy adott szi-
tuációban az érintetteknek mennyire nehéz lehe-
tett, mennyire nagy dolog az, hogy a felek a saját 
kezükbe vették a megoldás keresését.

Alapvetően nem kell ahhoz mediátornak len-
ni, hogy egy barátnak, ismerősnek segítsünk, 
támogassuk őt. Tulajdonképpen a konfliktusban 
lévő embernek már az nagy segítség, ha valaki-
nek őszintén elmondhatja a problémáját, meg-
hallgatják kéretlen tanácsadás, ítélkezés nélkül. 
Ha ilyenkor nincs is ott a másik fél, akkor arra kér-
dezzünk rá, hogy miben tudunk segíteni, mi az, 
ami a másiknak ebben a szituációban a legnehe-
zebb, hogyan látja, merre tud előre lépni. Inkább 
kérdéseket tegyünk fel a támogatott személynek. 
A jó kérdések nagyban segíthetik azt, hogy az 
ügy „gazdája” maga találja meg saját megoldását 
a helyzetre, az pedig semmiképpen sem segít, 
hogy elmondjuk, hogy mekkora hibát követett el.

András: Itt meg szeretném említeni, hogy sok 
szempontból azt látjuk, hogy a mediáció mód-

szere jobban működik fiatalokkal, diákokkal, akár 
óvodásokkal is. Angolszász országokban a gyere-
kek a tanulmányaik során megtanulnak kulturált 
módon vitatkozni, érveket ütköztetni, úgy, hogy 
a vitapartnert is tiszteletben tartják, okosan érvel-
nek. Ez tulajdonképpen némiképp megegyezik a 
mediáció módszertanával: értő figyelem és értő 
hallgatás szabálya, annak az elvnek a rögzítése, 
hogy ér egyet nem érteni, énközlésekben mond-
ja mindenki a mondandóját.

András, az elmondottak alapján úgy tűnik, 
hogy üzleti ügyekben történő mediáció/medi-
álás a Te asztalod, hiszen ezzel kapcsolatban 
Neked van ismereted, tapasztalatod.

András: Ugye a képzés során azt 
tanítjuk, hogy nem kell, hogy a me-

diátor értsen az ügyhöz, sőt az jó, 
ha nem ért ahhoz a szakterülethez, 
amiben van az ügy. De azt biztos, 
hogy mindenkinek az a komfortzó-
nája, amivel foglalkozik, ami a hiva-

tása. A mi esetünkben úgy alakult, 
hogy – mivel én az üzleti életből jö-

vök – én az üzleti ügyeket fogom me-
diálni, a Borcsa pedig idegenkedett ezek-

től az ügyektől, és kifejezetten a párkapcsolati 
ügyekre koncentrált. Ahogyan elkezdtünk együtt 
dolgozni szépen kiderült, hogy mindkettőnknek 
nagyon jól megy bármelyik területen a mediá-
ció, nincs különbség. De nyilvánvalóan van az 
a tendencia, hogy az ügyfelek úgy választanak 
mediátort, aki az adott szakterülettel valamiféle 
kapcsolatban van. Például egy szociális munkást, 
aki egyúttal mediátor is, nem valószínű, hogy első 
körben felkérik üzleti ügyekben mediálni, de akár 
a későbbiekben ez meg is változhat.

Nekem van egy rögeszmém, ami arról szól, 
hogy iszonyatosan nagy összegeket lehetne spó-
rolni azzal, ha a mediáció bekerülne a cégekhez. 

Kertész Tibor (mentor-mediátor, senior tréner, 
oktató, szerző és a Miskolci Jogi Kar címzetes egye-
temi docense) mesélte, hogy Ausztriában létezik a 
DAS nevű biztosító, amely gépkocsi biztosításokkal 
is foglalkozik. Az elmúlt évek során felmerült, hogy 
a közlekedési balesetek kapcsán a biztosítási díjból 
fedezni kellett az ügyfelek részére a jogi képviselet 
díját is, amely nem elenyésző. A DAS ekkor egysze-
rű üzleti megfontolásból úgy döntött, hogy sokkal 
kifizetőbb (olcsóbb, gyorsabb) ha beveszik a támo-
gatott szolgáltatások közé a mediációt.
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Tulajdonképpen itt az történt, hogy rájött egy 
piaci szereplő, hogy neki sokkal inkább megéri 
mediáció útján egyeztetnek a konfliktusban érin-
tett felek, mintha a szokásos jogi levelezések út-
ján indulnak el, így szigorúan pénzügyi szempon-
tok alapján döntött a mediáció, mint támogatott 
szolgáltatás beemelése mellett.

Amit én láttam kis- és nagyvállalati múltamban 
az az, hogy rengeteg céges konfliktus van, a cé-
ges konfliktusok is emberek között alakulnak ki, 
és nagy százalékban szakmai konfliktusnak ne-
vezett probléma mögött is emberi konfliktus áll. 
Az emberi konfliktus mögött általában a másik el 
nem ismerése, valamelyik fél kishitűsége vagy va-
lamiféle versengés tapasztalható.

Az üzleti ügyek jelentős részénél a ráutaltság 
is jellemző: úgy kell a kialakult ellentétet felolda-
ni, hogy az a négy fal között maradjon, vagy az 
adott piac, vagy a versenytársak számára ne le-
gyen ismert, vagy bizonyos információ „szerveze-
ten belül tartása” fontos érdek.

A korábbiakban általam hivatkozott Kertész 
Tibor Ausztriában multinacionális nagyvállalatok-
kal is dolgozik, és ezek vezetőivel készített egy 
kutatást abban a kérdéskörben, hogy mi az, ami 
számukra legfontosabb érték a mediációban. 
Azt tudni kell, hogy Ausztriában a cégeknél már 
nagyobb arányban előfordul, hogy megveszik a 
mediációs szolgáltatást, alkalmazzák a mediátort.

A kutatás eredményeként kiderült, hogy nagy 
hangsúlyt kap a bizalmasság kérdése. A vezetők 
prioritásként tekintenek arra a körülményre, hogy 
a belső konfliktusok rendbetétele olyan módon 
történjen, ahol biztosítva van a teljes 

diszkréció.

A másik körülmény, ami egyértelműen hang-
súlyos: minden felsővezető ideje iszonyú drága, 
ugyanakkor (vagy pont ezért) mindig kevés van 
belőle. A beosztottak konfliktusaival való törődés 
indokolatlanul nagy szeletet vág ki ebből az idő-
tortából, nem szeretnek ezzel foglalkozni, mond-
juk ki legtöbbször idegesíti őket, hogy miért ne-
hezítik ezek a helyzetek az életüket. Ugyanakkor 
minden vezető a szakmai munkával szeretne fog-
lalkozni, hiszen ez a komfortzónája.

Az a lehetőség, hogy a beosztottak közötti 
problémát ki lehet csatornázni egy mediátor-
nak, aki nem is olyan drága, a folyamat nem is 
olyan hosszadalmas, és van esély arra, hogy a két 
egyébként jó szakember leteszi a negatív érzel-
meit, ez úgy gondolom elég vonzó tud lenni ve-
zetőként.

A kutatás megállapításához abszolút passzol 
az, amit én láttam: minden nagyvállalatban fel-
lelhetőek történelminek mondott konfliktusok: 
szervezeti egységek közötti utálat, vagy rivalizá-
lás, amely évek óta fennáll, de senki nem tudja, 
hogy mi az alapja, vagy a kiváltó oka. Ezek a prob-
lémák ragyogó terepei lehetnek a mediációnak.

Meglátásom szerint, amikor valaki vezető lesz, 
akkor a versengő típusú magatartásjegyei erő-
södnek, és ebből fakadóan nehezen fér bele, 
hogy heti egy vagy akár több alkalommal mediál-
ja a beosztottjait, mivel ez nem az a tudatállapot. 
Én a leghatékonyabb megoldásnak azt tartom, 
ha ezeknek a problémáknak a kezelését, a veze-
tő egy külső személyre bízza (aki lehet akár egy 
HR-es is). A vezetőtől elvárni, hogy egy mediátor-
hoz hasonlóan szeresse az érzelmeket, és szánjon 
időt ezek feloldására, azt gondolom túlzó, és nem 
is életszerű. Amellett, hogy nyilvánvaló, hogy a 
vezető a végső döntési pont az adott szervezet-
ben, így nehéz tőle elvárni, hogy csak a kereteket 

biztosítsa egy konfliktus során és ne irányítsa 
a feleket az általa jónak tartott megoldás felé.

Az a lehetőség, hogy van egy (vagy 
több) mediátor, aki együttműködik a 

céggel, ez akár egy elérhető szol-
gáltatás a HR részéről, akkor ez 

iszonyú jó tud lenni hosszútávon. 

De volt olyan esetem is, hogy megke-
resett egy multinál dolgozó középvezető, 

aki nem jött ki a főnökével, és komoly csatározá-
sok zajlottak már közöttük. Ennél a cégnél műkö-
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dött a mediáció mint lehetőség, így teljesen au-
tomatikusan ezt a konfliktust mediátorhoz utalták. 
Az illető azért keresett meg, hogy beszéljek erről 
az egészről, hogy mire is számíthat ezzel kapcso-
latban. Tulajdonképpen két dolog miatt érdekes 
ez az eset: a mediáció felé a bizalom nem alakul 
ki egyik pillanatról a másikra, meg kell ismerni a 
kereteket és a benne rejlő előnyöket, a másik pe-
dig az, hogy itt sérülhet az önkéntesség elve, te-
hát van olyan is, hogy a vállalati kultúra részeként 
kerülnek be emberek a mediációba. Ami ebben 
az esetben a még hangsúlyosabban a mediátor 
felelőssége az az, hogy egyik fél se dőljön bele 
egy megállapodásba, a résztvevők mindegyike 
a saját álláspontját képviselje és csak olyan dön-
tések születhessenek, amelyek minden résztvevő 
szempontját megjelenítik.

A bizalmatlanság egyébként szerintem az 
említett esetben abból fakadt, hogy a cég-
nek volt egy szerződése egy mediá-
tor-irodával, és az érintett nem tud-
ta, hogy mennyire bízhat ebben a 
megoldásban. Összességében 
szerintem a mediáció beeme-
lése a vállalati, céges problé-
mák megoldásába nemcsak az 
érintettek között teremthet win-
win helyzetet, hanem maga a 
szervezet is nyer, hiszen az 
érzelmi konfliktusok fel-
oldása után az érintet-
tek a szakmai munkára 
tudnak koncentrálni. 
A klasszikus munkajogi eszközök 
alkalmazása meglátásom szerint sok esetben in-
kább a meglévő sebeket tudják mélyíteni, nem 
segítenek a gyógyulásban, probléma feloldásá-
ban.

Borcsa, a „Horzsolás és gyógyulás” leg-
újabb publikációd, mit emelnél ki ebből? Mi 
az, ami a korábbi publikációkhoz képest no-
vum?

Gyakorlatilag pont ez a szakmai életutam, ami 
megjelenik ebben a publikációban: elsőként 
társadalomtudományi és kutatói szempontból 
foglalkoztam az emberek közötti kommunikáci-
óval, ezt követően kezdtem el fókuszálni bűnel-
követőkre, áldozataikra, közösségeikre, valamint 
kimondottan a bűncselekmények utáni megbé-
kélés lehetséges folyamataira. Mindez pedig el-
vezetett a személyek közötti mediáció általános 

gyakorlatához. Jöttem a makró-szintű kérdések-
től, és haladtam a mikró-szint felé. Így az utóbbi 
években azzal is foglalkoztam, hogy mi is történik 
két ember között, amikor nézeteltérés, konflik-
tus van köztük: befeszülnek, vagy újra egymás-
hoz közelednek. Közben azt tapasztaltam, hogy 
egyre nagyobb teret kap a megosztó beszéd, 
szerte a világon. Logikailag azt gondoltam vol-
na, hogy most, 2022-re jutnánk oda, hogy már 
a mi generációnk képes ezeken felülemelkedni 
és jobban együttműködni. Most gyakran mégis 
úgy érzem, hogy szinte áthidalhatatlanabbakká 
váltak a szakadékok közöttünk, mint a rendszer-
váltást megelőzően. Egyrészt azt érzem, hogy itt 
van körülöttünk rengeteg egyedi és tehetséges 
szakember, kimagasló tudással, szakértelemmel, 
szorgalommal, az országon belül pedig mégsem 
tudunk igazán összefogni közös célok mentén. 

Ennek oka, véleményem szerint, egyrészről a 
múltunkban rejlő és máig feldolgo-

zatlan egyéni, csa-
ládi és társadal-
mi traumák nagy 
száma, másrész-

ről pedig az elmúlt 
évtizedek megosztó 

politikai kommunikáció-
ja. Ahogy a mediációban 
is azt érezzük, hogy köze-

ledni, megoldást találni és 
együttműködni csak az tud, 

akit magát is meghallgattak és 
elfogadtak, úgy a társadalmi pár-

beszéd terén is azt érzem: elkerülhe-
tetlen, hogy valamennyien nyíltan tudjunk 

beszélni a minket, vagy családjainkat ért traumák-
ról, azok hatásairól életünkre. „Mások” meghall-
gatása, megértése és a feléjük való közeledés pe-
dig ezt követően tud reális cél lenni. Van, akinek 
ez a folyamat pár perc, pár óra vagy hónap, de 
van, akinek ezek évekbe, évtizedekbe, vagy akár 
generációkba telik. 

Ez eléggé elszomorított, így tértem vissza erre 
a kérdésre, hogy akkor nézzük meg, hogy ami két 
ember között zajlik az mennyiben vetíthető vissza 
közösségi és társadalmi közeledésre, távolódás-
ra, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy kezdjünk 
más csapatokban játszó, de jó emberekkel be-
szélgetni

A publikációt online terjesztettük, illetve az In-
ternational Institute for Restorative Practices (az 
IIRP egy Pennsylvaniában működő egyetem, ahol 
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oktatóként dolgozom) vállalta a formázást, meg-
jelentetést angolul, elősegítve ezzel a nemzetközi 
szintű párbeszédet is a témában.

A tanfolyamon átadtatok egy verset, amit Dr. 
Ralph Roughton írt, a címe Hallgass meg! Bor-
csa és Dr. Vajna Virág fordította magyarra. Meg-
mondom őszintén, hogy ez a vers nálam nagyon 
betalált. Azóta a hűtőnkre került, abból a célból, 
hogy ezt az egyszerű, de napjainkban nem diva-
tos dolgot napi szinten is szem előtt tartsuk. Én 
arra jöttem rá, hogy ez úgy hiányzik a mai csalá-
dokból, a társadalomból, mint egy falat kenyér.

/A verset a következő oldalon olvashatják./

Borcsa: Ahhoz, hogy a másikat igazán meg 
tudjam hallgatni és hallani, egyfajta különleges 
állapotba kell kerülnöm. Kiegyensúlyozottnak 
kell lennem, hogy a másikra figyelés során ne a 
saját, belső „mozimra” (saját tapasztalataimra, ér-
zéseimre, véleményemre stb.) figyeljek, hanem 
valóban befogadjam azt, amit a másik megoszt 
velem. Tulajdonképpen nem a hallgatás a nagy 
dolog, hanem az önzetlen, ego-mentes, a másik-
ra valóban fókuszáló odafigyelés. Ezt azonban 
- véleményem szerint - csak olyan ember tudja 
megtenni, aki maga is jól van. Ezért is mondjuk 
minden mediátornak, köztük magunknak is, hogy 
a legfontosabb feladatunk egyike (bármennyire 
is ellentmondásosnak hangzik) önmagunk jóllé-
tét biztosítani. Ha ez megvan, akkor tudunk teljes 
szívvel és aggyal a másik felé fordulni.

https://kaveszunet-az-elmenek.webnode.hu/
https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
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Hallgass meg
Dr. Ralph Roughton 

Fordította: Fellegi Borbála és Vajna Virág

Amikor arra kérlek,
Hogy hallgass meg,

És te el kezdesz 
Tanácsot adni,

Akkor nem azt teszed, amire megkértelek.

Amikor arra kérlek,
Hogy hallgass meg, 

És te elkezded elmondani nekem, 
Hogy miért nem kellene úgy éreznem magam, ahogy érzem,

Akkor rátaposol az érzéseimre.

Amikor arra kérlek,
Hogy hallgass meg,

És te úgy érzed, hogy valamit tenned kell, hogy megold a problémám,
Akkor csalódást okozol nekem,

Akármennyire is furcsán hangzik ez.

 Kérlek, figyelj rám.
Amit kértem tőled, az nem volt más,

Csak az, hogy hallgass meg,
Nem az, hogy beszélj,
Vagy csinálj valamit.

Csak hallj meg engem.

Én meg tudom ezt oldani magamnak:
Nem vagyok reménytelen.

Lehet, hogy elbizonytalanodtam, vagy elakadtam,
De nem vagyok reménytelen.

Amikor valami olyat teszel értem,
Amit nekem kellene magamért megtennem

Akkor a félelmemhez és a gyengeségemhez teszel hozzá.

De ha egyszerűen elfogadod tényként, 
Hogy azt érzem, amit érzek,
Bármilyen irracionális is ez,

Akkor nem kell tovább győzködnöm téged.
Akkor végre lehetőségem van megérteni,

Hogy mi van az irracionális érzésem hátterében.

És mikor ez tisztává válik számomra,
 A válaszaim is megszületnek,

És nincs többé szükségem a Tanácsodra.
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https://themisz.hu/
https://www.proforditas.com/p/zinazona/
https://www.facebook.com/nagyilonatanacsadas
https://www.kalandorkiralyno.com/
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( („A félelemmentes élet nem egyszerűen adomány, hanem
élethossziglani gyakorlat. Mi magunk különböző személyes stratégiákkal

építjük föl ezt a félelemmentes életet, amelyben megbízhatóság és
méltóság egyrészről, szolidaritás másrészről párban vannak egymással.

Csak autonóm emberek tudnak szolidáris emberek lenni.”
                                                                                        Konrád György
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SZEGHY KRISZTINA

A transzgenerációs traumák hatásai
- avagy hol kezdődik az ÉN életem?

„Fodor Ákos: TITOK

Fölmérem határaimat:
határtalanok.
Kitapogatom korlátaimat:
korlátlanok.
Talán nem is lehetne hol s hogy lennem
– mégis vagyok.”
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Az előző lapszámban a családi történeteink megis-
merésének a fontosságáról írtam, elsősorban a saját 
szakterületem, a nehezített fogantatás szempontjából. 
Ebben a lapszámban mindezt kiegészíteném a transz-
generációs traumák hatásaival. 

Mi a csoda az a transzgenerációs trauma? 

Ez a szépen alliteráló kifejezés egy olyan traumát je-
lent, amely az őseink életében történt, de nem pusztán 
rájuk hatott, hanem a traumatizáltság érezhető az utóda-
ik életében, tehát akár a mi életünkben is. De mi van ak-
kor, ha a mi családunkban nem keringenek ilyen tartal-
mú történetek? Ez valójában semmit sem jelent, ugyanis 
a továbbörökítés elsődleges eszköze pont a hallgatás. 
Őseink sorsa tudattalanul is hathat ránk, befolyásolva a 
mi életünket is. 

A transzgenerációs trauma jelei

Az utódok életében nem könnyű felfedezni a transz-
generációs trauma hatását, mert ellentétben egy influ-
enza jól meghatározható jeleivel a transzgenerációs 
trauma számos „tünetben” törhet a felszínre: szorongás, 
depresszió, negatív önértékelés, öngyilkossági hajlam 
formájában, és még sorolhatnánk. 

Először a holokauszttúlélők utódainál figyelték meg, 
hogy a fenti tünetek annak ellenére jelentkeztek náluk 
is, hogy ők nem élték át ténylegesen magát a traumát. 

Mióta a transzgenerációs trauma témája a fókuszba 
került, kiderült, hogy ez a „trauma-öröklődés” nemcsak 
a holokauszttúlélők, hanem más típusú traumát átélők 
családjában is megfigyelhető. 

Mit kezdhetünk a transzgenerációs traumákkal? 

A legnagyobb segítség az utódok számára a traumá-
ról történő nyílt kommunikáció. A tabusítás, az elhallga-
tás akadályozza a trauma feldolgozását, míg a családon 
belüli egyenes beszélgetés elősegíti a traumát túlélő 
gyógyulását, és a családtagok számára is könnyebbé 
válik a trauma feldolgozása. 

Bár legtöbbször a hallgatás oka a gyermekek védel-
me, hogy nekik ne kelljen a szülő által a gyermek szá-
mára feldolgozhatatlannak érzett, esetenként szörnyű 
történeteket meghallgatni – mint például a nagyszülő 
öngyilkossága – ám a gyerek ilyenkor is érzi, hogy va-
lami nincs rendben. A gyermekek „antennái” rendkívül 
kifinomultak, és akkor is tudják, hogy lappang valami 
titok a családban, amiről nem beszélünk, amit tilos érin-
teni, ha még csak utalás sem történik rá. 
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Lánc, lánc, eszterlánc… 

Ez az egyszerű kis énekes gyermekjáték, ame-
lyet 1792-ben közöltek először a Magyar Hír-
mondóban, a mai napig kedvelt játék az óvodás, 
kisiskolás gyermekek között. Emlékszünk, hogyan 

tanultuk meg annak idején? Leültek velünk, és 
megtanították a szövegét? Nem. Egész egyszerű-
en egy felnőtt, anyukánk, vagy az óvónéni az ovi-
ban egy körbe rendezett minket a testvéreinkkel, 
vagy az ovistársakkal, és elkezdte énekelni a dalt. 
Mi pedig utánozni kezdtük, amíg 
kívülről fújtuk mi is a dallamát és a 
szövegét. 

Ugyanígy utánzással sajátítunk 
el, teszünk magunkévá sok mindent 
a szüleink viselkedéséből. Magunk-
ba szívjuk, mint egy szivacs. Trauma 
esetén a traumát túlélő viselke-
dése, az élethez való hozzáállása 
változhat, negatív és pozitív érte-
lemben egyaránt. A traumát köve-
tően egy „másfajta szemüvegen át” 
kezdheti szemlélni a világot, és ezt 
a látásmódot, ezt a „szemüveget” 
továbbadhatja a gyerekeinek, azok 
pedig lánc-szerűen a saját gyermekeiknek. 

Tegyük fel, hogy a dédszülők földjeit államosí-
tották, az addig jómódú család egyik pillanatról a 
másikra elszegényedett. Mit hagyományoztak in-
nentől tovább az utódoknak, mi volt az, ami miatt 
szorongtak folyamatosan? Az anyagi biztonság 
megteremtésére való igényt, és az annak elvesz-
tésétől való félelmet, hiszen ez sérült, ez foszlott 
semmivé egy pillanat alatt. 

A gyerekeik (a családfában a nagyszülők) egy 
folyamatosan az anyagiak (újra)teremtésén fára-
dozó szülőpárt láttak, és a tartalmat: hogy min-
den elveszíthető, soha semmi sem biztos. 

Az ő gyermekeik (a családfában a szülők) a 
saját szüleiktől látott, és magukba szívott minta 
alapján szintén az anyagi biztonság megterem-
tését helyezték az első helyre az életükben, bár 

lehet, hogy ők már nem voltak tudatában, hogy 
annak idején milyen tragédia érte az őseiket. 

Megérkeztünk a pár hölgytagjához, akivel a 
Babahívogató Programban dolgoztam. A hölgy 
egy nemzetközi vállalkozás magas pozícióban 
lévő tagja, kiemelkedő fizetéssel, kiváló életminő-
séggel, saját házzal, autóval, bevallása szerint jó 
időre elegendő félretett pénzzel, mégis folyama-
tosan szorong. Bár babát szeretnének a férjével, 
és már évek óta próbálkoznak, de emellett képte-
len elengedni a gondolatot, hogy mi lesz velük, 
ha gyermekük születik, miből fognak megélni. Mi 
lesz, ha megszületik a baba, és ő nem dolgozhat 
tovább, nem kapja rendszeresen a nagy összegű 
fizetését, ha egyik pillanatról a másikra elveszítik 
a megszokott életszínvonalat. 

Amíg meg nem kértem rá, hogy beszélgessen 
el a szüleivel a családjuk történetéről, és rajzolja 
fel a családfájukat, fogalma sem volt róla, hogy 
milyen veszteség érte annak idején a dédszüleit. 

Mégis: ahhoz, hogy rá tudjon nézni a saját szo-
rongása forrására, meg kellett, hogy ismerje ezt 
a réges-régi történetet. Csak ezután tudta elfo-
gadni, hogy az ő aktuális élethelyzetében ezek a 
félelmek nem indokoltak, és ez valószínűleg egy 
transzgenerációsan öröklődő tartalom, amely a 
dédszülőktől indult. 

Hogyan segíthet a családi történeteink
kutatása? 

Az őseink sorsának fordulatai, ezek megisme-
rése hozzájárulnak önmagam jobb megismeré-
séhez, és a sokszor generációkon át hordozott, 
lánc-szerűen tovább hagyományozott tartalmak 
megszakításához. Ehhez szükséges szembesülni 
a felmenőink sokszor ismeretlen, vagy elhallga-
tott sorsával is. Néha csak érdemes átgondolni 
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egy-egy gyerekként már tudott információt újra, 
ezúttal már a felnőtt énünk látásmódjával. 

Ha tudom, hogy a nagymamám anyukája, az 
én dédmamám korán meghalt, és emiatt a nagy-
mamám másfél évesen intézetbe került, akkor 
felnőttként már képes vagyok átlátni, hogy az a 
másfél éves kislány bizony sosem tanult meg biz-
tonságosan kötődni és szeretni. Ezáltal nem tudta 
megtanítani ezt az én anyukámnak sem, aki emi-
att nem is lett „ölelgetős, puszilgatós típus”. 

Amikor ezek a gondolatok megjelennek ben-
nem, akkor könnyebben el tudom fogadni, hogy 
miért nem kaptam meg az anyukámtól azt a fajta 
szeretetet és törődést, amire gyerekként szüksé-
gem lett volna. 

Le tudom dobni magamról a mázsás súlyt, amit 
gyerekkorom óta cipelek: hogy biztosan bennem 
volt a hiba, azért nem szeretett anyukám, mert én 
nem voltam eléggé szerethető. 

Meggyászolom az ebből adódó vesztesége-
met, hogy nekem is járt volna egy szeretetteli, 
gondoskodó, melegséget és biztonságot nyújtó 
édesanya, de a múltat már nem tudom megvál-
toztatni. A gyászfolyamat végén azonban születik 
bennem egyfajta megbékélés, ami a generációs 
lánc megszakadásához vezethet. Hogyan? 

Egy ilyen önismereti utat bejárt nő, amikor már 
maga is anyukává válik, sokkal tudatosabban fi-
gyel arra, hogy hogyan viselkedik a gyermeké-
vel, és tudattalanul is könnyebb egy melegebb 
légkört teremtő, gondoskodóbb édesanyaként 
léteznie, mert már nem kell a gyermeke kapcsán 
is folyamatosan „monitoroznia” magát, hogy elég 
jó (anyuka), elég szerethető (anyuka)-e, mert már 
felismerte magában, hogy az ő szerethetőségé-
nek a megkérdőjelezése pusztán egy, az anyuká-
ja gyermekkori sérülésein alapuló hiedelem.

Ha tehát megismerem az őseim törté-
neteit, onnantól már tudok velük mit kez-
deni, de amíg nem, addig az őseim szen-
vedése tovább élhet benne, és azokat 
adhatom tovább én is. 

„Itt MZ/X, jelentkezz!”

Nemcsak tudattalanul továbbörökített 
elvárásokban, erős családi normákban je-
lentkezhetnek a transzgenerációs hatások, 
hanem ténylegesen testi szinten is vissza-
köszönhet bennünk a dédszülők, üknagy-
szülők traumája. 

Az öröklődés során sokáig a DNS-kódot 
tartották az egyedüli meghatározónak. Az 
epigenetika írja le azokat a folyamatokat, 
amikor az egyedet érő környezeti hatások 
következtében a DNS szerkezetének meg-
változása nélkül történnek változások az 
egyedben, és ezek aztán tovább is örök-
lődnek az utódokra. 

A traumatikus környezeti hatások is ilyen vál-
tozásokat idézhetnek elő, amelynek az evolúciós 
célja az lehet, hogy bizonyos gének hatásainak 
a „felerősítésével” vagy épp „lecsendesítésével” 
az utódok hatékonyabban tudjanak megküzdeni 
a jövőben bekövetkező esetleges traumákkal. A 
valódi genetikai változásokkal szemben ezek a 
változások visszafordíthatóak. 

Okkal kezdtem egy Fodor Ákos idézettel ezt 
az írásomat. Ahhoz, hogy tudjam, hol kezdődöm 
én, és hol végződnek a szüleim, a felmenőim, ki 
kell tapogatnom a saját határaimat. Az identitá-
som ugyanis az önbecsülésem alapja, de ehhez 
fel kell fedeznem, tudnom kell, hogy mit hozok 
otthonról, az őseimtől. Mindannyiunk élete írásba 
öntve egy regény is lehetne. Ismerjük hát meg a 
saját regényünket, addig amíg még vannak élő 
családtagok, akik mesélhetnek nekünk. 
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https://szeghykrisztina.hu/konyv/
https://szeghykrisztina.hu/babahivogato-program/
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Felismerés-morzsák a végtelenből...

„Az Önvaló vallásnélkülivé tesz. Hisz nem azokból táplálkozik, nem 
azok hozták létre, és nem azok tartják fenn. Sőt, belőle származnak a 
vallások. Ő az ősi forrás. Mindenek kezdete.”

„Olyan vagy, mint a tenger. Felül hullámzó, alul, mélyen, nyugodt és 
békés, áramló a létezéssel. Felül kell is a hullámzás, ez az élet. A felső 
hullámzó rész, sokszor a külső behatásoknak köszönhetően, nincs tisztá-
ban a mély nyugalmával. A mély viszont, békéjének köszönhetően, látja 
a felszín állapotát, és tudatában van az azt alakító körülményeknek is.”

„Azt csináld, amit élvezel, s élvezd, amit csinálsz.”

„Figyeld a társadalmi kényszereket. Nevess rajtuk. Igazodj az Isteni 
rendhez. Az etika és erkölcs megnyilvánul egyetemes szinten. A társa-
dalmi szokások nem mindig ezt tükrözik.”

„A meghatározhatatlanok vagytok egy meghatározásokkal teli, duá-
lis világban. Az örök teremtő energia dallamai vagytok a végtelen har-
móniában.”

„Félelmeid megmutatják, miben vagy erős. Hiszen azért nyilvánul-
nak meg Most, mert most tudod legyőzni őket. Ha nem tudnád, nem 
is lenne értelme, hogy a félelem megnyilvánuljon. Örülj félelmeidnek, 
hisz erőd jelképezik.”

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

https://szattvajoga.hu/


82   CsPM

RÉMÁN IZABELLA

Örökbefogadás –
Hazaérkezés – a biztos kikötő

Az örökbefogadás talán legmeghatározóbb pillanata a hazaérkezés. A gyermek megér-
kezése igazi otthonába, amely a szülő(k) kifejezett, és a gyermek lelke mélyén dédelgetett 
reménye szerint végleges és biztos otthona lesz. A biztos kikötő, amelyből kihajózva meg-
ismerheti a nagyvilágot, megtalálja a helyét abban, és ahova mindig visszatérhet védelem-
ben megpihenni, töltekezni. Minden gyermek ösztönösen ilyen meleg, biztonságot nyújtó 
otthonra vágyik – az örökbefogadott gyermek azonban csak megkésve, sokszor sebzetten 
érkezik haza.
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Cikksorozatom előző írásában (Ismerkedés - 
átkelés a múltból a jövőbe) az ismerkedésről ír-
tam részletesen. A sikeres ismerkedést követően 
a gyermek hazatérhet az örökbefogadó szülő(k) 
otthonába. Ez a pillanat azonban a legritkább 
esetben meseszerű. A szülő(k) minden lélekje-
lenlétére szükség van ahhoz, hogy a fizikai vi-
szontagságok és a lelki nehézségek közepette 
ne tévesszék szem elől ennek a pillanatnak a je-
lentőségét, és így tudatosan „megtartva” a teret, 
lehetőséget adjanak a gyermek lelki megérkezé-
sének: a bizonytalanságból, a bizonyosságba.

Újszülött kisbaba örökbefogadása esetén ez 
talán kevésbé drámai, hiszen ahogy az örökbe-
fogadás előző lépéseinél is szóltam róla, egy 
kisbaba érkezése, és főleg fizikai igényei jóval 
kiszámíthatóbbak. Mindezek mellett a hirtelen 
felgyorsuló események, a születés körülmé-
nyei, az örökbefogadás jogi feszültségei erő-
sen próbára tehetik az örökbefogadó szülő(k) 
lélekjelenlétét. Nem örökbefogadó, hanem ál-
talános gyermeknevelési irodalomból tudhat-
juk, mennyire fontos egy kisbaba számára az a 
bizonyosság, amit az édesanya, illetve az elsőd-
leges gondozó személyek nyújthatnak számára. 
Ez a bizonyosság (rossz esetben bizonytalanság) 
bevésődik a csecsemő tudatalattijába, és jelen-
tősen befolyásolja későbbi fejlődését, életének 
alakulását, majd saját felnőtt – társadalmi, csalá-
di, szülői – mintáinak alakulását. 

Idősebb korú gyermek örökbefogadása esetén 
ez a képlet egészen biztosan tovább bonyolódik. 
Ők kivétel nélkül minden esetben megtapasztal-
ták a vér szerinti anyától való elszakadás kitöröl-
hetetlen (bár szinte mindig tudat alatt lappangó) 
fájdalmát. Mindezt pedig szinte bizonyosan drá-
mai változások követték: kiemelés a vér szerinti 
családból, elszakadás az elsődleges gondozóktól 
(akiktől okkal távolítják el a gyermeket), ami gyak-
ran a testvérektől való elszakadással jár. Állami in-
tézménybe (nevelőotthonba vagy családotthonba) 
vagy nevelőszülőkhöz kerültek, nem ritkán pár év 
alatt akár több ilyen váltás is mögöttük lehet. Nem 
részletezve az intézményi vagy nevelőszülőknél 
való tartózkodás szívbe markoló – és nem ritkán fel-
háborító – körülményeit, elég megjegyezni, hogy 
a legelhivatottabb nevelőszülőknél sem egyszerű 
egy gyermek élete. Sosem kap elég figyelmet; ki-
zárólagos, valóban neki szóló figyelemről nem is 
beszélve. Mindehhez nem adottak, soha nem is 
lehetnek adottak a körülmények. Aminek minden 
gyermek számára egyértelműnek kellene lennie, 
csupán egy ajándék – a kegyelem csodája – a gyer-
mek, és az örökbefogadó szülő(k) számára: ha a 
fizikai körülmények megfelelőek, és a gyermeket 
nem bántalmazták, alapszinten gondoskodtak 
szellemi fejlődéséről is. Ennél többet egy (a való-
ságban nem létező) ideális intézmény, a legelhiva-
tottabb nevelőszülők (akikből viszont a valóságban 
is vannak) sem adhat; soha nem pótolhatják az 
„igazi” szülői szeretetet, a meghitt családi otthont.

https://issuu.com/csakpozitivanmagazin/docs/cspm_2022_10_okt_ber/s/17314522
https://issuu.com/csakpozitivanmagazin/docs/cspm_2022_10_okt_ber/s/17314522
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Az örökbefogadásra felkészítés során megle-
hetősen részletes és hasznos felkészítést kapha-
tunk a hazaérkezést megkönnyítő fizikai körülmé-
nyek kialakításáról, amelyek az örökbefogadást 
követő ellenőrzések fókuszában is megmarad-
nak: lakáskörülmények, ruházat, játékok, étkezés, 
szükség esetén gyógyszerek és/vagy orvosi keze-
lések, különböző fejlesztések. Mindezek célja a 
gyermek legjobb ellátása, az átmenet megköny-
nyítése minél több – a racionalitás határán belül – 
életviteli, napirendi megszokás „átemelésével”, a 
szükséges változtatások fokozatos megvalósítása 
mellett. Mindez rendkívül fontos, és nem utolsó 
sorban kézzel fogható: ebben az örökbefogadó 
szülő(k) és a folyamatban résztvevő szakemberek 

is bizonyosságot tudnak felmutatni/szerezni, a 
gyermeknek pedig megadja a biztonság, a kiszá-
míthatóság első építőköveit. 

Mégis fontos lenne ennek az életeseménynek 
a lelki összetevőire több figyelmet fordítani: hogy 
van(nak) a szülő(k) ebben a folyamatban, mennyi-
re érzik magukat biztonságban az új helyzetben, 
mennyire érzik magukat kompetensnek és felha-
talmazottnak a családi élet alakításában? Soha 
ne tévesszük szem elől, hogy biztonságos kikötőt 
csak az a szülő építhet a gyermekének, aki maga 
is biztonságban létezik. Kompetensnek és felha-
talmazottnak érzi magát a családi élet alakításá-
ban, nehézségek vagy kétségek esetén számíthat 
valódi, neki és a helyzetének szóló segítségre a 
környezetétől, számára is van olyan tér, ahol meg-
pihenhet, feltöltődhet. Csak az a szülő, aki maga 
is biztonságban érzi magát, nyújthatja azt a biz-
tonságot a gyermekének, amelyben gyökerezve 
annak a világba vetett bizalma meggyógyulhat: 

„Nem kell megváltoznod, nem kell megsza-
kadnod, hogy megfelelj nekem. Szeretlek, mert 
olyan vagy, amilyen vagy. Úgy vagy tökéletes, 
ahogy vagy.” 

(André Stern: Játssz, hogy érezz, hogy tanulj,
 hogy élj!)

Ha a hazatérés pillanatában ez lehet az alap, 
akkor minden más körülmény – olykor könnye-
dén, máskor keservesen – megadatik, és a kibon-
takozó közös keretben folyamatosan alakítható, 
változtatható. Ez végső soron minden, amit szü-
lőként adhatunk – örökbefogadó szülőként pe-
dig különösen nagy feladat, hiszen az összetört 
ősbizalmat kell helyreállítanunk. Ha ezt megad-

juk gyermekünknek, akkor – a 
fizikai körülményektől szinte 
függetlenül – megadtunk „min-
dent”, ha ezt végül nem tudjuk 
megadni, akkor mindent elmu-
lasztottunk.

Történetem megosztását kö-
vetően sok, nagyon személyes 
és megindító levelet kaptam is-
merősöktől és ismeretlenektől, 
akik beszámoltak saját, életko-
ruknál fogva már elmulasztott-
nak gondolt, vagy még meg-
valósításra váró vállalásaikról 
örökbefogadás, vagy gyerme-
kekről való gondoskodás szá-

mos más formájának témakörében. Ha Önnek is 
van ezzel kapcsolatban személyes története, amit 
megosztana, írja meg nekünk – névvel vagy név 
nélkül –, hogy másoknak is inspirációval szolgál-
hasson. Hiszem, hogy minden gyermek szemé-
lyes 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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DUDÁS DIÁNA

Egy új nézőpont a bántalmazó
csoportokról 
A bántalmazó csoportokban

való megmaradás evolúciós okai

Van még egy, eddig fel nem tárt oka annak, 
amiért szektákban és rossz társaságokban meg-
maradnak az emberek, sőt ésszerűtlenül ragasz-
kodnak hozzájuk, és akkor is ott maradnak, ha 
már az egyáltalán nem indokolt.

A volt szektatagok személyes történeteit ol-
vasva előtűnik egy közös motívum – szekta, mint 
jó közösség és embercsoport vonzereje fontos 
szempont volt a csatlakozáskor. A valahová tarto-
zás élménye, a közös célok és eszmék összetar-
tó ereje, egymás elfogadása és segítése. Ez egy 
nagyon ősi, a biológiai evolúció során az emberi 
fajba kódolt késztetést éleszt újjá.

Csányi Vilmos etológus, az állati és emberi vi-
selkedés neves kutatója így beszélt erről a Min-
dentudás Egyetemén tartott, Az emberi termé-
szet biológiai gyökerei című előadásában:

Az embercsoport letelepedett, szoros és zárt 
csoportszerkezet alakult ki. Az ősi embercsopor-
tok méretét gyerekekkel együtt úgy száz-száz-
ötven főre teszik, amelyek egy-egy eseti fela-
datra kisebb alcsoportokra is oszolhatnak. Így 
előfordul páros tevékenység, kialakulnak családi 
és munkacsoportok, amelyek öt-hat személyből 
állnak, harminc-ötven tagú egy banda, és két-há-
rom ilyen banda hoz létre egy körülbelül százöt-
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ven személyből álló csoportot, amelynek tagjai, 
ha nem is folyamatosan, de állandó kapcsolatban 
vannak egymással, és – ez nagyon lényeges – sze-
mélyesen is jól ismerik egymást. Ha az ember a 
katonaság vagy különböző munkaszervezetek 
szerveződésére gondol, pontosan e számok körü-
li egységeket talál ma is.

A szorosan együtt tevékenykedő csoportok 
azért jöhettek létre, mert kifejlődött az ember kap-
csolatigénye, jelentősen megnőtt a vonzódása 
fajtársai iránt. [...] az emberek sok mindent sze-
retnek együtt, közösen csinálni. Igénylik mások 
jelenlétét, és nem csak napi egy-két órára.

[...]
Az emberi egyedekből azért lehet – és na-

gyon könnyen lehet – valamiféle működő, fela-
datot teljesítő, céltudatos kulturális organizációt 
kialakítani, vallást, szektát, pártot, harci komman-
dót, iskolát, színházat, gyárat, államot szervezni, 
mert van biológiailag determinált rendszer-
szervező képességük.

Képesek csoportot választani, és ha már válasz-
tottak, elfogadnak szervező, feladatot, csoportot 
kijelölő eszméket, ezeket egyénileg is értékelik, 
ezek alapján másokkal együttműködnek, és ha 
kell, a csoport érdekében a saját érdekeiket háttér-
be szorítják. Minden emberi szerveződés mögött 
megtaláljuk ezeket a tulajdonságokat. Nemcsak 
államok, vállalatok, politikai szervezetek működé-
sében lehet ezt kimutatni, hanem a család, a pár-
kapcsolatok és a barátságok szerveződéseiben is.

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

Összefoglalva: az ember tehát biológiailag 
determinált módon kis, átlátható méretű, egy-
másra támaszkodó tagokból álló csoportok-
ban érzi magát jól.

Itt megjegyezném, hogy pontosan ezért hatal-
mas fegyver a szekták jellemző kiközösítés vagy 
kapcsolatmegszakítás gyakorlata (a már nem 
hívő, csalódott tagokkal a szekta összes tagja 
megszakítja a kapcsolatot). Elveszíthetjük ugyan-
is azt a csoportot, amely eddig biztonságot adott 
nekünk, és kielégítette ezt az evolúció során ki-
alakult szükségletünket.

Tanulságok és tanácsok

Milyen következtetéseket tudunk levonni, mi-
lyen gyakorlati haszna van ennek a megközelí-
tésnek? Nézzünk pár tanácsot azok számára, akik 
éppen egy ilyen bántalmazó vagy manipulatív 

csoportból való kilépést fontolgatják vagy segí-
teni szeretnének valakinek otthagyni egy ilyen 
csoportot.

Nagyon sokat tud segíteni az, ha egy másik, 
minket támogatni képes csoporthoz tudunk csat-
lakozni egy ilyen csoport otthagyása után. Sze-
rencsések azok, akiket egy összetartó, jó család 
fogad vissza szeretettel, vagy van egy régi baráti 
körük, ahol tárt karokkal várják őket vissza.

Ezért fontos intézmény például egy támoga-
tó csoport. Minden sokkal könnyebb, ha van 
egy olyan hely, ahol biztonságban kibeszélhet-
jük gondjainkat, megoszthatjuk örömeinket, és 
tudjuk, hogy senki nem fog se kritizálni, se jó ta-
nácsokkal ellátni bennünket. Az is sokat segít, ha 
meghallgatunk másokat, és ráébredünk: a gond-
jainkkal nem vagyunk egyedül.

Ha nincs ilyen csoport, akkor sorstársaink fel-
keresésével, velük való beszélgetésekkel so-
kat tudunk tenni azért, hogy feldolgozzuk a lelki 
fájdalmakat és tovább tudjunk lépni.

Zárszó
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.

http://clarusanimus.eu/hu/udvozoljuk/
http://clarusanimus.eu/hu/udvozoljuk/
https://dudasdiana.hu/
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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 - Híres ember a A rajongás lélektanának nyomában - Híres ember a 
fedélzeten! fedélzeten! Rajonghatsz értem, na de csak módjával! Rajonghatsz értem, na de csak módjával! 
Na meg azért annyira a közelembe se gyere!Na meg azért annyira a közelembe se gyere!

PÁLI PATRÍCIA

Dubai expo2020
A nyitás kellemes lazasága után ahogy közeledett az expo zárás pillanata úgy lett 

egyre nehézkesebb a pavilonokba való bejutás.
Mert az elején csak úgy szabadon ment az ember és egyéni kívánsága szerint jött 

- ment ki - be az ország házakba és mindenfajta szervezés nélkül sétálhatott az expo 
területen…szabadon és gördülékenyen.
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Ami aztán az expo zárás közeledtével egészen 
más ritmusra váltott!

Hirtelen mintha az egész világ odasereglett 
volna és már jó előre helyet kellett foglalni, hogy 
egyáltalán a pavilonok közelébe jusson és úgy is 
hosszú - hosszú sorok kivárása árán jusson be az 
egyes országok kiállító házába.

Mert megvoltak a tematikus sorok! A remény-
telen sor azoknak, akik nem tudtak helyet foglalni 
előre és a “fast track”, akik egy fokkal szerencsé-
sebb helyzetből indultak.

Mert a fast track tényleg gyorsabb volt, de 
amúgy meg óramű pontosságú menetrendet kö-
vetelt meg, mert ha nem a kiválasztott helyre, idő-
pontra érkezett meg az ember, akkor kategóriát 
ugorva a reménytelenek közé sorolták vissza!

Szóval a privilégiumot is csak szigorú szabá-
lyok betartása mellett lehetett valóságra váltani.

Éppen egy ilyen sikeresen abszolvált fast track 
session után sétáltam a hatalmas pavilon mélyére 
levezető kanyargós úton, le egészen a vetítőte-
remig, be a széles vászon elé, mikor egy váratlan 
dolog történt.

Az, hogy sok pavilonban az adott nemzet egy 
kisfilmmel és vetítéssel készült csak az Expora, 
az olyan megszokott volt, szóval jó rutinnal tud-
tam, hogy pár perc múlva már tartok is kifelé ab-
ból a pavilonból és veszem az irányt egy másik 
hely felé.

Tehát kinyílt az ajtó - mert a vetítéseknek meg-
volt ez a jól szabályozott rendje, egyszerre vezet-
ték be az embertömeget, majd engedték ki a film 
végeztével és ez így ment újra és újra kis turnu-
sokban mozgatva a látogatókat - és egy nagy 
terembe léphettünk be. A teremben puha szi-
vacsból készült hosszúkás padszerű ülőalkalma-
tosságok sorakoztak – pont, mint egy moziban.

Mi az utolsó előtti sor szélére - közel a bejárat-
hoz - ültünk le. A tömeg többi része pedig helyet 
foglalt a sok - sok hely egyikére. Aki pedig kevés-
bé volt szerencsés az állva várta, hogy a vetítés 
végre kezdetét vegye. Az ajtókat szépen bezár-
ták, hogy az ihletett pillanatokat semmi ne zavarja 
és azt hittük, hogy akkor indul is a film és…

Aztán elteltek percek és még mindig csak vár-
tunk…és vártunk…és vártunk.

Kimenni nem lehetett, mert hát a birka töme-
get egyben kell tartani és nem lehet önálló utakra 
kelni, mert ajtót nem nyitnak egy hirtelen kipat-
tant mehetnéki vágy miatt…

Hacsak nem…
Hacsak nem valami extra esemény erre a te-

remfelvigyázókat nem készteti.
És késztette.
Mert egyszer csak, mint rendezetlen kis ato-

mok, valami felsőbb erő hatásra nagyon mozgo-
lódni kezdtek az egyenruhás nemzeti ügyelők. A 
kis woki - toki style távbeszélőjükön izgalomtól 
túlfűtött beszélgetésbe kezdtek és elkezdték át-
rendezni az emberekkel teli termet.

Az álló embereket visszatessékelték a bejárati 
előtti váróterembe.

A hátsó sort villámgyorsan kipucolták és jól 
szabott papírokat raktak ki azokra a helyekre “RE-
SERVED” felirattal.

Szürreális volt az egész eseménysorozat, de 
sejteni lehetett, hogy valami nagy dolog van ké-
szülőben!

Hogy a viájpisított - VIP - ülőhelyeken valami 
nagy ember fog pillanatokon belül helyet foglalni 
- közvetlenül a hátunk mögött!

15 perce ment ez a hajcihő - jelzem a kisfilm 
nem volt egészen 5 perc, na és azt is hagyjuk, 
hogy milyen!
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Majd hirtelen megjelent 4 nő és egy kislány az 
ajtóban!

Biztosan valami nagy emberek lehettek, mert 
minden lépésüket óva vigyázták és alig győzték 
a padlóról a telibe hasra eső kislányt felmosni és 
épségben visszaszolgáltatni a felvonuló nők szá-
mára!

Aztán mikor mindenki békében elhelyezke-
dett és kellő mennyiségű felvigyázó ember kör-
bevette a viájpisított sorba leültetett kiemelt ven-
dégeket, végre elindult a kisfilm!

Hát az sem volt kisebb tortúra - mármint a film 
- mint az odáig vezető út!

És nyilván már mindenki ment volna tovább és 
ki onnan a nem éppen önként vállalt fogságunk 
után, na de persze az sem ment ilyen könnyen!

Mert vannak az egyenlők és az egyenlőbbek, 
és nyilván ha viájpisítani kellett néhány helyet, 
akkor mi kétlábonfutó civilek hirtelen a zsák al-
jára sorolódunk és alárendelődünk! Szóval szé-
pen rendben megvártuk, míg a nagyasszonyok 
a kislánnyal kényelmesen kivonulnak és miután 
beérhetetlenül tisztes távolba kerültek - ergo mi 
a földi halandók a kiválasztottakra nem jelentet-
tünk veszélyt - végre mi is indulhattunk ki onnan!

3 dolgot élhettünk át testközelből, ami örök 
érvényű igazság a rajongás jelenségével kapcso-
latban.

Pont, mint a Csengetett Mylord ikonikus piknik 
epizódja.

“Mint egy nagy család! Egész nap az urak kö-
rül rohangáltam és még egy falatot sem ettem!” 
-Ivy valahogy így összegzi azt a “családi élményt”, 
amiben része volt a piknik alatt.

Mert, hogy a nagy család úgy nagy család, 
hogy megadjuk ugyan az illúziót az “egy buszban” 
utazunk feelinggel, de a közös tér ellenére azok a 
bizonyos demarkációs vonalak és leosztott szere-
pek bizony soha nem tűnnek el! Csak csendben 
tűrni lehet, hogy a szép szavak, a nemes “Min-
denki keményen dolgozott, így hát megérdemel-
nek egy kis kikapcsolódást!” gondolata mögött 
meghúzódó szimplán rideg valóságot elfogadja 
az ember! A tényt, hogy a család nem több, mint 
eleve elrendeltetett szerepek kőbe vésett műkö-
dési ritmusa. Ahol úgy mulatunk, hogy az egyik 
fél munkát tesz bele, míg a másik élvezi ennek 
minden pozitív vonulatát!

Egy család és két külön, tematikusan elszepa-
rált világ, ahol te csak azért létezel, hogy kiszol-
gáld a feljebbvalók igényeit és megteremtsd azt 
a komfortot, amivel ő - a rajongásod tárgyául vá-
lasztott ember - megélhet minden jót!

1) Szó sincs itt egyenlőségről!
Mélyen alárendelt vagy te, a rajongó ebben a 

helyzetben.
“Mi mind egy nagy család vagyunk!” - szokott 

elhangozni a csábító mondat, amivel azt az illúzi-
ót igyekszik a jól felépített management fenntar-
tani, hogy van egy szoros és feltétel nélküli szere-
teten alapuló kapcsolat - hiszen ilyen egy család 
-, amiben neked a rajongónak is része és helye 
van. Igen, van helyed, hogy kiszolgáld a rajon-
gásod tárgyául választott ember igényeit, hogy 
megteremtsd azt a komfortot neki, hogy szeretett 
és fontos ember. És neked ettől a szereptől kell 
boldognak lenned! Örülnöd kell, hogy adhatsz 
és áldozhatsz a rajongásod tárgyául kiválasztott 
ember oltárán.

2) Rajongásod tárgyául kiválasztott em-
bert meg kell védeni tőled.

Amint megjelenik a nyilvánosság, a rajongó 
tábor előtt a rajongás tárgyául kiválasztott em-
ber, abban a pillanatban testőrök gyűrűje kezdi 
körbe fogni és ezáltal hermetikusan lezárni a bal-
jós külvilág elől! Mert meg kell védeni a rajongás 
tárgyául kiválasztott embert! Mert a nullhipoté-
zis nem más, mint, hogy azok az emberek, akik 
egyébként rajonganak érte, olyan erőszakosan 
törnének be a privát szférájába, hogy azt csírájá-
ban el kell fojtani.
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Ez egy nagyon érdekes dinamika, hiszen az 
alapvető üzenet és cél, hogy minél jobban akar-
ják a rajongás tárgyául kiválasztott embert! Hogy 
erősen, kitartóan és hithűen kötődjenek hozzá! 
Majd, amikor ez a valóságban megtörténne, jön 
egy nagyon erős és negatív tartalommal teli üze-
net, hogy: ”Tartsd magadat távol tőlem! Tudd, 
hogy hol a helyed - leginkább jó távol tőlem!” De 
működik ez az elutasító viszonyulás, hiszen fura 
módon ez teszi még vonzóbbá a rajongás tár-
gyául kiválasztott embert! Ez az elérhetetlenség 
érzés - ellöksz magadtól, de én mégis küzdeni fo-
gok érted - fogja felerősíteni a vágyat, hogy még 
kitartóbban rajongjon a rajongó, ezáltal bebizo-
nyítva és utolsó leheletéig megküzdve a rajongás 
tárgyául kiválasztott idol figyelméért.

3) Te csak egy eszköz vagy.
Egy eszköz, aki a rajongásba fektetett energi-

áddal fényesen tartod rajongásod tárgyául kivá-
lasztott ember fényét és nimbuszát!

Egy soványka jutalomfalatért cserébe elképesz-
tő mennyiségű energiát fektethetsz bele a rajon-
gásod tárgyául kiválasztott emberbe. Áldozhatsz 
saját idődből és adakozhatsz személyes anyagi 
forrásaidból! Bármit megtehetsz csak azért, hogy 
rajonghassál és az áldozatul felmutatott energiák-

nak megfelelően juthatsz előre a rajongói körbe 
- a marginális pozíciót jelentő szélső értékek felől 
bentebb a bennfentesebb helyek felé.

Nem elvárás, csak finom nyomás, hogy ha már 
rajongsz, akkor azt tedd tisztességesen és mutass 
elég áldozati készséget.

Ugyanaz a film futott mindegyikünknek ott ab-
ban a dubai expos pavilonban, mégis mindenki 
egy pillanat alatt megtudta, hogy hol is van a he-
lye a rendszerben!

Hogy ugyanaz az ülőhely extra VIP lehet egy 
jól oda helyezett táblának köszönhetően!

Hogy birka mód irányítható és szabályozható 
lesz a tömeg pár bennfentes ember megjelené-
sének köszönhetően és a békés népek ebben a 
pillanatban közellenséggé válnak, akitől hirtelen 
meg kell védeni minden erővel a kiemelt per-
szónákat!

Nem akartam én abban a pillanatban rajonga-
ni valami kiemelt emberért, mégis úgy sodort az 
élet, hogy rajongóvá minősítettek és úgy bántak 
velem, csak azért mert megjelent egy maroknyi 
ember, akik a körülöttük támadt felhajtással üzen-
tek a világnak: ”Híres ember a fedélzeten! Visel-
kedj helyednek méltóan!”

https://www.solumination.com/
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https://ronaikatalin.hu/konyvrendeles/
https://www.rodgerkatalin.hu/
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KARÁSZI ALEXANDRA

 LinkedIn az üzleti platform
 Mennyire fontos a rendszeres jelenlét 
 ezen a felületen? 

Felmerül a kérdés: Ha rendszeresen posztol az ember, akkor ő internet függőségben szen-
ved, netán komplexusai vannak, amit kompenzál, vagy elképzelhető, hogy tudatosan építi 
a személyes márkáját? Azt vettem észre manapság, hogy az, aki rendszeresen használja a 
közösségi felületeket, beszélgetések tárgyává válik, vannak, akik pozitívan közelítik meg ezt 
a kérdést, de vannak, akik negatívan állnak a rendszeres posztoláshoz. 

A LinkedIn az a platform, ahol a kevesebb néha több, így, ha a kommunikációs stratégiád 
tudatos, akkor garantáltan eléred a célközönséged. Hogy hogyan? Tegyük rendbe a ténye-
ket a LinkedInes posztolással kapcsolatban. 

Nem mindegy, hogy hova és mit 

Egészen másra használjuk (jó esetben) a Face-
bookot, az Instagramot és a LinkedInt. Más social 
felületeket is hozhatnék példának, de az egysze-
rűség kedvéért e három platform közötti különb-
ség is tökéletesen szemlélteti, miért nem mind-
egy, hogy melyik felületre milyen tartalmat írsz. 

Facebookon a kommunikáció egy könnye-
debb hangvétele megengedett, nem elvárt a 
feszes üzleti megnyilvánulás, sőt, ezzel a kom-
munikációs stílussal itt nem mész semmire. Itt 
kifejezetten érdemes baráti, könnyű megfogal-
mazásban információt átadni a termékedről vagy 
szolgáltatásodról. 
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Instagramon a vizuális jelenlét a meghatározó 
és a leírt gondolatok csak második helyen szere-
pelnek. Ha a kép, amit feltöltesz, nem elég ütős, 
a szöveg elolvasására már sor sem fog kerülni. 
Épp ezért, így a vizuális tartalomra kell helyezni a 
hangsúlyt, utána a második lépés, egy fesztelen, 
jól megírt szöveg. 

LinkedInen szakmai közönség fogja fogyasz-
tani az általad közzétett tartalmakat, így ott a 
szofisztikáltabb kommunikációs stílus előnyt je-
lent. Üzletileg épül a márkád a leírt szöveg alap-
ján, ami számodra új lehetőségeket és partneri 
kapcsolatokat hordoz magában. 

Az alapkérdés, amit a terméked/szolgáltatá-
sod esetében meg kell tudnod válaszolni, melyik 
platform lesz neked a megfelelő, hogy a leghaté-
konyabban elérd a célközönséged? Ha a válasz 
az, hogy a LinkedIn is szerepet játszik a marketing 
stratégiádban, akkor elengedhetetlen ezen a fe-
lületen is a rendszeres jelenlét. 

Kinek való a LinkedIn? 

Ez a felület az üzletről szól. Itt a szakmaiság és 
az üzleti élet dominál. Elsősorban a B2B cégek fő 
platformja. B2C cégeknek akkor lehet jó ez a fe-
lület, ha az üzleti élet szereplői a célközönségük 
meghatározó részét képezik. 

Mit is jelent a B2B: A bussines-to-bussines, 
hogy az eladó vállalat (szervezet) és a vevő is szin-
tén vállalat (szervezet). 

A B2C ezzel szemben a bussines-to-consumer 
azt jelenti, hogy a vállalat a fogyasztó felé értékesít. 

Sokkal könnyebben elérhetőek a döntésho-
zók, így lead generálásra, üzlet szerzésre vagy 
kapcsolatiháló építésére egyaránt kiváló lehető-
séget biztosít. A magyar LinkedIn felhasználók 
száma is folyamatosan növekszik, de ha valaki 

külföldi piacon is szeretne építkezni vagy szerep-
lője már, akkor kötelező a jelenlét. 

Emberi oldal vs. szakmaiság

Ha kezdő vagy a LinkedIn felhasználói között, 
de ha már rutinos, akkor is bizonyára észrevet-
ted, hogy LinkedInen a párbeszéd a közönséggel 
szakmai keretek között zajlik. Az üzleti világ meg-
követel egyfajta feszességet, mindeközben nem 
szabad az emberi oldalról sem elfeledkezni. 

Mindenki a profilja mögött önmagát képviseli 
és üzletek is emberek között köttetnek. Emiatt, a 
LinkedIn közönsége is megengedi, illetve szívesen 
fogadja, hogyha alkalomadtán néhány személyes 
gondolatot is olvashat. Természetesen ebbe nem 
a nyaraláson gyűjtött élmények tartoznak bele, de 
egy személyesebb kép, kiegészítve emberi érté-
kekkel kifejezetten építi a saját márkádat. 

Ettől függetlenül a kommunikáció fő csapási-
ránya az üzleti vonal. Mutasd meg bátran a sike-
reidet, tedd közzé legújabb befejezett projected, 
légy büszke a partnereidre (és ha lehet) beszélj a 
közös munkáról. Nem utolsósorban pedig a leg-
fontosabb, légy szakmai véleményvezér, aki oly-
kor megosztó, de állj ki azért, amit gondolsz és 
képviselj fontos értékeket üzletileg is. 

Legyen ez az újévi fogadalmad, hogy elkez-
ded építeni a saját szakmai személyes márkádat 
a LinkedIn felületén! Garantálom neked, hogy az 
első három hónapban következetes munkával és 
jelenléttel már profitálni fogsz. Másrészről pedig 
a kapcsolataid száma nő, akik főként cégtulajdo-
nosok, üzletkötők, marketingesek, üzletvezetők 
és még sorolhatnám milyen pozícióban tevékeny-
kedő szakmai nagyágyúk. Ha pedig ötleted sincs, 
hogyan kezdj bele, írj egy emailt a karaszi.alexand-
ra@cspm.hu-ra, egy kalap alatt segítek a LinkedIn-
ben és a hirdetési stratégiád felépítésében is! 

mailto:karaszi.alexandra%40cspm.hu?subject=karaszi.alexandra%40cspm.hu
mailto:karaszi.alexandra%40cspm.hu?subject=karaszi.alexandra%40cspm.hu
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CZECZON

A Call to Action Hungary független kutatóin-
tézet által a Sophos információbiztonsági cég 
megbízásából végzett felmérés szerint e téren a 
magyar cégek sokkal rosszabbul állnak, mint a 
lengyelek és a csehek.

A mindhárom országban 400 kis-, közép- és 
nagyvállalatnál dolgozó felsővezető megkér-
dezése alapján készült felmérés szerint a cégek 
kevés figyelmet fordítanak a kiberbiztonsági kép-
zésre is: a nagyvállalatoknál a vezetők, igazgatók 
vagy igazgatósági tagok csaknem 70 százaléka 
nem kapott ilyen képzést. A középvállalatoknál ez 
az arány elérte a 85 százalékot. Összehasonlítva 
az adatokat, míg a magyarországi válaszadók 80 
százaléka nem képzett, a Cseh Köztársaságban a 
válaszadók 57 százaléka nem kapott kiberbizton-
sági képzést, Lengyelországban viszont csak 28 
százalékuk.

A felmérés szerint a magyar vezetők közel fele 
találkozott adathalászattal az elmúlt 12 hónap-

ban. Csehországban és Lengyelországban 60 
százalék, illetve 50 százalék volt az arány.

Az adathalászat a 250-nél több alkalmazottat 
foglalkoztató vállalatok vezetőinek 55 százalékát 
érintette. A legfeljebb 50 fős kisvállalatok eseté-
ben a vezető beosztásban dolgozók 53 száza-
léka érintett. Leggyakrabban az igazgatók (61 
százalék) és a vezetők (46 százalék) esetében 
kísérelték meg a bizalmas adatok megszerzését. 
Az adathalászattal leggyakrabban támadott terü-
letek a szolgáltatások (62 százalék), az adminiszt-
ráció (54 százalék) és az ipar (53 százalék).

Az adathalászat, az egyik leggyakoribb mód-
szer, amellyel a bűnözők megpróbálják megke-
rülni a biztonságot, és betörni egy vállalat hálóza-
tába. Ezért nagyon fontos, hogy az alkalmazottak 
tisztában legyenek az óvintézkedésekkel: ne kat-
tintsanak a gyanús hivatkozásokra és mellék-
letekre, csak ellenőrzött forrásból származó 
programokat használjanak, és rendszeresen 
végezzenek frissítéseket.

Kibertámadások
A magyar cégek vezetői nincsenek felkészülve

Egy regionális felmérés szerint a magyar cégek vezetői nincsenek kellően felkészülve 
egy esetleges kibertámadásra, a vállalatok alig 17 százaléka rendelkezik kiberbiztonsági 
politikával, illetve eljárásokkal egy kibertámadás esetére.
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Szociális bérlakásokat létesít a 300 legszegényebb településen a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat, a Felzárkózó települések elnevezésű programban kétezer szociális bérlakás 
jön létre európai uniós támogatással.

CZECZON

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány 
2022 szeptemberében támogatást nyert a Szociális 
lakások építése, felújítása, lakhatási körülmények ja-
vítása című projektjének a megvalósításához. 

A Széchenyi Terv Plusz 2021-2027 fejlesztési 
időszakban felhasználható keretösszeg 50,896 
milliárd forint vissza nem térítendő támogatás. Az 
Európai Unió felé elszámolható költségek forrá-
sa a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz 
(RRF), az Európai Unió felé nem elszámolható, de 
a megvalósításhoz elengedhetetlen kiadásokra 
pedig hazai forrás áll rendelkezésre. 

A felzárkózó települések hosszú távú prog-
ramban érintett 300 településen a tervek szerint 
kétezer szociális bérlakást létesítenek 2026 június 
30-ig, részben új ingatlanok építésével, részben a 
településeken található házak felújításával, korsze-

rűsítésével. A szociális bérlakások bérbeadását és 
kezelését szociális lakásügynökség végzi majd, a 
bérlőket pedig pályázat útján választják ki. 

A szociális bérlakások létesítésén túl a prog-
ram a legszegényebb településeken élő embe-
rek lakókörülményeinek javítását is célul tűzte. 
A leginkább leromlott állapotú lakóépületekben 
életveszély-elhárító beavatkozást végeznek, köz-
reműködnek a legszegényebb háztartások lakó-
környezetének rendezésében, eltávolítják a hulla-
dékot, szükség esetén bekerítik a kerítéssel nem 
rendelkező ingatlanokat. 

Az alapítvány pályázatot ír ki a megvalósítás-
ban közreműködő civil szervezeteknek, a nyerte-
sekkel pedig támogatástovábbadási szerződést 
köt a vállalt tevékenységek végrehajtására.

Szociális bérlakások
a Magyar Máltai Szeretetszolgálattól
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FRIEDMANN TAMÁS

Azt beszélik a városban …
Merre tovább, ingatlanpiac?

Tegnap hallgattam egy dalt, miszerint „Azt beszélik a városban”... érdemes szerintem meg-
hallgatni, nem véletlenül listavezető, pedig napokkal ezelőtt indult. 

Nos, az ingatlanpiacról is beszélnek „a városban”. Kezd kirajzolódni az, amiről szakmán be-
lülről már hónapokkal ezelőtt beszélgettünk, az összefüggések már akkor is látszottak, hogy 
milyen a piac és milyen irányba tart. 

A Csak Pozitívan Magazin nevében is benne van, hogy kommunikáljunk pozitívan. 
Én ezt azért teszem, mert hiszem, hogy pozitív energiák pozitív dolgokat teremtenek. Nem 

struccpolitika, hanem szándék. Az energiák pedig összetalálkoznak és így pozitív közössé-
gek alakulnak ki. Ezt nem hiszem, hanem élem. Évek óta. 

És ha belegondolsz, a jelenlegi helyzet is tanít valamire. Arra, hogy irányítója, avagy „kö-
vetkezménye” akarsz lenni az életednek.

Mert az biztos, hogy ha nem irányítod az életed, akkor bizony azt tapasztalhatod, hogy 
napi szinten változik a világ. Trendek, emberek, világnézetek, ingatlanpiac. Folyamatosan. 

A világ rákényszerít így vagy úgy, hogy kezedbe vedd a sorsod és odafigyelj, hogy mit te-
gyél, mikor, hogyan, mennyi ideig. Hogy odafigyelj az intuíciódra. És az üzenetekre.

Én így „ingatlanozom” évek óta. 
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Hiszem, hogy küldetésem van azzal, hogy az 
élethelyzetek oldaláról közelítem meg az ingatlan-
piacot, a lényeg nem az, hogy panel vagy tégla, 
használt vagy újépítésű, hanem az, hogy egyáltalán 
miért merült fel az eladás, miért kell másikat találni, 
mit oldunk meg az ingatlanos „körülmény” megol-
dásával. 

Mert az látszik, hogy ilyen élethelyzetből egyre 
több van, lassan, de biztosan átlépünk a kínálati pi-
acba, ami azt jelenti, hogy több az eladó ingatlan, 
mint azok száma, akik ingatlant keresnek. Ez egye-
lőre nem mutatkozik meg biztosan az árakban, ezért 
mondható, hogy „belassult” a piac. 

Légüres tér van, mert a kereslet, akik ingatlant ke-
resnek – gyerek született például és kicsi az otthon, 
új munkahely, ahova költözni kell és sorolhatnám – 
és a kínálat, akik váltani szeretnének, nem találkozik. 
Az egyik még mindig drágán adná el az ingatlanát – 
az eladói oldal -, a másik pedig nem érti, hogy ilyen 

gazdasági helyzetben miért gondolja így a másik. 
Ő pedig „olcsóbban” venne. 

Amíg az árak nem kezdenek el „beállni” erre a 
helyzetre, a piac nem is nagyon fog változni. Mert 
az viszont látszik, hogy a vevők száma „drasztikus” 
mértékben csökken, ahhoz képest mindenképp, 
amit az elmúlt 7 „bő” esztendő során megtapasztal-
tunk: amikor jöttek a támogatások, amikor „olcsó” 
volt a hitel, amikor hihetetlen alacsony volt a jegy-
banki alapkamat és sorolhatnám. Amikor konjunk-
túra volt. 

Ez most változik és az eladók fogják meghatá-
rozni, hogy milyen mértékben és tempóban tud 
alakulni a piac. Egy ingatlanvásárláshoz két fél mi-
nimum szükséges: egy, aki ajánlatot tesz, a vevő és 
a másik, aki azt „véleményezi” és megnézi, hogy az 
az ajánlat neki megoldást jelent-e az élethelyzetére. 
Mi, középen, mi lehetünk a harmadik fél, aki segíti 
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a megértést ebben a helyzetben. Kommunikálunk, 
közvetítünk, meghallgatunk, mediálunk, figyelünk, 
tükröt tartunk, segítünk átlátni a helyzetet. Olykor 
mindkét oldallal egyaránt: picit fura ugyanis a ma-
gyar ingatlanos helyzete, más országokkal ellentét-
ben itt meg tudod tenni, hogy az eladót és a vevőt 
egyszerre képviseled, ami valljuk be őszintén, kicsit 
„tudathasadásos”. Más országokban, például Né-
metországban vagy Amerikában az eladónak is 
van ingatlanügynöke és a vevőnek is. A két kolléga 
kommunikál egymással, védik az üzletfeleik érde-

keit és képviselik azt. Nálunk nagyon sokszor műkö-
dik, hogy az eladót képviselem először és a vevő is 
hozzám érkezik... de ha csak az eladót képviselném 
és a vevő érdekeit nem hallom meg, akkor ez egy 
„egyoldalú” kommunikáció. 

Mindig azt mondom, hogy én azt képviselem, 
hogy mindkét élethelyzet „fülekre találjon” és meg-
oldódjon. Igazából ez egyben a legfárasztóbb, de 
mégis a legszerethetőbb az egészben. És öröm a 
végén látni az elégedett embereket, akik otthont, 
befektetést, irányt találnak és a másik oldalon pedig 
azt, aki „tovább lép”. 

És hogy merre tovább, ingatlanpiac? 

Nos, az „olló” érezhetően nyílik szét. Azok a ré-
gebbi, nagyméretű ingatlanok, ahol az elmúlt idő-
szakban nem volt semminemű felújítás, korsze-
rűsítés, ott már most erősen érezhető a kereslet 
lassulása. Otthonok, ahol gyerekek nőttek fel, de a 
gyerekek „kirepültek” a családi fészekből és az egy-
re idősödő szülők egyedül, avagy párban élnek a 
hatalmas házakban, nemcsak vidéken, Budapesten 
is. Eddig ez kevésbé volt kihívás nekik, csak szimp-
lán egy nagy házban éltek, csak az energiaárak 
emelkedésével és a jelenlegi infláció mértékével a 
rezsi „tömege” egyre fajsúlyosabbá válik számukra. 
Ahogy mondtam is, a világ tudatosságra tanít most 
minket. Eladni vagy okosabban „használni” az in-
gatlanunk. Továbblépni egy következő élethelyzet-
be. A kérdés csupán az, hogy a másik oldalon ki az, 
aki ilyen otthont szeretne most magának. És ezen 
családok, emberek száma egyre kevesebb. Ez az 
olló egyik vége. 

Az olló másik végén azok az ingatlanok, amik 
vagy az elmúlt 10-15 évben épültek, korszerűbbek, 
jobb alaprajzzal rendelkeznek, hőszigeteléssel, 
jobb fűtési megoldásokkal vagy régebbi ingatla-
nok, de már ugyanúgy megtörtént a korszerűsí-
tés valamilyen iránya. Itt még várható kereslet, de 
itt sem egyértelműen a hatalmas házakra, ugyanis 
egységnyi pénzt „megteremteni” a mai világban 
egyre nagyobb kihívást jelent. A hitelek kétszámje-
gyűek, támogatás alig-alig, pénzügyi tudatosság... 
nos, az is megér egy cikket. 

Maradnak tehát azok az ingatla-
nok, amik „használható” méretűek, 
korszerűek, jó alaprajzzal, beosz-
tással, megközelíthetőséggel, infra-
struktúrával. És ezen ingatlanok szá-
ma nem kiugróan magas a többihez 
képest. Tehát várhatóan sok lesz az 
eladó ingatlan, csak nem mindegy, 

hogy milyen minőségben. 
A mi szakmánk kötelessége pedig, hogy meg-

segítsük azt, hogy ezen ingatlanok minél több és 
hasznosabb információval legyenek meghirdetve, 

értelmezhetően megrajzolt alaprajzzal, a valóságot 
hűen tükröző, informatív fotókkal. Hogy azt a vevők 
értelmezhessék és megtalálhassák. 

Ahogy egy kedves barátom mondja: nincs má-
sodik első benyomás. 

Összességében fog-e változni az ingatlanpiac? 
Igen. Hatalmasat. Egyébként a mi szakmánk is, az 
ingatlanszakmán belül azt érezzük, hogy az ingat-
lanközvetítők száma minimum a felére fog „csök-
kenni”… vagy normalizálódni. 

Itt az idő tehát, hogy ha eddig nem is, de mostan-
ra irányítójává váljunk a saját életünknek. Vállaljunk 
felelősséget és döntsünk úgy, ahogy azt a jelenlegi 
legjobb érzésünk diktálja. Sok minden tud segíte-
ni a tudatosság „felfedezésében”: befelé figyelés 
magunkra, kifelé tekintés a piacra, értő figyelem az 
emberek felé... tudatosan. 

Ehhez kívánok sok sikert Nektek! 

„Tehát várhatóan sok lesz az eladó ingatlan, 
csak nem mindegy, hogy milyen minőségben.”
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BALÁZS KRISZTINA

Ingatlan eladás „spiri” szemmel

Mindig voltak/vannak/lesznek olyan idősza-
kok, amikor ingatlant adni és venni könnyű. Ilyen-
kor hajlamosak vagyunk azt hinni, ez mindig is 
így lesz. A helyzet azonban az, hogy ez a piac is 
éppúgy változik, mint megannyi minden más. Az 
iránt, hogy vajon miért könnyű eladni az egyik 
házat és miért nehéz a másikat, csak akkor kez-
dünk el érdeklődni, amikor éppen túlkínálat van 
a piacon (mint jelenleg is) és azt vesszük észre, 
hónapokon át vagy fel sem hívnak az érdeklődők, 
vagy ha ki is jönnek, valahogy senki nem akarja 
megvenni azt a családi otthont, ami nekem egy-

kor oly sokat jelentett. Csípőből nem kérem az in-
gatlanosok segítségét, mert ugye drága… Azon 
már nem gondolkodom el, hogy vajon mi is a 
drága valójában… az, hogy én egyedül hónapo-
kig nem tudom eladni, hogy egymásnak adják a 
kilincset idegen emberek, hogy éjjel nappal vagy 
a telefonnal vagy a körbevezetéssel vagyok el-
foglalva…és sorolhatnám, azaz az idő…vagy az, 
hogy van, aki mindezt megcsinálja egymaga…
mint a titkárnő…én is tudok gépelni, kávét főzni, 
telefont felvenni…mégis…egy jó iroda titkárnő 
nélkül Mojave sivatag…
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Mindezek ellenére gondoljuk végig, vajon 
miért kelendőbb az egyik ingatlan, mint a másik, 
hogyha azt feltételezzük mindkettőnek azonos 
a műszaki tartalma, az energetikai tanúsítványa, 
kívül és belül hasonló, azonos négyzetméterrel, 
azonos árral… Az egyiket megveszik 30 nap alatt, 
míg a másik 6 hónap alatt sem talál gazdára…

Elképzelhető, hogy a témában kicsit sajátos 
lesz a gondolatmenetem, mivel nem csak ingat-
lanokkal foglalkozom közel 30 éve, hanem lélek-
gyógyászattal is, és talán épp ezért másképp ke-
zelem a megszokott kereskedelmi formulákat is.

Azonban észrevettem 1-2 érdekességet az el-
múlt években, amelyek talán segíthetnek akkor, 
ha nehezen tudjuk eladni az ingatlant annak elle-
nére, hogy megfelelő az ára, azaz, alkalmazkodik 
nemcsak a felszereltségéhez, hanem a piaci hely-
zethez is, azaz, követi a keresletet.

• Nagyon fontos, hogy amikor belép az ér-
deklődő, először milyen érzelmek kerítik hatal-
mába. Általában a két véglet szokott uralkodni. 
Vagy a rideg, vagy a túl bensőséges. Egyrészről, 
ha a lakás sötét, rideg, akkor kellemetlen érzés 
keríti hatalmába az érdeklődőt és azt gondolja, 
ilyen érzés lesz itt lakni is… Ezért a felhúzott redő-
nyök, a függöny, a napfény vagy lámpa alkalma-
zása mind-mind fontos, hogy barátságos hangu-
lat uralja a lakást. Azonban eshetünk túlzásokba 

is. Amikor kint marad minden személyes tárgy, 
fotók, étel, ruhák…akkor a vevő kellemetlenül 
érzi magát, hiszen olyan ez mintha vendégségbe 
mennénk, és még nem készültek fel a fogadá-
sunkra. Sokan azt gondolják ráér akkor elpakol-
ni, rendet rakni, ha majd valaki meg akarja venni 
az ingatlant, csakhogy ez a 22-es csapdája így. 
Tehát ha már döntöttünk, hogy eladnánk, akkor 
kezdjünk el összepakolni is, tegyük el a fotókat, a 
felesleges személyes tárgyakat és próbáljuk meg 
úgy fogadni az érdeklődőt, mintha karácsonyi 
vendégségbe várnánk valakit…takarítás, rendra-
kás… A rendezettség jó energiákat mozgat meg 
az érdeklődőben, és biztonságban érzi magát a 
lakásban. 

Ne felejtsük el, hogy aki vásárolni szeretne,
sokszor egy érzést, egy hangulatot keres... 

Hiszen, ha ez nem lenne fontos, akkor minden-
kinek legegyszerűbb lenne a hegybe vájt bar-
lang…olcsó megvenni és fenntartani is.

• Szintén nagyon fontos a bútorzat. Sokan, 
amikor el szeretnék adni a házukat, egyúttal arra 
gondolnak, megszabadulnának a régi ósdi búto-
roktól is, és ha költöznek majd újat vesznek. Sajnos 
az új beköltöző is éppígy van ezzel. Vagy hozza a 
saját bútorát, vagy újat szeretne. Ritka esetben tar-
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tanak igényt az elhasznált, ósdi bútorokra, ellen-
ben az ilyen tartozékokkal felszerelt házak ismét 
egyfajta negatív energiát árasztanak…van egyfaj-
ta „nehéz” levegő a régi tárgyak körül.

Ezért, ha már eldöntöttük, hogy máshova köl-
töznénk, akkor próbáljuk meg a teret megszaba-
dítani a nehéz energiáktól és természetesen ezt 
már a fényképeknek is tükröznie kell, azaz olyan 
képeket tegyünk fel az ingatlanunkról, ami pozitív 
hangulatot áraszt, ami minket is megfogna, mert 
minden eladó egyben vevő is. Hiszen ő is másikat 
fog keresni. Tehát próbáljunk kicsit belebújni a 
másik szerepébe és úgy fotózni, hirdetni, hogy mi 
magunk is igent mondjunk rá gondolatban.

• Végül pedig egy olyan dolgot szeretnék 
megemlíteni, amivel általában a legkevesebbet 
foglalkoznak az eladók. Ez nem más, mint az ér-
zelmi elszakadás az ingatlantól. Sokan nem is 
hiszik mekkora jelentősége van annak, hogy va-
laki képes volt érzelmileg is továbblépni. Az első 
legfontosabb dolog, hogy ennek hiányában egy 
érzelmi árat fogunk adni az eladásra váró ingat-
lannak, ami ún. eszmei érték. Azonban ez csak 
nekünk érték…ezek élmények, érzések, melyek 
csak bennünk vannak meg. Ezt senki nem fogja 
nekünk kifizetni. Ezért, ha sikerült érzelmileg el-
szakadni, jóval reálisabb árat tudunk adni és így 
hónapokkal előrébb hozzuk a szerződéskötést. 
Ugyancsak ide tartozik, hogy amikor jönnek az 
érdeklődők, sokszor negatív kritikával illetik az 
ingatlant, mert hiszen mások vagyunk, így ami 
burkolat nekem tetszik, a másiknak rémálom…
ha érzelmileg érintve vagyok akkor személyes 
sértésnek veszem mindazt, amit az ingatlanomról 
mondanak. Ekkor viszont megszűnik bennem az 

esetleges alkura való hajlam, hiszen senki sem 
ülne le szívesen tárgyalni azzal, aki megbántotta 
az érzéseit.

Ezek természetesen csak a legérdekesebb te-
rületek, de jó pár van még, ami gátolni tud egy 
sikeres értékesítést. Az illatok is jelentősen be-
folyásolják az érdeklődő hangulatát, de még az 
is, ha érkezése előtt veszekedéstől volt hangos 
a ház, ugyanis mindez szintén energia, amely bi-
zony ottragad a térben és szinte kézzelfoghatóvá 
válik a feszültség. 

Nem véletlen, hogy a legsikeresebb eladások 
azok, ahol az ingatlanos egymaga intéz mindent, 
hiszen sokkal több esélye van kiküszöbölni eze-
ket az apró hibákat, nincs érzelmileg érintve, és 
a lehető legrövidebb idő alatt értékesíteni tudja 
az ingatlant. Amennyiben pedig nem lehetséges, 
mert az ingatlan lakott, akkor minősitett vevőkkel, 
preselling (elő-eladás) eszközökkel tudja támo-
gatni a közös megállapodás létrejöttét.

Amennyiben Ön is eladná ingatlanát, és sze-
retné kicsit mindezt más szemlélettel megtenni, 
mindezt sikerdíjas megbízással, várom megke-
resését az egész ország területéről.
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Még több utazási élmény és tipp:  https://in-my-backpack.com/

https://in-my-backpack.com/
https://cspm.hu/friss-lapszam/
https://in-my-backpack.com/
https://mannacoach.com/5-napos-ingyenes-trening/
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( („Ha nem adod azt a másiknak, amit hasonló esetben magadnak
elvárnál, egy napon talán majd hiába reménykedsz a szolidaritásban.

                                                                                      Iványi Gábor
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GÜRTLER SZILVIA

5 lépés, hogy
alkalmazottból vállalkozóvá válj

Elgondolkodtál már rajta, hogy miért maradsz a biztonságosnak ítélt állásodban, ahelyett, hogy 
a saját erődbe állva, a saját vállalkozásodat indítsd el? 

Munkám során sok-sok emberrel találkozom. 
Ami közös bennük, az az, hogy mindannyian 
szabadságra, könnyedebb életre, több pénzre 
vágynak. Többségükben meg is állnak a vágya-
kozás szintjén, ám néhányan a megvalósítás út-
jára lépve új és új megéléseket tapasztalnak. 

Azt tippelem, hogy neked is hasonló céljaid 
vannak. Könnyen lehet, hogy jelenleg még te is 
csak álmodozol a szabad életről. Az is meglehet, 
hogy már bontogatod a szárnyaidat, és munka 
mellett némi extra bevételt szerzel a saját ötlete-
id megvalósításából.

Kifogások özöne

Számtalan kifogással és halogató techniká-
val találkozom naponta. Én magam sem vagyok 
mentes ezektől, néha magamat is épphogy fü-
lön csípem, amint nagy erőkkel igyekszem elo-
dázni a dolgokat. 

Természetesen a kifogások zöme racionáli-
san megmagyarázható, és logikai érvekkel alá-
támasztható. Abszolút érthető, hogy számlákat 
kell fizetned, családi kötelezettségeid vannak, 
és félsz attól, hogy valami bizonytalanra alapozz.

Mégis, legtöbbször a kifogások arra jók, hogy 
megakasszanak és visszatartsanak. 

Készítettem egy videót a leggyakoribb kifo-
gásokról. Te melyiket használod leggyakrabban? 

https://youtu.be/s8BTsQVG_wM

Biztonság?

Abban a hitben élsz, hogy a munkahely – bár-
milyen keveset fizessenek is neked – mégiscsak 
biztonságos, stabil, szemben a saját vállalkozás 
kiszámíthatatlanságával.

LÉPÉSLÉPÉS

https://youtu.be/s8BTsQVG_wM
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Holott, ha belegondolsz, akkor megláthatod, 
hogy a munkahelyed ugyanúgy vállalkozás, csak 
éppen valaki más vállalkozása. Mennyivel vagy 
nagyobb biztonságban, amikor más döntéseire 
hagyatkozol, mint, ha a saját döntéseidet tartod 
a kezedben?

Tényleg jobban megbízol másban, mint saját 
magadban? Mindeközben az időddel, tudásod-
dal, energiáddal valaki más gazdálkodik, amivel 
a saját vállalkozását teszi - vagyis inkább te te-
szed - stabillá. 

Vállalkozás vagy alkalmazotti státusz?

Azt is készséggel elismerem, hogy nem min-
denkinek való a vállalkozói lét. Vannak olyanok, 
akik akkor érzik magukat jól, ha irányítják őket, 
és pontosan megmondják nekik, hogy mit te-
gyenek. Ha azt tartod magadról, hogy te nem 
vagy vállalkozó típus, akkor egyszerűen csak 
eleged van a munkahelyedből, a főnöködből, és 
a véget nem érő taposómalomból. 

Ebben az esetben is vannak alternatív megol-
dások, amelyekkel könnyedebbé varázsolhatod 
az életedet. Sokféle megállapodást tudsz kötni: 
csökkentett munkaidő, otthoni munkavégzés, el-
térő műszakok, új pozíció, stb. … Az ötletek szá-
ma végtelen. 

Építsd fel magadnak!

Talán félelmetesnek tűnik a folyamat, és két-
séged van abban, hogy véghez tudod vinni. 
Annyi mindenkit láttál már elindulni, aztán meg-
rekedni, netán tönkre menni. Annyi helyről hal-
lottad, hogy a vállalkozás veszélyekkel jár, insta-
bil bevételeket jelent és állandó készenlétet. Az is 
lehetséges, hogy te magad tekintesz úgy a vállal-
kozókra, mint ügyeskedőkre. 

Nézzük, mi az az 5 lépés, ami segít téged az 
alkalmazottból vállalkozóvá válás folyamatában:

1. Álmok – álmodozás 
Minden úgy kezdődik, hogy van egy álmod. 

Aztán megszületik benned az érzés, hogy te azt 
az álmot valóra akarod váltani. Legbelül érzed, 
hogy igen, ez az… A világból, a környezetedből 
viszont annyi hatás ér, hogy nem mersz lépni. 
Kapaszkodsz még a megszokottba, a biztosnak 
gondoltba.

Az a fránya álom viszont csak nem hagy nyu-
godni. Látod magad, amint …….

A lelked hív. Előbb-utóbb dönteni kell: megé-
led vagy elárulod azt, amire vágysz. 

2. Visszatartó és segítő erők
Teljesen rendben van, ha elkötelezettnek ér-

zed magad a céged felé. És az is, ha szívedben 
azzal a vággyal, hogy mást akarsz csinálni, még-
is tudsz mosolyogni a munkahelyeden, mert jól 
érzed magad. 

Ne érezd a jelenlegi munkáltatóddal szembe-
ni árulásnak a vágyaidat, az álmaidat. Klassz volt 
az elmúlt időszakban, sokat segített neked, most 
mégis másfelé veszed az irányt. 

Ám sok-sok visszatartó, visszahúzó hiedelem 
munkál még benned, amelyek elhitetik veled, 
hogy a lojalitás azt jelenti, hogy a magad igé-
nyeit, és kívánalmait háttérbe szorítva más vállal-
kozásában dolgozz, amikor már másfelé vezetne 
az utad. 

3. Téves elképzelések, tanult ideák
Tele vagy olyan elképzelésekkel, megváltoz-

tathatatlannak gondolt hiedelmekkel, amelyek 
rendre visszahúznak. Megtanultad, miközben 
megfigyelted, hogyan működnek a körülötted 
élők, és ezekből következtetéseket vontál le.
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Néha persze egészen téves következtetése-
ket. Ezért amellett, hogy már idejétmúltak szü-
leink, nagyszüleink, vagy egyéb, régen élt fel-
menők gondolatai és szokásai, még a magunk 
belső hitrendszerével is dolgunk van.

4. Értékteremtés, érték átadás
Ha megtalálod, hogy milyen értéket 

adsz át, és kiknek, akkor minden mik-
ro- és makro-környezeti bizonytalanság 
ellenére nyugodt leszel, mert pontosan 
tudod, mi az az érték, amit közvetítesz.

Persze, vannak rizikók és buktatók 
is a vállalkozásban, mint ahogy az élet-
ben is. Nem tudsz mindenre felkészül-
ni, ezért nem is kell. Elég önmagadban 
bízni, és tudni, hogy átlendülsz az aka-
dályokon, és megoldod a kihívásokat. 

5. Valósítsd meg!
Ahhoz, hogy egy másik tudatszintre érkezz, 

ahol már más a világ, és ahol másképpen látsz 
és gondolkodsz, elsőként cselekedned szüksé-
ges. Minden megtett lépés közelebb visz az új 
valóságod megteremtéséhez, és megéléséhez.

Engedd el a túlélő működést, és válts át gya-
rapodó működésre!

Hogy pontosan hogyan és miképp tudsz ide 
eljutni, azt megmutatom az Alkalmazottból vál-
lalkozó ingyenes kihíváson. 

Jelentkezni itt tudsz:
https://mannacoach.com/alkalmazottbol-val-

lalkozo-kihivas

https://mannacoach.com/alkalmazottbol-vallalkozo-kihivas/
https://mannacoach.com/alkalmazottbol-vallalkozo-kihivas/
https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
https://themisz.hu/
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PÁLI PATRÍCIA

Te tudtad, hogy sorba kell állni
a repülőgépedért?

Jaj na, ne vicceljünk! Én nem arra gondolok, 
hogy mikor kiér két órával a reptérre a gépe in-
dulása előtt, akkor szépen tematikusan sorban áll 
az ember a check-in pultnál, majd körbe kering a 
lekordonozott szalagok között, hogy röntgen alá 
küldje a csomagját, hogy nem rejt-e valami repü-
léssel nem kompatibilis dolgot a kézipoggyásza, 
aztán minden fémtől izzított dologtól megszaba-
dulva átsétáljon a fémdetektoron egy utolsó va-
liditás check és random a sorból kikapott drog 
teszt erejéig. Ami után már csak a duty free meny-
nyország várja, hogy a fennmaradó időben, míg a 
végső beszállást jelző boarding hívásig elüsse az 
időt valami roppant hasznossal.

Szóval nem, nem erre gondolok repülőre várás 
kapcsán! Hanem konkrétan arra, hogy a megug-
rott magánrepülő vásárlási igény miatt várólisták 
alakultak ki és jócskán önfegyelmet és türelmet 

kell annak gyakorolnia, aki a saját hangárjában 
szeretné tudnia saját magánrepülőjét.

Mert a világ már csak így működik! Nincs az a 
mennyiségű luxuscikk, amire nem lenne elegen-
dő, sőt túláradó érdeklődés.

Mert hogy is írták? Hogy az elmúlt években 
minden 18. órában született egy milliárdos!

Igen! Mert amikor állítólag a világ elképesztő 
válságban volt (van) és krízisben illik lenni, ma-
gasfokú létszorongás közepette, akkor van egy 
olyan szeglete és vetülete ennek a történetnek, 
ahol süt a nap és bőség van! Talán csak elfelej-
tették figyelembe venni, hogy éppen összeom-
lani trendi és mainstream!

Szóval ilyen szempontból furcsán is néz a vi-
lág azokra az emberekre, akik ezekben a válsá-
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gos időkben nem összeomlani készülnek - ahogy 
azt most társadalmi és világtrend alapján kellene 
és illene -, hanem éppen ellenkezőleg, bőségfó-
kusszal valami egészen új és prosperáló dolog-
ban gondolkodnak - legyen az saját brand vagy 
önálló lábakon álló vállalkozás.

Szóval tedd fel magadnak a kérdést!
Merek bőségben és haladásban gondolkodni 

és ennek nyomán tényleges megvalósításba kez-
deni?

Ha igen akkor miért?
Ha nem akkor miért?

Milyen önkorlátozó gondolatok állnak ez eset-
ben a megvalósítás előtt?

Mennyire hat rám a világban zajló válságkom-
munikáció?

Tudok a saját fókuszom szerint haladni vagy 
teljesen elviszi a fókuszt és átveszi az életem fe-
letti irányítást a kívülről jövő “nyomás”?

Állj meg egy pillanatra és add meg a saját vá-
laszaidat!

Majd ha megtetted haladjunk tovább!
Van egy olyan alapvetés szerintem, ami örök 

érvénnyel bír!

Azt mondják az okosak, ha most megállíta-
nánk egy pillanatra a világot és a világ összes 
vagyonát egyenlően elosztanánk a Föld lakói kö-
zött, ha mindenki kapna ugyanannyi pénzt, akkor 
is nagyon rövid időn belül visszaállna a világ je-
lenlegi rendje, azaz a szegény újra szegény len-
ne és a gazdag pillanatok alatt visszaszerezné a 
vagyonát.

Mert a világ már csak valahogy így van - a 
maga nagyon furcsa módján - egyensúlyban, 
hogy vannak emberek, akik mágnesként vonzzák 
a pénzt és jó érzékkel forgatják, hogy a mozgás-
ban gyarapodjon és sokasodjon és vannak, akik 
keze közül kifolyik egyszerűen minden anyagi 
jólét és képtelenek teremteni és gyarapítani a 
rendelkezésükre álló financiális javakat. És van-
nak azok, akik egyszerűen taszítják a pénzt és túl 

azon, hogy, mint valami szükséges rosszra gon-
dolnak - ami kell az élethez -, szorosabb kapcso-
latot kialakítani nem is akarnak, magukhoz kötni a 
pénzt semmi áron nem akarják.

Így alakul ki újra és újra az a dinamika, ahogy 
eloszlik a világban meglévő anyagi javak sorsa!

“Most van a legjobb pillanat!”

És a teremtés folyamata - szerintem - erősebb 
és stabilabb, mint bármikor ezelőtt!

A Brand építő mentorprogramomba - https://
www.patriciapali.com/mentor 
- való közös együttműködés út-
jában álló legnagyobb kérdés 
a:”Van most létjogosultsága saját 
vállalkozásba kezdeni és arra a fó-
kuszra helyezni a hangsúlyt, hogy 
tud az majd sikeresen működni? 
Lesz olyan célközönség, aki fizető-

képes lesz?” - és minden ebből táplálkozó kétely.

Amire én két meggyőző érvet tudok felhozni:

1) Krízis esetén valaminek észnél kell len-
nie!

Értem, hogy most krízisben illik lenni és az ösz-
szeomlásban illik gondolkodni, meg abban, hogy 
hogyan kell igényeinket leszűkítve lemondani 

„Mert hogy is írták? Hogy az elmúlt években 
minden 18. órában született egy milliárdos!”

https://www.patriciapali.com/mentor
https://www.patriciapali.com/mentor
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minden fejlődést - vagy egyáltalán csak az eddig 
megszokott életszínvonalat - jelentő dologról és 
elképzelésről! Értem, hogy ennek kellene lennie a 
trendi és mainstream fókusznak most és az elkö-
vetkező években!

Értem, de nem fogadom el!

A krízist és a válságban vagyunk állapotot és 
kommunikációt én legjobban egy baleseti hely-
színhez tudnám hasonlítani - 

https://vm.tiktok.com/ZMFaQsdWK/
https://vm.tiktok.com/ZMFaQVfEj/

A baleseti helyszínen - ki - ki a maga 
szintjén, sérüléseinek megfelelően, az 
átélt sokkal egyenes arányban - minden-
ki a krízis és traumatikus események ha-
tása alatt van, aminek következtében az 
öngondoskodás szintje meredek esés-
nek és hanyatlásnak indul, ami a krízis-
ben eltöltött idővel arányosan csak foko-
zódik.

A baleset helyszínén ott vannak a sé-
rültek, akik segítségre várnak. Ott van-
nak az összeroncsolódott autók, amiket 
el kell szállítani és egyáltalán a baleseti 
helyszínt fel kellene számolni, hogy to-
vábbi katasztrófák már ne történjenek!

Ott a baleset helyszínén “krízisben illik lenni”!
Neked, mint külső szemlélőnek mi a helyes vi-

szonyulása ehhez a helyzethez?
Két megoldás közül választhatsz.
Az egyik, hogy azonosulva a szenvedők fájdal-

mával - hiszen krízisben illik lenni - te is átveszed a 
fájdalmukat és sorsközösséget vállalva elmerülsz 
a tehetetlen traumában és hagyod hogy a sérülé-
sek lassan felemésszék a melletted szenvedőket, 
de nem teszel semmit. Mozdulatlanul, a többiek 
fájdalmába belesüppedve átadod magadat is a 
megsemmisülésnek és hagyod, hogy ez a többi-
ekkel is megtörténjen!

És a másik út, amit választani lehet, hogy lát-
va a krízist és tudva, hogy te cselekvőképes vagy, 
a tettek mezejére lépsz és segítséget nyújtasz a 
bajban levők számára, ezzel esélyt és reményt 
adva számukra a gyógyulásra és egy teljességet 
hozó jövőre!

Hogy a krízis közepette nem esel pánikba és 
nem menekülsz el a probléma elől, hanem fóku-
szált maradsz.

Hogy a krízis közepette meg tudod őrizni azt 
a nyugalmadat és megoldásfókuszú gondolko-
dásodat, amivel nem elmélyíted a problémát, ha-
nem megoldást hozol rá, amivel szó szerint élete-
ket mentesz meg!

Hogy aktív tudsz maradni, akkor, amikor a 
környezet amibe belecsöppensz éppen a legna-
gyobb dermedt fájdalomban fetreng!

Szóval te melyik utat választod?
Krízisbe sodrod önmagadat - ezzel mozgás-

képtelenné téve magadat és sorsára hagyva a 

már bajban lévőket - és asszimilálódsz ahhoz a 
közeghez, ahol dúl a krízis?

Vagy megőrzöd cselekvőképességedet és 
megmented önmagadat és ezáltal másokat a sé-
rülések okozta károktól?

2) Nincsen válság a világban!

Akkora árubőség és a rendelkezésre álló - 
bármi nemű - erőforrás van jelen és elérhető kö-
zelségben mindenki számára, mint még azelőtt 
soha!

Akár hova nézek bőséget látok! És minden 
termék mögöttes mozgatórugója a feltételezett 
vásárlói igény, a releváns és fizetőképes célkö-
zönség megléte.

Nézhetjük a luxus oldaláról, de az egyszerű 
hétköznapok perspektívájából is egyaránt. A vég-
eredmény egy és ugyanaz lesz!

Bőség van!
A luxus rész nekem a divat oldaláról jön.
Nem egy és nem kettő olyan oldalt követek, 

ahol nap mint nap hírt kapok az aktuális runway 

https://www.tiktok.com/@palipatricia/video/7166529761458670853?_r=1&_t=8XOppdv8xQU&is_from_webapp=v1&item_id=7166529761458670853
https://www.tiktok.com/@palipatricia/video/7166313306997673222?_r=1&_t=8XOprmuTPkc&is_from_webapp=v1&item_id=7166313306997673222
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show-k anyagából, a véget nem érő designer ne-
vek sora, akik elképesztő árú darabokat terveznek 
- vetélkedve, sőt néha túlszárnyalva a nagy és tra-
dicionális világ brandeket!

De nem kell a luxus világáig menni. Elég csak 
az utcán sétálni vagy autózni amolyan semmi 
random helyeken és megpróbálni összeszámol-
ni, hogy hány ételfutárral találkozunk. Kézműves 
pékségtől ételfutárig pattogunk- mert hogy ezek-
be botlik bele az ember lépten nyomon!

Akkor hol itt a baj?
Hol itt a szűkölködés ideje?

Szóval van pénz bőven a világban csak annyi a 
kérdés, hogy mennyit - mersz - lehívni magadnak!

Hogy mered-e saját lábon álló vállalkozásodat, 
brandedet a bőségfókuszra építeni?

“A mocskos pénz”

Furcsa, de szeretünk a pénzről, mint valami 
ártó és rossz dologról gondolkodni!

Pedig a ma gondolatai a pénzről alapérték-
ként fognak szolgálni a jövő generáció számára!

A ma feladata a holnap alapköveit teszi le.
A ma gondolata a jövő számára egy működési 

alapelv lesz!
A pénzügyi tudatosság, hogy saját vállalkozá-

sunkat, brandünket hogyan építjük fel, az nem 
csak saját életünkre, de a jövő generáció sorsára 
is alapvető hatással van!

És had ne ismételjem magam!
Ha már egyszer olyan okosan elmondtam az 

ezzel kapcsolatos gondolataimat - pénzhez való 
viszonyunkról és a jövő generációval kapcsolatos 
feladatunkról ezen a területen -, akkor álljanak itt 
ezek a gondolatok:

https://youtu.be/XwrWQVkOJlI

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

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

https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/referenciak/
https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
https://www.facebook.com/csakpozitivanmagazin
https://www.instagram.com/csak_pozitivan_magazin/
https://www.kalandorkiralyno.com/
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Tudd, 
ki Vagy!



https://italwax-szalon-budapest.business.site/
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SZÉLMALOMHARC, KULTÚRMISSZIÓ, 

VAGY MINDKETTŐ? 
Egy underground fesztivál margójára

SZÁSZ DÁVID

Szokásomtól eltérően most egy szemé-
lyes misszióról szólnék, melynek szervezé-
se, és a háttérmunka már hosszú ideje tart, 
de a célkitűzés, és mögöttes üzenet úgy ér-
zem, jelen magazin lapjaira kívánkozik. 

Írni fogok mellőzöttségről, kiirthatatlan 
céltudatosságról, és mindenekelőtt valódi 
közösségi összefogásról, és szolidaritásról, 
melyek nélkül még oda sem jutott volna el 
kis kezdeményezésünk, ahol most tart.

Ez - hogy kihangsúlyozzam a lényeget 
- nem jöhetett volna létre az alábbiakban 
bemutatott résztvevők együttműködése 
nélkül. 

2023. január 21-én, szombaton, körülbelül 
délután 4 órától egy egynapos underground 
zenei fesztivál kerül megrendezésre a Legenda 
Sörfőzde mindkét színpadán, mely a MoonHead 
Prog Fest címet kapta. Az eseményen összesen 
7 nívós zenekar vesz részt, mely együttesekre, és 
személyes történetükre - ha rövidebben is, mivel 
itt most nem “szakmai” bemutatás az elsődleges 
cél, sokkal inkább a rendezvény szellemiségéről 
szólunk majd - az alábbiakban kitérek. Ami mind-
egyik zenekarban közös, és amiért a misszió és 
jelen cikk is megszületett, az a jelenség, ami az 
egész hazai zeneiparra rányomja bélyegét, és 
ami miatt egyáltalán indokoltnak érezzük, misze-
rint itt közösségi összefogásra, egyfajta közös cél-
tól vezérelt együttműködésre van szükség. 
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Ma Magyarországon a rockzene, tágabb ér-
telemben egyáltalán az élő zene, és ezen belül 
hangsúlyozottan a rétegzene helyzete meglehe-
tősen mostoha. A nagyközönség egy része - talán 
tévesen - abban a hitben él, hogy a zenészek, akik 
megengedhetik maguknak a milliós hangszervá-
sárlást, és a szintén több milliós stúdióköltsége-
ket, bizonyára jól élnek, hiszen ki ne hallott volna 
a több milliós sztárgázsikról, és arról, hogy egy-
egy falunapon, vagy állami rendezvényen mek-
korát kaszál 1-1 sztárelőadó. 

Kedves Olvasó, jobb, ha jó előre tisztázom: ez 
a cikk nem az ő történetük.

Ha celebpletykákra, szaftos, kulisszák mögöt-
ti jelenetekre, vagy sztárallűrökre kíváncsi valaki, 
azokat nem itt fogja megtalálni. A miliő, mely-
ben a fenti 7 zenekar mozog, ugyanis nem a lu-
xus penthouse-ok, és még csak nem is egy pa-
lacsintafesztivál toi-toi vécéinek közege. Mivel 
eme zenekarok valódi hangszereken játszanak, 
és nem samplerek, előre felvett alapok, és DJ-k 
határozzák meg a produktumot, létünk nagyrésze 
dohos próbatermekben, stúdiókban, valamint 
olyan koncerthelyszíneken zajlik zömében, ahová 
nem ezres, hanem inkább százas nézőközönség 
fér be legfeljebb. Az, hogy a felsorolt zenekarok 
egyike-másika - hála Istennek - ennél esetenként 
messzebbre és feljebb is jutott, az csakis kitartá-
suknak, tehetségüknek és kőkemény munkájuk-
nak köszönhető - de sajnos a legtöbbször nem 
ez az eredmény a jellemző. A sztárgázsiktól a leg-
többször fényévnyire elmaradó sörpénz, a saját 
pakoló brigád helyett nem egyszer a saját felsze-
relés pakolása koncert után, a vendéglátóipari 
helyszínek újabban 0 kockázatot vállaló “terem-
bérlet” koncepciója (azaz a kétes közönségszám 
kivédése érdekében fix terembérleti díj, mely fel-
kapottabb helyek esetében több százezres nagy-
ságrendű) nem éppen olyan kép, amire a legtöb-
ben gondolnak, ha rockzenekarokról esik szó. 

A 70-es, 80-as évek régen elmúltak már. El 
kell fogadni azt is, hogy a könnyűzenei trendek 
ma már nem a rockzenekaroknak kedveznek. Ha 
őszinték és realisztikusak akarunk lenni, ez a mű-
faj már nem a mai fiatalok zenéje. Nem mennék 
most rocktörténeti elemzésbe, és nem célom 
újfent az “aranykort” éltetni, ezt megtettem már 
korábban pár igen terjedelmes cikkben. Apáink 
zenéjét - és pláne a jelen cikk témájául szolgáló 
underground, illetve progresszív rockzenét zö-
mében apáink is játszották és játsszák, (pláne hi-
telesen), azaz leginkább azok a régi mohikánok, 

akik ezen is nőttek fel. Az ő idejükben - ha más 
nem, külföldön - egyenesen trend volt a komoly 
hangszeres tudással operáló, magas művészi 
színvonalat képviselő együttesek dominanciája, 
melyet később a diszkó és a punkzene szorított 
ki a fősodorból, és űzött vissza az underground 
státusz jóval kevesebb babért termő, mostoha 
mellőzöttségébe. 

Tompox

A MoonHead Prog Fest egyik jeles előadója a 
TOMPOX zenekar, melynek vezetője, Pócs Tamás 
basszusgitáros, igazi régi motoros a szakmában. Ő 
élt és alkotott már akkor, amikor - ha itthon a prog-
resszív rockzene nem is töltött meg feltétlenül sta-
dionokat - de a mai helyzettel ellentétben még volt 
érdemi kereslet a minőségi muzsikára. 

A hetvenes évek végén a Szintézis együttesben 
kezdte Gerots Zoltán billentyűs-zeneszerző, és a 
nemrég tragikus hirtelenséggel elhunyt Ablonczay 
Tibor dobos mellett. A trió az Emerson Lake and 
Palmer, a The Nice, és a Collegium Musicum nyom-
vonalán indult el, magas színvonalon játszott rock 
hangszerekre írt komolyzenét, és fénykorukban - ez 
ma már elképzelhetetlen lenne - átlagosan évi 250 
koncertet adtak. Tamás pályája ezután - többek kö-
zött - a Solaris együttesbe vezetett, melyet viszont 
már sokan ismerhetnek az olvasók közül. A Solaris 
valóban töltött meg stadionokat is. Magyarorszá-
gon pont a 80-as évek eleje kedvezett az olyan ban-
dáknak, mint a Solaris, vagy az East, tekintve a kül-
földhöz képest tapasztalható pár éves “fáziskésést”. 

Tamás aztán a Solarisból lett Napoleon Boule-
vard vezetőjeként folytatta, mely ugyan már pop-
zene volt, de hasonlítsuk össze mit jelentett a pop 
akkor, és mit jelent most… 

A Tompox, (egy átmeneti időszak után, ahol 
Solaris Fusion majd Nostradamus néven működtek) 
egyértelműen visszatérés a kompromisszum-men-
tes, minőségi muzsikához, ahol az igazi hangsúly a 
hangszeres játékon van ismét, ahogy jópár külföldi 
banda is - a kötelező “80-as évek balesetet” követő-
en visszatalált régi önmagához. 
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Android

Az ANDROID együttes a fesztivál másik, ve-
teránnak számító előadója, 1980-ban alakultak a 
Debreceni egyetem (akkor még KLTE) hallgatói-
ból. Elsősorban szimfonikus rockzenét, nagyobb 
lélegzetű instrumentális számokat játszottak és 
játszanak ma is: pl. Apokrif, XVI. század, Vágy-
hullámok. A hangszeres szerzemények mellett 
olyan számok is születtek, melyeket irodalmi al-
kotások ihlettek, például a Fáraó (Bolesław Prus: 
A fáraó című regénye alapján), Éjféli bál (Mikhail 
Bulgakov: Mester és Margarita), Júdás (Robert 
Graves: Jézus Király). A zenekar elsődleges zene-
szerzője Tőzsér József billentyűs. Józsi volt a fesz-
tivál egyik leglelkesebb támogatója, és az elsők 
között, aki igent mondott a felkérésre, sőt, egy 
vele készült rádióinterjúban is népszerűsítette a 
rendezvényt, mely akkor még egy nyári fesztivál 
lett volna, ha nem szól közbe a Covid, és egyéb 
szervezési malőrök. 

M.A.Y.A. 

A Szabó Gergő billentyűs által vezetett 
M.A.Y.A. együttes már egy következő generáció, 
de előzményét tekintve mondhatjuk, hogy mára 
szintén a veteránok közé sorolható: az egykori 
You and I zenekar egyenes ági folytatása, mely 
a 90-es években működött, és 3 nagylemezük is 

megjelent. A You and I együttes néhány egykori 
tagja 2017 tavaszán elhatározta, hogy az “EXIT” 
című albumuk zenéjét újra megszólaltatja, szín-
padra viszi. Az „EXIT” koncertek hazai és külföldi 
sikerein felbuzdulva a zenekar tovább bővítette 
repertoárját új számokkal.

A M.A.Y.A. - Music as You Are hamisítatlan, 
eredeti progresszív rock / art rock muzsikát ját-
szik erőteljes, dallamos énekkel, vokálokkal, Ric-
kenbacker basszus sound-dal, gazdag billentyűs 
hangszereléssel, szenvedélyes gitárszólamokkal 
és rengeteg ütős és egyéb effekttel gazdagítva.

A MoonHead fesztiválon fog először elhang-
zani az új, „Fading tomorrow” c. lemezük szinte 
teljes egészében.

Nagy öröm, hogy a veteránok mellett a klasszi-
kus prog rockot - ha modernebb és továbbértel-
mezett formában is, de fiatalabb zenekarok is me-
rik még a zászlajukra tűzni. A fesztivál nem lenne 
teljes, ha nem adnánk teret ennek az iránynak is. 

Marcello’s Mystical Mind (MMM) 

A Marcello’s Mystical Mind (MMM) prog-
resszív zenéje a legszerteágazóbb forrásokból 
táplálkozó utazásszerű történetmesélés az em-
ber belső világáról. A zenekar a Kőbányai Zenei 
Stúdió növendékeiből alakult. Első kiadványuk, 
a Brainforest című EP 2012-ben jelent meg, amit 
2014-ben egy újabb középlemez (Changing 
Moods) követett. 2017-ben a Vortex of Nonsen-
se című nagylemezzel jelentkezett az együttes, a 
Magyar Zeneműkiadó gondozásában. A zenekar 
a klubkoncertek mellett fesztiválokon és a Special 
Providence vendégeként a Barba Negra Track-
ben is fellépett. A 2019-es martonvásári Fülesba-
goly tehetségkutatón 3. helyezést értek el, éne-
kesük, Török Viktor pedig elnyerte a legjobb férfi 
énekesnek járó díjat. Emellett az MMM a Fülesba-
goly Special tehetségkutató különdíjasa lett.
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Druida

Mivel a következő banda az egyik kedvencem, 
és vezetőjük, Szepesi Richárd, azaz Ricsosz sze-
mélyes jóbarátom, nem maradhatott ki a fesztivál 
szereplői közül a DRUIDA zenekar sem. Túl az em-
lített kapcsolódáson, az ő szereplésüknek ezen 
felül egyéb jelentősége is van: a felsorolt zeneka-
rok közül ők ápolják nyíltan a magyarságtudatot, 
és folytatnak kimondott népnevelői, kulturális, 
és hagyományőrző tevékenységet, mind a Drui-
da, mind az attól független, vagy ahhoz részben 
kapcsolódó egyéb zenei projektjeik révén. Zenei 
értelemben talán nem sorolhatók szigorúan a 
progresszív rock égisze alá, de az egyébként szív-
hez szóló, dallamos, és valahol popularitást célzó, 
tiszta folk-rockjuk a mai popmezőny viszonylatá-
ban - szomorú módon - mégis csak underground-
nak, rétegzenének számít, csak úgy, mint a többi 
felsorolt előadó zenéje. Külön érdemes kiemelni, 
hogy sem a Druida, sem Ricsosz egyéb zenekarai 
esetén (Ultima Sacra, Szkítia, Avatar) távolról sincs 
szó kirekesztő és gyűlöletet propagáló “mellve-
regetős” magyarkodásról. Ricsosz és zenésztársai 
mindvégig az egységről, a közös sorsról és közös 
útról beszélnek, és békét, megértést, pozitív üze-
netet hordoz minden daluk. 

Broken Springs

Számomra az “újak” közül pedig talán a legiz-
galmasabb friss felfedezés, a miskolci BROKEN 
SPRINGS, akik - habár olyannyira új formáció, 
hogy amikor az eredeti fesztivál ötlete felmerült, 
még mindig tanakodtak, mi legyen a nevük, szin-
tén nagyobb múltra tekinthetnek vissza: A Broken 
Springs három tagja ugyanis - Deák Judit (ének), 
Sumalán Gergely (dob), Simkó József (gitár, dal-
szövegek) - már több, mint 20 éve is együtt zenélt 
a Mercy minutes, majd a Choice with no voice 
zenekarokban. Első publikált daluk, a Rachel, és 

az ehhez készült videoklip, a Westworld sorozat 
színésznője, Evan Rachel Wood és a kétes hírű, 
sokat vitatott Marilyn Manson kapcsolatáról szól, 
valamint azokról a vádakról melyet Evan Rachel 
Wood csak több évnyi hallgatás után volt képes 
a nyilvánosság elé tárni. Nem csak ennyit tett, 
hanem egyúttal a hozzá hasonlóan bántalmazást 
elszenvedő nők élére állt, egy általa szervezett 
kampány keretein belül, és addig lobbizott, amíg 
elérte, hogy Kalifornia államban meghosszabbít-
sák a családon belüli erőszakos ügyek elévülési 
idejét. A dal utolsó sora, “She breaks the silence 
and stands up for the truth” (megtöri a csendet 
és kiáll az igazságért) tisztelgés a nő előtt, aki 
saját félelmeit legyőzve sorstársai szószólójává 
vált. A klipben a Deák Judit által megszemélye-
sített Rachel veti papírra Seneca szavait: „Veritas 
nunquam perit”, vagyis az igazság sosem vész el.

A Rachel talán a Broken Springs legpopulá-
risabb hangvételű dala, mert egyébként ők is 
zömében strukturáltabb, bonyolultabb zenét 
játszanak, ami a klasszikus prog rock legszebb 
hagyományait és az újabb prog vonalon belül 
talán leginkább a Porcupine Tree együttes hang-
zásvilágát ötvözi.

Mandrake Moon 

És végezetül a személyes vonatkozás: saját 
zenekarunk, a 2008-ban alakult MANDRAKE 
MOON szereplése, mely zenekar egy Angliába 
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költözést követő hosszabb, majd 10 éves szünetet, 
és rengeteg tagcserét leszámítva keljfeljancsiként 
mindig újraéled valamilyen formában (előzmé-
nyei pedig egészen 1996-ig nyúlnak vissza). Jelen 
pillanatban a korai hatosfogathoz képest kvar-
tett felállásban fogunk szerepelni. Talán elmond-
hatom, hogy a felsoroltak közül valószínűleg mi 
játsszuk - jó értelemben - a legkorszerűtlenebb, 
szebb szóval élve leginkább retró hangzású ze-
nét, értve ezalatt elsősorban a megszólalást (ere-
deti Hammond orgona, analóg szintetizátor stb.) 

Igyekszünk a lehető legkompromisszummen-
tesebb formában folytatni utunkat, mely a korai, 
angol folk alapokon nyugvó balladák világától el-
jutott a billentyűcentrikus klasszikus prog rockhoz.

A januári Mandrake Moon koncert további 
érdekessége, hogy ezen az estén eredeti gitáro-
sunk, a bandából 2018-ban kilépett Tyukász Bo-
tond áll velünk ismét színpadra, valamint egy dal 
erejéig Szepesi Richárd barátunk is vendégszere-
pel majd.

Rendkívül nagy megtiszteltetés számunkra, 
hogy ilyen illusztris, és nagy nevekkel együtt lép-
hetünk fel a rendezvényen, akik közül némelyek 
már akkor bőven a pályán voltak, amikor mi még 
hangszert is csak kirakatban láttunk kiskölyökként 
öcsémmel, és szerzőtársammal, Szász Olivérrel, 
aki egyébként a zenekar basszusgitárosa.

A fő ok, és célkitűzés jelen fesztivál megren-
dezése mögött, egyrészről egyféle tanúságtétel 
amellett, hogy mi, ez a jelen pillanatban 7 ze-
nekart számláló közösség, nem szeretnénk egy 
olyan szakmai közegben létezni Magyarorszá-
gon, ami a saját pecsenye sütögetésén túl a to-
tális széthúzáson, rivalizáláson, sőt esetenként az 
egymás iránti ártó szándékon alapul. Másrészt, ha 
már egyszer az általunk képviselt műfajnak pár 
Facebook csoporton, vagy online fórumon kívül 
nincs igazi szervezett fóruma, klubja, fesztiválja, 
akkor kötelességünknek éreztük, hogy legalább 
megpróbáljunk mi létrehozni egyet. 

Sajnos tudni kell, hogy sem a klubtulajdono-
sok zöme, sem a nagyobb, látogatottabb kon-
certhelyszínek szervezői nem várják tárt karokkal 
a rétegzenét. 

Teljesen érthető és méltányolható, hogy el-
sősorban azt tolják, és propagálják, ami a töme-
geknek kell, és amiből biztos profit származik. De 
alapvetően nem az a probléma, hogy ez így van, 
hanem az, hogy semmi más nincs, és nem enged-
nek még a túlélés szintjéig sem elegendő teret 

a nem mainstream műfajoknak. Holott, amennyi-
ben a hír eljutna többekhez, lenne rá kereslet, és 
annál biztosan nagyobb érdeklődés övezné, mint 
amennyit elsőre feltételeznek az érintettek. 

A probléma talán abban is keresendő, hogy 
alapvetően már a klubtulajdonosok, és akik a 
jelenlegi “szakma” fősodrában tevékenykednek, 
sem nyitottak az effélére. Tehát, nemcsak arról 
szól a fáma, hogy egyesek financiális kockázatot 
látnak egy underground, vagy akár a tizenkettő 
egy tucatnál egy fokkal összetettebb rockzenét 
játszó formáció szerepeltetésében, hanem arról 
is, hogy nekik sem ez az igényük személy szerint. 
Fel kell ismerni, hogy a 90-es évek látszólagos 
élőzenei reneszánszát követően, (amikor is min-
den sarkon és minden klubban élőzene szólt, 
akár a hőskorban, és az egykori Diákszigeten 
EUROWOODSTOCK-ot szerveztek, olyan vete-
rán előadókkal, mint a Blood, Sweat and Tears, 
Alvin Lee, vagy a Jethro Tull), felnőtt egy újabb 
generáció. Azok a mai huszonévesek, akik adott 
esetben akár egy zenei klubot vezetnek, de még 
azok a harmincasok is, akik a 2000-es évek elején 
épphogy csak tinédzserek lehettek, már egy tel-
jesen más zenei közegbe szocializálódtak. Őket 
már zömében nem érintette a fent említett “lát-
szólagos reneszánsz” sem, ők többségében már 
DJ-ket mentek meghallgatni a Pepsi Szigetre is, 
nem pedig zenekarokat. 

Nem panaszképpen, de sajnos írnom kell ar-
ról a tendenciáról is, miszerint az igényes élőze-
ne egyik legnagyobb kerékkötője éppen az a 
közönség lett, akiknek szól…akiknek elsősorban 
készül, és akik miatt még egyáltalán létezik. Azok-
kal ugyanis, akik az efféle zenére nem nyitottak, 
eleve sem számolhattunk soha potenciális közön-
ségként. Akikre viszont ekképp tekinthetnénk, a 
legtöbben szépen lassan kivonultak, elmaradtak, 
nem járnak már sehová. Hiszen zömében egyrész-
ről már nem találják a saját közegüket a manap-
ság domináns popdömpingben, a rapperek és a 
DJ-k uralta világban, másrészt megállapodott csa-
ládapák és családanyák, sokszor egyre nehezebb 
élethelyzetben. Ehhez a sajnálatos tendenciához 
hozzájárul az is, hogy ezen generáció jelentős 
része (elsősorban apáink korosztálya) már nem 
mozog olyan otthonosan a jelenleg meghatározó 
online platformokon, és a social médiában sem. 
Tehát, még ha keresné is a neki szóló tartalmakat, 
sok esetben ezen információk elvesznek számuk-
ra az éterben. A nekik szóló Facebook csoportok-
ban is zömében maximum kiposztolják a kedven-
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ceiket, és otthonról, a fotelból elvétve méltatják 
az újabb előadókat is a rétegzenén belül - de már 
nem igazán nyitnak érdemben ezek felé sem, a 
fizikai hanghordozók vásárlásán túl, és legkevés-
bé az élőzene támogatóiként. Ezt a tendenciát to-
vább erősítette a Covid világjárvány és az azáltal 
előidézett kényszerű bezártság is, amiből azután 
is sokan képtelenek voltak kilépni, hogy elhárult 
a vészhelyzet. A fenti tendencia a pandémia alatt 
és azután is kézzelfoghatóan lemérhető volt, a 
kisebb klubkoncertek látogatottságát illetően: a 
korábban átlag 100 főt bevonzó produkciók lá-
togatottságára hirtelen inkább a tizen, huszon, 
harmincfős látogatottság lett jellemző. Minek 
utána a koncerthelyszínek technikai személyzetét 
a látogatottságtól függetlenül meg kell fizetni, ez 
tarthatatlan helyzetet eredményezett, ami a ze-
nekarok - és pláne az eleve szűkebb kör érdeklő-
désére számot tartó komplexebb muzsikát játszó 
előadók - esetében a konkrét ráfizetés esete, már 
bőven túl a nullszaldós, vagy épphogy megtérülő 
rendezvények kategóriáján. 

Miért nem hallgatunk hát az észérvekre, és 
hagyjuk abba azt a tevékenységet, ami eseten-
ként szép lassan tényleg arról kezd szólni, hogy a 
végén még mi fizetünk azért, hogy játszhassunk? 
Erre személy szerint több válaszom is van. Az 
egyik az, hogy az alkotás lázában, a színpadról, 
vagy a stúdióból nézve mindig kissé másképp 
fest a kép, lehet azért, mert ilyennek akarjuk lát-
ni, vagy mert nem merjük másnak látni. Ugyanis, 
ha erre az egészre tényleg nincs semmi szüksé-
ge senkinek, és ez tudatosul, bebizonyosodik, 
akkor sokan közülünk egyszerűen elvesztenének 
minden célt. Aki nem járt ebben a cipőben, ta-
lán nem érzi át, de bárki bármit is kénytelen még 
művelni a megélhetése céljából a zenélésen kívül 
- és biztosíthatok mindenkit afelől, hogy a nagy-
többségünk erre kényszerül - a zenélés mindany-
nyiunknál életforma, az életünk olyan része, ami 
van olyan mértékig meghatározó, hogy a hiánya 
felfoghatatlan, és úgy gondolom valahol feldol-
gozhatatlan volna. 

A másik válasz, stílszerűen, miszerint a remény 
hal meg utoljára. Valahol személy szerint azt ér-
zem, hogy kell az utánpótlás. 2 olyan keserves 
esztendő után, ami mögöttünk van, és ahol nem 
egy nagy név, az általunk mélyen tisztelt szakma-
beliek sorából - vagy a Covid, vagy más kapcso-
lódó betegség következtében - elhagyta a földi 
világot, egyre kevesebben vannak, akik viszik 
még azt a bizonyos “régi lángot”. 

És tudom, hogy irritáló lehet - pláne a fiata-
lok számára, akik szemében minden bizonnyal 
boomer nyavalygásként hat a “régi láng”, a “régi 
szép idők”, meg a “bezzeg a mi időnkben” kez-
detű tirádák  örökös felemlegetése, de ezzel 
kapcsolatban ismét volna egy fontos üzenetem: 
nagyon sok esetben azt látom, hogy azok, akik 
a legélesebben hőbörögnek ilyenkor, általában 
kiderül, hogy semmit sem tudnak azokról a “na-
gyokról”, akikről nem szeretnének hallani, vagy 
ami még rosszabb, így vagy úgy szájukra veszik 
őket, de láthatóan és hallhatóan a tisztelet leghal-
ványabb jele nélkül.  

Név nélkül utalnék itt egy bizonyos “zöld hajú 
lányra”, vagy arra, hogy egy Eurovíziós Dalfeszti-
vál nyertes (aki nem mellesleg szakmai mentor 
szerepben tetszeleg) nem ismerte az előtte ott 
díjat nyert honfitársa dalát, de még csak nem is 
hallott róla. 

Kérdezném akkor tisztelettel, hogy a régi érté-
kek ismerete, felismerése és méltatása nélkül ho-
gyan lehet újat építeni? A régi nagyoktól semmit 
sem tanulva, őket nem tisztelve, a régi “betyár-
becsületet” el nem sajátítva, a mindenkori írt és 
íratlan szabályokat, és egyáltalán egyfajta morális 
kódexet alkalmazni tudva, milyen jövő vár erre a 
szakmára? 

Ami a fesztivál szervezését, és az ezzel járó 
kockázatokat illeti: számomra már azért megérte 
belevágni, hogy visszatérjen az emberekbe, em-
berségbe, összetartó erőbe, szolidaritásba vetett 
hitem, ami - ha a teljes képet nézzük, az élet min-
den területén - az igazat megvallva sajnos egyre 
halványabban pislákol. 

Itt viszont valami rendkívüli történt. 

Név szerint szeretném megköszönni tehát ez-
úton is azoknak a zenésztársaimnak, akik a leg-
több esetben nálam jóval több tapasztalattal, és 
elért eredménnyel a hátuk mögött - nem zavartak 
el egy kézlegyintéssel, hanem egy emberként áll-
tak be a fesztivál mögé, a közös ügyünk mögé. Te-
hát köszönettel tartozom Nektek: Balla Endre, 
Pócs Tamás Tompox, Mátyás Szabolcs, Szula Péter, 
Török Andor, Elek István, Tőzsér József, Dudás Já-
nos, Létmányi István, Mező Orbán, Nikolin Zoltán, 
Szabó Gergő, Garda Zsuzsa, Gosztola Péter, Nád-
házi Tamás, Fecske Dávid, Simkó József, Sumalán 
Gergely, Deák Judit, Kozák Tibor Pál, Tóth Péter, 
Szepesi Richárd Ricsosz, Szőke Timi, Durgonics 
Tamás, Pihokker Péter Pihe, Bak Zoltán Rockfater, 
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Tumbász Márton, Török Viktor, Tarcza Vilmos, Ko-
valik Miklós, Egri Márton, Szász Olivér, Orosz Már-
ton és Tyukász Botond. 

Külön szeretném megköszönni a Legenda 
Sörfőzdének, ezen belül is Kovács József Olasz-
nak, Busai Lacinak, és Laki Zolinak, valamint a 
Tompox menedzserének Kerbolt Attilának, és a 
rendezvény sajtótámogatása kapcsán Hímer Ber-
talan Payának, Bese Jozefák Lászlónak, azaz Jozé-
nak, valamint Czeczon Istvánnak. 

Látható, hogy még egy ilyen kis rendezvény 
létrejöttéhez is mennyi emberre van szükség, de 
hallatlan büszkeséggel tölt el már most, hogy 
mindannyian egy ilyen nemes ügyért, és egy kö-
zös célért fogtunk össze. 

Egy utolsó gondolat, illetve valami, amit még 
meg kell, hogy említsek. 

Még az első tervezett fesztivál idején kerestem 
meg Török Ádámot, aki minden bizonnyal, és túl-
zás nélkül nem csak hogy az egykori hazai rock 
színtér egyik legikonikusabb alakja, hanem nem 
mellékesen az egyik legnagyobb koncertszerve-

ző is, tekintve, hogy a Tabán fesztivált évtizedeken 
keresztül ő szervezte. Ádám is a legkedvesebb 
szavakkal bíztatott, és ajánlotta fel a segítségét 
az akkori tervezett fesztivál kapcsán, mondván, 
örömmel látja, hogy van utánpótlás ezek szerint, 
és mivel a prog rockot szívügyének tekinti, ebben 
számíthatunk rá. Sajnos ezután egy komoly be-
tegség szólt közbe, a jelen fesztivál szervezésé-
ben részben ezért sem tudott végül részt venni, 
de bízunk benne, hogy egy későbbi rendezvé-
nyen őt is üdvözölhetjük majd sorainkban, mind 
szervezőként, mind előadóként. 

Nincs más hátra, mint hogy mindenkit, akit 
érdekel, sok szeretettel meghívjak a fesztiválra, 
keressétek a MoonHead Prog Fest eseményt a 
Facebookon, a további részletekért. 

(A Facebook esemény linkje: https://www.fa-
cebook.com/events/897394727866524)

Egy igazán különleges hangulatú, felejthe-
tetlen estét kínálunk az arra nyitott zenesze-
retők számára, és bízunk benne, hogy minél 
többen csatlakoztok majd hozzánk. 

https://www.facebook.com/events/897394727866524
https://www.facebook.com/events/897394727866524
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Hogyan válik valósággá, és világhírűvé egy 
fesztivál egy fiatalember ártatlan ötletéből?

És vajon végül az lett-e belőle, aminek először 
megálmodta? 

1969 augusztus 15 - 18. Négy nap, s mind a 
négy: történelmi dátum. A woodstock-i szabadté-
ri rockfesztivál híres-hírhedt “hosszú hétvégéje” 
hivatkozási alap, és ikonikus múltbéli esemény, 
köszönhetően nemcsak az anekdotáknak, és a 
múltat alaposan megszépítő nosztalgiának, de 
az eseményről készült, immár több tucatnyi ver-
zióban publikált dokumentumfilmnek, valamint 
a kapcsolódó előadásokról készült hangfelvéte-
leknek is. Sokak szerint minden kétséget kizáró-

an Woodstock volt a hippikorszak legutolsó fel-
hőtlen, és ünnepi eseménye, majd az azt követő 
balsorsú Altamont-i fesztivál jelentette szimboli-
kusan az álom végét, egyben lezárását egy esz-
mének és egy idilli korszaknak, valamint egyúttal 
a 60-as éveknek. Woodstock után - számos visz-
szaemlékezés szerint - valami elveszett, az intakt, 
és tiszta álomvilág, melyet a korszak fiatalsága 
önmaga számára teremtett, a nyárspolgári Ame-
rika szerintük idejétmúlt, és gyöpös eszméire vá-
laszul, maga is elfáradt, és romlásnak indult. Vagy 
talán csak - mint annyi trendnek és szubkultúrá-
nak, melyet talán nem támasztottak alá valóban 
működőképes, és a társadalom egészére sikerrel 
alkalmazható ideológiák és tartalmak, egész egy-
szerűen lejárt a szavatossága. 

SZÁSZ DÁVID

WOODSTOCK

A KERTEMBEN

Filmajánló

FILMSAROK
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Sokan - tévesen - a külsőségekkel azonosítják 
a hippimozgalmat, és ez alapján hosszabb időtar-
tamot tulajdonítanak neki, mint ameddig az való-
jában tartott, holott a hippimozgalom voltaképp 
tényleg véget ért a hatvanas évekkel. Talán ebben 
része volt a mozgalomhoz kapcsolódó egyre több 
rossz megítélésnek is, melyet számos olyan ese-
mény támaszthatott alá, mint többek közt az Alta-
monti tragédia, amikor is a Hells Angels motoros 
banda tagjai agyon szúrtak egy Meredith Hunter 
nevű színesbőrű fiatalembert a Rolling Stones 
koncertje alatt, vagy a szintén 69 nyarán megesett 
Charles Manson - Sharon Tate gyilkosság. 

A hippimozgalomnak, a béke eszményének, a 
szabadságnak és szabadosságnak meglett az ára, 
és paradox módon sok esetben éppen azokból 
az egykori hippikből lettek a legnagyobb hatal-
mú későbbi nagytőkések (mint pl. Bill Gates, vagy 
Steve Jobs), és az új világot meghatározó milli-
árdos üzletemberek, akik annak idején a leghan-
gosabban lázadtak az általuk falsnak bélyegzett 
amerikai álom ellen. 

Ang Lee Taking Woodstock (Woodstock a 
kertemben) című filmje Elliot Teichberg-nek, a 
Woodstock fesztivál egyik szervezőjének igaz tör-
ténetén alapul.

Elliot fiatal belsőépítész, aki otthagyja New 
York-i karrierjét, hogy hazatérjen New York állam 
északi részébe, és segítsen szüleinek megmen-
teni a lassan csődbe menő, lerobbant motelt, 
melyet családi vállalkozásként egyre nagyobb 
küszködések árán képesek épp, hogy csak élet-
ben tartani. 

Elliot egyébként már ekkor sem volt teljesen 
zöldfülű a fesztiválszervezésben: igaz, a koráb-
bi általa rendezett “fesztiválok” általában abban 
merültek ki, hogy pár tucat hippi a fűben ülve 
hallgatta az általa lejátszott lemezeket. Nagy út, 
fényévnyi távolság ez ahhoz a sorsfordító törté-
nethez képest, mely aztán részben a véletlen foly-
tán úgy alakította, hogy voltaképp az ő nevéhez 

fűződjön a világ, és a rocktörténelem méltán leg-
híresebb és legnagyobb hatású fesztiválja.

Hogy igazságosak legyünk, egyébként maga 
a rockfesztivál eredetileg nem Elliot ötlete volt: 
egy hozzájuk közeli városban épp 69 augusztu-
sára szerveztek volna valami hasonlót, azonban 
azt a helyi városvezetés nem engedélyezte. Mivel 
azonban Teichberg vezetőségi tagja volt egy ki-
sebb helyi kereskedelmi kamarának, felkereste az 
eredeti fesztivál szervezőit, és engedélyt ajánlott 
fel számukra. A többi innentől kezdve történelem. 

Ha valaki, az eredeti Woodstock dokumen-
tumfilmből kiindulva egy zenés játékfilmre számít, 
talán csalódni fog, ugyanis a Taking Woodstock 
teljesen másról szól. Eme tényt sok filmkritikus 
támadta, jómagam viszont örömmel üdvözöltem: 
semmi sincs rosszabb egy egyébként is hozzáfér-
hető, történelmileg hiteles, és megmásíthatatlan 
zene, és filmanyag újra interpretálásánál - ráadá-
sul az esetek nagytöbbségében az ilyesmi elég 
rosszul is szokott sikerülni. Jobb, hogy nem kel-
lett egy színészileg és zeneileg is rosszul eljátszott 
Jimi Hendrix figurával szembesülnünk például, 
és ehelyett inkább a háttértörténet és a kulisszák 
mögött zajló események forgatagába kaphattunk 
intim betekintést. 

Lee elsősorban a helyiek viszonyát mutatja 
be az egyre inkább elharapózó és egy idő után 
úgyszólván irányíthatatlan eseményekhez, és ezt, 
mint szándékos komédiát, igen jól kivitelezi. Fi-
gyelemmel kísérhetjük a legtöbb helyi lakos és 
a rendőrség jóindulatú, leginkább segítőkész 
hozzáállását is, akiket láthatóan magával ragad a 
fesztivál szellemisége. 

A film legfeljebb annyiban idézi Michael Wad-
leigh klasszikus, 1970-es Woodstock-dokumen-
tumfilmjét, hogy előszeretettel alkalmazza az ott 
megszokott osztott képernyős megoldást. A zene 
azonban leginkább csak a háttérből hallatszik, és 
nem kap főszerepet a filmben, de ez a film cselek-
ményét tekintve érthető: a főhős Elliot túlságosan 
elfoglalt is ahhoz, hogy a színpad közelébe kerül-
hessen egyáltalán. 

Minden Elliot szemszögéből látható, aki figyel-
men kívül hagyja a helyi hippilázadástól való álta-
lános félelmet, és ráveszi a helyi tejtermelőt, Max 
Yasgurt (Eugene Levy), hogy az egyre fokozódó 
érdeklődésre való tekintettel bocsássa farmja 
teljes területét a fesztivál rendelkezésére, mely 
időközben többszörösen “kinőtte” az eredeti ter-
vezett helyszínt. Max, és még számos, a filmben 
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szereplő figura, mint például a helyi házaspár, 
akiknek egyik fia Woodstockban, egy másik pe-
dig Vietnamban van, az eredeti dokumentumfilm-
ben is feltűntek. 

A film egyértelműen vígjáték, vicces közjá-
tékokkal, és szerethető karakterekkel. Feltűnik 
például egy meztelen színházi társulat, aki Elliot 
pajtájában él, Vilma, a motelbiztonság önkéntes 
vezetője, valamint egy transzvesztita ex-tenge-
részgyalogos, akit Liev Schreiber alakít. Termé-
szetesen kulcs-karakter a koncertszervező Micha-
el Lang (Jonathan Groff) és Elliot haverja, Billy 
(Emile Hirsch), a paranoiás vietnami veterán, aki 
poszttraumás stressz-szindrómában szenved. 
Szintén meghatározó, és harsány karakter Elliot 
minden lében kanál édesanyja, Sonia (Imelda 
Staunton) és birkatürelemmel megáldott apja, 
Jake (Henry Goodman). 

Ang Lee Woodstock a kertemben című filmje 
olyan, mintha a világ legnagyszerűbb koncertjére 
mennél a kulisszák mögé, de soha nem jutnál el 
a színpadig, hogy testközelből átéld a zenei él-
ményt, mert eltévedtél a színpad felé vezető úton.

Az egykori ártatlan álom egy csaknem kezel-
hetetlen káosszá lesz, szinte pillanatok alatt több 
százezer ember gyűlik össze a mezőkön. A szto-
rihoz hozzátartozik, hogy habár igazán nagyot 
nyilván a főszervezők, és kisebb mértékben a ze-
nekarok kaszáltak a fesztiválon, Elliot szülei egy 
életre eleget kerestek a jegyek utáni jutalékból. 
Ez azonban nem sokat számít Elliot leuraló ter-
mészetű, és harsány anyjának, aki nem hajlandó 
engedni, hogy Elliot felnőjön.

Ang Lee rendező több filmjének is visszatérő 
momentuma a tiltott szerelem, mely itt is előkerül, 
amikor is Elliot a film közepe táján ráébred, hogy 
meleg. Ez a konfliktus valahol együttérzést szül a 
nézőben, mert eleve tudjuk, hogy egy amerikai 
kisváros a 60-as években nem volt épp a legsze-
rencsésebb és legélhetőbb közeg egyetlen ho-
moszexuális számára sem; Lee azonban nem te-

szi nyilvánvalóvá a konfliktust azzal, hogy ennek 
kinyilatkoztatását mondjuk a szüleivel vagy egy, a 
városlakókkal való konfrontáció során kezeli. 

A Taking Woodstock azon az elven működik, 
hogy a történelmi események pereméről való né-
zőpont esetenként sokkal leleplezőbb, és izgal-
masabb lehet, mint a forró középpontból. Habár 
hatalmas forgalmi dugót, szeméttel teli mezőket 
és sárban csúszdázó hippiket mutat be, a film ha-
tározottan elzárkózik a fő attrakció bemutatásától, 
és annak a felfedezésére irányítja a néző figyel-
mét, hogyan alakul át a történelem által utolért 
szereplők élete. A főhős, Elliot, Dustin Hoffman 
Benjamin Braddockját juttatja eszünkbe a Diplo-
ma előtt című filmből, Hoffmann legendás karak-
terének minden félszeg csetlés-botlásával, ámde 
a felszín alatt rejlő erejével. 

Saját megvilágosodásuk pillanatában Elliot 
apja, Jake és anyja, a zord, pénzéhes Sonia is 
feladja gátlásait, miután elfogyasztottak néhány 
hasissal megtömött süteményt. A “gyógyulás” ki-
terjed Elliot középiskolás barátjára, Billyre (Emile 
Hirsch), a paranoiás vietnami veteránra is. 

A film legszellemesebb nosztalgikus jelenete 
az Earthlight Players (akik valóban léteztek) sze-
replése, mely egy avantgárd utazó színház volt, 
és melynek tagjai bármilyen ürügyet felhasznál-
tak a csoportos meztelenkedésre. A film kacag-
tató pillanata Csehov „Három nővér” című da-
rabjának jóformán felismerhetetlen színrevitele, 
melyet meztelen „történelemként” aposztrofál-
nak, és amelyben szembeszállnak a közönséggel, 
valamint hangosan elítélik „a tisztesség illetlen 
légióit, fasiszta pornográfusokat és rasszista há-
borús szítókat”

A film – nem váratlanul – erősen ironikus mó-
don azzal ér véget, hogy a fesztivál nagymenő 
főszervezője bejelenti, Kaliforniába utazik, hogy 
azt a bizonyos később hírhedtté vált Rolling Sto-
nes koncertet megrendezze Altamont-ban. 
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Ang Lee alkotása egy letűnt kor, és egy idilli, 
felhőtlenebb, “hinni akaró”, és “álmodni merő” 
világ színes tablója, olyan arcokkal és karakterek-
kel, akik félszeg-naivan, és valójában tudtukon 
kívül alakították a történelmet. Egészen biztos, 
hogy Elliot Teichberg álmában sem gondolta 
volna 1969 nyarán, hogy a részben általa kitalált 

“hosszú hétvége” ide növi ki magát. Hogy ma, 
2022-ben is hivatkozási alap, és minden legen-
dás fesztivál alapköve. 

A fesztivál, melyre még az is emlékszik, aki ott 
sem volt, illetve aki tényleg ott volt, gyaníthatóan 
elég homályos emlékeket őriz csak róla. 

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/


126   CsPM

Mikor néztél be utoljára egy könyvtár ajtaján? És mondd, mit lát-
tál? Én vadlovakon vágtató indiánokat, türkiz óceánt szelő kalóz-
hajót, mesefelhőt, kővárat, koldust és királyfit, hőst és elbukottat, 
sikert és csillogást, nehéz sorsokat. Hopp itt egy titok, ami felfedte 
magát, és nini, egy varázspálca! Ki bújt el a polcok végeláthatatlan 
sorai között? Mi magunk, ezerféle formában. Mert a könyvtár, ha 
akarjuk, megnyílik nekünk, és feltárja mindazt, ami bennünk van - a 
könyvek által.

Kelemenné Csuhay Zsuzsanna, az egri Bródy Sándor Könyvtár 
szolgáltatási igazgatóhelyettese - aki már pedagógus pályája kez-
detén is könyveket mentett -, nagy szeretettel vállalta, hogy part-
nerem lesz e mesebeli utazás során. Beszélgetésünk helyszíne a 
műemlékekben gazdag belváros egyik legszebb épülete, a Nagy-
préposti palota, ami már 1957 óta nyújt otthont a megyei és városi 
könyvtár intézményének.

KOVÁCS KATALIN

„„Lehetünk akár 1952-ben vagy 2022-Lehetünk akár 1952-ben vagy 2022-
ben, úgy gondolom, hogy egy könyvtárnak ben, úgy gondolom, hogy egy könyvtárnak 
mindig is a könyv lesz a hívószava.mindig is a könyv lesz a hívószava.

„„
KÖNYVTÁRI KALEIDOSZKÓP
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Idén 70 éves a Bródy. Össze lehet foglalni 
ezt a hetven évet egyetlen szóban?

Lehetünk akár 1952-ben vagy 2022-ben, úgy 
gondolom, hogy egy könyvtárnak mindig is a 
könyv lesz a hívószava. Hogy ez megjelenési 
formáját tekintve egy kézzel fogható könyv, egy 
e-book vagy egy digitalizált könyv, az valójában 
mindegy. Ami lényeges momentum, az az infor-
máció terjesztése, megosztása. A kettő szoro-
san összekapcsolódik, a könyv és az információ 
együttesen alkotja a könyvtári kultúra magvát.

Neked személy szerint mit jelent a könyvtár?
Az a hely, ahol önmagamat megvalósíthatom, 

ahol örömet okozok másoknak, ahol hozzájutok 
fontos információkhoz, ahol kiszolgálhatom az ol-
vasók igényeit. Tartós emberi kapcsolatokat, amik 
a könyvek szeretete által alakultak ki. Itt annyi 
mindent lehet csinálni! Az olvasás és a kölcsön-
zés csak egy a számos lehetőség közül. 

És az embereknek, akik ide járnak? 
Második otthonukként tekintenek rá. Nagyon 

büszkék vagyunk arra, hogy az aktív olvasókon túl 
be tudunk vonzani olyan rétegeket, akik valami-
lyen oknál fogva kiestek az élet megszokott ritmu-
sából. Nálunk mindenki megtalálja a neki valót, 
könyvet vagy programot, legyen az idős, fogya-
tékkal élő, kismama vagy munkanélküli. Nincs is 
nagyobb elismerés, mikor egy olvasónk unokája 
kijelenti, hogy „Nagyi, itt jó helyen vagy!”. Figyel-
met és törődést nyújtunk szolgáltatásaink sok-
színűsége és könyvtárosaink szakértelme által. 

Amikor nemrég meglátogattak minket az Értel-
mi Fogyatékosok Napközi Otthonának lakói, ak-
kor elővettük a régi újságokat, megnéztük, kinek 
mikor van a születésnapja, mi történt aznap. Nagy 
volt a boldogság! Ezt bárki megteheti egyébként, 
ezért jött létre az évfordulós újság szolgáltatás is, 

születésnapi meglepetésként átnyújtva garantál-
tan könnyeket csal a megajándékozott szemébe!

Már több mint 20 éve szervezünk interne-
tes tanfolyamokat, és tapasztaljuk azt, hogy az 
idős emberek számára mekkora segítség, hogy 
megtanulják nálunk kezelni a számítógépet, az 
okostelefont. Gyakran megyünk az Idősek Ber-
vavölgyi Otthonába, látnod kellene, hogy azok 
a beszélgetések és kihelyezett tematikus foglal-
kozások mekkora élményt jelentenek a bentla-

kóknak, megnyitják számukra a világot. 
Ugyanúgy, ahogy a gazdagon illusztrált, 
ám szöveget nem tartalmazó, ún. csen-
des könyvek is a fiatalabb korosztályt, 
azáltal, hogy a képek alapján a fantázi-
ájukat bontogatva maguk állítják össze 
a történetet. Hihetetlen, amit egy-egy 
ilyen közös program elő tud hozni a gye-
rekekből, az idősekből.

Kik járnak mostanság könyvtárba?
0-99 éves korig mindenki! Mikor 

megszületik a baba, már hozzák őket a 
Ciróka-körbe mondókázni, énekelni. A 
bensőséges baba-mama kapcsolat kiala-

kítása a képeskönyvek nézegetésével kezdődik, 
majd a rövid történetek egyre hosszabb mesék-
ké válnak. A népmese, a népművészet varázsa 
szinte láthatatlanul ivódik be a gyerekekbe és 
szeretteti meg velük az olvasást a könyvtár falain 
belül és kívül egyaránt. Az iskolában aztán to-
vább folytatódik a közös munka, irodalmi műve-
ket dolgozunk fel csoportosan, vagy érdekes és 
aktuális témákról beszélgetünk a könyvtári tanóra 
keretén belül.

Azt figyeltük meg, hogy ez a fajta kötődés 
megszakad, mikor a fiatalok átkerülnek a gyerek-
könyvtárból a felnőtt könyvárba, kézen kell fogni 
őket ennek a szoros kapcsolatnak a fenntartá-
sához. Ezért hoztuk létre tini részlegünket, hogy 
átvezessük őket ezen az érzelmekkel telített kor-
szakon, felszabadult raktárunkból egy csodálatos 
gyerekkuckót alakítottunk ki számukra. 

De a cél nem csak az, hogy az olvasók jöjje-
nek hozzánk, több kezdeményezésünk kimon-
dottan arra irányul, hogy minél több csatornán 
keresztül juthassunk el az emberekhez. Ezért 
hívtuk életre a Plázakönyvtárt, indítottuk útjára a 
könyvtárbuszt, és ezért kerekezünk ki triciklivel 
az Érsekkertbe minden nyáron: hogy közelebb 
vigyük az információt. 
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Hogyan formálódott az intézmény az elmúlt 
20 év alatt?

2000 után nagyon megváltozott a könyvtá-
ri valóság, egyre gyakoribbá váltak az olvasást 
népszerűsítő programok. 2002 után a Széchenyi 
Terv keretében bekerültek a számítógépek, ekkor 
indultak az első számítástechnikai tanfolyamok, 
amiket folyamatosan szervezünk azóta is, tízez-
res nagyságrendben képeztünk ki embereket az 
okostelefon és a számítógép mindennapi hasz-
nálatára. 2006-ban az új igazgatónőnk a változás 
élére állt, azóta minden országos programban 
részt veszünk, és szolgáltatásain-
kat is folyamatosan bővítjük. Pár 
évvel ezelőtt átrendeztük a belső 
tereket, szellősebbé, átláthatób-
bá tettük a polcokat. A „felszaba-
dított”, tágassá avanzsált termek 
alkalmassá váltak arra, hogy az 
egyre gyarapodó rendezvények 
helyszínéül szolgálhassanak.

A könyvtárak kezdetektől fog-
va elláttak szociális feladatokat is, 
ám ez a funkció a 2010-es évek-
ben nagymértékben felerősödött. 
Ebben az időszakban jöttek létre 
azok a testvérintézményi kapcso-
lódások, ami által be tudjuk in-
tegrálni a hátrányos helyzetűeket, 
és a megváltozott élet- és mun-
kakörülményeikből adódóan a 
társadalom peremére szorult embereket. Bródy 
Pakk szolgáltatásunk keretében házhoz visszük a 
könyvet, helyet adunk az olvasókluboknak, külsős 
egyesületek havi találkozóinak. Fejlett infrastruk-
túrával, kiváló kivetítési és hangosítási techniká-
val rendelkezünk. Képzeld, még születésnapot is 
lehet ünnepelni nálunk!

Közösségi funkció - ez a könyvtárak jövője?
A könyv van a középpontban, a könyv viszont 

a közösség könyve, úgyhogy igen, határozottan 
ez az irány van kibontakozóban. A papír alapú 
olvasójegytől eljutottunk a naprakész, mobilapp-
likáción keresztül elérhető katalógushoz, az ön-
kiszolgáló ill. kabátos kölcsönzés bevezetésével 
alkalmazkodtunk a felgyorsult világ instant igé-
nyeihez. Megnőtt a könyvtárat használók, láto-
gatók száma, de nem csak a személyes, hanem a 
virtuális látogatottság is. Nagy gondot fordítunk 
arra, hogy országos adatbázisok legyenek el-
érhetők olvasóink számára akár otthonról is (pl. 
Akadémiai adatbázis, Hungaricana adatbázis). 

A digitalizálás révén ma már számos olyan hely-
történeti kiadvány áll rendelkezésre, ami eddig 
nem, vagy korlátozottan volt hozzáférhető. Ilyen 
például a képeslap gyűjteményünk is, amit a 
summajatirom.hu oldalon online formában most 
már bárki megtekinthet. Támogatjuk a helyi író-
kat, ismeretterjesztő előadásokat szervezünk, 
ahol az egyetem oktatói mutatják be egyetemes 
és magyar történelmi témában végzett kutatásai-
kat. Nagy hangsúlyt kap a kortárs irodalom, gyak-
ran van nálunk író-olvasó találkozó, felolvasóest, 
könyvbemutató. Fontosnak tartjuk, hogy mindez 

ingyenes legyen a látogatók számára. Itt 46 em-
ber reggeltől estig kemény munkát végez azért, 
hogy mindez olajozottan működhessen. 

Ha már a közösség szóba került… Milyen a 
helyi csapat?

Nagyon jó csapat vagyunk, büszke vagyok min-
den egyes munkatársamra! Tudatos könyvtárszer-
vező munka folyik nálunk, több évtizedes tapasz-
talat van a hátunk mögött. Elhivatott dolgozóink 
vannak, akik mindig az olvasó igényeit tartják szem 
előtt. Minőségbiztosítási rendszert vezettünk be, 
munkacsoportokat alakítottunk ki, minden egyes 
folyamatot ellenőrzésünk alatt tartunk. 

Vezettek-e statisztikát arról, hogy egy 
könyvet hányszor kölcsönöznek ki adott idő-
szak alatt?

Nézzük az ún. forgási sebességet, mert ez 
alapján szoktunk selejtezni is, ami legalább olyan 
fontos, sőt nehezebb feladat, mint az új könyvek 
beszerzése. Az újdonságok terén egyszerű a dol-
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gunk, azok szinte kínálják magukat, míg a levétel-
re kerülő könyveknél nagy dilemma, hogy vajon 
keresik-e majd őket az olvasók a későbbiekben. 
Arra törekszünk, hogy a legfrissebb kiadványok 
mindig megtalálhatóak legyenek nálunk. Egy 
fűzött könyv ára most olyan 4000 forint körül van, 
az embereknek már meg kell gondolniuk, hogy 
mit vesznek meg, és a könyv egyre inkább hát-

térbe szorul. Állománygondozásra szerencsére 
elegendő pénzt kapunk, így nálunk mindig friss 
könyv várja az olvasókat a polcokon.

Mennyire szorítja ki a könyvet a sok új-
donság?

Az igazi könyv mindig is a papír alapú, nyom-
dafesték illatú verzió marad, a többség ragaszko-

dik is hozzá. Ha tágabb körben gondolkodunk, 
és nem csak a könyv fizikai formáját értjük ezen, 
hanem a könyvtár egészét, láthatjuk, hogy már 
a könyvtár sem egyenlő csupán a könyvvel. Azt 
gondolom, hogy gyönyörűen tud a kettő együtt, 
sőt egymást kiegészítve működni. Egy-egy tanfo-
lyam mögött mindig ott a szakirodalom, és egy 
felolvasóest után nyugodtan leülhetünk a kihe-
lyezett varrógép mellé és felhajtatjuk az újonnan 
vásárolt nadrágunk szárát, ha az hosszúnak bizo-
nyult. A digitális eszközök olvasót generálnak és 
vice versa. A könyvek kölcsönzése és a számtalan 
program mellett lehetőség van nálunk a bakelit 
lemezek ultrahangos tisztítására, 3D-s nyomta-
tásra, videókazetták felvételeinek digitalizálására. 
Amíg a szülő magazint olvas, vagy helytörténeti 
kutatást végez, a gyermek bekapcsolódhat a Tár-
sasjáték Klub összejövetelébe. A társas a Bródy 
JátékTár-ból ki is kölcsönözhető, így otthon to-
vább folytatódhat a móka! 

Ámulj a sok-sok csoda láttán! Mintha kale-
idoszkópba tekintenél, sok-sok fénylő kis 
darabból áll össze a kép. Ragyogó, színes él-
mények tárháza ez. Kapcsolódj önmagaddal, 
kapcsolódj a világgal.

Tárt karokkal vár a könyvtár!
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KOVÁCS KATALIN

KÖNYVTÁRI PROGRAMOK
KARÁCSONY HAVÁRA

BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS
VÁROSI KÖNYVTÁR EGER

Harry Potter kvíz
Az egri Bródy (Eger, Kossuth L. u 16) szertettel 

vár mindenkit a Harry Potter délutánjára, ahol a 
Szükség Szobájában mindenki elkészítheti egye-
di varázspálcáját, a Bűbájos Böngészőbe pedig 
Harry Potter kvízjátékon mérhetik össze tudásu-
kat az érdeklődők. A legügyesebb csapat értékes 
könyvcsomaggal, és egy varázslatos élménnyel 
gazdagabban távozhat a könyvtárból!

A kvízjátékra 1-5 fős csapatok jelentkezhetnek, 
10-99 éves korig.

Időpont: 2022. november 30. 15:00

Hangpancsi
A Hangpancsi hangterápia és vezetett relaxá-

ció gyermekeknek. Bevezetés a hangok, rezgések 
és az önismeret világába, relaxációs technikák el-
sajátítása az életkori sajátosságok figyelembe vé-
telével. A hangtálakkal való játék inspirál, növeli a 
kreativitást, az egészséges önbizalom és megfe-
lelő önértékelés kialakítását, oldja a teljesítmény-
nyel kapcsolatos szorongást, fejleszti a hallásfi-
gyelmet, az önfegyelmet. A hangokkal történő 
ellazulás csillapítja a félelmet és a belső nyugta-
lanságot, egyedi módon segíthet a figyelemzava-
ros gyermekeknek is. Módszereiben változatos és 
komplex a program: aktív mozgásos gyakorlatok, 
hangokra figyelést segítő játékok, önkifejezés a 

hangok, mozgás, a zene és a színek mentén. A 
foglalkozások nem teljesítmény központúak, nem 
kell megfelelni, csak dicséret hangzik el.

Szeretettel vár mindenkit Pataki Marianna 
Hangpancsi vezető / Hangterápia vezető

Következő foglalkozásról érdeklődni a Gyer-
mekkönyvtárban (Eger, Bartók Béla tér 6.) sze-
mélyesen, vagy a gyermekkonyvtar@brody.iif.hu 
e-mail címen lehet.

Diavetítős, teázós kuckózás
A sötét őszi, téli délutánok remek alkalmat ad-

nak arra, hogy elővegyük örök kedvencünket a 
diavetítőt!

A diafilmvetítés minden korosztály számára 
örömteli élmény. Most is épp úgy mosolyt csal a 
gyerekek arcára, mint anno. Klasszikus és modern 
mesékkel várják a családokat minden pénteken 
16:30-kor a Gyermekkönyvtárban. 

Ciróka-kör
Mondóka, zene, móka, tánc, játék vár minden 

látogatót szerdánként szintén a Gyermekkönyv-
tárban. 

A 0-3 éves korosztály számára szervezett féló-
rás program ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
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SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI 
KÖNYVTÁR SZEGED

Mikulásra hangoló! Ajándékkoncert a Gyer-
mekkönyvtárban! 

Közös éneklés és tánc, fergeteges Fagyföldi 
dáridó? Naná!

Egészen addig, amíg meg nem érkezik egy 
titokzatos hangüzenet egyenesen a Mikulás-ház-
ból. Egy rettentően fontos kelléket kell előkeríteni 
ahhoz, hogy a Mikulás végre útnak indulhasson, 
és a világ összes gyerekének szétoszthassa az 
ajándékokat! Mi lehet a rejtély nyitja? A Habakuk 
Zenekar koncertjén mindenre fény derül!

Helyszín: Somogyi-könyvtár, Gyermekkönyvtár
2022. december 2. (péntek) 17 óra

BERZSENYI DÁNIEL KÖNYVTÁR
SZOMBATHELY

Rozán Eszter: Hullám sodorta álmok | kötet-
bemutató

2022. december 09. 16:30
BDK, földszinti előadóterem

A Berzsenyi Dániel Könyvtár és a Szülőföld 
Könyvkiadó közös rendezvénye

A szerzővel beszélget Kovács Ágnes irodalom-
történész

Fura társaság verődik össze a Korzikához kö-
zeli képzeletbeli Jacasse-szigeten: Michel Châ-
tillon, a magyar származású biológiatanár; Ákos, 
az állásából elbocsátott egyetemi oktató; Claire, 
Michel se veled, se nélküled barátnője, Capucine, 
a dolgokat mindenkinél jobban tudó pszicholó-
gus; Guillaume, az irodalomtörténész a bágyadt 
feleségével és a főszereplő, a Párizsban tanuló 
Rózafalvi Eszter. Karácsonyra készülődnek, ám az 
együttlétük nem teljesen felhőtlen, múltbeli sé-
relmek, rivalizálások, féltékenység, elhallgatások 
vagy túlzott szókimondás töri meg az idillinek in-
duló vakációt. Esztert szerelmi bánat nyomasztja, 
s bármennyire nem akar emlékezni, a múlt utat 
tör magának.

1881-ben Párizsban egy fiatal lány holttestét 
húzzák ki a Szajnából. Szelíd mosolya annyira el-
varázsolja a kórboncnokot, hogy halotti maszkot 
készít róla, mely később számos művésznek ad 

ihletet. De hogyan kapcsolódnak a szálak a Szaj-
na ismeretlenjéhez, és mi köze van mindennek 
Kossuth Lajoshoz? Kettétörnek-e az álmok a hul-
lámok sodrásában?

Az itt bemutatott programok pontos részleteit illetően kérjük, tájékozódjon az adott könyvtár honlapján, facebook-oldalán!
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FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Barna Berni: Nem a te hibád című könyvé-
nek bemutatója

Időpont: 2022. december 2., péntek, 18 óra
Helyszín: Ugocsa utcai Könyvtár, 1126 Buda-

pest, Ugocsa utca 10.

Az este háziasszonya Szabó Patrícia kommuni-
kációs szakember, a neszeszer.blog.hu alapítója. 
A belépés ingyenes, de a részvételhez előzetes 
regisztráció szükséges. Regisztrálni a fszek1201@
fszek.hu e-mail címen lehet, a résztvevők létszá-
mának megadásával.

Come prima - Csonka Gábor és Csonka Fru-
zsina adventi hangversenye

Csonka Gábor hegedűművész és Csonka Fru-
zsina csembalóművész adventi hangversenye a 
Lőrinci Nagykönyvtárban.

Időpont: 2022. december 5., hétfő 17 óra
Helyszín: Lőrinci Nagykönyvtár, 1183 Buda-

pest, Thököly út 5.

A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrá-
cióhoz kötött!

Regisztráció: személyesen a könyvtárban, 
vagy e-mailben lehetséges: fszek1803@fszek.hu.

A Kheopsz piramis és a Szfinx rejtélyei
Csépe László vetített képes előadása a Főváro-

si Szabó Ervin Könyvtár és a Nyék-Kurucles Egye-
sület szervezésében.

Időpont: 2022. december 6., kedd, 17 óra.
Helyszín: Hűvösvölgyi Könyvtár, 1021 Buda-

pest, Hűvösvölgyi út 85.

A programon a részvétel ingyenes, de előze-
tes regisztráció szükséges a fszek0201@fszek.hu 
e-mail címen a résztvevők számának megadásával.

CSORBA GYŐZŐ KÖNYVTÁR PÉCS

Könyvcsere a könyvtárban
Vidd el régi, megunt, nem használt vagy több 

példányos könyveidet, és gyűjtsd be mások kin-
cseit ingyen! Ahány könyvet viszel, annyit hoz-
hatsz, ám visszatérésedre is számítanak újabb 
gazdára váró könyvekkel! Hogy mindenki boldo-
gan távozzon, csak jó állapotban lévő könyveket 
fogadnak el. Gyerekkönyvet gyerekkönyvért le-
het cserélni, 2010 utáni könyveket pedig szintén 
2010 utániakért.
Időpont:2022. december 3. (szombat) 10:00–14:00

Helyszín: Csorba Győző Könyvtár (Tudásköz-
pont), 0. szint Pécs, Universitas u. 2/A             >>>

Az itt bemutatott programok pontos részleteit illetően kérjük, tájékozódjon az adott könyvtár honlapján, facebook-oldalán!



Anya dédelgető
Azért, hogy az anyaság ne járjon együtt a ma-

gányossággal… 

Az önismereti, kommunikációs feladatokat 
kötetlen beszélgetés követi. A programon való 
részvétel ingyenes, a csoporthoz bármikor lehet-
séges a csatlakozás. Gyermekedet bátran vidd 
magaddal, a foglalkozások ideje alatt „pótnagyi” 
vigyáz rájuk.

A foglalkozásokat vezeti: Nyúlné Terpó Edit 
coach és gyógypedagógus

Időpont: kéthetente csütörtökön 10:00–11:00
Helyszín: Pinokkió Gyermekkönyvtár (Pécs, 

Nagy Jenő utca 24.)

CsPM   133

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR DEBRECEN

KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR KECSKEMÉT

Az itt bemutatott programok pontos részleteit illetően kérjük, tájékozódjon az adott könyvtár honlapján, facebook-oldalán!
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Darvasi László: 

Azért olvasok…

Azért olvasok, hogy ne féljek.

Azért olvasok, hogy otthon legyek.

Azért olvasok, hogy ne legyek otthon.

Én nem tudom, miért olvasok. Csak olvasok.

Én úgy olvasok, mintha engem is olvasnának.

Én azért olvasok, mert egy másik embert keresek.

Én azért olvasok, mert magamat keresem.

Én azért olvasok, hogy megtaláljanak.

Én azért olvasok, mert érdekel a múlt.

Én azért olvasok, mert érdekel a jövő.

Én azért olvasok, mert érdekel a jelen.

Én azért olvasok, mert szeretni akarok.

Én azért olvasok, mert keresek.

… és amikor olvasok, megtalálom.
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GÓDOR ANITA

December Télelő,
Álom hava, 
Szentkarácsony hava 

Be kell vallanom, hogy kicsit bajban vagyok. 
Évekkel ezelőtt annyira egyszerű lett volna az 
adventi időszakra színházajánlót írnom. Mert 
volt miről.

Az általam egykor úgy imádott színházban pö-
rögtek a darabok, és minden héten volt olyan, 
ami szívmelengetős, kicsit ünnepi, nagyon szeret-
hető. A fix bérletesek mellé még becsúszott ez-az, 
akkor is, ha jellemző volt mindig is a decemberre 
(pláne a két ünnep közötti időszakra), hogy a né-
zőteret nem a szokásos elkötelezett színházrajon-
gók, hanem az ajándékjegyesek töltötték meg. 
Talán pont attól volt ünnepi, hogy a karácsonyillat 
keveredett a naftalin szagával, és teljesen új ar-
cokkal találkozott az ember. 

…amikor pár napra elcsendesedik a világ zaja.

Pilinszky János: Advent

Advent a várakozás megszentelése. Rokona 
annak a gyönyörű gondolatnak, hogy meg kell 
tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk.

Gyermekkorunkban éltünk így. Vágyakoztunk 
arra, ami biztosan megjött. Télen az első hóesésre. 
És várakozásunk ettől semmivel sem volt kisebb, 
erőtlenebb. Ellenkezőleg, nincs nagyobb kaland, 
mint hazaérkezni, hazatalálni, beteljesíteni és föl-
fedezni azt, ami a miénk. És nincs gyengébb és 
jogosabb birtoklás se, mint szeretnünk azt, ami a 
miénk, akit szeretünk és aki szeret minket. Csak a 
szeretetben, csak az ismerősben születhet valódi 
„meglepetés”; lehetséges végeérhetetlenül vára-

koznunk és megérkeznünk, szakadatlanul utaz-
nunk és szakadatlanul hazatalálnunk.

Minden egyéb kaland, minden egyéb megis-
merés és minden egyéb várakozás véges és kér-
déses. Így értem azt, hogy a karácsony a szeretet 
és advent a várakozás megszentelése.

Az a gyerek, aki az első hóesésre vár, jól vára-
kozik, s már várakozása is felér egy hosszú-hosszú 
hóeséssel. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé 
– szabad és mentes a birtoklás minden görcsé-
től, kielégíthetetlen éhétől – szomjától. Aki pedig 
jól várakozik, az időből épp azt váltja meg, ami a 
leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, 
órák, percek kattogó, szenvtelen vonulását.

Aki valóban tud várni, abban megszületik az a 
mélységes türelem, amely szépségében és jelen-
tésében semmivel se kevesebb annál, amire vár.
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Aztán persze helyreállt a rend, visszakaptuk a 
hatodik sor közepét, és újra a munkából éppen 
odaérős, de a tapsrend alatt nem azonnal távozni 
kívánó lelkes közönségé volt a nézőtér. 

Az adventi hangolódás és az alkalmi színház-
látogatás alatt se feledkezzünk meg arról, hogy 
hiába öltözünk fel szépen, ha nem tartjuk be az 
alapvető illemszabályokat és ezzel zavarjuk a kör-
nyezetünket. Alapvetően foglalkoztam már a té-
mával, de mostanában megdöbbentő dolgokat 
tapasztaltam, és valószínűleg nem csak én, mert 
a héten voltam olyan színházban, ahol a telefon 
kikapcsolása mellett megkérték a nézőket, hogy, 
ha köhögés elleni cukorkát kívánnak fogyasztani 
a darab alatt, azt a csörgős papírból most bont-
sák ki. Azt, akinek ezek után mégis megcsörren a 
telefonja, és ahelyett, hogy kinyomná, feláll, elsé-
tál a sorok mellett, felveszi, és 1 percben ecseteli, 
hogy ő bizony most nem ér rá, mert színházban 
van, és majd holnap ebédidőben lesz ideje és 
megbeszélik… na, arra meg már nyomdafestéket 
tűrő jelzőket sem találok. 

Azok kedvéért, akik rég nem jártak színházban, 
de semmiképp nem szeretnének zavarni máso-
kat, röviden és tömören álljon itt egy kis össze-
foglaló.

Élet a színházban – Illik, nem illik…
- Betegen maradj otthon! Igen, elhiszem, 

hogy ajándékba kaptad, de ezt nem is az illem, 
hanem a mások iránti tisztelet és felelősségválla-
lás követeli meg.

- Ha gyermekkel mész, tájékozódj az előa-
dás tartalmáról! Vannak gyermek, ifjúsági, és fel-
nőtt előadások. Nem véletlen!

- Az előadás kezdete előtt legalább ne-
gyedórával érkezz meg a színházba. 

- A női mosdóban mindig kilométeres a sor. 
Nincs kivétel. 

- A ruhatár használata kötelező. Van, ahol 
ingyenes, van, ahol fizetős, de a nem túl tágas 
nézőtéren igen zavaró, ha még a mellettünk ülő 
kabátja is ránk lóg.

- Ha a jegyed a sor közepére szól, igyekezz 
mielőbb elfoglalni a helyedet, hogy ne kelljen az 
egész sort felállítanod. Ha nem sikerül megelőz-
ni a szélén ülőket, és a sorba már ülő nézők előtt 
kell elmenned, akkor minden esetben arccal és 
ne fenékkel feléjük fordulva tedd ezt meg. Ha te 
vagy útban, akkor segítsd az előtted elhaladót az-
zal, hogy felállsz. Ugye mondanom sem kell, hogy 
bármilyen formában gázolunk át a sorban ülőkön, 
természetesen illik elnézést kérni, és megköszön-
ni, hogy segítik a bejutásunkat.

- Ha késve érkezel, az ülőhelyed a sor köze-
pére szól, és az előadás elkezdődött, keresd meg 
a nézőteres kollégát, aki eligazít. De ne lepődj 
meg azon sem, ha az első felvonásra már nem en-
ged be.

- A mobiltelefonoknak is jár a kikapcso-
lódás! Nem zizgő, nem rezgő (maximum repü-
lőgép) üzemmódban vagy kikapcsolt állapotban. 
(és ne felejtsd el az okosórád sem) kiegészítés: … 
és, ha hívnak NE VEDD FEL.

- A karfa nem csak a tiéd!

- Igen, az illat öltöztet. Mértékkel használva!

- Előadás közben ropis, chipses, csokolá-
dés, cukorkás papírral csörögni TILOS. Ha valaki-
nek egészségügyi okokból szükséges egy-egy fa-
lat, azt megértjük, de a kolbászos szendóra nincs 
mentség!
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- Ne dúdolj, ne énekelj, és mindenekelőtt 
ne kommentáld a látottakat.

- Ittasan ne ülj be a nézőtérre. Láttunk már 
síró partnert olyan mellett, aki szókimondóra itta 
magát és nem sikerült magában tartani a vélemé-
nyét a darab közben. 

… és a legfontosabb:
Add meg azt a tiszteletet a művészeknek, ami 

jár, tapssal, mosollyal, és leginkább azzal, hogy 
nem indulsz meg homlokegyenest a ruhatár felé, 
amikor a függöny legördül. Ha már megtisztelted 
magadat egy színházlátogatással, akkor legyél 
tekintettel másokra is, akik szintén kikapcsolódni 
jöttek. Élvezd a pillanatot, amit kaptál az előadás-
tól, és ne azon bosszankodj, hogy 5 percet sorba 
kell még állni a kabátért.

És most, hogy átismételtük a legfontosabb sza-
bályokat, nincs is más dolgunk, mint az adventi 
időszakra váltani magunknak egy színházjegyet, 
hátradőlni a nézőtéren, és élvezni a darabot. 

A teljesség igénye nélkül álljon itt minden 
napra egy előadás, hogy rám aztán senki ne fog-
hassa…

  
Dec. 24. 11:00 A diótörő Budapest, 
Magyar Állami Operaház
Dec. 25. 14:30 A padlás Budapest, Vígszínház
Dec. 26. 11:00 HÓKIRÁLYNŐ Budapest, 
Turay Ida Színház
Dec. 27. 10:30 Az utolsó bárány Budapest, 
Budapest Bábszínház
Dec. 28. 19:00 Advent a Hargitán - Zenthe 
Ferenc Színház Hódmezővásárhely, 
Bessenyei Ferenc Művelődési Központ
Dec. 29. 15:00 A karácsonyi rózsa legendája
Budapest, Kolibri Színház
Dec. 30. 19:00 OLIVER! Győr, 
Győri Nemzeti Színház, Nagyszínház
Dec. 31. 19:00 A miniszter félrelép 
Kecskemét, Kecskeméti Katona József 
Nemzeti Színház

Színházi élményekben gazdag, csodás
ünnepeket kívánok!
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https://www.facebook.com/ceges.dianameralyamak.3
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CZECZON

Nincsennek hatással a válságok 
a játékpiacra

A játékpiacra kevésbé van hatással a ko-
ronavírus-járvány, az energia- vagy a gaz-
dasági válság, a játékok éves forgalma ta-
valy 70-80 milliárd forint volt, idén pedig 
elérheti a 90-100 milliárd forintot.

A magyarországi játékpiac legerősebb idő-
szaka november közepén indul, adataik szerint 
az idén is az éves forgalom fele - mintegy 40-50 
milliárd forint - jut majd a karácsony előtti másfél 
hónapra.

Az ünnepi szezonban jellemzően több és ma-
gasabb értékű játékot választanak a vásárlók, 
ilyenkor akár hatszorosára is nőhet a kereslet. A 

legkeresettebb termékek a társasjáték, a LEGO, 
a különféle robotok, valamint a kreatív- és fejlesz-
tő játékok. 

A legtöbb szülő az alapján választ játékot, 
hogy az a szórakozás mellett hasznos tudást ad-
jon, fontos készséget fejlesszen, és csak másod-
lagos szempont az ár.



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

Magyarország a középmezőnyben
a mobilfizetések használatában

A kutatás eredményeit ismertetve Kiss Ede, 
a Visa Magyarországért felelős területi vezetője 
szerdán Budapesten sajtótájékoztatón elmond-
ta: az okostelefont bolti fizetésre vagy internetes 
vásárlásra használók aránya Csehországban 68 
százalék, Lengyelországban 71, Szlovákiában 72 
százalék, ezzel Magyarország a régiós középme-
zőnyben helyezkedik el.

Az eltérést azzal magyarázta, hogy a nagy glo-
bális technológiai vállalatok - a Google Pay és az 
Apple Pay - eltérő ütemben vezették be a régió 
országaiban szolgáltatásaikat. A piacok hason-
lósága miatt a különbségek kiegyenlítődhetnek 
- tette hozzá.

A tanulmány szerint okostelefonja segítsé-
gével a magyar fogyasztók 74 százaléka keres 
termékeket és szolgáltatásokat, 69 százalékuk 
kedvezményeket és akciókat böngészik, 59 szá-
zalékuk árakat hasonlít össze. 

A Visa felmérése szerint a Z generáció (18-24 
évesek) 76 százaléka már legalább egy mobilal-
kalmazáshoz regisztrálta kártyáját, de a 45-54 éves 
magyar válaszadók 75 százaléka is tisztában van 
azzal, hogy az üzletekben fizethet okostelefonjá-
val, és 22 százalék él is ezzel a lehetőséggel.

Az online vásárláshoz hasonlóan a magyarok 
elsősorban a gyorsaság (67 százalék) és a kénye-
lem (65 százalék) miatt szeretnek az üzletekben 
okostelefonnal egy érintéssel fizetni, ez pár szá-
zalékponttal magasabb, mint a hagyományos in-
ternetes fizetés esetén.

A tanulmányból kiderül, hogy az okostelefon-
nal fizető magyar fogyasztók a biztonságot tartják 
a mobilfizetés egyik fő előnyének (43 százalék a 
bolti fizetés esetében, 27 százalék az online vá-
sárlás esetében). 

A magyarok 62 százaléka hasz-
nálja okostelefonját az interneten 
vásárlásra és fizetésre, közel ne-
gyedük a boltokban is mobiltele-
fonnal fizet - derül ki a Visa vizs-
gálatából, amelyet nyolc közép- és 
kelet-európai országban végzett a 
kártyakibocsátó társaság. 
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Kiss Ede a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szep-
temberi jelentését idézve kiemelte: nagyon gyors 
ütemben növekszik a mobiltárcába regisztráló kár-
tyák száma, a második negyedévben 9 százalékkal 
nőtt az előző három hónaphoz képest, és megha-
ladta az 1,5 milliót. A jegybank adatai szerint a ha-
zai kibocsátású fizetési kártyákkal bel- és külföldön 
lebonyolított mobiltárcás vásárlási tranzakciók szá-
ma és értéke rendre 150, illetve 161 százalékkal 
növekedett 2021 második negyedévéhez képest, 
megközelítve a 63 millió darabot, valamint meg-
haladva a 391 milliárd forint értéket.

Harmati László, az Erste Bank lakossági terü-
letért felelős vezérigazgató-helyettese arról szá-
molt be, hogy a bank adatai is alátámasztják a 
mobilfizetés gyors növekedését.

Tájékoztatása szerint a magyar Erste Bank ügy-
félkörének 67 százaléka digitálisan aktív, közülük 

csaknem félmillió mobiltelefont használ a min-
dennapi bankoláshoz, 200 ezren pedig napi gya-
korisággal fizetnek telefonnal. 

Az Erste ügyfeleinek 58 százaléka parkolás 
és autópálya-matrica vásárlásra, 31 százalékuk 
QR kódos csekkbefizetésre, míg 11 százalékuk 
egyenlegfeltöltésre használja az Erste Bank Mo-
bilePay szolgáltatását - ismertette.

Hangsúlyozta, hogy az Erste Bank fejlesztése-
iben - amely az egész bankszektorra is érvényes 
- egyre inkább a mobile-first elv a meghatározó, 
vagyis kizárólag a mobilfizetési szegmensre fóku-
szálnak. 

A reprezentatív felmérést Lengyelországban, 
Csehországban, Magyarországon, Romániában, 
Bulgáriában, Szlovákiában, Szlovéniában és Hor-
vátországban készítették októberben, országon-
ként ezer 18-65 év közötti embert megkérdezve.

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