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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! 
Lendületes évkezdést kívánok minden Olvasónknak!

Ahogyan az ünnepi főszerkesztői üzenetemben megfogalmaztam, 
most még inkább szükség van az egymásfelé fordulásra, egymás 
segítésére. Társadalmunknak elengedhetetlen igénye, hogy figyel-
met, segítő kezet nyújtsunk a szenvedőknek, az elesetteknek, mert ez 
emberi mivoltunk egyik alappillére. Az állatok is segítik legyengült tár-
saikat, bennünket meg – tisztelet a kivételnek – úgy kell meggyőzni, 
hogy ez az alap egy lelkileg egészséges társadalom működéséhez. 
Arról nem is beszélve, hogy erősíti az egymásba, az emberiségbe ve-
tett bizalmat. Ha emeljük egymást, egy összetartóbb, egymásra biz-
tonsággal tekintő közösség alakul a most a gazdasági helyzet miatt 
is rétegekre szakadt és a közhangulat okán egymástól el is forduló 
csoportokból. Ez a gazdaságot is fellendítheti, ilyen egyszerű. Egy 
nyugodt, nem létbizonytalanságban élő ember stabilabban termel. 
Ha tud költeni pihenésére, egészségére, lelki egyensúlyának rendben 
tartására, igényeit kielégítheti, tanulhat, önmagával jobban egyen-
súlyba kerülhet és utódait is biztonságban tudhatja, annak a gazda-
sági értéke is magasabban mérhető lesz.

A SEGÍTEK EGY CSALÁDOT programot ezért is mutatjuk be. Rengeteg 
a rendbe teendő élet hazánkban és a következő generációk egy je-
lentős hányada ezekben a leszakadó, mélyszegénységben élő csa-
ládokban nevelődik pillanatnyilag is. Mit mondanak ők magukról? 
„Rajtunk keresztül nem folyik pénz, mi nem osztunk szét adományt, és 
még abba sem látunk bele, hogy mennyit és mit ad az adományozó. 
Mi egy lelkes kis csapat vagyunk, akiknek az volt a célja, hogy létre-
hozzunk egy olyan oldalt, ahol személyesen, a segítőtől, támogatótól 
a rászoruló családig közvetlenül jusson el az adomány, támogatás. 
Ahogy az a szlogenünkben is benne van: „Közvetlen segítség kézből 
kézbe, közvetítők nélkül.”

Írunk továbbá a támogató közeg fontosságáról. Hisz hová is szeret-
nénk eljutni önerőből bármilyen területen, ha nem venne körbe va-
lamekkora támogató közeg, mely a segítségünket szolgálja, velünk 
rezonál, emel, támogat, megtart. A legrombolóbbak a célok elérésére 
azok az emberek, akik nem támogatnak. Vagy csak azt hisszük róluk, 
hogy támogatnak. Mentálisan és érzelmileg összezavarnak, a velük 
töltött idő alatt csökken az önbecsülés, az önértékelés, a hit és a mo-
tiváció, elveszítjük a lelkesedésünket és a szenvedélyes hozzáállásun-
kat. Hiszen van egy mondás, hogy átlaga vagyunk azoknak, akikkel 
az időnk legnagyobb részét töltjük. Ez kicsit olyan, mintha nem önálló 
individuumok lennénk, értsük úgy, hogy ránk hatása másoknak ilyen.

Elkezdjük negyedéves témánkat az álmokról, az álmodásról és az al-
vásról. Érdekfeszítő, izgalmas terület rengeteg irányból körbejárva.

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

A média változik, és mi kezdtük el!

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

Alapító, tulajdonos, főszerkesztő

https://cspm.hu/
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A Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület (MME) arra hívja fel a figyelmet, hogy 
a költési időszak kezdete előtt, az év első három 
hónapjában lehet és kellene elvégezni azokat a 
természetvédelmi szempontból érzékeny mun-
kákat, amelyek áprilistól tilosak, mert veszélyt je-
lentenek az állatokra és a biológiai sokféleségre.

A tapasztalatok alapján a három leggyakoribb 
tevékenység, a fecskefészkek eltávolításának en-
gedélyeztetése, végrehajtása, a gólyafészkek biz-
tonságossá tétele, valamint bizonyos növények 
kivágása a nem megfelelő ütemezés miatt évről 
évre visszatérő természet- és állatvédelmi prob-
lémát okoz.

Épületfelújításokkor a tulajdonosok és a kivite-
lezők gyakran nincsenek tisztában azzal, hogy a 
védett fecskéket és denevéreket is érintő épület-
munkák engedélyeztetéskötelesek - az engedélyt 
a természetvédelmi hatóság jogosult kiadni -, és 
csak a szaporodási időszak szünetében, ősztől ta-
vaszig végezhetők el. Ezért hallani lakott fecske-
fészkek tömeges leveréséről nyaranta. A hatósági 
engedélyek kiállításakor különösen fontos lenne 
annak hangsúlyozása, hogy a fészkek eltávolítása 
után biztonságosan és hatékonyan kell megaka-
dályozni a fecskék visszaköltözését a munkálatok 
ideje alatt, továbbá ezek befejezését követően 
műfészkekkel kell pótolni a megsemmisülteket.

A madarak védelmét szolgáló és természetvédelmi szempontból is érzékeny feladatok elvég-
zését sürgetik a tél végén a természetvédők, akik kiemelik, hogy az év első három hónapja 
a legalkalmasabb arra, hogy ezeket a munkákat a lakosság, az önkormányzatok, valamint az 
illetékes állami szervek elvégezzék.

CZECZON

A madarak védelmében
cselekvést sürgetnek
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A természetvédelmi oltalom alatt álló sérült 
vagy áramütésveszélyes fehérgólya-fészkek biz-
tonságossá tételéhez a megyei kormányhivatalok 
csak a költési időszakon kívül, március 31-ig ad-
hatnak engedélyt, ezért ezek felderítése is az év 
első felében aktuális.

Mindezeken túl bizonyos fák és bokrok kivágá-
sa sok esetben indokolt és szükséges. A bel- és 
árvízkár megelőzését szolgáló hullámtértisztítás, 
az elektromos vezetékhálózatra felnövő fás szárú 
vegetáció eltávolítása, visszavágása, különösen 
tömeges nagyságrendben, jól tervezhető és üte-
mezhető az őszi-téli időszakra. Ezért érdemes és 
szükséges a természetvédelmi és állatvédelmi 
törvénybe ütköző munkákat a madarak költési 
időszaka előtt elvégezni.

„Ezért érdemes és szükséges a munkákat
a madarak költési időszaka előtt elvégezni.”
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CZECZON

A vakond lett az év emlőse

A több mint 120 éve védett vakondot választotta 2023-ban az év emlősének a Va-
donleső Program, amelyet az Agrárminisztérium (AM) és a Herman Ottó Intézet Non-
profit Kft. működtet a Magyar Természettudományi Múzeum közreműködésével.

A közönséges vakond (Talpa europaea) 
élete jelentős részét föld alatt tölti és mozgó 
férgekkel, csigákkal, rovarokkal és azok lár-
váival táplálkozik - olvasható a Herman Ottó 
Intézet Nonprofit Kft. közleményében.

Apró szemei, bőrredővel lezárható, fül-
kagyló nélküli fülnyílásai, hosszú, ormány-
szerű orra és feltűnő mellső ásólábai mind 
a speciális életmódhoz való alkalmazkodás 
jegyeit mutatják. A tömött, koromfekete 
bundájú, hengeres testű kisemlős rövid, há-
rom centiméteres farkával együtt is alig hosz-
szabb, mint egy szokványos golyóstoll.

A mozgékony állatkával ritkábban lehet 
találkozni, mint jelenlétének közvetett bi-
zonyítékaival, a vakondtúrásokkal, amelyek 
az akár 100 méternél is hosszabb, elágazó 
járatrendszeréből összegyűjtött talaj szaka-
szonként felszínre hozott kupacai.

Skandinávia és egyes mediterrán terüle-
tek kivételével a vakond egész Európában 
elterjedt, a mocsaras, köves, szikes területek 
és az intenzíven művelt szántók kivételével 
szinte minden élőhelyen megtalálható.

Mint írják, a kertekben megjelenő túrások 
olykor bosszúságot okozhatnak, de a vakon-
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dok nagyon hasznos állatok: fellazítják a talajt és 
több kártevő rovart elfogyasztanak.

A közleményben felidézik, hogy a földműve-
lésügyi miniszter 1901. évi egyik körrendelete a 
vakondot is - több más állattal együtt - természet-
védelmi oltalom alá helyezte, akkor még csak „a 
virágos, veteményes kertek és csemete ültetvé-

nyeken” kívüli területeken. A ma már teljes védett-
séget élvező rovarevő pénzben kifejezett termé-
szetvédelmi értéke 25 ezer forint. 

A természettel való együttélés során meg kell 
tanulnunk a többi élőlénynek, köztük a vakondok-
nak is életteret adni, megosztva kertjeinket a hasz-
nos kis állatokkal.

https://ujegyenloseg.hu/author/ue-zold-podcast/
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CZECZON

Az elszigetelt kis élőhelyfoltoknak 
fontos biodiverzitás-megőrző
szerepe van

Az Alföldön számos erdőssztyepp-folt és kun-
halom védi szigetként a hajdani élővilágot. Az 
ELKH szerint az ÖK Lendület Táj- és Természetvé-
delmi Ökológiai Kutatócsoportjának munkatársai 
a kutatás során e két erősen fragmentált - csak kis 
foltokban létező - élőhelytípust vizsgálták. 

A kiskunsági erdőssztyeppet száraz gyepek és 
a bennük álló kisebb erdőfoltok alkotják. Az er-
dők elsősorban nyárfákból állnak, a cserjeszintet 
galagonya- és borókabokrok alkotják, az ökoló-
gusok azonban ez alkalommal az élőhely gyepi 
összetevőire fókuszáltak. Emellett a kurgánokon 
vagy kunhalmokon található gyepeket is vizsgál-
ták. Ezek a sztyeppi népekhez kötődő ősi temet-

kezési helyek több ezer évesek, és főként az Al-
földön fordulnak elő nagy számban.

„Eurázsiában több százezer kurgán létezik, 
és mivel e dombok oldala meglehetősen mere-
dek, magasságuk pedig általában néhány méter, 
rendszerint alkalmatlanok voltak mezőgazdasági 
művelésre. Emiatt sokszor a mai napig őrzik az 
ősi gyepek flóráját és faunáját. Ma már mindkét 
vizsgált élőhely, az erdőssztyepp és a kurgánokat 
borító sztyeppvegetáció is csak viszonylag kis te-
rületen létezik hazánkban, és ezek adják az ere-
deti állat- és növényvilág egyik utolsó menedé-
két” - magyarázza Gallé Róbert, a kutatócsoport 
munkatársa, a tanulmány első szerzője.

Az Alföldön található erdőssztyepp-foltok és kunhalmok biodiverzitását vizsgálva az ELKH 
Ökológiai Kutatóközpontban (ÖK) munkatársai azt találták, hogy ezen elszigetelt elhelyezke-
désű élőhelyek természetvédelmi értéke kis méretük ellenére is kiemelkedő, többek között 
legalább százötven - részben ritkán látható, részben eddig teljesen ismeretlen - pókfajnak ad-
nak otthont. 
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https://www.myforest.hu/
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A kutatás fő kérdése az volt, hogy e kis élőhely-
foltok mennyire képesek megőrizni az ősi, kü-
lönleges élővilágot. A legtöbb esetben egészen 
speciális közösségek alakulnak ki e fragmentu-
mokban. Az erdőssztyeppek területén a nyár for-
ró, és a klímaváltozással csak egyre forróbb lesz, 
a tél viszont kifejezetten hideg, vagyis az évi és 
napi hőingás szélsőségesen nagy. E területek fa-
unája tehát az extremitásokhoz alkalmazkodott.

Ezen élőhelyeken - a kurgánokkal ellentétben 
- nem a mezőgazdasági művelés, sokkal inkább a 
faültetvények jelentik az emberi zavarás leggya-
koribb formáját. Nyugat felé haladva az eredeti 
erdőssztyepp helyét egyre inkább átveszik a te-
lepített nyár- és fenyőerdők, és ezek között egyre 
kisebb, ma már csak néhány hektáros foltokban 
található meg az eredeti élővilág.

„Azt vizsgáltuk, hogy a tájszerkezet hogyan hat 
ezen területek élővilágára. A tájszerkezetet befolyá-
solja az ültetett erdők kiterjedése, a szomszédos er-

dőssztyepp-foltok távolsága, illetve e foltok mérete, 
és mindez hatással van a fragmentumok biodiver-
zitás-megőrző képességére. Ezek az élőhelyek ter-
mészetvédelmi szempontból azért értékesek, mert 
egy részükön sohasem történt az életközösséget 
teljes egészében megszüntető beavatkozás, példá-
ul szántás” - ismertette Gallé Róbert.

Az ÖK kutatói vizsgálatukban harminc-har-
minc erdőssztyepp-foltot és kunhalmot válasz-
tottak ki, és felmérték, hogy milyen növények és 
ízeltlábúak, közöttük pókok, poloskák, méhek és 
darazsak élnek rajtuk. Az eredmények szerint a 
különböző élőlénycsoportok esetében más-más 
hatás érvényesül, máshogy reagálnak például a 
többféle élőhelyen is megtalálható generalista 
ízeltlábúak és a kizárólag e társulásokban előfor-
duló specialista fajok. 

A kutatók általános tapasztalata szerint mind-
két vizsgált élőhelytípusban nagy a fajgazdagság, 
a kis méretű erdőssztyepp-foltokban például akár 
150 pókfaj is él. Az egyik foltban olyan fajt is azo-
nosítottak, amelyet több mint száz évvel ezelőtt 
fedeztek fel, és azóta sem mutatták ki sehol, most 
viszont húsz egyedet is gyűjtöttek belőle. 

Annak ellenére, hogy a pókok meglehetősen 
jól ismert állatcsoportnak számítanak, a kutatók 
olyan fajt is találtak, amelyet eddig senki sem írt 
le. „Ezek a ritka, sőt ismeretlen fajok is azt jelzik, 
hogy sok mindent nem tudunk még ezekről az 
élőhelyekről, és szinte mindig találunk valamilyen 
meglepő eredményt. Sok itt élő faj csak az ázsiai 
sztyepprégióból ismert, hiszen Magyarországon 
található a sztyeppek nyugati határa” - tette hozzá 
Gallé Róbert.

Az eredmények azt bizonyították, hogy e kis 
méretű és meglehetősen elszigetelt elhelyezke-
désű élőhelyfoltok is jelentős biodiverzitást képe-
sek megőrizni, ezért e fragmentumokat kiemelt 
természetvédelmi értékekként kell kezelni. Haté-
kony védelmüket azonban hátráltatja, hogy ezek 
a foltok nagyon kicsik és szétszórtan találhatók, 
miközben e térségekben folyamatosan intenzív 
emberi hatás éri őket. A megőrzésükhöz a lehető 
legkisebb mértékűre kellene csökkenteni az em-
beri beavatkozást.
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Szeméthegyeket hagynak maguk után az áradó folyók Szerbiában, Bosznia-Hercegoviná-
ban, Koszovóban és Montenegróban. Kimosták az illegális szemétlerakókat.

A beszámoló szerint az áradások a térség 
jelentős részén gondokat okoztak, ám azon fe-
lül, hogy utakat, házakat földeket árasztottak 
el a vizek, felszínre hozták azt a több tonnányi 
szemetet is, amely rendszeresen a folyókba, 
vagy a folyók menti illegális hulladéklerakók-
ba kerül a Nyugat-Balkán országaiban.

Az Albánia, Montenegró, Szerbia és Bosz-
nia-Hercegovina területén áthaladó Lim folyó, 
a Drina jobb oldali mellékfolyója rendszeresen 
„úszó szemétteleppé” változik - hangzott el az 
RTS beszámolójában. A délnyugat-szerbiai Pri-
bojnál található gátnál naponta akár 25 teherau-
tónyi szemetet is kihalásznak. 

Nemcsak a térség, de a világ tévécsatornái is 
felvételeket közöltek a napokban a Drina folyó 
kelet-boszniai szakaszáról, ahol a világörökség 
részét képező hídjáról ismert Visegrad is fekszik. 
Ám a híd - amelyről Ivo Andric irodalmi Nobel-dí-
jat érő regénye, a Híd a Drinán is szól - most 
nem a szépsége miatt került be a híradásokba. 
A légi felvételek tanúsága szerint a festői folyó-
szakaszon a napokban csak hulladékot látni, az 
ár műanyagpalackokat, autógumikat, hordókat, 
háztartási gépeket, köztük hűtőszekrényeket is a 
felszínre hozott. Szakértők szerint mintegy tízezer 
köbméter szemét halmozódott itt fel, amelynek 
eltakarítása akár fél évet is igénybe vehet. 

A dél-szerbiai Novi Pazarnál az áradás két em-
bert sodort el, egyik holtestét már megtalálták, a 
másik férfi keresése még folyik.

Szeméthegyeket sodornak
magukkal az áradó folyók

CZECZON
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Legfontosabb fogyasztáscsökkentő tippek 

Általános dolgok, tanulságok

Ha életünk egy területén elkezdünk tudatosak 
lenni, az magával vonzza, hogy a többi területen is jó 
irányba változunk.

Fontos a gyakori számlaellenőrzés, hiszen így ki-
szűrhető azonnal, ha hirtelen megnő a fogyasztás, és 
el lehet gondolkodni rajta, mi az ami, akár észrevétle-
nül, de megváltozott.

Az óraleolvasást tudatosan végezzük - ne csak néz-
zük a számokat, gondoljuk is át!

Fordítsunk több figyelmet a karbantartásokra (por-
talanítás, vízkőtlenítés), és igyekezzünk kitartani akkor 
is, ha a szakemberek a régi gép karbantartása helyett 
inkább új berendezés vásárlására biztatnak.

Sokat segít, ha könnyűvé tesszük a takarékos meg-
oldásokat és kényelmetlenné a pazarlót (ld. beállni ko-
csival a kertbe, kapunyitogatással kényelmetlenné ten-
ni az autós elindulást.)

Érdemes feszegetni a határainkat, először csak rö-
videbb időre.

Mindig van hova fejlődni.

Fűtés

Ne  fűtsük  a la-
kást, vagy annak 
minden helyiségét, 
ha nem kell.

Fo k o z a t o s a n 
csökkentsük a  la-
kás átlaghőmérsék-
letét. Az 1-2 fokos 
hőmérsékletcsökkentést meg lehet szokni!

Biztos, hogy sehol nem takarja bútor a radiátort? 
Ellenőrizzük!

A komfortérzet növelése érdekében tárjuk fel 
és szüntessük meg  a huzatos helyeket; használjunk 
szőnyegeket a hideg padlóburkolaton.

Fürdőszoba

Állítsuk lejjebb a bojler hőfokát.
Gondoljuk át és reformáljuk meg a mosást:

- Fogyasztásmérővel keressük meg a 
legkevesebb energiát (és vizet) fogyasztó
mosási programot.

Energiamegtakarítás viselkedésváltozással - 
működik?

Az E.ON EnergiaKözösségek háztartási energia-
takarékossági verseny közösségei megmutatták - és 
havonta mért és követett fogyasztási adatokkal bi-
zonyították - hogy egyszerű életmódbeli változ-
tatásokkal a háztartások átlagosan 7–10%-os, 
sőt, esetenként akár 25%-os energiamegtaka-
rítást képesek elérni, anélkül, hogy csorbulna az 
életminőségük.

Nem túlzás tehát azt állítani, hogy az ország vég-
ső energiafogyasztásának egyharmadáért felelős 
magyar háztartásoknak jelentős szerepe van az or-
szág karbon-lábnyomának csökkentésében és az 
éghajlat-politikai célok elérésében.   

Lehet viselkedésváltozással (is) megtakarítani? - 
Kiderül az E.ON EnergiaKözösségek közösségi 
energiamegtakarítási program 2020/21-es évadá-
nak eredményeiből!

A verseny eredményei, tapasztalatai: A magyar-
országi háztartások akár 25%-kal csökkenthetik 
energiafogyasztásukat szokásaik megváltoztatásá-
val és közösségi támogatással.

A verseny nyertes közösségeinek beszámolói:

2020/21-es évad  Edu, Bolygóvédők,  Ener-
Göd közösségek

2019/20-as évad:  Bolygóvédők,  Életet a Föld-
nek, ENJO közösségek

Győztes energiatakarékos tippek a 2020/2021-
es évadból

RÖVID HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK

https://youtu.be/Mh8xI00CMY0
https://eusew-2021.prezly.com/a-magyarorszagi-haztartasok-akar-25-kal-csokkenthetik-energiafogyasztasukat-szokasaik-megvaltoztatasaval-es-kozossegi-tamogatassal
https://youtu.be/qAL1cegFoT4
https://youtu.be/qAL1cegFoT4
https://youtu.be/GDBc_bNkhQc
https://youtu.be/GDBc_bNkhQc
https://mailchi.mp/98cc8b37f0a0/ek2021_jun18
https://mailchi.mp/98cc8b37f0a0/ek2021_jun18
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Mivel csökken leginkább a lábnyomunk? 
Lehetőségek haladóknak

A gyakorlott energiamegtakarítóknak és kibo-
csátáscsökkentőknek is adhat ötletet az EU Más-
félfokos Életmód projekt nemzetközi kutatócso-
portja által összeállított, a másfélfokos életmód 
megvalósítását elősegítő 50 életmód lehető-
ség  listája. Az életmód lehetőségek  megvalósí-
tásával bárki hatékonyan csökkentheti saját kar-
bon-lábnyomát a klímaválság mérséklése, és így 
a Párizsi Megállapodás 1,5 fokos céljának elérése 
érdekében.

Ahogy az E.ON EnergiaKözösségek program 
egyik sikeres közössége is megállapította: „A la-
kás/ház típusa és mérete - azaz lényegében az erő-
forrásokon való osztozás - nagymértékben befo-
lyásolja a megtakarítás mértékét.” (EnergiaKörTér 
közösség, 2021/22-es évad). Ezért a következő két 
életmód lehetőség különös figyelmet érdemel:

Közös(en) bérelt lakásba költözünk -  Ha ki-
sebb az egy főre jutó életterünk, hatékonyabb le-
het a fűtés és  áramhasználat, és csökken az ener-
giafogyasztáshoz köthető kibocsátásunk.

Lemondunk az igényeinken felüli lakóterület-
ről - Ha házunk egy részét kiadjuk, kisebb házba

költözünk vagy csak egy lakást tartunk fenn és 
nem többet, azzal csökken a személyes élette-
rünk, csökken az egy főre eső energiafelhaszná-
lásunk és a kibocsátásunk is.

Az összes lehetőség egy pdf dokumentumban 
megtekinthető itt.

A másfélfokos életmódról és az életmód le-
hetőségekről magyar nyelvű előadás nézhető és 
hallgatható itt.

Aki pedig szeretné ellenőrizni, hogy jelenleg 
mely életmód lehetőségeket  alkalmazza már, il-
letve melyeket tervezi megvalósítani, és melye-
ket nem tudja egyelőre megvalósítani, itt talál 
egy online ellenőrző listát.

RÖVID HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK

- Mossunk kevesebbet (csak azt, ami tényleg
koszos). 
- Az enyhe szennyeződést, kisebb foltokat
elég, ha csak kiöblítjük fürdés után a
fürdővízben.
- A centrifuga fordulatszámát vegyük lejjebb.

Csökkentsük a melegvízfogyasztást rövidebb és 
kevesebb zuhanyzással. 

Konyha

A hosszú ideig tartó főzési módok helyett inkább 
pirítsunk, pároljunk rövid idő alatt.

Változtassunk az  étrendünkön (kevesebb hús/ve-
gánság).

Elektromos eszközök

Derítsük ki, mely eszközök nálunk a nagyfogyasztók!
A fogyasztásmérővel sok mindenre fény derül-

het!  Megmutatja például, hogy az energiatakarékos 
mosási/mosogatási programok tényleg a legkedve-
zőbbek-e, ahogy azt is, hogy a hajszárító 3. fokozata a 
négyszeresét, a 2. fokozata kétszeresét is fogyaszthatja 
az 1.-nek!

Mellőzzük bizonyos berendezések használatát (szá-
rítógép, fagyasztó, kenyérpirító, mikró, hajszárító).

Próbáljuk meg elhagyni az energiaigényesebb ház-
tartási gyakorlatokat, ld. magas hőfokon mosás, vasa-
lás. A korábban maguktól értetődő dolgok is elhagy-
hatók, és nem hiányoznak utána!

Az elektromos eszközök, gépek rendszeres karban-
tartása ne maradjon el!

Egyéb

Gyűjtsük a szürke vizet (fürdő-, zuhany-, mosóvíz) 
és újra felhasználjuk öntözésre, ruhaáztatásra, WC-öb-
lítésre stb..

Gyűjtsük és hasznosítsuk az esővizet is.

https://masfelfokoseletmod.hu/
https://masfelfokoseletmod.hu/
https://kislabnyom.us19.list-manage.com/track/click?u=c54b5d32927d8329c4bd204a0&id=149441a2e4&e=c679c2bc44
https://youtu.be/bgCOS6gkUT0
https://youtu.be/bgCOS6gkUT0
https://www.surveymonkey.com/r/Masfelfokos_lehetosegek_listaja
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Több mint egymillióan 
a cápauszony-kereskedelem ellen
Több mint 1,1 millió érvényes aláírás gyűlt össze a cápauszony-kereskedelem betiltásáért 
indított európai polgári kezdeményezéshez, így az Európai Bizottság elé kerül az ügy. 

A brüsszeli testület szerdai közleménye szerint 
az elkövetkező hetekben találkoznak a kezdemé-
nyezés szervezőivel, hogy részletesen megvitas-
sák a témát, és nyilvános meghallgatást is tarta-
nak az Európai Parlamentben. A bizottságnak 
július 11-ig kell hivatalos választ adnia arra, hogy 
javasol-e bármilyen jogalkotást vagy más intézke-
dést az ügyben.

A Stop Finning - Stop the Trade (A cá-
pauszony-leválasztás és -kereskedelem meg-
állítása) elnevezésű polgári kezdeményezést 
2020. január 2-ai hatállyal vette nyilvántartásba 
az Európai Bizottság. A 2020. január 31-én indult 
aláírásgyűjtésre eredetileg 12 hónap állt volna 
rendelkezésére, de határidejét végül a korona-
vírus-járvány miatt 2022. január 31-éig meghosz-
szabbították. Ez idő alatt összesen 1 119 996 ér-
vényes szavazat gyűlt össze.

A cápauszony-leválasztás az a művelet, amikor 
a cápa uszonyát levágják, testét pedig visszadob-
ják az óceánba. A cápák megcsonkítása hatalmas 
károkat okoz a tengeri ökoszisztémában, évente 
nagyjából 73-100 millió cápát ölnek meg így.

A petíció kezdeményezői szerint annak ellené-
re, hogy a cápauszony levágása tiltott gyakorlat 
az unióban, az EU a világ egyik legnagyobb cá-

pauszony-exportőrének és a globális uszonyke-
reskedelem fontos árutovábbítási központjának 
számít, többek között azért, mert ritkák a tengeri 
ellenőrzések. A kezdeményezéssel azt szeretnék 
elérni, hogy betiltsák a cápákról leválasztott uszo-
nyok uniós importját, exportját és az EU területén 
való átvitelét is.

Az európai polgári kezdeményezés jogintéz-
ménye lehetővé teszi, hogy az Európai Unió ál-
lampolgárai közvetlenül felkérjék az Európai Bi-
zottságot, terjesszen elő jogalkotási javaslatot a 
hatáskörébe tartozó területen. A polgári kezde-
ményezést a 27 uniós tagország közül legalább 
hétből származó, legkevesebb egymillió uniós 
polgárnak kell aláírásával támogatnia. A hét tag-
állam mindegyikében össze kell gyűjteni az adott 
országra vonatkozó minimálisan szükséges szá-
mú aláírást. 

A cápauszony-kereskedelem elleni petíció 
a nyolcadik európai polgári kezdeményezés, 
amelynél sikerült összegyűjteni a szükséges egy-
millió aláírást. A kezdeményezést mind a 27 tag-
országból támogatták. Az aláírások több mint 40 
százaléka Németországból származik, Magyaror-
szágon 21 715 érvényes aláírás gyűlt össze a 
kezdeményezés támogatására.
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Az ELTE PPK Ember-Környezet Tranzakció Inté-
zete által 2022-ben végzett kutatás szerint a ma-
gyar társadalom 94,8 százaléka szeretné környe-
zettudatosabbá tenni az életét a következő egy 
évben. A hét beavatkozási pont közül, amelyeken 
változtatnának az emberek, kimagaslóan az első 
helyen végzett az energiatakarékosság (kevesebb 
áram, gáz, víz használata) - írta Varga Attila pszi-
chológus, az intézet munkatársa kedden a Másfél-
fok - Éghajlatváltozás közérthetően című szakpor-
tálon közzétett cikkében.

Az összegzés szerint a különböző beavatkozási 
pontokat vizsgálva a felmérés jelentős eltéréseket 
mutat regionálisan: leginkább a közép-magyar-
országi válaszadók tervezték csökkenteni az ener-
giafogyasztásukat, legkevésbé pedig az észak-ma-
gyarországi válaszadók törekedtek erre. Mint Varga 
Attila rámutatott, az ország legszegényebb régió-
jában élőknek valószínűleg már korábban is sokkal 
kevesebb módjuk volt az energiapazarlásra.

A második és harmadik helyen a hulladékcsök-
kentés és a meghibásodott „dolgok” megjavítása 

áll. A lista utolsó helyén szerepel holtversenyben 
a környezetbarátabb ruházkodás és a kevesebb 
állati eredetű táplálék fogyasztása. Ezeken a terü-
leteken a lakosság csaknem egyötöde tervezi kör-
nyezetkímélőbbé tenni az életét.

A felmérés nemekre bontva is eltéréseket mu-
tat: míg a férfiak jóval nehezebbnek tartják a kör-
nyezetbarát ruházkodás megvalósítását, addig a 
nők könnyebbnek, és ennek megfelelően többen 
is akarnak cselekedni ezen a területen a közeljö-

vőben. 

Mint az összegzésben ol-
vasható, a kutatásban feltárt 
régiós különbségek felhív-
ják a figyelmet arra, hogy az 
energiatakarékosság lehető-
sége nagymértékben függ a 
társadalmi helyzettől.

„Fontos leszögezni, hogy 
az energiafogyasztás csök-
kentése semmiképp nem 
mehet az emberi egészség 

rovására, ezért az energiaárrobbanás közepette is 
társadalmi szolidaritási feladat annak biztosítása, 
hogy mindenki tudjon télen fűteni, és ezt lehetőleg 
a legkevésbé környezetszennyező módon tegye” - 
jegyezte meg írásában Varga Attila.

A teljes cikk a 
https://masfelfok.hu/2023/01/17/energiataka-

rekossag-husfogyasztas-ruhazkodas-magyar-tar-
sadalom-kornyezetvedelem-elte-ppk 

linken olvasható.

CZECZONCZECZON

Az energiatakarékosságra inkább, 
a húsfogyasztás csökkentésére
kevésbé nyitott a magyar társadalom 

Csaknem az egész magyar társadalom szeretne környezetbarátabb módon élni a következő 
egy évben, a húsevés csökkentésére viszont nincs akkora nyitottság - derült ki az ELTE Pedagó-
giai és Pszichológiai Karának (PPK) reprezentatív felmérésen alapuló kutatásából. 

https://masfelfok.hu/2023/01/17/energiatakarekossag-husfogyasztas-ruhazkodas-magyar-tarsadalom-kornyezetvedelem-elte-ppk
https://masfelfok.hu/2023/01/17/energiatakarekossag-husfogyasztas-ruhazkodas-magyar-tarsadalom-kornyezetvedelem-elte-ppk
https://masfelfok.hu/2023/01/17/energiatakarekossag-husfogyasztas-ruhazkodas-magyar-tarsadalom-kornyezetvedelem-elte-ppk
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Az egyre hatékonyabb éghajlati modellek és 
a történelmi megfigyelések segítségével a tudó-
sok ma már pontosabban és gyorsabban tudják 
felmérni a globális felmelegedés egyes kataszt-
rófákra gyakorolt hatását.

A tavalyi, Nigériában, Nigerben és Csádban 
pusztító árvizeket okozó esőzések valószínűségét 
az éghajlati válság például mintegy nyolcvanszo-
rosára növelte.

Herring figyelmeztetett, hogy a jelenleg ta-
pasztalható hőmérsékleti értékek sokszor jóval 
meghaladnak minden modern történelmi nor-
mát, és az emberiséget egy új, veszélyes állapot-
ba taszítják.

A 2021 októberében Dél-Koreában tapasztalt 
hőhullám például annyira drasztikus volt, hogy 
normál esetben olyan eseménynek számítana, 
amely 6250 évente egyszer fordul csak elő. Azon-
ban az éghajlati modellek előrejelzése alapján 
2060-ra ez lesz az új normális Dél-Koreában, ha 
nem csökkentjük radikálisan a bolygó éghajlatát 
felmelegítő gázok kibocsátását.

A klímaváltozás fokozta
a szélsőséges időjárási
események kockázatát

Friss tanulmányok szerint a klímaváltozás je-
lentősen fokozta a szélsőséges időjárási ese-
mények kockázatát szerte a világon az elmúlt 
két évben.

A szélsőséges időjárási események elemzé-
séből kiderült, hogy a globális felmelegedés sok 
esetben a fosszilis energiahordo-
zók kora előtt elképzelhetetlen 
mértékig fokozta a 2021-ben és 
2022-ben tapasztalt extremitá-
sok súlyosságát.

„Ezeknek az eseményeknek a 
szélsőséges természete nagyon 
riasztó” - mutatott rá Stephanie 
Herring, az amerikai Nemzeti 
Óceán- és Légkörkutatási Hivatal 
(NOAA) munkatársa. „Ki kell de-
rítenünk, mindez azt jelzi-e, hogy 
az éghajlat a vártnál gyorsabb 
mértékben melegszik”.

A kaliforniai és a nevadai aszályok kockázata 
hatszorosára nőtt a globális felmelegedés és a 
2020 októberétől 2021 szeptemberéig tartó erős 
La Nina légköri jelenség miatt, míg az Egyesült Ki-
rályság egyes részeit 2021 májusában elárasztó 
heves esőzések valószínűsége másfélszeresére 
emelkedett.

A 2021 februárjában Kínán végigsöprő for-
róságot négyszer-hússzor valószínűbbé tette az 
emberi tevékenység által okozott globális fel-
melegedés, míg napjainkban ötven százalékkal 
nagyobb egy olyan pusztító szárazság kockázata, 
mint a 2021-es iráni aszály. A 2021-es dél-afrikai 
erdőtűz is részben az éghajlatváltozás számlájára 
írható, és bekövetkezésének esélye 90 százalék-
kal nőtt attól, hogy hatalmas mennyiségben ke-
rültek a légkörbe az üvegházhatást fokozó gázok.

CZECZON
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CZECZON

Az óceánok nyelik el a kibocsátott üvegház-
hatású gázok többlethőjét. Az 1958-ban indult 
rendszeres mérések az óceáni vízhőmérséklet 
folyamatos emelkedését mutatják, mely 1990 
után felgyorsult.

Az óceánok felszíni vízhőmérséklete jelen-
tősen befolyásolja a világ időjárását. Ha az óce-
ánok melegebbek, az felerősíti a szélsőséges 
időjárási jelenségeket, ezek intenzívebb hurri-
kánokat okoznak, a levegőt nedvesebbé teszik, 
ami heves esőzéseket, áradásokat hoz. A víz a 
melegedéssel kitágul, emeli a tengerszintet, ve-
szélyezteti a parti településeket.

Ha a végleges adatokat összegyűjtik, a 2022-
es év várhatóan a negyedik vagy az ötödik leg-
melegebb lesz a levegő hőmérsékletét tekintve. 
Tavaly sorban a harmadszor jelentkezett a La 

Nina, a Csendes-óceán feletti légköri jelenség 
hűvösebb szakasza, mely a globális időjárást be-
folyásolja. Ha visszatér az El Nino, az a hőmér-
séklet emelkedésével fog járni.

Az óceánok hőmérsékletéről elemzést készítő 
nemzetközi kutatócsoport arra következtetett, 
hogy a Föld energia- és vízkörforgását az emberi 
tevékenységből származó üvegházhatású gázok 
kibocsátása alapvetően megváltoztatta, ezzel 
mindent átható változást okozott a globális klí-
marendszerben.

John Abraham, a minnesotai St. Thomas 
Egyetem munkatársa, a kutatócsoport tagja el-
mondta: az óceánok felmelegedése egyre szél-
sőségesebb időjáráshoz vezet, ennek rettenetes 
következményei vannak az egész világon.

Az óceánok vize 2022-ben volt a legmelegebb a rendszeres mérések 
1958-as kezdete óta. Tavaly az óceánok nagyjából 10 zettajoule-lal (ZJ) 
több hőt nyeltek el, mint tavalyelőtt, ez akkora mennyiség, mintha a 
Föld összes lakója minden egyes napon, egész nap negyven hajszárítót 
tartana bekapcsolva.

 Az óceánok vize
   tavaly volt a legmelegebb
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Michael Mann, a Pennsylvaniai Egyetem pro-
fesszora - szintén a kutatócsoport tagja - hozzá-
tette, hogy elemzésük az óceánokban egyre mé-
lyebben elhelyezkedő meleg vízű rétegeket tárt 
fel, ami a hurrikánok erősödéséhez vezet, mivel 
a szél már nem tudja felkavarni az alsóbb, hide-
gebb vízrétegeket, melyek a vihar erősödését 
gátolnák.

Az Advances in Atmospheric Sciences című 
szaklap aktuális számában közölt elemzés szer-
te az óceánokban számos műszer által rögzített 
adatokat, valamint kínai és amerikai kutatócso-
portok analíziseit használta fel, hogy kiszámítsa 
az óceánok felső 2000 méterének hőtartalmát. 
Itt zajlik a felmelegedés leglényegesebb része.

Tavaly az óceánok nagyjából 10 zettajoule-lal 
(ZJ) több hőt nyeltek el, mint tavalyelőtt, ez ak-
kora mennyiség, mintha a Föld összes lakója 
minden egyes napon, egész nap negyven haj-
szárítót tartana bekapcsolva.

Októberben a ENSZ Meteorológiai Világszer-
vezete (WMO) jelentette, hogy a rekordot ért el 
a főbb üvegházhatású gázok - szén-dioxid, me-
tán és dinitrogén-oxid - légköri koncentrációja. A 
WMO vezetője, Petteri Taalas ekkor azt mondta, 
„rossz irányba haladunk”.
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1960-ban David Latimer kíváncsi lett, és úgy döntött, hogy egy üvegpalackba pókfű hajtást vet. 
Soha nem gondolta volna, hogy egy gyönyörű esettanulmány lesz belőle egy önfenntartó lezárt 
ökoszisztémáról, amelyet „a világ legrégebbi floráriumának” neveznek. 

Valójában ennyi év után David lezárt palackos 
kertje még mindig virágzik és robusztus, annak 
ellenére, hogy 1972 óta nem öntözte. David 
még 1960-ban telepítette a terráriumot úgy, 
hogy másfél deciliter vizet és némi komposztot 
helyezett a 40 literes palackba. Utána dróttal le-
eresztette a pókfű hajtását. Végül lezárta és egy 
napsütéses sarokba tette. 

Hagyta, hogy az anyatermészet a fotoszinté-
zis révén tegye a dolgát. A fotoszintézis a növé-
nyeken keresztül nedvességet és oxigént juttat 
a levegőbe. Ezután a páratartalom növekszik és 
elkezd visszacsapódni a növényekre. A levelek 

A világ legrégebbi floráriuma 
53 év alatt csak egyszer öntözték

is lehullanak és rothadnak, szén-dioxidot termel-
ve, amelyre a növényeknek szüksége van a táp-
lálkozáshoz. Ez egy gyönyörű példa arra, hogy a 
természet hogyan tudja fenntartani magát. Lari-
mer 1972-ben kinyitotta a palackot, hogy meg-
locsolja a növényt. De azóta is zárva van friss víz 
és levegő nélkül. Ez azért lehetséges, mert a kert 
a nap fényével (fotoszintézis) létrehozza saját 
ökoszisztémáját, amely önellátó. 

„2 méterre van az ablaktól, így egy kis napfény 
éri. A fény felé nő, ezért időnként megfordítom, 
így egyenletesen tud fejlődni. Soha nem met-
szettem; úgy tűnik, hogy a palack határáig nőtt.” 

CZECZON
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David a Daily Mailnek számolt be. A lezárt kert 
27 éve ugyanazon a helyen van Latimer otthoná-
ban, és a Surrey állambeli Cranleigh-ben talál-
ható. Először Chris Beardshaw mutatta be a BBC 
egyik rádiócsatornáján. Chris nemcsak műsor-
vezető, hanem kerttervező is. Úgy érezte, David 
lezárt kertje valóban az élet tökéletes körforgása 
és nagyszerű példája a növények újrahasznosító 
képességének. 

A palackkert úgy működik, hogy önfenntartó 
ökoszisztémát hoz létre a növények fotoszintézi-
sén és a tápanyagok újrahasznosításán keresztül. 
A fény az egyetlen külső energiaforrás, amelyre 
szükség van. Energiát biztosít a táplálékhoz és 
a növekedéshez. A fény a levelekre világít és a 
fehérjetartalmú klorofillok (zöld színű pigment) 
veszik fel. A növény a fény egy részét ATP-ként 
(adenozin-trifoszfát) tárolja energiaként. A fenn-
maradó mennyiséget a növény a gyökerekben 
használja fel, hogy megszabaduljon az elektro-
noktól a vízből. Az elektronok ezután szabadon 
bocsáthatnak ki oxigént azáltal, hogy a szén-dioxi-
dot kémiai reakciók révén szénhidrátokká alakít-
ják. Az ökoszisztéma sejtlégzést alkalmaz a szer-
ves anyagok, például a levelek lebontására. Ezt 
a baktériumok végzik, amelyek felszívják a hulla-

dék oxigént, és szén-dioxidot szabadítanak fel, 
amely elősegíti a növény növekedését. A növény 
egy hasonló sejtlégzési folyamatot is alkalmaz 
a tárolt tápanyagok lebontására, amikor nincs 
napfény (éjszaka). A víz körforgása a növényi 
gyökerekbe szívódik fel, majd a levegőbe kerül, 
majd kondenzálódik a cserepes keverékben. Új 
ciklus kezdődik, 
amely újra és 
újra megismét-
lődik. 

Sokan szkep-
tikusak a hasz-
nosságát ille-
tően, például 
Bob Flowerdew 
(biokertész) azt 
gondolja, hogy: 
„Csodálatos, de nekem nem, köszönöm. nem 
látom a lényeget. Nem érzem az illatát, nem 
tudom megenni.” Döbbenetes módon David 
Latimer is így érez. Azt mondta, hogy a lezárt 
palackoskert elég unalmas. Valójában nem sok 
mindenre jó, de érdekli, meddig bírja. Azt ter-
vezi, hogy továbbadja a gyerekeinek. Ha nem 
érdekli őket, akkor továbbítják a londoni Királyi 
Kertészeti Társasághoz. 

forrás: https://biologicperformance.com

Egyébként a NASA ugyanazt a 
módszert használja, hogy növé-
nyeket vigyen az űrbe. „A növé-
nyek nagyon jó gáztisztítóként 
működnek, kivonják a szennyező 
anyagokat a levegőből, így egy 
űrállomás hatékonyan képes ön-
fenntartóvá válni” 
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VERES MÓNIKA

ÖNFENNTARTÓ KONYHAKERT 
10 TIPPEL, 
A PERMAKULTÚRA SZELLEMÉBEN

10tipp
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Sokan vágynak saját zöldségeskertre. A saját termény egészséges, friss, a siker izgalmas.
Egyre többen gondolkodnak a családi önfenntartó gazdálkodás bizonyos formáin a dráguló, 

időnként elérhetetlen élelmiszerek, a vegyszerek elkerülése és a bizonytalanság miatt.
A munkálatokra szánható idő és energia hiánya viszont állandó probléma. Gyakran egy ré-

gebbi sikertelen próbálkozás veheti el az ember kedvét, amikor elgazosodott, kiszáradt, vagy 
alig hozott termést a konyhakert, amelybe egyébként a lehető legtöbb időt és energiát igye-
kezett belefektetni. Kipróbált és ma is alkalmazott tanácsaimmal egy új szemléletben teljesen 
más oldalról is meg lehet közelíteni a termesztést. E néhány tipp alapját tanulmányaim, gyakor-
lati könyvek és saját tapasztalataim képezik.

Zöldség-dísznövény szakos kertészmérnök-
ként a saját udvaromon a ma hagyományosnak 
tartott termesztési eljárások helyett a vegyszer-
mentes módszereket tartom egyedüli célirány-
nak az egészségünk és a természet megóvása 
érdekében. A talaj természetes tápanyag után-
pótlását megteremtve, a gyors kiszáradást meg-
akadályozva egy alapjaiban stabil és termékeny 
közeg alakul ki, mely a legjobban tudja támogat-
ni növekvő zöldségeinket abban, hogy egész-
ségesek, kórokozóktól és kártevőktől mentesek 
legyenek, bőséges termésmennyiséget adjanak.

Azokat a megoldásokat alkalmazom, amelyek 
természetközeliek és melyek által senki sincs ki-
zsákmányolva, vagy károsítva. Otthonomban 
csak bio termesztést alkalmazok.

ÖNFENNTARTÓ, ÜDE ZÖLD OÁZIS,
VEGYSZERMENTESEN

Hibátlan volt az első permakultúra ihlette 
konyhakertünk. Kísérletnek indult, hiszen akkor 
költöztünk kertes házba és nem ismertük még a 
hely adottságait, a talajviszonyokat. A terület nem 
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volt nagyobb 3 x 6 méternél. A kis helyet minél 
jobban ki szerettem volna használni, így a szoká-
sosnál közelebbi sorokat alakítottam ki egymás 
mellett. Pár hét múlva a növények lombjai össze-
értek és egy rendkívül kedvező mikroklíma alakult 
ki. A talaj takarást ekkor vágott fű és az eltávolított 
gyomok adták.

Egészséges, erős növények termettek, melyek 
fenntartására ráadásul alig kellett időt fordítani!

A növények ügyesen fejlődtek a közreműkö-
désünk nélkül, akárcsak a természetben.

Csodás dolog a saját termesztésű, jó ízű, bio, 
egészséges és hibátlan spenótot, patisszont, ré-
pát, céklát, fűszereket a családi asztalra tenni! 
Rendkívül hamar, már az egyelés során tudtam 
apró zöldségeket szedni. Ennek a módszernek az 
előnyeiről a lenti pontoknál még írok.

INSPIRÁLÓ TERMÉSZET

A permakultúra a természetben zajló öko-
lógiai folyamatok utánzásán alapuló kialakítás, 
mely fenntarthatóságot jelent. Ez egy rendkívül 
naturális szemlélet, a részt vevő élőlények egy-
másra való pozitív hatásaira épül. Amikor kialakul 
a kis területünk természetes egysége, termékeny 
talajunk, egészséges terményeink lesznek és ker-
tünk életébe nekünk csak néhány pillanatra kell 
beleszólnunk. Képzelj el egy erdőt!

Az első néhány év után a talaj porhanyóssá, 
tápanyagdússá, könnyen kezelhetővé válik és 
ezután mérföldekkel könnyebb lesz rajta a ter-
mesztés. Nem kell és nem is ajánlott talajmoz-
gatást végezni, csupán magvetéskor húzzunk 
kis barázdákat a puha földbe! Megszűnik az 
idő -és fizikai munka igényes termesztés, sok-
kal nagyobb kedvvel tervezed meg a legköze-
lebbi évet. Nőként, vagy kisgyermekkel pedig 
könnyedén tudsz termelni, nehéz fizikai mun-
kák, ásás, kapálás, komposztterítés nélkül.

10 EGYSZERŰ TIPP, MELLYEL MINDEN ÉVBEN 
SIKEREID LESZNEK

1. Mit tegyünk télen? Nem tudom ti hogyan 
érzitek, de én a szilveszter utáni első napon már a 
tavaszra készülök. A január, február tökéletes egy 
kis tervezéshez. Gondoljuk át a terület méretét, 
zöldségfajtákat, a szükséges vetőmag mennyisé-
geket, talajjavító és mulcsozó termékeket.

2. Milyen a talajunk?
Homoktalaj: pergős, szemcséire hullik, a szél el-

fújja, a víz átfolyik rajta. Tápanyagban szegény, ha-
mar felmelegszik és lehűl. Termékennyé tehetjük 
agyaggal, vályogos komposzttal, mulcsozással.

Vályogtalaj: nem porlik, morzsálódik. A legjobb 
minőségű talaj, humuszban gazdag, a mulcsozás-
sal gazdagíthatjuk, nincs más dolgunk vele.

Agyagos talaj: nedves állapotában ragacsos, 
gyúrmázható, szárazon rögökké alakul. A vizet és 
a levegőt alig engedi át. Megmunkálása nehéz, 
homok és komposzt hozzákeverésével és folya-
matos mulcsozással feljavítható.

Tőzeges talaj: könnyű, puha, szivacsra emlé-
keztető. Tápanyagot alig tartalmaz. Vályog, kom-
poszt, homok hozzáadásával és folyamatos mul-
csozással jó termőfölddé válik.

 
3. Alkalmazzunk kis tőtávolságot! A sorok 

egymáshoz közel történő bevetésével (20-30 cm) 
számos kedvező hatást figyelhetünk meg: a nö-
vények hamar záródnak, a talaj takarásba kerül. 
A talajnedvesség (eső és a reggeli pára) megma-
rad, a növény lombja alatti szinten nyirkos lesz, 
így öntözni alig kell. Nem szárad ki, nyáron nem 
melegedik túl. Esőzéskor nem tömörödik és cse-
repesedik, nem szükséges kapálni. Cserepesen a 
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víz szétfolyna rajta és nem jutna le a gyökerekhez. 
A gyomok a takarás és fényhiány miatt nem tud-
nak kinőni.

4. Mulcsozással alapozzuk meg a sikert! 
Az erdőben lehullott levelekhez hasonlóan a 
szerves mulcs sorok közé szórásával tápanyag-
ban gazdag, könnyen kezelhető, porhanyós, az 
évek során egyre termékenyebb talajunk lesz. A 
mulcs gyarapítja a humuszt, helyben komposzttá 
alakul, nem kell szállítanunk és kiszórnunk. Meg-
tartja a talaj víztartalmát, jóval kevesebbszer kell 
öntözni. Véd a napsütéstől és takarásával meg-
akadályozza a gyomok növését. Semmilyen talaj-
munkára nem lesz szükség! Se kapálásra, se ge-
reblyézésre, se gyomlálásra! Termésünk tisztább 
marad, ez a földre hajlóaknál hasznos lehet, pl. a 
szamócánál. Mulcs lehet friss vagy száraz növényi 
maradvány (szalma, lucerna, fű, levelek stb).

5. Szomszédi viszonyokra is ügyeljünk! A 
növények akadályozhatják vagy támogathatják 
egymás fejlődését. Illatanyagaik lehetnek von-
zóak vagy taszítóak. A termények közé ültetett 
fűszer -és gyógynövények (levendula, zsálya, me-
télőpetrezselyem), virágok (büdöske, körömvi-
rág) távol tartják a kártevőket.

6. Biztosítsunk folyamatos termést szaka-
szos vetéssel! A saláta példáján bemutatva a kora 
tavasztól késő őszig szedhető növénykülönleges-
ségek termesztése több fajtával és szakaszos ve-
téssel könnyedén elérhető. A korai, majd a nyári 
fajtákat 10 naponta elszórva egészen őszig, folya-
matosan készíthetünk ízletes vacsorát belőle.

7. Öntözzünk ritkán, kiadósan! Lényege-
sen kevesebb öntözésre lesz szükségünk a taka-
rás miatt, hiszen a reggeli talaj menti pára köny-
nyedén a növények szintjén marad.

8. Kell gyomlálnunk és egyéb talajmun-
kákat végeznünk? Szinte egyáltalán nem lesz rá 
szükség. A mulcs nem engedi a gyomokat kibújni 
és a záródó lombok is hasonló védelmet adnak.

9. Szedjünk zöldséget idő előtt! Bizonyos 
növényeket érdemes kisebb korukban szedni. A 
cukkini tövek elképesztően meg tudnak újulni és 
egész évben fáradhatatlanul termést adnak, ha 
kis, 15-20 cm-es zsenge állapotukban szedjük le 
őket. Ekkor még magvakat sem kell belőlük eltá-
volítanunk főzés előtt.

Szedhetünk szakaszosan egyelés céljából is, 
amikor a sárgarépát ceruza vastagságú állapotá-
ban ritkítjuk és főzzük a borsólevesbe. Hihetetlen 
finom és már igen korán terméshez jutunk. Így 
főztem az első főzelékeket a hozzátáplálás kez-
detén a gyermekemnek répából, újburgonyából 
vagy céklából. A retek és a saláták is ehetőek pici 
méretükben egyelés után!

10. Olvass többet róla! Kísérletezz! A zöld-
ségeskert igényel némi alaptudást, de én min-
denkit a kísérletezésre igyekszem motiválni. Ha-
mar kiderül, mivel érdemes foglalkoznunk és mi 
az, ami egyszerűen nem működik. De még ebben 
az esetben is megpróbálhatunk változtatni pl. 
árnyékolást megszüntetni, vagy tovább javítani 
a rendkívül terméketlen talajon. Éghajlatunk is 
folyamatosan változik. A nap sugarai a nyári ká-
nikulában még öntözés mellett is perzselőek, ér-
demes lehet gyenge, áttetsző árnyékot kialakíta-
ni pl. laza lombozatú fák ültetésével. Felfoghatjuk 

az esővizet, hogy a lehető legtermészetesebb és 
költségkímélő öntözést alkalmazzuk.

Remek szakmai írásokat lehet találni, ha az em-
ber tovább szeretne kutakodni.  

Én leginkább a magyar szakemberek által 
megírt anyagokat javaslom, ezek hitelesek és a 
mi klímánkon biztosan eredményesek.

Gyakran túlbonyolítjuk a háztáji termesztést. 
Rendkívül sok talajmunkával és fenntartó mun-
kálatokkal termesztünk természetellenes kialakí-
tásokkal, sokszor ugyanolyan vegyszeres zöldsé-
geket, melyeket az üzletekben is megkaphatunk. 
Egy kiskert kincset ér, használjuk ki az előnyeit ter-
mészetes módokon, érjünk el sikereket, mutassuk 
meg gyermekeinknek és együnk egészséges, bio 
zöldségeket, gyümölcsöket!



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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https://www.facebook.com/profile.php?id=100077460805621
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Utazz télen - 
Grüner See, 
Ausztria
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Csend van. Egy ember sem sétál körülöttünk. 
Mindenhol fák, havas hegycsúcsok és egy csoda-
szép smaragd rét. A tó ebben a februári időszak-
ban, még nem volt teljesen feltöltve, de éppen 
volt benne annyi víz, hogy abszolút látszódott. 

Nem tapasztaltam még ennyire különleges 
színvilágot, és be kell vallanom, az egészben ez 
volt, ami a leginkább megfogott. Különleges volt 
és izgalmas, mert a természet valami egészen 
újat mutatott. A kikapcsolódás tökéletes helyszí-
ne, madárcsicsergés, lágyan melengető napfény 
és friss illatok. 

A tótól nem messze található egy város, kb. 
30 perc autózásnyira, Kapfenberg. Maga a város 
nagyon pici, viszont a környékbeli programlehe-
tőségek ígéretesek. A hölgy a szálláson annyira 
kedves volt, amikor odaértünk felsorolta az ösz-

Nem túlzás azt állítanom, hogy szerelmes 
vagyok a tavakba, tengerekbe, természetes 
vizekbe. De tényleg. Nem gondoltam volna, 
hogy találok még olyan tavat, aminek a szép-
sége vetekedik a Svájcban megtapasztalt él-
ményekkel. Túl nem szárnyalta, de nagyon 
megközelítette különlegességével nálam ezt a 
mércét az ausztriai gyöngyszem, a Grüner See. 

Olyan ez, mint egy színházi előadás, egy színjá-
ték, melyet egész évben játszanak szüntelenül, és 
a különböző évszakokban, különböző színvilágot 
láthatunk. Minden év tavaszán, a hó olvadásával 
a mélyedés megtelik a kristálytiszta olvadékvíz-
zel és megkezdődik a smaragdzöldbe öltöztetett 
természeti színházi darab. A vízszint magassága 
mindig az adott évi csapadék mennyiségétől 
függ. Meg kell gondolni, mikor utazik el az em-
ber a Stájerországi tóhoz, mert télen szinte telje-
sen visszahúzódik a víz és csak tavasz vége felé 
emelkedik meg újra. Búvárok és kirándulók egyik 
kedvenc helye az európai Atlantis. 

Az osztrák magyar határtól kb. 200 km-t vezet-
tem, persze kevesebb lett volna, de eltévedtünk, 
így egy havas és csodásan keskeny hegyi úton 
kellett átegyensúlyoznom az autót, nem lenézve 
a szakadékba. Sikerült, és nagyon szép helyeken 
autókáztunk, de nem volt egyszerű. Bevallom, mi-
kor odaértünk a tóhoz, az út izgalmaitól, meg a 
kevés alvástól, először nem tűnt egy nagy szám-
nak a Grüner See. Kellett pár perc, míg megnyug-
szom, megérkezem és kikapcsolódom. 

PETKOVICS ALEXANDRA
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szes lehetőséget, mit lenne érdemes csinálni, se-
gített ötletelni, merre induljunk. 

A város legfontosabb jelképe a vár, mely fent 
található, magasan a város felett, és messziről 
észrevehető feltűnő építmény. Története izgal-
mas, egészen 1173-ra nyúlik vissza, ahol először 
tettek róla említést „Chaffenberch” néven egy 
oklevélben. Programokban gazdag lehetősége-
ket kínál, minden nap ragadozómadár bemutató 
11 és 15 órakor. Lovagoknak és hercegkisasszo-
nyoknak kosztümös lovagi torna, kincskeresés és 
időutazás a keresztes lovagokkal. Ez mind-mind 
elérhető program, így gyerekekkel is ajánlott 
meglátogatni a várat. 

A nap végén úgy döntöttünk, elmegyünk va-
csorázni fent a várban található étterembe. Meg-
néztük ott a naplementét, ahogy a hegyek mögül 
a nap megvilágította a várost, csodaszép látvány 
volt és úgy érzem méltó megkoronázása ennek 
az izgalmas, kirándulós napnak. Szívből ajánlom, 
egy kellemes hétvégi programnak a Grüner See 
melletti feltöltődést!



CsPM   33

Ha Ön egy a sok ember közül, aki újévkor fo-
gadalmat tett, akkor nagyon nagy a valószínűsé-
ge annak, hogy az az egészségével kapcsolatos 
fogadalom volt! 

Szép, ha az ember életmódot szeretne váltani, 
többet mozogni, egészségesebben étkezni vagy 
éppen szeretne megszabadulni a káros szokása-
itól, de mi a helyzet az általános egészségügyi 
helyzetünkkel? 

Menjünk el egy általános kivizsgálásra! 

Bizonyos korban vagy élethelyzetben már ér-
demes általános egészségügyi szűrésen részt 
venni, ahol fény derülhet akár a kialakulófélben 
lévő betegségekre is, így időben meg lehet előz-
ni azokat! 

Ha biztosra akarunk menni, érdemes felkeres-
ni a fogorvost is, mivel a fogak állapota nagyban 
hozzájárul az általános egészségi állapothoz!

 Bizony, a fogak körül kialakult gyulladás hosz-
szú távon kihathat a teljes testre, gyulladásokat 
okozva, így a rossz fogászati állapot lehet felelős 
akár egy fájó ízületért, a hulló hajért, bőrbetegsé-
gekért és sajnos a szívünkre is jelentős veszélyt 
jelenthet! 

Az állapotfelmérés nem fáj! - A fog viszont 
fájhat! 

Félévente érdemes elmenni, így az új év alkal-
mas arra, hogy már az év elején könnyedén te-
gyünk valamit az általános egészségünkért! 

Az állapotfelmérés általában nem drága, vi-
szont hasznos, mivel kiderülhet, ha kezdődő fog-
probléma áll fenn, még azelőtt lehet orvosolni, 
hogy komolyabb fájdalom alakulna ki! 

Újévi fogadalom - 
Kezdjen a fogorvosnál! 

Az állapotfelméréseket leggyakrabban fog-
kőleszedés követi. Ez a legalapvetőbb megelő-
zés, egyáltalán nem jár fájdalommal, legtöbbször 
dentálhigiénikus végzi. A fogkő rendszeres eltá-
volításával megelőzhető a súlyos parodontózis, 
amelynek tünete a kellemetlen lehelet, a vérző íny, 
később a fogak érzékenysége az íny visszahúzódá-
sa miatt. Fontos tudni, hogy a paradontózis hosszú 
távon a fogak elvesztését eredményezheti! 

Tegyük rendbe fogazatunk!

Az egészséges fogazat nem csak esztétikai 
kérdés! Érdemes már egy fog esetében a letört, 
vagy hiányzó fogat pótolni, mivel hosszú távon a 
nem kiegyensúlyozott rágás, a nem szimmetrikus 
fogazat következtében rágás során túlterheljük 
egyik vagy másik oldalt, emiatt a fogak bedől-
hetnek, letörhetnek vagy akár kimozdulhatnak a 
helyükről! 

Arról nem is beszélve, hogy a kis hiány pótlása 
sokkal pénztárcabarátabb megoldás, mint a na-
gyobb probléma orvoslása! 

Kezdje mosolygósan az évet! 

Azt gondolnánk, hogy a fogpótlás hosszadal-
mas folyamat. Régen ez így volt, de szerencsé-
re mára olyan azonnal terhelhető implantátum 
rendszerek léteznek, amelyek segítségével akár 
két nap alatt tudjuk a fogakat pótolni! 

Ráadásul több fog hiánya esetén a konzultáció 
is megspórolható, például klinikánkon fogadunk 
emailben is panoráma röntgenfelvételt vagy akár 
CT felvételt, amely alapján az orvosi team jó esély-
lyel képes felállítani egy kezelési tervet. 

(x)

https://www.fogpotlasgyorsan.hu/kezeleseink/gyors-megoldas
https://www.fogpotlasgyorsan.hu/kezeleseink/gyors-megoldas
https://www.fogpotlasgyorsan.hu/
mailto:info%40epdent.hu?subject=
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https://www.fogpotlasgyorsan.hu/
https://www.proforditas.com/p/zinazona/
http://adrieskuvo.hu/
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GÜRTLER SZILVIA

Állatvédő mozgalom és/vagy
növényalapú étrend - Veganizmus

Már akkor, amikor a minimalizmusról és a túlfogyasztásról írtam (https://issuu.com/csakpozi-
tivanmagazin/docs/cspm_2022_08_augusztus/s/16780306) , foglalkoztatott a kérdés, hogy 
mennyire figyelünk oda az étkezésünkre, és az annak kiszolgálására létrejött iparágakra? Meny-
nyire törődünk mindazokkal a környezeti hatásokkal, amelyek az állattartásból és feldolgozás-
ból következnek? 
Jómagam sem vegetáriánus, sem állatvédő, sem környezetvédő nem vagyok. Egyszerű, józanul 
gondolkodó emberként élek, és mivel imádom a természetet, kiemelten fontosnak tartom an-
nak tiszteletét. Ami számomra nem harcos szólamokban, hanem rendszeres, napi tevékenysé-
gekben, és odafigyelésben nyilvánul meg.

https://issuu.com/csakpozitivanmagazin/docs/cspm_2022_08_augusztus/s/16780306
https://issuu.com/csakpozitivanmagazin/docs/cspm_2022_08_augusztus/s/16780306
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Egyikünk azon van, hogy kevesebb 
erőforrást használjunk, másikunk azon, 
hogy kevesebb állatot kínozzunk meg 

ezen a földön.

Horváth-Juhász Anita Diánát, a veganizmus 
egyik fontos szószólóját kérdezem arról, miben 
áll a vegánság mikéntje, és miért olyan kiemelt 
számára ez a téma. 

Ha jól tudom, akkor te a vegán társadalom 
egyik jeles képviselője vagy. Készítettél egy 
e-bookot, és van egy nagyon látogatott webol-
dalad is. 

Köszönöm, Szilvi. Igen, ahogy mondtad, elké-
szült a Kezdő vegán című, ingyenesen letölthető 
E-könyvem. Ebben tényleg A-tól Z-ig átveszem a 
veganizmus lényegét, illetve a kapcsolódó társ-
területeket. Emellett különböző gyakran ismételt 
kérdésekre válaszolok benne. Letölthető itt:  htt-
ps://www.cruelty-free-beauty.hu/kezdo-vegan-e-
konyv-letoltes/ 

Szakmai kérdésekben, úgymint állattartás, 
vagy etikai kérdések, mind szakterületben jártas 
ismerőseimmel, és szakemberekkel egyeztettem. 
Így erős szakmai alapon állítottam össze a köny-
vet, tudományos forrásokat is felhasználva. 

Mert ugyan a veganizmus egy állatjogi mozga-
lom, mégis rengeteg tudományos területtel ösz-
szefüggésbe hozható.

Említesz néhányat? 

Beszélhetünk a táplálkozásunkról, és beszél-
hetünk arról is, hogy a növényi étrend előretöré-
sével megállítható az esőerdők irtása. Nagyjából 
80 százalékban az állattartás felelős a világ eső-
erdőinek kiirtásáért, az amazonasi esőerdőkiirtá-

sáért pedig egyes becslések alapján már akár 90 
százalékban is okolható. 

Egy 2016-os Nature tanulmányban bebizonyí-
tották, hogy akár 2050-re is lenne elegendő mi-
nőségű és mennyiségű élelem mindenki számára 
a földön - még növekvő számú népesség mellett 
is. És ha organikusan termelnénk, és növényi ét-
renden élnénk, akkor még az esőerdők irtását is 
meg lehetne állítani.

Ejha. Ezek komoly számok, és fontos érvek a 
vegán étkezés mellett. 

Az, hogy valaki vegán, vagy maga a veganiz-
mus sem egy diéta, hanem egy állatjogi moz-
galom. A veganizmus a fajista diszkrimináció 
elutasítása, ami arról szól, hogy nem teszünk kü-
lönbséget érző lények között. 

A kutyát védjük, és felháborodunk, ha 
valaki bántja, miközben fizetünk azért, 
hogy valaki elvágja egy disznó torkát?

Alapvetően ezen diszkrimináció elutasítása 
a vegán mozgalom. Elfogadjuk, hogy ugyan-
úgy, ahogy a kutya vagy a cica érez, ugyanúgy a 
haszonállat bélyeggel ellátott állatok is éreznek. 
Mivel sem az egészségünk, sem semmilyen más 
kérdés nem indokolja azt, hogy mindenfélekép-
pen húst kelljen ennünk, ezért nem fogyasztjuk 
ezeket a termékeket.  

https://www.cruelty-free-beauty.hu/kezdo-vegan-e-konyv-letoltes/
https://www.cruelty-free-beauty.hu/kezdo-vegan-e-konyv-letoltes/
https://www.cruelty-free-beauty.hu/kezdo-vegan-e-konyv-letoltes/


Nem használunk állatkísérletes kozmetikumo-
kat, vagy olyan kozmetikumokat, amelyek állati 
eredetű összetevőket tartalmaznak, vagy nem 
hordunk mondjuk selymet, mert az is elég ke-
gyetlen módon készül. 

Ilyen formán ez a ruházkodásunkban, és az éle-
tünk egyéb területein is megjelenik, nem csak a di-
étánkban. Éppen azért, mivel ez alapvetően nem 
egészségügyi vagy környezetvédelmi kérdés.

Mit jelent számodra ennek a mozgalomnak a 
részese lenni?

Az, hogy egy állatvédő mozgalomnak vagyok 
a tagja, bizonyos szempontból sokszor nehézsé-
get jelent. Megvisel, amikor végig sétálok egy 
bolton úgy, hogy látom, mi van a termékek mö-
gött. Azt is látom, hogy az emberek a legnagyobb 
természetességgel veszik le a polcról ezeket a 
termékeket, és fogalmuk sincs, hogy mi minden 
áll az előállításuk mögött. 

Nagyon nehéz volt ezt lelkileg feldolgoznom. 
Legfőképpen azt, hogy sokáig részese voltam en-
nek a folyamatnak. Egyfajta stresszel küzdöttem 
az első időszakban, amint szembesültem azzal, 
hogy mi mindent csinálunk az állatokkal. 

Amennyire nehezen viseltem akkoriban, hosz-
szú távon annyira erőssé tett lelkileg. Büszke va-
gyok magamra, hogy képes voltam kilépni egy 
régi hitrendszeremből, gondolkodásmódomból, 
és most már tudom, képes vagyok arra, hogy 
egészen más szemszögből nézzek dolgokat, és 
változtassak is az életemen mindezen szempon-
tok alapján. 

Örömmel tölt el, hogy képes vagyok az elve-
imnek megfelelően élni, és változtatni a szokása-
imon. 

Miként élted meg a vegánná alakulásod?

Az első időszakban egy földi pokollal szembe-
sültem, amikor megláttam, mit okozunk az álla-
toknak. Azt volt a legnehezebb elviselnem, hogy 
ennek én is részese voltam, pedig azt hittem, ál-
latbarát vagyok. 

Ez nagyon komoly megdöbbenés volt, és na-
gyobb lelki teherként is hatott rám. 

Amikor ezekre rádöbbentem, szívem 
szerint kiálltam volna a világ közepére 

és üvöltöttem volna, hogy vegyétek már 
észre, mit műveltek!

Azon törtem a fejem, hogy ezt eddig miért 
nem mondta el nekem senki? Miért nem tudtam 
erről? 

Innen is ered az agresszív vegán sztereotípia, 
hiszen aki még a folyamat elején tart, és nem 
megfelelően reagál, az tűnhet agresszív, támadó 
viselkedésnek mások számára. Az elkövető pedig 
úgy érzi, hogy ő most védi az állatokat. 

Hogyan voltál képes beintegrálni az életedbe 
az új élményeket, az új világlátást?  

Dr. Melanie Joy előadásait és kutatásait hall-
gattam, többek között ez is segített átlendülni a 
kezdeti nehézségeken. Ő alkotta meg a karniz-
mus fogalmát. Ez az a hitrendszer, amely miatt 
az emberek határokat húznak bizonyos állatfa-
jok között. 

Sokat adott az is, ami-
kor elmentem egy-egy 
aktivista megmozdu-
lásra. Ezek jellemzően 
békés találkozások 
voltak, ahol minden-
ki nyitott volt. Feltöl-
tött az emberek 
re a k c i ó j a , 
ahogy lát-
tam, hogy 
érdeklik 
őket az 
ál latok, 
c s a k 
n i n c s 
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meg minden információ-
juk, és máshogy szocializá-
lódtak. 

Az is segített, hogy egy 
vegán közösséggel voltam 
együtt. Ezeknek az aktivis-
ta megmozdulásoknak a 
vége mindig az volt, hogy 
beültünk egy vegán étte-
rembe együtt, beszélget-
tünk. 

Lett egy vegán baráti 
társaságom, ahol nem volt 
szükséges erről a témáról 
beszélni, mert mindenki 
számára természetes. Egy biztonságos térben vagy, 
ahol nem kell attól félni, hogy egyszer csak valaki 
véletlenül benyögi a disznó vágások sztoriját.

Tudunk úgy kommunikálni, amilyen 
érzelem éppen bennünk van, és nem kell 

finomkodni egymással.

Ahogy én vegán lettem, szépen lassan a nő-
vérem is az lett, aztán a férje, és a gyerekük is. A 
férjemmel is így ismertük meg egymást, vegán 
baráti társaságban. 

Hálás vagyok azért, hogy a hétköznapjaimat 
ilyen támogató közegben élem. Ez másoknak is 
elérhető, hiszen akár az aktivista közösség, akár 
bármilyen más közösség meg tudja adni az ösz-
szetartozás élményét. 

Egyetlen szóval megfo-
galmazod, hogy mit adott 
neked a vegánság, és mi 
az, amire megnyitott té-
ged?

Empátia. 

Empátia nemcsak az ál-
latok, hanem az emberek 
felé is. Egyre tisztábban lá-
tom és értem, hogy mások 
miért élnek úgy, ahogy, 
még akkor is, hogyha a 
cselekedettel továbbra   

                                    sem értek egyet.

Az is örömmel tölt el, hogy sok ember a hatá-
somra kezdett másképp élni, és már érzékelhető 
rajtuk a változás.

Mit üzensz a társadalomnak? 

Merjünk szembenézni azokkal a szokásokkal, 
amelyeket a nagy többség most még elfogadha-
tónak tart, miközben azok vagy a társadalom egé-
szére, vagy önmagunkra, vagy más élőlényekre 
károsak. 

Merjünk ezeken a szokásokon változtatni, és 
fogadjuk el, hogy az állatok nem értünk vannak 
a Földön, hanem velünk élnek itt, és nincs jogunk 
elvenni az ő életüket. 
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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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EGY EGÉSZSÉGES ÚJÉVI KIHÍVÁS 

VEGÁN JANUÁR - VEGANUÁR

NAGY ZOLTÁN

Egészséges, nyugodt, sikeres, boldog 2023-as esztendőt kívánok a Csak Pozitívan Magazin olvasóinak. Az 
időjárás hideg, a táj szürke és fekete, ez elsőre igen rossz érzéseket kelthet az emberben, de ha arra gondo-
lunk, hogy a tavaszig már kevesebb van hátra, mint előre, akkor képzeletben megjelennek az égen repkedő 
és csicsergő madarak, a fák rügyei pattanásig feszülnek, hogy aztán gyönyörű színeknek adjanak lakhelyet 
az év melegebb részében. Tavasszal, de főleg nyáron az ember hangulata, közérzete is sokkal jobb, a gon-
dolatok szárnyalnak, a friss, jó levegőn szinte beáramlik az emberi tüdőbe a friss oxigén, a D-vitamint a Nap 
áldásos sugaraiból, bőrön át tesszük magunkévá. A zöldségek és gyümölcsök nagy része nem üvegházakból 
kerül elénk, hanem a természetből. Fák, bokrok, óriási mezők adják nekünk Föld Anyánk csodáit, hogy aztán 
bennünk váljon Energiává és hajtson minket, mint Isteni Üzemanyag, a napi feladatok és rutin, a megoldásra 
váró ügyek elintézésében.
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aa
A karácsonyi Vegán menü összeállítása 

után Alapító Főszerkesztőnk, István, zöld utat 
adott számomra a Vegán vonal képviseletére, 
így a Magazin kicsit hosszabb ünnepi szüne-
tében volt időm átgondolni, milyen témákat, 
ügyeket szeretnék ezeken a hasábokon meg-
írni. Arra jutottam, hogy nagyon izgalmas, tar-
talmas és érdekes rovatokat, leírásokat fogok 
a Kedves Olvasó elé tárni. Rajtam nem múlik, 
hiszen jómagam is gyakorló Vegánként élem 
az életem, így mondhatni, nem csak hiteles 
írásokat tudok bemutatni, hanem magukat a 
hozott témákat is jól ismerem, hitelességükről 
meggyőződtem, vagy mint újdonságra rácso-
dálkozva, örömmel osztom meg Önökkel, Ve-
letek. 

Ahogy eddig is, a jó szándék vezérel, nem té-
ríteni szeretnék, csupán tájékoztatni és bemutatni 
érdekes, izgalmas és egészséges dolgokat. Ter-
veim között szerepel interjú egy Vegán dietetikus-
sal, különböző ünnepekre készített ételsorok be-
mutatása növényi összetevőkre áthangolva, egy 
másik interjú ötletem, egy olyan szakemberrel, 
aki Budapesten először egy növényi alapanya-
gokra épülő pizzériát, majd egy Vegán cukrász-
műhelyt alapított és még egyéb meglepetések-
kel is készülök.

Egy erős és sorsdöntő év elé nézünk minden 
szempontból. A Világ változik, ahogy minden és 
mindenki vele együtt. A magam részét igyekszem 
hozzátenni ezekkel az írásokkal és a bennük lévő 
témákkal.

Évet indító cikkem témája már tavaly év végén 
- mondhatni - tálcán kínálta magát, hiszen már ak-
kor a kanyarban volt a január, amely egyre több 
Vegán életmódot választó és követő ember szá-
mára jelenti a VEGANUÁR szót. Mint sok minden, 
ez is egy angol verzióból indult (Vegan + January 
= Veganuary), a magyar változatban ezt a Vegán 
+ január szavakból vágták össze, elég ötletes, is-
merjük el. 

A mozgalom és kihívás célja, hogy legalább 
egy hónapig minél többen kipróbálják a Vegán 
életmódot. Ezzel csökkentjük ökológiai lábnyo-
munkat, elismerjük az állatok jogait, védjük boly-
gónkat és a környezetünket, miközben szerveze-
tünk egészsége is javul. 2014 óta a világon egyre 
többen teszik próbára magukat, majd a hónap 
végén egyre többen át is állnak teljes növényi 
alapú étrendre. 

A megvalósítás igényel némi rászervezést, de 
egy idő után már egyre rutinosabb az ember. Ér-
demes olyan baráti társaságot, vagy a közösségi 
oldalakon olyan csoportokat keresni, ahol ha-
sonló szándékú emberekkel együtt tudjuk elérni 
a kitűzött célokat. Nem árt készíteni egy recept 
gyűjteményt, valamint menet közben újabb étel-
sorokat feljegyezni, ezek nem csak a hónapban, 
hanem azután is hasznosak lehetnek. Keressünk 
olyan Vegán éttermeket, kisebb helyeket, ame-
lyeket „vész esetén” útba ejthetünk egy dolgos 
napon, amikor mondjuk nincs időnk már ösz-
szerakni a napi menünket. Persze, ilyenkor a ru-
tinosabb „versenyzők” előre, akár több napra is 
elkészítenek többféle finom fogást, amelyeket 
hűtőben tárolva több napig el tudnak raktározni, 
így főzni sem kell naponta.

A Vegán étrendnek magas a rost, magnézium, 
folsav és vas tartalma, gazdag C és E-vitaminban. 
Ellenben nem tartalmaz elegendő jódot és B12 
vitamint, ezeket erősen ajánlott pótolni tabletta 
vagy táplálékkiegészítő formájában. Amit még 
érdemes beszerezni, azok a D-vitaminnal dúsított 
ételek. Ha az ember a Vegán étrendre gondol, ak-
kor általában friss gyümölcsök, zöldségek és salá-
ták fogyasztására asszociál. Ezeket januárban ne-
hezebb beszerezni, de szerencsére a boltokban 
már rengeteg fagyasztott zöldség és gyümölcs 

várja új gazdáját, ráadásul télen inkább levesek-
re, kiadós egytálételekre vágyunk, nem laza, pil-
lekönnyű salátákra.

Következzen írásom következő szakaszában 
az a Csapat, amely Magyarországon összefogja 
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és segíti a Veganuár lelkes résztvevőit. A PRO-
VE stábjával már egy ideje kerülgetjük egymást 
és mivel eddig sajnos elmulasztottam, így most 
időben – az év végi szünet alatt és alkalmával – 
feliratkoztam hírlevelükre, amelyben azt ígérték, 
naponta kapok emailt, hasznos infókkal, recep-
tekkel, írásokkal. Kíváncsi voltam arra, hogyan 
menedzselik a folyamatot, több szempontból is 
figyeltem az írásokat, tartalmakat, a kommuni-
kációt. Cikkem leadásakor már a hónap felénél 
jártunk, így jelenleg arról tudok beszámolni, amit 
eddig tapasztaltam. 

Feliratkozás után máris kaptam egy korrekt 
üdvözlő emailt, amelyben megköszönték a csat-
lakozásom és meginvitáltak arra, hogy kezdjük 
meg együtt az előkészületeket, már úgymond a 
mínusz egyedik napon is kedvesen és segítőké-
szen kommunikáltak minden egyes betűt a hírle-
vélben. A pozitív szavaktól bevallom, máris job-
ban éreztem magam, az összeszedett, informatív 
szövegezést pedig nagyon szeretem, itt pedig, 
mintha tudták volna, hogyan kell nekem tetszőn 
megírni egy emailt, sikeresen abszolválták a belé-
pőjüket. Elképzeltem, hogy ha hozzám hasonlóan 
másik több ezer ember ugyanígy látja, ahogy én, 
az máris elindít egy pozitív folyamatot a Kollektív 
Tudatban.

A köszöntőjük után máris adtak. Rögtön el-
érhetővé vált számomra 150 Veganuár recept, 
valamint másnapra várhatom az egyhetes Ve-
gán mintaétrendeket is – az egyik az egészség-
tudatosságra, a másik pedig az egyszerűségre 
összpontosít –, ezekhez pedig bevásárlólistát is 
csatolnak. Korrekt. Másnapra jelezték még előre 

azt is, hogy meghívnak a zárt Veganuár támogató 
csoportjukba, amelyben már most 23.790 fő ta-
lálható, tehát a cikkem elején említett baráti tár-
saság / közösségi csoport meg is van.

Másnap, azaz a 0. napon megjöttek a Vegán 
mintaétrendek, A és B menü, mindkettő 7 napos. 
Bevásárlólista is jött mellé, valamint egy meg-
jegyzés: ha nem tetszik egyik menü sem, akkor a 
weboldalukon található több tucat Vegán recept 
közül biztosan találok több kedvemre valót is.

A következő napon a veganizmus fogalmával 
és egy kis leírással készültek. Az okok is sorra ke-
rültek, az etikai, az egészségügyi, a környezetvé-
delmi. Arról érdeklődtek, hogy számomra melyik 
a legnyomósabb érv ezek közül? Válaszomat szí-
vesen veszik és ez az egyik nagyon fontos és pozi-
tív dolog, amiért úgy döntöttem, hogy írok róluk. 
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A kommunikáció. Nem csak közölnek, megírnak, 
kijelentenek, hanem kérdeznek, érdeklődnek és 
meg is hallgatnak. 

Ezután már vártam a napi hírlevelet. Kaptam 
hasznos konyhatippeket a helyettesítésekről, ar-
ról, hogy mit használjunk tej, tejföl, tejszín, jog-
hurt, túró, sajt, hús és tojás helyett. Jött egy útmu-
tatás a hatékony címkeolvasásról. Ezeket kiválóan 
lehet üzletekben alkalmazni, nagyon hasznos tu-
dás. Megtudtam, melyek a Vegán étrend egész-
ségügyi előnyei, hogy milyen dolgokon javíthat 
a Vegán étrend. Végre írott formában láthattam a 
kezdő vegánok leggyakoribb hibáit (ezeken sze-
rencsére már régóta túl vagyok).

Ezután az egészségügyi szekció is letette név-
jegyét: a szükséges tápanyagokról és vitaminok-
ról, majd az egészségügyi gondokról is szó volt 
és hogy kicsit feloldják a súlyosabb témákat, jött 
egy hírlevél, benne a kötelező Vegán filmekkel. 
Ebből kapásból négyet is ajánlottak, rövid leírás-
sal, linkekkel. Úgy látszik, a testünk karbantartása 
mellett a lelkünk ápolására is gondot fordítanak. 
Itt már a hónap negyedénél tartottunk, úgy elre-
pült az idő, mint a gondolat. 

De nézzük is tovább, eddig izgalmas, érdekes 
volt, kíváncsi voltam, mennyi töltet van még a ra-
kétában.

Az olcsó Vegán étrendekről is szólt egy hír-
levél, ez sokaknak hasznos lehet, költség vagy 
időtakarékossági szempontból nem hátrány 
felszedni egy kis plusz tudást. És ha már tudás, 
ezt követte a Karnizmusról szóló írás, valamint a 

húsipar sötét titkait bemutató cikk, ezeket tényleg 
csak erős idegzetű és gyomorral rendelkező ol-
vasóknak ajánlanám személy szerint. Itt már át is 
kötöttek a klímaváltozás bemutatására, amelynek 

egyik megállítója lehet a Vegán életmód és egy-
ben a legfenntarthatóbb étrend. Egy kicsit ismét 
könnyebb téma jött, a világbajnok Vegán sporto-
lók bemutatása, majd utána rögtön pár tipp arról, 
hogyan kerüljük el az állatkísérleteket, pontosab-
ban azokat a termékeket, amelyeket állatokon 
tesztelnek. 

Az utolsó előtti hírlevélben, amely a 15. volt, 
egy olyan témáról írtak, amelyet egy kicsit érin-
tettem már a karácsonyi cikkemben is, amikor az 
ünnepi asztalról fejtegettem ki pár gondolatot. A 
család, a barátok, pontosabban azok, akik furán 
néznek ránk azért, mert „növényeket eszünk”, nos, 
ők aztán elég ötletesek akkor, ha érveket kell fel-
hozni valami ellen, amely látszólag a többséggel 
szemben megy. A hírlevélben 10 érvet találunk, 
amelyeket a Vegán életmód ellen szoktak felhoz-
ni. Szerencsére nem csak az érvek, hanem azok 
megválaszolása is le lett írva, így ebben, itt is, tá-
mogatást kapunk.

Az utolsó hírlevélben – most járunk a kihívás fe-
lénél – egy kicsit összefoglalják, mi az a 4 ok, ami-
ért vegánok maradjunk. Pontosabban, ők azt sze-
retnék, ha az egy hónap lejárta után is maradnánk 
ezen az úton, mert az állatokért, az emberekért, 
a környezetért és az egészségünkért érdemes 
tenni, lépni, tovább maradni ebben az irányban. 
Szerencsére a Vegán Mozgalom és Életmód mel-
lé egyre több ismert ember is nevét és arcát adja, 
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hiszen ők is ebben élnek és alkotnak, így hitele-
sen tudják képviselni többek között a VEGANUÁR 
kihívást. Nekik és mindenkinek kívánok ezúton is 
erőt, ötleteket az alkotáshoz, egészséget, energi-
át azok kivitelezéséhez és nyugodt, boldog éle-
tet. Ahogy írtam cikkem elején, egy sorsdöntő év 
van előttünk. 10 éve írtam egy olyan dalszöveget, 
amely környezetvédelmi céllal született, de akkor 
még nem gondoltam volna, hogy a refrén máso-
dik négy sorát egyszer egy ilyen cikkhez fogom 
felhasználni, de mint mindennek, ennek is a meg-
felelő időben kellett és kell történnie: 

„Egy tudatos döntés szebb jövőt hoz 
Egy tudatos lépés csapatot alkot 
Egyre többen és többen leszünk
S a céljainkból nem engedünk”

Legközelebb egy hónap múlva találkozunk, 
kellemes tavaszvárást és farsangot kívánok.

FOTÓK: Veganuár, Prove Facebook oldal

CIKKEK, ÍRÁSOK, RECEPTEK: https://prove.hu/veganuar/

A kávészünet az elmének című könyv
megrendelhető:

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

https://optiv.hu/
https://kaveszunet-az-elmenek.webnode.hu/
https://www.ekonyv.hu/kaveszunet_az_elmenek
https://www.dietatanoda.hu/
https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
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CZECZON

A rendszeres alkoholfogyasztók
fogékonyabbak lehetnek
más függőségekre is

Szerhasználatra és addiktív viselkedésre is hajlamosító géneket és génvariánsokat azo-
nosított egy nemzetközi kutatócsoport az ELTE és a Semmelweis Egyetem vezetésével. A 
felfedezés nemcsak a korábbi eredményeket erősíti, miszerint a függőség genetikai meg-
határozottságú lehet, hanem azt is, hogy egyes gének egyszerre többfajta szenvedélybe-
tegség kialakulásához is hozzájárulhatnak.

Az eddigi tudományos publikációk elsősorban 
a génvariánsok és egy bizonyos típusú addikció 
összefüggéseire fókuszáltak. A mostani kutatás-
ban viszont magyar, brit, amerikai és gibraltári 
egyetemek szakemberei a szerhasználathoz köt-
hető és másfajta függőségek széles spektrumát 
és ezek lehetséges kapcsolatát vizsgálták 32 gén-
variánssal. Az eredményeket a Journal of Perso-
nalized Medicine nevű szaklapban publikálták.

A génasszociációs elemzés Az addikció pszi-
chológiai és genetikai tényezői című többéves 
kutatási projekt részét képezte. A tanulmányso-
rozatban 3003 fiatal felnőtt potenciálisan addiktív 
viselkedési mintáit elemezték, többféle függősé-
get vizsgálva. A kutatók magyar középiskolákban, 

kollégiumokban és egyetemeken gyűjtöttek ada-
tokat. A résztvevők életkora átlagosan 21 év volt, 
DNS-mintát vettek tőlük, és egy kérdőívet töltet-
tek ki velük.

A kutatók az alkoholfogyasztási és dohányzá-
si szokásaikról, illetve arról kérdezték a fiatalokat, 
hogy milyen rendszeresen használnak kannabiszt 
vagy másfajta drogokat. Továbbá arra is kíváncsi-
ak voltak, hogy milyen gyakran vesznek részt hét 
potenciálisan addiktív tevékenységben (internet-
használat, videójátékozás, közösségimédia-hasz-
nálat, fogadások, testedzés, hajtépés és evés).

„Az már korábban bebizonyosodott, hogy a 
genetika szerepe jelentős a különböző függősé-
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gek kialakulásában. Az örökletesség az addikció 
esetében 50-70 százalékra tehető, a többi a kör-
nyezeti hatásokon múlik. Jelen tudásunk szerint 
ez több száz génváltozat együttes konstellációját 
jelenti, azonban a legtöbb specifikus genetikai 
variáns és azok neurobiológiai szerepe még nem, 
vagy alig ismert” - idézik Barta Csabát, a Semmel-
weis Egyetem Molekuláris Biológiai Tanszékének 
egyetemi docensét.

A kutatók a jelenlegi elemzésben 29 összefüg-
gést találtak, amelyek közül 9 maradt szignifikáns 
a statisztikai korrekció után is.

Az eredmények azt mutatták, hogy egyes 
gének és variánsaik fogékonnyá tehetnek egy 
személyt bizonyos szerek használatára és más, 
potenciálisan addiktív viselkedésre is, vagyis az 
ezekkel a génváltozatokkal rendelkező emberek 
több típusú függőségre is hajlamosak lehetnek.

A FOXN3 gén és annak úgynevezett rs759364 
A allélje (variánsa) például a kutatók szerint rend-
szeresebb alkoholfogyasztással párosult, továb-
bá problémás internethasználat és online játékok 
használata is magasabb arányban fordult elő az 
ezen génvariánst hordozóknál. A másik, G allél 
ezzel szemben inkább testmozgás-függőségre 
hajlamosított.

A kutatócsoport emellett jelentős összefüggé-
seket talált a DRD2/ANKK1 gén és az úgyneve-
zett rs1800497 A allélja és a kannabiszhasználat 
között.

A GDNF gén rs1549250 és rs2973033 varián-
sai, valamint a CNR1 gén rs806380 variánsa ösz-
szefüggéseket mutattak az „egyéb kábítószerek” 
(nem kannabisz) kipróbálásával.

Demetrovics Zsolt, az ELTE professzora és a 
Gibraltári Egyetem Centre of Excellence in Res-
ponsible Gaming nevű intézetének elnöke hozzá-
tette: „a PGA-kutatás újdonsága, hogy a szerhasz-
nálat és a nem szerhez köthető egyéb addikciók 
közötti kapcsolatot próbálja feltárni részleteiben, 
mely közelebb hozhat minket a különböző függő-
ségek közötti átfedések megértéséhez. Például a 
problémás alkoholfogyasztásra való hajlam ma-
gasabb kockázatot jelenthet a szerencsejáték-, 
videójáték- vagy éppen a munkafüggőség kiala-
kulásában. Ezek fontos szempontok lehetnek a 
betegek kezelési terveinek kialakításakor is”.

A többéves kutatási projekt során a nemzetkö-
zi kutatócsoport korábban már publikált elemzé-
seket a munka kezdetekor gyűjtött adatokból.

Az egyik ilyen, 2020-ban megjelent epidemi-
ológiai tanulmányban a dohányzás és a problé-
más internethasználat, a testmozgás-függőség, 
az evészavarok és a szerencsejátékozás között 

találtak összefüggéseket a szakemberek. Hason-
ló kapcsolatot figyeltek meg az alkoholfogyasztás 
és az internet-, illetve játékfüggőség, a szerencse-
játékozás, valamint az evészavarok között.

Marc N. Potenza, az amerikai Yale Egyetem 
Orvosi Iskolájának professzora és az intézmény-
hez tartozó Center of Excellence in Gambling 
Research igazgatója elmondta: „a legújabb pub-
likációnk alátámasztja azt a feltételezést, hogy a 
genetika is felelős lehet a korábban megfigyelt 
addikciós átfedések kialakulásáért. További, na-
gyobb vizsgálati csoportot és más elemzési mód-
szereket használó kutatásokra van szükség ahhoz, 
hogy a mostani eredményeket megerősítsük.”

A szakemberek a nemek között is érdekes kü-
lönbségekre bukkantak. Például az egyéb dro-
gok (nem kannabisz) kipróbálása vagy használata 
jóval gyakrabban fordult elő a férfiak körében. 
Ugyanakkor nyugtatók szedésére inkább a nők 
voltak hajlamosak. A potenciálisan addiktív visel-
kedési formák közül a férfiakat a szerencsejáték 
érintette nagyobb arányban, míg az evészavarok 
és a túlzott közösségimédia-használat terén a nők 
felülreprezentáltak voltak a férfiakkal szemben.

A kutatócsoport a projekt folytatásaként azt 
tervezi, hogy a genetikai variánsok és a függősé-
gek egyedi formái, például az alkoholfogyasztás, 
illetve dohányzási szokások egyénre jellemző 
mintázata közötti mélyebb összefüggéseket fel-
tárják.



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


SEGÍTEK EGY CSALÁDOT -
Közvetlen segítség kézbőlKözvetlen segítség kézből
kézbe, közvetítők nélkülkézbe, közvetítők nélkül
interjú Spitzer Gyöngyivel

VERES MÓNIKA

A mai világban amennyire vágyunk a befelé fordulásra, egyéni fejlődésre, 
utunk megtalálására, épp annyira hiányoznak számunkra kapcsolataink és a má-
sok felé fordulás. Az önismeret, harmónia és egészség megteremtésére figyel-
met fordítunk, de közben elszigeteljük magunkat társainktól, családtagjainktól. 
Ez számunkra egy kimondatlan hiányt okoz és nehezen vesszük észre azt is, ha 
valaki bajban van.

Ahhoz, hogy önmagunkat valóban jól érezzük, kifelé is kell tekintenünk és 
másokat is segítenünk kell feljebb emelkedni lelki és fizikai szinten. Ne feled-
kezzünk meg arról, hogy adjunk.

Része lettem egy elszánt csapatnak, melynek tagjai mindannyian fáradhatat-
lanul tevékenykedő, önzetlen, toleráns emberek. A Nők 2000 Nyitott Kapu Ala-
pítvány - melynek vezetője Spitzer Gyöngyi, Soma Mamagésa, Somíta - mind-
ezeket az értékeket egyszerre képviseli, hiszen a legfontosabb tevékenysége 
mellett, mely a mélyszegénységben élő családok megsegítése, igazán összetar-
tó közösség. Itt megtalálható egyszerre az adakozás, a közösség és az önisme-
reti fejlődés is.

Somíta olyan énekesnő, előadóművész, műsorvezető, közéleti szereplő, aki 
előadásaival, könyveivel, kurzusaival folyamatosan üzenetet küld az emberek-
nek. Az egészség és harmónia eléréséhez, felismerések megéléséhez, mélyen 
elgondolkodtat fantasztikusan izgalmas és különleges területeken a tőle meg-
szokott lendületes, tüzes, jó kedélyű stílusában.

Somíta erős és domináns központi személyként egy olyan stabilan és hibát-
lanul működő rendszert hozott létre a többiekkel karöltve, amely nem csupán 
kifelé mutat segítőszándékot, de a belső életében is kerek egész és támogató 
tagjai számára. Mindezek mellett szellemi szinten is a tagok mellett áll, hiszen 
minden egyes online konzultáció alkalmával nyitogatja szemeinket.

Hosszú ideje áll elkötelezetten mások megsegítése, életének könnyebbé té-
tele mellett, most a Segítek egy családot szervezetéről beszélgetek vele.
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https://segitekegycsaladot.hu/


A saját belső 
egyensúlyomat 
segíti, ha adok, 
hiszen annyi 
mindent kapok 
az élettől.

„
„

Kedves Somíta, minek a hatására álmodtad meg 
a Segítek egy családot támogató közösséget?

Egy váratlanul felbukkanó ötletként született, 
vagy egy belső hang vezérelte sorsszerű feladat 
életedben?

2020 márciusának második felében hajnalban, 
wc-re menet azt mondta bennem „a kis hang”, 
hogy csinálj egy oldalt, ahol a mélyszegénység-
ben élőknek van egy összegyűjtött adatbázisa, és 
valósítsd meg, hogy a támogató direktben kap-
csolódhasson velük.

Nem lepődtem meg sem a feladaton, sem azon, 
hogy ez intuícióban jött le, hiszen már sok éve szin-
te minden feladatomat így kapom. (A hajnali wc-re 
menet kifejezetten frekventált időpont erre). Inkább 
az lepett meg, amikor leültem reggel a géphez ke-
resni, hogy ilyen nincs. Valahogy annyira egyértel-
műnek tartottam, hogy kell lennie. Nonszensznek 
tartottam, hogy ha valaki közvetlenül szeretne segí-
teni másokon, és nincs személyes kapcsolata mély-
szegénységben élőkkel, akkor az alapítványokon, 
egyesületeken, a Máltai Szeretetszolgálaton, Vörös-
kereszten kívül nincs más lehetősége.
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Viszonylag könnyű volt elindulni, vagy akadtak 
nehézségek? Hogyan állt össze az első önkéntes 
kis csapat?

Pontosan tudom, ha jön egy feladat, akkor ah-
hoz minden segítség jön. Ezzel is így volt. Mint 
puha vajba a kés, mindig mindenki úgy érkezett. 
Először Tóth Szilárd, aki a GDPR szakértőnk, aztán 
Majoros Szabina, aki az egészet elkezdte struktu-
rálni, és azóta is az önkéntes csapat egyik fő ko-
ordinátora. Egyszerűen csak kitettem a Facebook 
oldalaimra, hogy milyen feladatra milyen tudás-
sal rendelkező embereket keresek, és mindig az 
jött, aki épp kellett. Ha kellett, weboldal építő, 
programozó, jogász, újságíró, social médiához 
értő segítő.

Eleinte nagyon sokat agyaltunk. Hónapokon 
át heti több alkalommal találkoztunk a ZOOM-
on, és mindenki beletette a magáét. Mindig azt 
mondogattam a lányoknak (mert a GDPR szakér-
tőnkön, és az egyik weboldalra a cikkeket kitevő 
önkéntesünkön kívül mindenki nő), hogy „szűz 
hóba taposunk”. Vagyis nem volt mintánk arra, 
hogy ezt hogyan csináljuk meg. Minden intuíci-
óból jött le, no meg hála ennek a sok-sok okos, 
önzetlen, nagyszerű nőnek, együtt kisakkoztuk az 
egészet. Most is fejlődünk, és Szabinán kívül eb-
ben kiemelten sokat segítő a másik jobb kezem, 
Gémes Márti, aki korábban a családok kikérdező-

je volt, és úgy hívtuk, hogy „pénz-mágnes”. Már-
ti nagyon sok támogatást vonzott be több tucat 
rászoruló családnak, úgyhogy most a többieknek 
adja át a megszerzett tapasztalatait. Nagyszerű 
csapat lettünk!

Miben különbözik ez a szervezet más alapítvá-
nyoktól?

A segitekegycsaladot.hu Magyarország első 
olyan honlapja, ahol a mélyszegénységben élő 
családok és a támogató egyének vagy csoportok 
közvetlenül megtalálhatják egymást, mi ehhez ad-
juk a keretet, a segítő hátteret.

“Van, aki vágyik a személyes kap-
csolódásra, a szegény családok 
számára pedig szavakkal el nem 
mondható, mit jelent egy segítő 
szándékú ember felbukkanása kilá-
tástalan élethelyzetükben. Vannak, 
akik mélyen elköteleződnek és éve-
ken át folyamatosan támogatják a 
gyermekeket és a szülőket. ”
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A támogató személy gyakran szeretné tud-
ni hogyan, mikor és kihez ér célba az adomá-
nya, szeretne visszajelzést kapni. Mi lehetőséget 
adunk a közvetlen kapcsolódáshoz a támogató 
és az általa kiválasztott család számára. Nálunk az 
ember az embert támogatja, személyre szólóan. 
Így, ha szeretné, a támogató találkozhat a sze-
gény családdal, beszélgethet velük, megismer-
heti a gyermekeiket, de küldhet csomagot is, ha 
távolról akar segíteni. Minden esetben pontosan 
nyomon tudja követni adományának megérke-
zését, hiszen munkatársaink egyik fő feladata a 
segítők és a családok között igény szerinti kap-
csolattartás.

Mi támogatókat közvetítünk internetes kap-
csolattartással. Rajtunk keresztül nem folyik pénz 
és adomány.

A mélyszegénység kialakulása különféle ténye-
zők, hiányok együttes hatásától függ.

Hátrányos helyen élve, alacsony képzettséget 
elérve az életszínvonal is alacsony marad, moti-
váló erők sem érik az egyént. A foglalkoztatottság 
rendkívül problémás, az ember elszigetelődik a 
munkaerőpiactól. Nem tudja megoldani az elemi 
lakhatási, táplálkozási és önfenntartó körülménye-
it, ki van szolgáltatva és kirekesztődik. Az állapot, 
ha nem tud kibillenni, gyermekeik számára to-
vább öröklődik.

Véleményed szerint mit lehet tenni a generáci-
ókon át öröklődő kilátástalan állapotokkal?

Én legelőször 2005-ben találkoztam a mély-
szegénységgel, amikor Bódis Kriszta elhívott 
énekelni Ózd- Hétes telepre, ami egy mélysze-
génységben élő roma telep. Ezután én közel 10 
éven át jártam le ide segíteni, adományokat vinni. 
Volt hímző asszonyköröm is, hogy ne csak halat, 
hanem hálót is adjak. Én árultam a munkáikat, mi-
közben arra tanítottam ezeket az agyonstrapált, 
és reménytelenségben élő nőket, hogy meg kell, 
hogy engedjék maguknak az én-időt.

Bódis Kriszta a Van Helyed! szakmai vezetője 
(író, dokumentumfilmes és pszichológus) társa-
dalmi problémák kezelésével foglalkozik.

Hétes egy Ózdon található roma telep, ahol 
nincs vezetékes víz, nincs megfelelő fűtés, nincs 
munka, és közel négyszáz hátrányos helyzetű, fel-
halmozott adóssággal küzdő, többségében mun-
kanélküli ember él összezsúfolva kis területen, 
rossz lakhatási, szociális és egészségügyi körül-
mények között. Jellemzően kevés az idős ember 
és sok a gyerek.

Ő már több, mint 20 éve jár le ide, és létre-
hozta az alkotásközpontú szociális és integráci-
ós modellprogramot, illetve nagyon komolyan, 
rengeteg befektetett munkával és tapasztalattal 
kidolgozott egy olyan rendszert, ami megmutatja 
a gyerek útját a szegregátumból a felsőoktatásig 
és/vagy a munkaerő piacig. Megragadom az al-
kalmat, hogy elmondjam, jelenleg nagyon nagy 
szüksége lenne az alapítványának anyagi támo-
gatásra, hogy ez tovább működhessen. http://
vanhelyed.org/igy-t

Kriszta nem csak beszél arról, hogy mit lehet 
tenni a generációkon át öröklődő kilátástalan ál-
lapotokkal, hanem mintát is ad rá. Nyilván a fiata-
lokat kellene megfogni a megfelelő taníttatással. 
De ez most sajnos országos szinten az egyik leg-
fontosabb megoldandó feladat lenne.

Gyökeres változás kell abban, hogy kik, mit, 
hogyan és mennyiért tanítanak. Enélkül nincs 
jövő, sem pozitív jövőkép.

Milyen jellegű segítségeket kaphatnak a csalá-
dok a támogatóiktól?

A családok helyzetét Facebook oldalunkon 
egyenként, rövid posztok formájában mutatjuk be.

http://vanhelyed.org/
http://vanhelyed.org/
https://www.facebook.com/segitekegycsaladot
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A segítség lehet tárgyi, vagy egy probléma meg-
oldása. Jelenleg például egyik családunk részére 
egy támogató munkalehetőséget ajánlott fel, mely 
alapjaiban tudja megváltoztatni az életüket.

A legáltalánosabb kérések a ruhák, tartós élel-
miszerek, tűzifa, konyhai eszközök és babaápo-
lási termékek szoktak lenni, de emellett nagyon 
gyakori a pénzutalás. Rendkívül sok családban 
fordul elő krónikus beteg és nagyon gyakori az, 
amikor gyerekek súlyos betegek.

Karácsony közeledtével meglepetés-kam-
pányt szerveztünk, mely során minden család 
meg lett kérdezve arról, hogy gyermekeik mit 
szeretnének a karácsonyfa alatt találni. Renge-
teg kisgyermeknek teljesülhetett az álma és nagy 
örömmel tapasztaltuk, hogy az ünnepek alatt sok 
családunk kapott váratlanul csomagot, nagyobb 
pénzösszegeket, mely számukra a karácsonyt 
mentette meg.

Miért jó a segíteni szándékozó személy szá-
mára közvetlen segítségnyújtással támogatni 
családot?

Rendkívül szívet melengető az, milyen sokan 
éreznek belső vágyat arra, hogy a lehető legkö-
zelebbről megismerjék a kiválasztott családot és 
személyesen keressék fel őket. Van, aki vágyik a 

személyes kapcsolódásra, a szegény családok 
számára pedig szavakkal el nem mondható, mit 
jelent egy segítő szándékú ember felbukkanása 
kilátástalan élethelyzetükben.

Vannak, akik mélyen elköteleződnek és éve-
ken át folyamatosan támogatják a gyermekeket 
és a szülőket.

Nem csak egyén szokott támogatni, gyakori a 
munkahelyen belüli, baráti közösségekben, vagy 
családok szintjén történő összefogás és kollektív 
adományozás. A családon belüli adománygyűjtés 
pótolhatatlan. A szülők pozitív mintát mutatnak 
gyermekeiknek, akik tapasztalva a valós képet a 
világról, emberi sorsokról természetes dologként 
fogják megélni a segítségnyújtást, emberséget 
és el fogják utasítani a kirekesztést.

Az adakozás milyen érzelmi hatásokat válthat ki 
az emberből?

Ezt a kérdést a karácsonyi együttlétünkön én 
is föltettem, egész pontosan így: miért jó SECS 
önkéntesnek lenni? Mit ad neked ez az önzetlen 
munka?

Mivel eredetileg cikket akartam belőle írni 
(csak nem érem magam utol), jegyzeteltem.

Ilyen válaszok jöttek:
-eltörpül a saját bajom
-öröm és sikerélmény, amikor a rászorulók ado-

mányt kapnak
-az eddigi túláradásból visszafogottabbá, mér-

téktartóbbá váltam az önkéntes munka hatására
-még jobban átélem, hogy nő vagyok
-segíti a saját belső egyensúlyomat az, hogy 

melyik családot ajánlom frekventáltabban, ha be-
jön egy támogató

-jól esik, hogy a posztjaimmal érzékenyítem a 
környezetet

-kikérdezőként sokat fejlődtem a kommuniká-
cióban

-szembesülök a saját teremtő erőmmel
-jobban meg tudom húzni a határaimat, hogy 

mi az én dolgom, és mi a másik ember dolga
-eddig más volt az elképzelésem az empátiá-

ról, összemosódott a sajnálattal, és most kitisztult
-felemelő látni, hogy ragadós a jó példa
-megtapasztaltam a feltétel nélküli bizalmat 

úgy a családok, mint a támogatók részéről
-eddig sokkal önzőbb voltam és önző módon 

azért jelentkeztem, hogy jobb emberré váljak, az-
óta kevésbé ítélkezek

-hasznosabbnak érzem magam
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-velem ilyen szépen senki sem beszélt az elmúlt 
15 év alatt, mint amit ettől a csapattól kaptam

-nagy tanítás, hogy nem kell abba belehalnom, 
hogy másnak milyen nehéz az élete

Hogyan épül fel a közösségetek, hogyan szer-
vezitek meg a munkákat?

A több, mint 50 fős csapatunk minden tagja 
lelkes és elhivatott önkéntes, akik belső igényből 
fakadóan jelentkeztek a segítő munkára az or-
szág minden pontjáról.

Tevékenységünk működését alapvetően az a 
jól szervezett honlap és háttérmunka adja, me-
lyet naprakészen vezetünk. Munkatársaink folya-

matos internetes kapcsolatban állnak egymással, 
így minden új helyzetre gyorsan tudunk reagál-
ni. Pontosan meghatározott szerepkörök vannak, 
amelyet mindenki vállalásának megfelelően tel-
jesít. Fontos számunkra a jó közösség, a támo-
gató csapatszellem és a csapaton belüli egyéni 
kötődések is, ezeket szervezett programjainkkal 
mélyítjük és ápoljuk.

Milyen feltételekkel regisztrálhatóak családok 
a rendszerbe?

Rászoruló magánszemélyeknek, családok-
nak segítünk, akik mélyszegénységben élnek és 

fő célkitűzésük gyermekeiken és önmagukon 
segíteni. A legalább egy kiskorút, vagy állandó 
gondozást igénylő felnőttet nevelő szülő/szülők, 
akikkel lehetséges a telefonos kapcsolattartás. A 
családok rendszerünkbe kizárólag hivatalos szer-
vezetek és személyes ismerős által leinformálha-
tóan érkezhetnek, ebben közreműködünk a csa-
ládsegítőkkel.

Bemutatnád a segitekegycsaladot.hu webol-
dalatokat?

Honlapunk kiemelt fontossággal bír munkánk 
szempontjából, hiszen közvetlenül ide invitáljuk a 
Facebook, Instagram és LinkedIn oldalainkról ér-
kező érdeklődőket.

Minden fontos információt tartalmaz küldeté-
sünkről, céljainkról. Megmutatjuk ki tartozhat csa-
ládjaink közé, bemutatjuk őket és leírjuk, hogyan 
veheti fel a kapcsolatot a támogatni kívánó sze-
mély a támogatottal.

Művészeti Piacunk is van, ahol képző -és ipar-
művészek alkotásainak megvásárlásával támo-
gatni lehet a kiválasztott rászorulót az alkotás árá-
nak teljes összegével, melyet ő kap meg.

Elmondanád, hogy milyen eredményeitek szü-
lettek a szervezet fennállása óta, ha egyáltalán be-
szélhetünk eredményekről egy karitatív tevékeny-
ség esetében, hiszen nem a számok növekedése 
az elsődleges cél.

Működésünk kezdete óta 180 család került be 
rendszerünkbe és 2022. évben 1022 támogató 
adományozott.

A segítségre szoruló családok száma rendkí-
vül nagy. Ismertebbé válásunk magával hozza a 
gyakoribb felkereséseket is, ezzel párhuzamosan 
növekedhet önkénteseink száma és a támogatók 
száma is.

“Rászoruló magánszemélyeknek, 
családoknak segítünk, akik mélysze-
génységben élnek és fő célkitűzésük 
gyermekeiken és önmagukon 
segíteni. A családok rendszerünkbe 
kizárólag hivatalos szervezetek és 
személyes ismerős által leinformál-
hatóan érkezhetnek...”

https://segitekegycsaladot.hu/
https://www.instagram.com/segitekegycsaladot/
https://www.linkedin.com/company/seg%C3%ADtek-egy-csal%C3%A1dot/
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Mik a közeli és távolabbi jövőcéljaid a szerve-
zettel kapcsolatosan?

Nézem a pályázatokat, örülnék, ha a legfőbb 
embereimnek tudnék pénzt adni a több száz órás 
munkájukért. Szabina és Márti a kezdetektől fogva 
velem vannak, de már nagyon sok önkéntes le-
morzsolódott. Ez nem baj, mert jönnek újak, akiket 
viszont újra be kell tanítani, hiszen mi Trello-val dol-
gozunk, és bizonyos feladatokhoz tudni kell hasz-
nálni a Drive-ot és az Excel-t is, no meg a GDPR 
alapszabályokat. Elég komoly képzésen esnek át 
azok, akik a csapatunk tagjává kívánnak válni. Jó 
lenne, ha a jövőben ezt a legfőbb segítő/k főállás-
ban tudná/k csinálni. Jelenleg abban fejlődünk, 
hogy az adott feladatköröknek is van csoportveze-
tője, tehát még jobban strukturálódunk.

Melyek voltak számodra a legemlékezetesebb 
események?

Egyértelműen a minden elfogultság nélkül 
fantasztikus 3 napos elvonulásaink a meseszép 
Nógrád megyébe. Ilyenkor nem „csak” szórako-
zunk, örömködünk, hanem intenzív önismereti 
kurzust is tartok, és ez a mélység még közelebb 
hoz minket egymáshoz.

No meg az évenkénti 2-3 összejövetel nálam, 
amikor istenieket eszünk, beszélgetünk, neve-
tünk, és úszunk a közösségi élményben. Nagyon 
ki vannak éhezve az emberek a közösségre.

A kéthetenkénti ZOOM-os találkozásainkon 
mindig van „magánélet” is, mi nők eleve így mű-
ködünk.

Milyen terveid vannak a 2023-as évre?

Ismét nagyon sűrű évem lesz. Minden évben 
fogadkozom, hogy a következő évben keveseb-
bet dolgozok, de rájöttem, nem megy.

Ezek a kurzusok, táborok, elvonulások vár-
hatóak:

Márc. 18. Egy napos kurzus Budapesten. A 
megújhodást hozó belső erők felszabadítása - Ki-
emelten az érzelmi test tisztítása által

Ápr.1. Transzgenerációs trauma oldás szintén 
Budapesten

Ápr. 14-16-ig Belső erő növelő elvonulás Far-
kaskútvölgyben

Ápr. 29.  Transzgenerációs trauma oldás Lon-
donban

Máj. 20. ÚJ KÖR egész napos programja Bu-
dakalászon a Hollóvölgyben

Jún. 14-18-ig lesz az idei egyetlen női tábo-
rom Erdélyben

Jún. 21-25-ig az Everness-en leszek, ahol lesz 
szertartásom és előadásom is

Júl. 15-16. 808 Nő teremtő ereje Kiskunfélegy-
házán. 800 nővel tervezem, ez lesz az idei legna-
gyobb feladatom, amihez épp most van folyamat-
ban a 808no.hu weboldal és a saját jegyeladási 
rendszer kiépítése

Júl. 21-23. A Segítek egy családot csapatom-
mal lesz elvonulásunk

Júl. 25-28. Kapolcs (valószínűleg)
Júl. 31-augusztus 4-ig Kerekerdő tábor - az 

idei egyetlen hazai táborom Uzsán
Aug. 5. VANAVAN koncert a Paloznaki Jazz 

Fesztiválon

Emellett ott van az ujegyensuly.hu oldalam is, 
amivel idén szintet szeretnék lépni, illetve az uj-
kor.net weboldalam, ahol újabb online kurzusaim 
és csomagjaim lesznek.

Egyébként szinte minden fent van 
a somamamagesa.hu oldalamon.

Kedves Somíta kívánom, hogy őrizd meg ezt 
a nagyszerű szellemet és hozzon az élet a Segí-
tek egy családot csapatának minél több lelkes, 
örömteli pillanatot!

https://www.somamamagesa.hu/
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Szeretném, ha ez az írásom nagyon sok emberhez eljutna! A világ jelen-
legi helyzete, amiben mindannyian élünk, tele van félelemmel. Az egyéni 
életünk buktatói mellett szembe kell nézni azokkal a negatív hírekkel, me-
lyeket a médiában látunk, hallunk. A legtöbb emberre ez nagyon erősen 
hat negatívan. Nagyon fontos, hogy ebben a helyzetben meg tudjuk őrizni 
a mentális erőnket. Helyt kell állnunk az egyéni életünkben, a családban, a 
munkahelyeken, edzőtermekben, és akárhogy is nézzük ma már az online 
térben is. 

PETŐ CSILLA

Támogató közeg – avagy,
álljunk jól egymáshoz!

Hatalmas mennyiségű információ áramlik min-
denhonnan, mobiltelefonon, az online térben, rá-
dióban, televízióban, rohanunk és egy pillanatra 
sem állunk meg, mert ezt várják tőlünk. Fáradtak, 
elgyötörtek az emberek. Türelmetlenek vagyunk 
egymással. Hatalmas feladat megfelelni. Az a 
nyomás, amit a legtöbb embernek el kell visel-
ni, sok konfliktus forrása. Ha nincs mintánk arra, 
hogyan tudjuk a saját magunkban keletkezett fe-
szültséget levezetni, akkor ezt általában kivetítjük 
valakire. Ezzel egy plusz terhet teszünk rá. Kissé 
elcsépelt gondolat, hogy forduljunk szeretettel, 
empátiával a másik ember felé, pedig a legjob-
ban a szeretet old. 

Gondoltam, amikor belekezdtem ebbe az írá-
somba, hogy nem lesz egyszerű megfogalmazni, 
amit szeretnék átadni. Nagyon komplex téma. 

Sokfélék vagyunk, mindenki cipel a puttonyá-
ban terheket, sérelmeket, szeretetlenséget, fel-
dolgozatlan traumákat. Attól függően, ki mennyi-
re tudatos az életében és hol tart ezen az úton, 
változóan tudjuk kezelni az elénk kerülő nehéz-
ségeket. Előfordul, hogy indulatosak, agresszívek 
vagyunk, kinevetjük egymást, gúnyolódunk, be-
szólogatunk, ezzel csökkentve a bennünk feszülő 
érzelmeket.

Nézzük a másik oldalon mi a helyzet. Azok az 
emberek, akik egyébként is bizonytalanok ma-
gukban, vagy pont ugyanolyan túlterheltek, mint 
mi magunk, ők sem vágynak semmi másra, sok-
szor éppen elég lenne egy jó szó, egy mosoly, 
egy kis biztatás.
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Hol is kellene ezt kezdenünk? Már csecsemő-
korban. Ha hiszitek, ha nem, minden kimondott 
szóval teremtünk. Ha valakinek gyakran mondunk 
valamit, azt bizony a tudatalatti jól eltárolja. Már-
pedig azt onnan „kipucolni” nem egyszerű dolog. 

A család az a legkisebb közösség, ahol leg-
könnyebben megtehetnénk, hogy a család 
bármely tagjának szüksége van a támogatásra, 
megtegyük ezt. Mondjuk el, ha van amire figyel-
meztetnénk a másik embert, de biztassuk, hogy 
képes arra, amit szeretne elérni. Ne legyintsünk, 
hogy ez neked úgysem fog menni. Kérdezzük 
meg inkább, hogyan tudjuk segíteni? Nincs le-
hangolóbb annál, amikor egy gyerek valamit sze-
retne és állandóan azt hallja, hogy ez neki nem 
sikerülhet. 

Nekem, aki „gyógyítóként” élem az életem, 
teljesen természetes, ha látok bicegni valakit, 
legyek bárhol, boltban, reptéren, parkban, biz-
tosan odalépek és megkérdezem, segíthetek-e? 
A barátnőim mindig viccelődnek is velem, hogy 
biztos nem véletlenül kerülnek „ilyen”emberek az 
utamba. Segíteni, adni, támogatni másokat a leg-
nagyobb ajándék saját magadnak és a világnak 
is. Élj vele!

Olyan közösségben, ahol szeretettel fordulnak 
az emberek egymás felé, ahol egy-egy szóval, 
mosollyal segítik egymást, teljesen más közeg 
tud kialakulni. Kreatív, alkotó, fejlődő közösség, 
ahova szeretnek majd az emberek dolgozni járni. 

Ahol a vezetők nem csak elvárnak, hanem 
dicsérnek, ezzel meg tudják sokszorozni a mun-
kakedvet, a munkatársak egymással szembeni 
empátiáját, ahol egymást kiegészítve dolgoznak, 
ott felfelé ível minden.

Ha az orvosok támogatnák a betegeket, és 
nem csak testükkel, hanem a lelkükkel is foglal-
koznának, sokkal könnyebben meggyógyulná-
nak az emberek. Előfordul, hogy a reményt is el-
vesztik, ha nem megfelelő a hozzáállás.

Az edzőterem, ahova járok, egy különleges 
hely. Ott, ahol első alkalommal hárman ajánlották 
fel, hogy ha nem tudok valamit szóljak, segíte-
nek. Ahol az edző mindenkire figyel, mindenkit az 
edzettségi szintjének megfelelően edz, ahol van 
humor, nevetés, közben nagyon komoly mun-
ka folyik. Itt minden ember tiszteli a másikat, ide 
öröm járni és bár nagyon korán reggel megyek, 
de várok minden egyes edzést, mert egyszerűen 
csodálatos közösség van. Példaértékű. Az edzőnk 
igazi nagybetűs Ember. 

Arra kérlek, ha eddig nem így tetted, akkor itt 
az idő, hogy változtass! 

- légy empatikus
- adj minden nap egy jó szót, egy mosolyt
- bíztasd, akinek szüksége van rá
- ne gúnyolj ki senkit
- segíts, ha kérik és van lehetőséged rá
- ne bánts soha senkit, sem szavakkal, 
 sem tettekkel
- köszönd meg, ha kapsz valamit
- dicsérd meg, ha valami jó
- ha látod, hogy valaki feszült vagy szomorú 
 kérdezz rá, tudsz-e segíteni
- használj pozitív szavakat
- ha valakin látod, hogy feszült, 
 nevettesd meg
- a gyermekedet támogasd abban, hogy 
 legyenek álmai és higgyen bennük
- megsokszorozd a másik erejét azzal, 
 ha hiszel benne
- légy kedves 
- a reggeli sminked legyen mindig 
 egy mosoly is
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Végül, de nem utolsó sorban, bánj mindenkivel 
úgy, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak!

Formáljuk együtt a világot, mutassunk példát, 
rajtunk is múlik, milyen jövőt építünk! Rajtad is 
múlik!

Én küldök egy mosolyt neked így a virtuális té-
ren keresztül, add tovább! és máris tettünk egy 
lépést azért, hogy jobb legyen a világ!

Felhívás! Csatlakozz csapatunkhoz! Írj nekünk, 

ha te olyan közegben dolgozol, sportolsz, olyan 

családban élsz, ahol a környezeted támogató, és 

pozitívan áll hozzád, és másokhoz! 

Szeretnénk bemutatni minden hónapban 

olyan közösségeket, ahol az emberek jól érzik 

magukat, munkában, edzőteremben és az élet 

bármely területén! Ragadj billentyűzetet és mu-

tass példát a saját tapasztalatodon keresztül má-

soknak! 

Leveleiteket várjuk: csillagcsilla69@gmail.com 

– e-mail címre!

mailto:csillagcsilla69%40gmail.com%20?subject=


Csatlakozz 
közösségünkhöz!

Itt olyan lehetőségeid lesznek,
amelyeket máshol nem kapsz meg!

“Csak Pozitívan - A tudatos ember magazinja” csoport

Biztonságban 
a komfortzónán túl is!

https://www.facebook.com/csakpozitivanmagazin
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PÁLI PATRÍCIA

Kiszolgáltatottságból
az öngondoskodás felé

A fókuszba helyezett témáknak saját, önálló 
történetük és helyük van szakmai életutamban, 
annak a játékos Legozási kísérletezésemnek az 
eredményei, ahogy én építem és alakítom pszi-
chológiai munkásságom haladásának az irányát.

Ahhoz, hogy ma és az elkövetkező évben erről 
a két témáról tudjak mesélni, ahhoz kellett az a 
sok konzultációs élmény és a belőlük formálódó 
egyéni történeteken keresztül megfogalmazódó 
általános érvényű tapasztalat, amiről mesélve - túl 
az egyéni történeteken - sok hasonló élethelyze-
tet megélő emberhez szólhatok

“Ahhoz, hogy az inspiráció elérjen tapintható 
közelségbe kell menned!”

Talán minden a saját brandépítésemmel kez-
dődött, ahol túl a pszichológus szakmai kér-
déseken, business érintettségű kérdésekkel is 
foglalkoznom kellett és nagyon élveztem, hogy 
minden olyan magától értetődő természetesség-
gel született meg!

Eszembe jutott a brand név, ehhez jött a brand 
logó ötlete és színvilága, a brand ruha, a brand 
szlogen, a mindent elsöprő lendület és vágy, 

Eköré a mottó köré és az “End(o)station”, valamit, “Ami nekem a 
Solumination az neked a…! Mert ugye brandelünk” fantázia címek alatt futó 
témákra fog ez a tematikus évem épülni, ahol hűen az “Építsd tudatosan 
önmagadat! Építsd tudatosan pályafutásodat!” brand szlogenemhez, egy 
én fókuszú magánéleti és egy szakmai témát fogok egy teljes éven keresztül 
feldolgozni.
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hogy írni kezdjek abban a sajátos stílusban, ami 
addig csak a konzultációk zárt kis buborék vilá-
gában élt és létezett, majd a vízió, hogy online 
terepre lépve határtalanná teszem konzultációs 
életemet!

És aki belemártja magát a business világba, 
ahhoz csatlakozni fognak az ebben a témában ér-
dekelt emberek, leendő kliensek!

Ebből az általános fókuszból indult el a brand 
építők története és jöttek sorba ezek a konzultá-
ciós esetek.

Az esetek áramlásának van egy jól látható ten-
denciája, nevezetesen egy szűkülő és egyre spe-
ciálisabb témára fókuszáló menete.

Az üzleti szemléletű, önálló szakmai utakat épí-
tő konzultációk során a női brandépítés elkezdett 
egyre nagyobb számban megjelenni nálam.

A sikeres nők esetében azonban nagyon gyak-
ran látható volt, hogy a szakmai szárnyalás mö-
gött nehéz és küzdelmes magánéleti helyzetek 
vannak - rossz párkapcsolatba való ragadás.

Ezt a jelenséget - köszönhetően brand szloge-
nemnek - nagyon egyszerűen le tudtam fordítani.

Az “Építsd tudatosan pályafutásodat!” kizáró-
lagos pillérén nyugvó női sorsoknak hívom ezt, 
ahol az “Építsd tudatosan önmagadat!” pillér hi-
ánya - a tökéletesen kidolgozatlan énkép és női 
mivoltuk megfogalmazásának és megélésének 
a hiánya - miatt kerülnek egy számukra méltatlan 
magánéleti helyzetbe.

Ebből a leágazásból indultak el azok a női 
konzultációs esetek, ahol túl egy szakítás/válás 
krízisén az “Építsd tudatosan önmagadat!” pillér, 
önmaguk és nőiességük felépítése került a fó-
kuszba.

És innen már csak egy lépés volt, hogy ott le-
gyen a konzultációk fókuszában az endometrió-
zis, mint fájdalmas téma.

Először - hogy a szakmai fókuszt megteremt-
sem - mentorprogramok formájába öntöttem 
ezeket a témákat.

https://www.patriciapali.com/mentor

A “Brandépítő” program - brand szlogenem - 
“Építsd tudatosan pályafutásodat!” pillére - az ön-

álló szakmai útjukat építő konzultációs témákra 
fókuszált, míg a női sorsokkal foglalkozó - “Építsd 
tudatosan önmagadat!” - mentorprogram az 
“Épít(n)ő égisze alatt indult útjára.

És ha már ott volt a sok szakmai tapasztalat, ak-
kor nem lehetett nem elkezdeni ezekről mesélni.

Így indult el tavaly az első tematikus, egy évet 
felölelő cikksorozatom, amiben a tervek megva-
lósításáról írtam és a “Hol keressem?” cikksorozat 
-  https://issuu.com/csakpozitivanmagazin/docs/
cspm_2022_05_m_jus/s/16029791 - amiben 
azokról a női sorsokról kezdtem írni, akik túl egy 
hosszú és számukra méltatlan párkapcsolatból 
való kiszakadás után az addig hiányzó “Építsd 
tudatosan önmagadat!” pillérjük építésébe kez-
denek, elindulva az önismeret és női mivoltuk fel-
építésének útján.

„Megtaláltad azt az utat, ami mentén fel 
tudod építeni szakmai önállóságodat és 

szabadságodat? És elindultál már
ezen az úton?”

Ezen a ponton értünk ide a jelenbe és az idei 
év két témájához, amiből az egyik - az “Építsd 
tudatosan pályafutásodat!” pillér - egy szakmai 
téma lesz és a brandépítés témája köré fog épül-
ni: „Ami nekem a Solumination az neked a…? 
Mert ugye brandelünk?” -cím alatt.

„Szerinted menyire nehéz a soha fel nem 
épülő nőiességet egy elvesző nőiesség 

összeomló alapjára elkezdeni felépíteni?”

https://www.patriciapali.com/mentor
https://issuu.com/csakpozitivanmagazin/docs/cspm_2022_05_m_jus/s/16029791
https://issuu.com/csakpozitivanmagazin/docs/cspm_2022_05_m_jus/s/16029791
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A másik - az “Építsd tudatosan önmagadat!” 
pillér - pedig “End(o)station” -cím alatt ezeknek 
a harmincas éveiben járó, egy hosszú párkapcso-
latból való szakításuk és maguk építése közben 
megkapott “feladatra”, betegségre az endometri-
ózissal való küzdelmükre fog fókuszálni és Endo 
Warrior harcukról fog mesélni.

Írásaimnak mélyen személyes ihletése van, hi-
szen azok a történetek és emberi sorsok ihletik, 
akikkel pszichológiai konzultációs munkám során 
együtt dolgozom, így fontosnak tartottam, hogy 
ne csak a verbalitás, hanem a vizualitás síkján is 
egy unikális vonalat képviseljek.

Szerencsés vagyok, mert Tóth Róza grafikus-
nak köszönhetően megvannak azok az egyedi 
vizuális tartalmak, amiket most ennek a két témá-
nak dedikálhattam és amik ott lesznek velünk és 
fémjelezni fogják ezt a tematikus évemet.

A brand logómat adom a brandépítés témá-
hoz – ez nem is kérdés.

Róza évekkel ezelőtt megalkotta szuperhősnő 
karakteremet, amit Endo Warriorrá avanzsálok át 
és adom át egy olyan nemes ügy harcosává, amit 
az endometriózissal küzdő nők vívnak.

A közös metszéspontok

Az egyéni történetekből épül egy nagyobb 
kép, hogy mik azok az általános kérdések és je-

lenségek, amivel ugyanazon témában gondolko-
dó és ugyanazon nehézséggel szembenéző em-
berek szembesülhetnek. 

Az egyéni utak egy jól lemodellezhető általá-
nos forgatókönyvvé alakíthatók így.

Van 3 – 3 olyan központi jelenség, amit mind-
két téma kapcsán érdemes rögtön limelightba 
hozni.

End(o)station limelight fókuszpontok

ANYASÁG
Mi az én örökölt női sorsom?
Hogy tudom felépíteni a tabusított és így soha 

meg nem fogalmazott női mivoltomat?
Társadalmi elvárás csupán, hogy anyává sze-

retnék válni és csak megfelelési kényszerből, 
mint egy feladatot szeretném ezt is abszolválni 
vagy a legmélyebb és legszemélyesebb vágyam 
tört felszínre az anyaság utáni vágyban?

VESZTESÉG
Milyen – más – lett volna az életem, hogyha 

nem tabusítják szüleim az „Építsd tudatosan ön-
magadat!” pillért az életemben?

Miért hagytam, hogy olyan hosszú ideig egy 
számomra méltatlan párkapcsolatban benne ra-
gadjak? 

Miért teljesítményhez kötöm a szerethetősé-
gemet, miért nem érzem, hogy értékes vagyok és 
önmagamért szeretnek engem? 
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PÁRKAPCSOLAT
Képes vagyok egy számomra méltó társat ta-

lálni?
Párt találni még csak – csak tudnék! De egy 

olyan férfit találni, aki apának is megfelelő, vajon 
az „lehetséges” számomra?

Családot szeretnék, de ehhez valójában szük-
ségem van egyáltalán párkapcsolatra – hiszen az-
zal kizárólag rossz élményem van?! – vagy egye-
dülálló anyaként valósítsam meg ezt a vágyamat 
– hiszen képes vagyok önállóan megteremteni 
önmagunk számára mindent?

Ami nekem a Solumination az neked a…? Mert 
ugye brandelünk? fókuszpontok

ÉN, MINT CEO
Megvannak bennem azok a vezetői attitűdök, 

amik egy önálló vállalkozás/brand felépítéséhez 
kellenek?

Képes vagyok fókuszban maradni és fenntar-
tani a motivációmat a vállalkozás/brnad építés 
során megjelenő nehézségek közepette?

Ismerem annyira a soft- és hard skilljeimet, 
hogy azokat tudatosan használni és fejleszteni 
tudjam a vállalkozásom/brand építésem során?

Extra női fókusz
Eddig a család CEO-ja voltam, mama üzem-

módban! Hogyan tudom önmagamat visszain-
tegrálni a munka világába?

TO BE OR NOT TO BE
Fel merjem a biztosat adni egy új és bizonyta-

lan szakmai útért?
Jó irány mellett köteleződök el?

Képes leszek önállóan vállalkozást/brandet 
építeni?

Extra női fókusz
Nőként mennyire leszek versenyképes a férfi-

ak között?

FENNTARTHATÓSÁG
Meg fogom találni azt a piaci rést, ahol be tu-

dok lépni és el tudok kezdeni építkezni?
Hogyan ismertetem meg magamat a célkö-

zönségemmel?
Hogyan fogom megtalálni azokat a szakembe-

reket, üzleti partnereket, akikkel együtt fel tudom 
építeni a vállalkozásomat/brandemet?

Extra női fókusz
Hogyan fogom tudni a munka – magánélet 

egyensúlyt fenntartani, a különböző női szerepei-
met összeegyeztetni?

Mi a Te történeted?

Mi a Te női utad?

Sikeres szakmai utat építettél, de közben a ma-
gánéletedben úgy érzed folyamatosan elbuksz?

             Igen                Nem

Hosszú időre benne ragadtál egy számodra 
méltatlan párkapcsolatban?

            Igen                 Nem

Eljött az a pillanat az életedben, amikor ele-
mentáris erővel tört elő a felismerés, hogy töké-
letesen lemondtál önmagadról, hogy a megfele-
lési kényszer uralta az életedet és egy másoknak 
megfelelő életet éltél?

            Igen                  Nem

Elindultál az „Építsd tudatosan önmagadat!” 
pillér felépítés útján? 

            Igen                  Nem
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Ha megkérdezném, hogy nőként te ki vagy? 
Mit mesélnél nekem?

……………………………………………………
………………………………………..

Elmesélnéd nekem, hogy milyen életet élnél, 
ha mernéd azt az életet élni, amiben igazán meg-
találod, megéled és kiteljesíted önmagadat, női-
ességedet?

……………………………………………………
…………………………………………

Mi a Te brandépítő utad?

Sikeres - beosztotti - szakmai utat építettél, de 
mégis van valami nagy hiányérzeted?

             Igen                Nem

Hosszú időre benne ragadtál egy számodra 
nem megfelelő szakmai közegben?

            Igen                 Nem

Eljött az a pillanat az életedben, amikor ele-
mentáris erővel tört elő a felismerés, hogy töké-

letesen lemondtál önmagadról, hogy a megfele-
lési kényszer uralta az életedet és egy másoknak 
megfelelő életet éltél?

            Igen                  Nem

Elindultál az „Építsd tudatosan pályafutáso-
dat!” pillér felépítés útján? 

            Igen                  Nem

Ha megkérdezném, hogy mi a te szakmai 
utad? Mit mesélnél nekem?

……………………………………………………
………………………………………..

Elmesélnéd nekem, hogy milyen életet élnél, 
ha mernéd azt az önálló szakmai életet felépíteni, 
amiben igazán megtalálod, megéled és kiteljesí-
ted professzionális önmagadat?

……………………………………………………
…………………………………………

https://www.patriciapali.com/konzultáció

https://www.patriciapali.com/ 
https://www.patriciapali.com/konzultáció


64   CsPM

SZEGHY KRISZTINA

„Önnek EGY új üzenete érkezett”
   avagy igazmondó álmaink

Az álom az emberiség kultúrájának szerves része. Sokféle módon 
értelmezték már: jóslatként, isteni sugallatként, vagy a „tudatta-
lanba vezető királyi útként”, de minden kultúra minden korszaká-
ban jelentőséget és valamiféle értelmet tulajdonítottak neki. 

„Álmodtam én és az álom, az álom én magam voltam.
Kertben bolygtam, és magam voltam a kert, ahol bolygtam”

(Babits Mihály)
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A feladó: Isten

Már a Bibliában is fontos szerep jutott az álmoknak. 
József álmában kapta meg a figyelmeztetést Istentől, 
hogy fogja újszülött fiát, és rejtőzzenek el Heródes elől, 
mert kerestetni fogja őket. Ennek köszönhetően mene-
kült meg a kis Jézus attól, hogy a többi két év alatti gyer-
mekkel együtt őt is kivégezzék Betlehemben. 

Szintén nagyon ismert álom az egyiptomi fáraó álma, 
amelyben 7 egészséges és 7 beteg tehenet látott. József, 
akit a fáraó felkért az álma megfejtésére, elmagyarázta 
neki, hogy ez 7 termékeny esztendőt és 7 szűk esztendőt 
jelent, így a fáraó fel tudott készülni az ínséges időkre. 

Az Istentől érkezett, a Bibliában feljegyzett álmok nem 
olyanok voltak, mint a hétköznapi, sokszor homályos, 
vagy sok történést tartalmazó álmok, hanem világosak és 
érhetőek, határozott üzenettel, amelynek a megfejtésé-
ben néha még egy-egy angyal is segédkezett. 

Álomcenzúra

Sigmund Freud az álmokat már nem Isten, hanem a 
tudatalatti üzeneteinek tekintette. Ő, és a nevéhez fűző-
dő irányzat, a pszichoanalízis képviselői fontos szerepet 
tulajdonítottak a terápiák során a páciens álmai értelme-
zésének. 

Freud kezdetben a saját, majd a betegei álmait ele-
mezve alakította ki álomelméletét, amelyet az Álom-
fejtés című könyvében tett közzé. Úgy gondolta, hogy 
mivel az álmot a lelkünk hozza létre, ezért megfejteni 
is csak az álmodó tudja a saját álmát. Mégis, általában 
nem vagyunk erre képesek, de sokszor érezzük egy-egy 
álom jelentőségét abban, hogy zaklatottan ébredünk 
utána, vagy akár rémálom formájában jelenik meg. 

Miért tudjuk nehezen értelmezni az álmainkat? Freud 
szerint azért, mert meg kell különböztetnünk azt, amit 
álmodunk, attól, amit az álom jelent. Látunk álomképe-
ket, és ezekre, vagy ezek töredékére emlékszünk éb-
redés után. Ez a nyilvánvaló álomtartalom, amelyben 
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azonban kódolva van a valódi álomtartalom, egy 
gondolat, amelyet meg kell fejteni. Amikor álmo-
dunk, Freud szerint a gondolataink átalakulnak 
képekké, és ezeket a képeket kellene dekódolni 
újra fogalmakká és gondolatokká. A kódolási fo-
lyamat, amelynek során a lelkünk elrejti előlünk a 
tartalmakat az álommunka, a dekódolás pedig az 
álomfejtés. 

Freud gondolatait követve a pszichoanalízis 
képviselői úgy gondolták, hogy az álmokban ál-
talában a számunkra elfogadhatatlan szükségle-
teink, vágyaink jelennek meg. Bár ma már tudjuk, 
hogy Freud túlzottan sok mindent vezetett vissza 
a szexualitásra, és az ahhoz kapcsolódó elfojtás-
ra, viszont úttörőnek számított abban, hogy az ál-
mokat már nem tekintette a természetfölötti erők 
üzeneteinek. 

Éjszakai „villámlás” az agyunkban

A 60-as évektől a pszichológusok újabb el-
méleteket alkottak az álmokról. Felmerült, hogy 
az álmodás során az agyunk a napközben beér-
kezett információkat dolgozza fel, és építi be az 
emlékeink közé, míg egy biológus szerint az ál-
mok lényegtelen sejtaktivitások, egyszerű agyi 
„kisülések”, amelyek nem bírnak különösebb 
értelemmel. Az életünk során nagyjából 25 évet 
töltünk alvással. Valóban csak „villámok cikázná-
nak” álmodás közben az agyunkban? Akkor vajon 
miért fejtenek ki ránk időnként olyan erős érzelmi 
hatást, hogy képes akár egész napra nyomottá 
változtatni a hangulatunkat? 

Az Álmoskönyvtől a saját álmainkig

Emlékszem, mikor gyermekként kezembe ke-
rült Krúdy Gyula Álmoskönyve, micsoda rette-
géssel töltött el a véletlenül felütött oldalon talált 
magyarázat: „Fog. Fogat enni: halál. Fogad, ha 
kihull: egy atyádfia meghalt.” Azonnal összecsuk-
tam a könyvet, és eldugtam jó mélyre a szüleim 
szekrényében, nehogy valahogy foggal találjak 
álmodni, és meghaljon egy családtagom. Ki tud-
ja, még az is lehet, hogy ez áll a fogorvosokkal 
szembeni, átlagosnál nagyobb mértékű szoron-
gásom hátterében… 

Felnőtt fejjel már tudom, hogy ezek a szimbó-
lum értelmezések nem segítenek megfejteni az 
álmaink tartalmát. Mindenki álmai egyediek, és 
a bennük létrejövő szimbólumrendszert csak mi 
magunk vagyunk képesek kibontani – bár sokszor 
pszichológus segítségével. Szakember közremű-
ködésével az álomnak sokkal több dimenziója 
fejthető meg, mint önállóan, és ezek elősegíthe-
tik a terápia folyamatát. 

Nyilvánvalóan ez a cikk nem alkalmas arra, 
hogy egy komplett megoldókulcsot kapj a saját 
álmaid megfejtéséhez, hiszen arra számos irány-
mutatás létezik. Arra viszont igen, hogy gondo-
latokat ébresszen benned, és kíváncsivá válj, mit 
üzenhetnek számodra az álmaid. 

Álmaink arcai

Vannak olyan álmok, amelyekben olyan érzel-
mi tartalmak jelennek meg, amelyekkel éber álla-
potban nehezen nézünk szembe, mert ha meg-
tennénk, akkor esetleg el kellene gondolkodnunk 
egy döntés meghozatalán, amelyet napközben 
halogatunk, és magunk előtt sem ismerünk be. 
Például, hogy egy adott kapcsolatban boldogta-
lanok vagyunk. 

Vannak egészen egyértelmű álmaink is, ilye-
nek a rémálmok, amelyek valamilyen téma kap-
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csán egy kontrollálhatatlan feszültséget jeleníte-
nek meg. 

Legtöbbször az emlékezetünk és az érzelmi 
életünk közösen rendezi az álmaink jeleneteit. Az 

esetek nagy részében a hétköznapi életünk hely-
zeteivel, szereplőivel találkozunk az álmainkban. 
Érdemes figyelni, ha ilyenkor meglepő és szokat-
lan álomelemek jelennek meg, mert ezeknek fon-
tos szerepe lehet az álom értelmezésében. 

Az is előfordul, hogy álmunkban kapunk meg-
oldást, választ egy problémára, ami napközben 
foglalkoztatott minket. A periódusos rendszer 
feltalálója, Mengyelejev saját beszámolója szerint 
szó szerint megálmodta a táblában elrendező-
dő elemek rendszerét. A Nobel-díjas Otto Loewi 
szintén álmában talált rá egy kísérleti eljárásra, 
amellyel ellenőrizhetővé vált az idegsejtek műkö-
désével kapcsolatos feltételezése. 

Szezám tárulj! – avagy hogyan kezdj neki? 

A legjobb, ha ébredést követően azonnal leí-
rod az álmodat. Folyamatában, mintha valakinek 
mesélnéd, kiemelve az egyes képi részleteket, 
és az érzéseket, amelyek álmodban megjelen-
tek. Amikor értelmet próbálsz adni az egyes ele-
meknek, érdemes figyelni a szavakra, amelyekkel 
elmondtad a történetedet, mert ez is segíthet a 
megfejtésben.

A praxisomban, amelyben a nehezített fogan-
tatással küzdő hölgyeket segítem az útjukon, gya-
kori álomtartalom, hogy álmukban már van gyer-
mekük, akit hazavisznek a kórházból, és beteszik 
különböző helyekre: fiókba, szekrénybe, reklám-
szatyorba, majd elfelejtkeznek róluk. Álmukban 
órákkal később jut eszükbe az így félretett baba, 
és hogy „elfelejtettem neki enni adni, és féltem, 

hogy meghalt”. Ezekből az álmokból kiindulva 
mindig elindul egy beszélgetés arról, hogy mi-
lyen félelmei vannak az anyaság kapcsán, elme-
séli, hogy fél, hogy nem fogja tudni szoptatni a 

gyermekét, mert túl kicsi a melle, őt 
sem tudta szoptatni az anyukája, hogy 
nem lesz képes gondoskodni róla, 
hogy képtelen lesz életben tartani, 
hogy nem lesz jó anya, és még sorol-
hatnánk. 

Ugyanígy érdemes figyelni a képi 
elemekre, és arra is, hogy az álmod 
nem feltétlenül akarja, hogy te köny-
nyen megfejtsd, mert lehet, hogy épp 
nehéz érzéseket jelenítesz meg ben-
ne, ezért elképzelhető, hogy egy valós 
tartalom teljesen ellentétes képi elem-
ként jelenik meg, például egy kopasz 
ember hosszú hajú férfiként. 

Néhány tipp, amely segítheti elemezni az 
álmaidat: 

1. Gyűjts össze asszociációkat az egyes 
álomelemek kapcsán. Mi jut eszedbe róla? Mi-
lyen szavakat társítanál hozzá, van-e emlék vagy 
fantázia, ami beugrik róla? 

2. Gondolkodj el rajta, hogyan kapcsolódhat 
az álom a jelenlegi élethelyzetedhez? 

3. Milyen érzéseket hívott benned elő az 
álom? Mikor éreztél hasonló érzéseket már éle-
tedben? 

4. Ha egy kicsit elgondolkozol az álmodban 
szereplő személyekről, mi jut eszedbe róluk? Mi-
lyen tartalmakat tudsz hozzájuk kapcsolni? 

5. Mi az, ami nagyon erősen megmaradt az 
álmodból? 

Sok idő és gyakorlás szükséges ahhoz, hogy az 
álmainkat önállóan, szakember vezetése, „súgá-
sa”, ötletei nélkül is képesek legyünk megfejteni. 
De már az, hogy megpróbálunk jelentést adni az 
álmainknak, segít abban, hogy kompetensebbnek 
érezzük magunkat a saját lelki életünkben, akár 
csökkentsük a nyomottságunkat, szorongásunkat, 
amely el tud uralkodni rajtunk akár napokig is, 
egy-egy jelentés nélkül hagyott álom kapcsán. 

„Álom, álom, édes álom, 
Suhanj végig szempillámon, 

S ráterítve csoda-fátylad, 
Népesítsd be éjszakámat.”

Reviczky Gyula
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https://szeghykrisztina.hu/konyv/
https://szeghykrisztina.hu/babahivogato-program/
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„A legjobb barát néha kegyetlenül őszinte, néha rávilágít a hibáinkra, sőt, 
néha ő meri egyedül kimondani, amit hallanod kell. De az is biztos, hogy 

a legjobb barát az, aki elsőként áll majd ott, hogy felkaparjon a földről, 
miután hibát hibára halmoztál, és nem fog szólni egy rossz szót sem. 

Akkor már csak támogat..”
                                                                                       Leiner Laura
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CZECZON

Önkéntesek
az önbizalomnövekedésért
Negyed év alatt túl az elképzeléseken

A program megálmodójaként, hogyan értéke-
led az elmúlt néhány hónap történéseit?

Óriási sikerként! Álmomban sem mertem vol-
na gondolni, hogy egy augusztus végi facebook 
posztra 115 coach/tréner jelentkezik majd, hogy 
önkéntesen támogassa az Önbizalomnövelde 
programot azzal, hogy ingyenesen megtartanak 
évente 5 Önbizalomnöveldét! 

Hozott-e olyan eredményeket időarányosan, 
amivel terveztetek?

Túlszárnyalta az elképzeléseimet. Amikor kide-
rült, hogy van már több mint 100 nagykövetünk, 
akkor úgy számoltam, hogy ha szeptemberben 
„betanítom” őket a programra, akkor szuper len-
ne, ha a pilot első negyedévben 1000-en már 
részt is tudnának venni a programon. Ehhez ké-

pest már több, mint 1300-an vettek részt a 2- 3 
órás alkalmakon és nagyon pozitívak a visszajel-
zések.

Nézzük meg a számok tükrében az elmúlt idő-
szakot. Milyen speciális területeken sikerült segí-
teni, mely csoportoknál?

Az 1300 résztvevő 5-30 fős csoportokban vett 
részt 12 évestől 80 évesig és a megyeszékhelyek 
mellett olyan kis településeken is, mint Abda, Ja-
kabszállás, Teskánd, Dóc...

Tartottunk csoportfoglalkozást speciális cso-
portoknak (pl. vakok-gyengén látók, mélysze-
génységben élők, beszédhibások, munkanélkü-
liek, vállalkozók, elvált nők, gyereküket egyedül 
nevelők, hitoktatók...), de a legnagyobb létszá-
mot a gimnazisták tették ki.

Szeptemberi lapszámunkban mutattuk be az Önbizalomnövelde Programot, melyet Komócsin 
Laura álmodott meg és azt tűzte ki céljául, hogy 2025-re nemzetközi szintre tervezik hozni a ma-
gyarok önbizalomszintjét. Még kissé passzív önbizalomnagykövetként folyamatosan nyomon 
követem a csapat munkáját és látom milyen aktivitással dolgoznak, szívvel-lélekkel szervezik a 
csoportokat, veszik fel a személyes konzultációkat és tesznek eleget a meghívásoknak. Laurával 
beszélgettünk az elmúlt negyedév eredményeiről és Sólya Brigitta foglalta össze bővebben az 
eddig tapasztaltakat.
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Mely korosztályok voltak a legaktívabban célozva?

Fő célcsoportunk a diákok és a pedagógu-
sok, de idősek otthonában is tartottunk nyug-
díjasoknak, azaz bárhol, ahol igény van önbiza-
lomnövelésre.

Tudtatok-e már következtetéseket levonni a 
tapasztalatokból, kellett-e változtatni a formulán, 
volt-e olyan elképzelés, amit merőben másképp 
igazolt vissza a gyakorlat?

Amit én szeptemberben megtartottam az ön-
bizalomnagyköveteknek, egy kiinduló alaptré-
ning volt. Ezt követően minden nagykövet kicsit 
magára formálta, azaz volt olyan, aki jól dolgozik 
képkártyákkal, akkor azt építette be, volt, aki erő-
sebb a rajzolásban, ő azzal bővítette és persze 
mindig célcsoporthoz igazították, azaz már ren-
geteg változatban van testreszabott program.

Lettek tiszteletbeli nagykövetek, kik ők?

Igen. Tiszteletbeli nagyköveteknek olyan is-
mert, elismert embereket kértünk fel, akik szí-

vesen támogatják az Önbizalomnövelde célját, 
mely szerint a magyarok önbizalma érje el 2025-
re a nemzetközi átlagot. Vannak köztük humoris-
ták (Tóth Edu, Lakatos László, Sulyok Péter), de 

van sztárséf (Tusor Viktor) és épp most kértem fel 
kiemelkedő pedagógusokat, mint Miss Lilla, Ba-
latoni Jocó bá és Solymoss Miklós.

Személy szerint neked milyen érzés ennyi lel-
kes emberrel együtt dolgozni és ennyi embernek 
segíteni közvetlenül és közvetve az országban?

Oh, hát ez fantasztikus! Óriási energiát adnak 
maguk a lelkes Önbizalomnagykövetek is és az 
is, amikor én tartok Önbizalomnöveldét. Nem 
csak megálmodója vagyok a programnak, de ak-
tív részese is, január elején tartottam egy évkez-
dő Önbizalomnöveldét, és már le is szerveztem, 
hogy március 26-án, az Önbizalom világnapján 
az érettségizőknek megszervezésre kerülő alkal-
mon, a lányom volt gimijébe a Fazekas gimná-
zium speciális matekos osztályába megyek. Már 
alig várom!

Sólya Brigitta Önbizalomnagykövet a követ-
kezőképpen foglalta össze az elmúlt időszakot 
egészen a kezdetektől a jelen pillanatig.

Önbizalom: (Főnév) Jelentése: Hit saját ma-
gunkban, személyes meggyőződés a saját ké-
pességeinkről, erőnkről, céljaink elérhetőségé-
ről, amit nem feltétlenül tudunk igazolni, mégis 
bizonyosnak tartunk. Bizonyosság arról, hogy ké-
pesek vagyunk változást, eredményt okozni, ami 
fellépésünkben és cselekedetünkben tükröződik. 
(Forrás: wikiszotar.hu)

Önbizalom… Szinonimaként a magabiztosság 
jut eszembe, a feltétel nélkül hit és bizalom saját 
magammal, a képességeimmel, az erőmmel, a 
tudatosságommal kapcsolatban. Mivel pontosan 
tudom, hogy képes vagyok elvégezni a feladata-
imat, és azokat is a legjobb tudásom szerint vég-
zem, el tudom érni a kitűzött céljaimat, elfogadom 
saját magam, békében élek saját magammal és 
a környezetemmel, teljesen harmonikus a kap-
csolat köztem és az engem körülvevő világ közt, 
elmondhatom magamról, hogy van - és rendben 
van az önbizalmam. De idesorolható még az is, 
hogy meg tudom osztani a tapasztalataimat ve-
letek, anélkül, hogy szorongani kezdenék a visz-
szajelzések, a vélemények miatt, vagy az is akár, 
hogy meg tudok tartani egy Önbizalomnövelde 
programot számomra idegen emberek előtt. Ki-
egyensúlyozott vagyok, jól vagyok mind fizikai-
lag, mind szellemileg, lelkileg, reálisan látom a 
dolgaimat, pozitív vagyok, flowban vagyok. 
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Ugye, milyen csodás, idilli ez az összkép? De 
vajon mennyire valós, s főleg hány ember tudja 
ezt elmondani magáról? Kár, hogy hamar visz-
szaránt a valóság. Te vajon találkoztál már olyan 
emberrel, akire az előbbiekben felsorolt tulaj-
donságok összessége igaz lenne? Nos, ami azt 

illeti, én sem. Viszont jó hír, hogy olyanokkal, akik-
nek helyén van az önbizalmuk, javarészt harmo-
nikus a miliő, amiben élnek -és vállalták, hogy a 
2022/23-as évben azon emberek segítségére 
lesznek, akiknek egyelőre még akad némi kívánni 
való ezen a területen, de szeretnének tenni azért, 
hogy a közeljövőben ez pozitív irányba változzon- 
olyanokkal igen, és sikerült elég közeli kapcsola-
tot, ismeretet, barátságot kialakítani velük. 

2022. augusztusában a Business Coach Kft. 
ügyvezetője – Komócsin Laura (MCC, ügyvezető, 
Senior Business Coach) álmodott egy nagyot, s 
tréneri, illetve coach közösségek köreiben meg-
hirdette Magyarország első, ingyenesen elérhető, 
önkéntes szakemberek által tartott önbizalom-nö-
velő programsorozatát. Az Önbizalomnövelde 

néven ismertté vált alakulat pár hónap alatt több, 
mit 100 önkéntes coach/tréner kollégát vonzott 
magához. Jelen vagyunk a Social Media szinte 
összes felületén, kereshettek minket weboldalon 
keresztül is, s a hatalmas összetartó háttérmunká-
nak köszönhetően országszerte bárhol elérhető a 
tematikusan összeállított programunk.

De mire jó ez az egész? Merülhet fel benned a 
kérdés…. Hogy ezt megválaszolhassuk, nézzünk 
körül egy kicsit a minket körülvevő világban. Az 
elmúlt két évben rengetegen féltünk a világjár-
ványtól, veszítettük el hozzánk közelálló szerette-
inket, akik a Covid vírus áldozataivá váltak. Mire 

kicsit felocsúdhattunk volna a pandémia okozta 
sokkból, kitört a háború szinte a szomszédsá-
gunkban, közvetlenül a „bőrünkön” tapasztaljuk 
a menekültek sorsát, életérzésüket, féltjük gyer-
mekeinket, férjeinket, családtagjainkat, s persze 
magunkat is, nehogy az ő sorsukra jussunk. A sok 
rossz dolog, ami körülöttünk történik, a recesszi-
ók, amelyek sújtanak minket, a munkanélküliség, 
a kilátástalanság, a vágtató infláció, mind-mind 
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kihatnak az önbizalmunkra is. Ezen próbálunk 
most egy hatalmas összefogásnak köszönhetően 
kollektíven segíteni. Eddig a budapesti előadá-
sainkon kívül számos vidéki helyszínre juttatták 
el kollégáink a programunkat, Debrecentől – Tes-
kándig. Már több, mint 1000 főt láttunk vendégül 
s vonhattuk ki őket - legalább arra a két órára - a 
mindennapok kihívásaiból, s fedeztettünk fel ve-
lük rengeteg olyan pozitív tulajdonságukat ma-

gukban, amelyekről addig nem voltak meggyő-
ződve, hogy bennük lakoznak. Részesei lehettünk 
az emberek velünk megosztott örömeinek, bána-
tainak, segítettünk, hogy felismerjék az önmaguk-
ban rejlő erősségeiket, ötleteltünk együtt arról, 
hogy hogyan vélekedjünk sokkal pozitívabban 
önmagunkról. A legfiatalabb résztvevők 12 éves 
korú gyermekek voltak, a felső korhatár egészen 
nyugdíjas korig tehető.

Rengeteg hazánkban ismert és elismert celeb 
csatlakozott hozzánk, volt, aki csak egy interjú 

keretén belül mesélt arról, hogy az ő önbizalma 
hogy alakult, de többen személyes jelenlétükkel 
is megtiszteltek bennünket egy-egy nyitott prog-
ramon. Az Önbizalomnövelde programsorozat 
oldalain megtaláljátok Szily Nóra történetén át, a 
stand up comedy-s fiúkon keresztül a sztár chefe-
kig felsorakozó vendégeinkkel készült interjúkat, 
képi és hanganyagainkat egyaránt.

Összefoglalva ez jellemezte a tavalyi évünket. 
De idén sem maradunk tétlenek, gőzerővel ké-
szülünk tovább Veletek együtt, Értetek. Terveink 
és programjaink követhetők a felületeken, meg-
rendelhetők, s továbbra is ingyenesen elérhetők. 
Kiemelném az idei érettségizőket támogató meg-
mozdulásunkat, illetve az egyénileg kérhető, szin-
tén ingyenes coaching lehetőségeket, az általa-
tok szabadon választható szakemberekkel, online 
vagy személyes jelenléttel. De támogató közös-
ségeket alakítottunk munkahelyüket elveszített 
emberek részére, pedagógusoknak, menekültek-
nek, édesanyáknak és még hosszan sorolhatnám 
a lehetőségek listáját, így ehelyett inkább arra 
ösztönözlek benneteket, hogy keressetek minket 
bátran, s találkozzunk minél többen 2023-ban is.

Magazinunk médiapartnerként támogatja az 
Önbizalomnövelde Programot, ezzel is bemutat-
va és hangsúlyt fektetve a pozitív közhangulat, a 
személyes jólét fontosságára. Támogatva az ön-
zetlen segítőket, akik idejüket, energiájukat, mun-
kájukat adják mások emeléséért és ezzel kollektív 
társadalmi változásokat generálnak.
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Életkerék - kezdet és vég

PETŐ CSILLA

A nőt a magzatával nagyon erős kötelék kap-
csolja össze. A 9 hónap alatt, míg fejlődik az élet, 
a nő anyává érik. Áldott állapot. 

A születés pillanata is áldott, amikor a gyermek 
belép a fénybe. Az egész világ készen áll a foga-
dására. Szemeiben Isten szeme ragyog vissza és 
végtelen mosolyával körülöleli a világot. Ez az a 

pillanat, amikor mindkettőjük élete örökre meg-
változik. Az együtt megélt 9 hónap biztonságát és 
nyugalmát a születés fájdalmai és küzdelmei, di-
namikus lüktetéssé varázsolják. Egy új életszakasz 
nyílik meg. 

Az újszülött kiszolgáltatott az édesanyjának, 
aki ösztönösen, viszont gyakran csetlőn - botlón 

A pillanat csodája, amikor megfogan egy lélek. Az életkerék 
forogni kezd. Kinek meddig, ez részben rajtunk is múlik. Az élet 
olyan ajándék a szüleinktől, őseinktől, amit legtöbbször nem is 
értékelünk eléggé, csak akkor, ha már elértünk egy bizonyos kort. 
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tanul meg helytállni, hiszen senkit nem tanítottak 
meg arra, hogyan is kell majd az anyaságot csi-
nálni. Lehet-e jó benne, hibázhat-e? Millió kérdés 
és bizonytalanság, de nemcsak az anya, hanem 
a gyermek életében is. Minden új, csak kettőjük 
szíve dobban együtt, egy egész életen át. Az a 
kötelék, ami most már csak a lelkükön keresztül 
kapcsolja őket össze, láthatatlan ugyan, de min-
dennél erősebb kapocs. Élethosszig tartó! 

A kisgyermekkor stabil bástyája az anya, aki fá-
radhatatlanul ott áll mellette. Virraszt éjszakákon 
át, megnyugtatja, ha mérges, mert nem sikerült 
valami, vigasztalja, ha szomorú, bátorítja, ha sze-
retne valamit, erőt és biztatást ad a nehéz napo-
kon. Ha nyugalomra, biztonságra vágyik, anyja 
ölében ül, és a két ölelő karjában érzi azt, hogy 
erre a védelmedre mindig számíthat.

Ahogy a gyermek cseperedik és változik, ka-
maszként általában kipróbálja milyen lázadni, és 
néha felforgat mindent. Szülőként akkor gyakran 
érezzük azt, hogy az elmúlt pár évet nem is velünk 
töltötte a gyermekünk. Keressük a magyarázato-
kat, miért ilyen. Talán a legfontosabb megérteni 
az ő miértjeit. Ha helytelenül cselekszik, elma-
gyarázzuk, mi lett volna a jó megoldás, de mások 
előtt mindig kiállunk mellette. Szeretettel terel-
getjük egy életen át.

Amikor a gyermek nagykorúvá válik, azt hiszi 
már mindent tud, neki már leginkább nem kelle-
nek a szülői tanácsok, noha ezt már kamaszként 
is legtöbbször így érzi. Hagynunk kell, hogy elkö-
vesse a saját hibáit, de tudnia kell, hogy ott va-
gyunk mindig a háttérben. 

Eljön a felnőttkor, amikor a gyerek leválik a szü-
lőkről és mi csak azt érezzük, hogy nem, már nincs 
szüksége ránk. Visszagondolunk a saját 20-30-as 
éveinkre és rájövünk, hogy pontosan ugyanígy 

viselkedtünk a szüleinkkel. A gyermekeink elkö-
teleződnek egy új család felé, ahol tovább fejlő-
dik az élet. Mi pedig azon kapjuk magunkat, hogy 
egyik szemünk sír, a másik meg nevet. Boldogok 
és büszkék vagyunk, hogy felneveltük a gyerme-
ket, és megállja a helyét a világban és közben ne-
künk szülőknek, ahogyan a születéskor is történt, 
új életszakasz nyílik újra. Csetlünk – botlunk az új 
helyzetben, ahogy tettük akkor is. 

A távolból ugyan, de izgulunk érte, mert 
egyetlen dolog a legfontosabb, hogy ő boldog 
és egészséges legyen. Már nem mi vagyunk azok, 
akivel megbeszél mindent, már nem mi vagyunk 
azok, akitől naponta tanácsot kér. A társ, az új csa-
lád kerül előtérbe. Ezt természetesnek kellene 
éreznünk. Nehéz. Felbukkannak kérdések, hogy 
vajon mindent jól csináltunk-e, milyen hibákat 

követtünk el, helyt tudtunk- e állni, mint szülő. 
Aztán leülünk egy sarokban és miközben ezen 
tűnődünk, rájövünk, hogy mindent a legjobb tu-
dásunk szerint csináltunk. A legjobb döntéseket 
hoztuk meg, amiket tudtunk. 
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Amikor az életed közepe felé érsz, már más-
képp értékeled a dolgokat. Tudod már, hogy 
ami fiatalon még természetes volt, már nem az. 
Minden porcikád tökéletesen működött, nem fájt 

semmid és mégis elégedetlen voltál sok minden-
nel. Már tudod, hogy milyen nehéz néha reggel 
felkelni, mert fáj a derekad, már tudod milyen 
érzés fájó térdekkel lépcsőt mászni. Ez sokáig 
fel sem tűnt. Ráébredsz arra, mennyi mindent 
megtehettél volna magadért, az egészségedért, 

amivel nem foglalkoztál, mert rendben volt. Ak-
kor tűnt fel, amikor már nem volt kerek a történet. 
Az eddig megszerzett tudásod és bölcsességed 
szeretnéd átadni a jövő nemzedékének, akik erre 
csak legyintenek. 

Ez az a kor, amikor már látod az út másik vége 
felé közeledni édesanyádat. Te nem érzed azt, 
hogy szükséged lenne rá, neki viszont pont olyan 
fontos, hogy támogasd, mint anno neked volt 
újszülöttként. Nem mindig vagy azért vele, mert 
éppen akkor ezt szeretnéd, néha azért vagy mel-
lette, mert tudod ő igényli ezt. Szereted és tudod, 
hogy mindent megtett érted. Nem érezte áldo-

zatnak magát, ezt diktálta a szíve, most te is a szí-
vedet követed.

A kereket nem állíthatod meg, az elmúlt időt 
nem hozhatod vissza, az életed legnagyobb 

veszteségei azok a pillana-
tok, amikor nem mosolyog-
tál, amikor nem használtad 
ki a lehetőségeket, amiket az 
élet kínált neked, amikor nem 
szerettél, amikor nem tudtál 
megbocsátani, amikor nem 
tudtál boldog lenni, amikor 

nem adtál hálát mindenért, amid akkor éppen az 
életed része volt.

Az igazi tragédia nem az, amikor az eső miatt 
bőrig ázol, egy betegség miatt változtatnod kell 
valamin, amikor nem tudod megvenni az új ruhát, 

vagy amikor a 
dugó közepén 
elromlik az au-
tód.

A tragédia 
nem az, amikor 
elfelejtetted a 
szöveged utolsó 
mondatát, ami-
kor már nincs 
jegy arra az 
előadásra, amire 
nagyon szerettél 
volna elmenni.

A tragédia 
nem az, amikor 
a gyermeked 
felesel veled, ki-
szakítja a ruhát 
a játszótéren, 
összekoszolja a 
tisztán ráadott 

szettet.
Az igazi tragédia, amikor az idős szüleidre, 

nagyszüleidre nem szakítasz időt, és amikor vég-
re eszedbe jut, hogy felhívd őket, a telefon már 
nem válaszol.

Az életben nincsenek igazolatlan órák, ott kell 
lenned minden pillanatában!

Tudom, mindenki rohan, de olyan gyorsan el-
telik az élet, mint egy röpke pillanat.

Ragadd meg, élj azzal a kinccsel, amit ajándék-
ba kaptál!

Élj, gyűjts élményeket, őrizd meg az egészséged 
és légy boldog! …és ne feledd!!! A kerék forog!

„Ragadd meg, élj azzal a kinccsel, amit 
ajándékba kaptál!”



CsPM   77

DUDÁS DIÁNA

 Motiváció 
 és önmegvalósítás

„A szándék, az irány jó volt, csak rossz helyen 
kerestem a megoldást.” – mondhatnám ezt el sa-
ját történetemről, az én szcientológia sztorimról. 
Önmagamat akartam megvalósítani, jobbá akar-
tam válni. Aki olvasta a könyvemet, azt tudja, hogy 
ott ez lehetetlen: maximum egy újabb szcientoló-
gussá válhattam, a rendszer hűséges tagjává és 
kihasznált áldozatává, de önmagammá nem.

Járjuk körbe ezért a motiváció és önmegvaló-
sítás kérdését.

A motiváció a pszichológia egyik fontos kér-
dése – azt vizsgálja, milyen késztetésekből fakad, 

valamint milyen erők állnak a viselkedés hátte-
rében. Miért tudunk bizonyos cselekvésekre ha-
talmas energiákat mozgósítani, míg másokra vi-
szont nem.

A téma jeles kutatója, Abraham Maslow pszi-
chológus az emberi szükségleteket vizsgálta. Rá-
világított arra, hogy a sokféle szükségletek nem 
egyenrangúak, hanem különböznek egymástól 
erősségükben, illetve abban, hogy mennyire igé-
nyelnek azonnali cselekvést, közvetlen kielégítést.

Maslow az 1950-es években megalkotta az 
emberi szükségletek hierarchiáját, azaz Mas-
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low-piramist, ami eredetileg ötlépcsős volt, majd 
1986-ban ezt másik három lépcsővel egészítették 
ki, és így néz ki:

A biológiai szükségletektől
az önmegvalósításig

A piramis alján a létfenntartáshoz és a túlélés-
hez kapcsolódó alapszükségletek helyezkednek 
el. Ezek a szükségletek primitívek, sürgetőbbek, 
erőszakosabbak és megegyeznek az állatokéval.

Az első szinten vannak a fiziológiai szük-
ségletek, mint a lélegzés (oxigénigény), vízigény, 
evés, anyagcsere, alvás, szexualitás.

A második szinten a biztonság és védettség 
szükséglet foglal helyet; vagyis, hogy legyen 
valamilyen menedékünk, ami védelmet nyújt az 
időjárás viszontagságaival és a támadásokkal 
(ősember esetén a ragadozókkal) szemben.

Ha mindezek teljesültek, akkor a szükségletek 
kezdenek szociális színezetet ölteni.

A harmadik szinten a szeretet és a valahová 
tartozás szükséglete áll.

Vagyis kell egy közösség, barát vagy család, 
ahol megtapasztaljuk a bajtársiasságot, a gyen-
gédséget és az elfogadást.

A negyedik szinten az elismerés és megbe-

csülés iránti szükséglet található. 
Miután valamennyire szeretve érezzük magun-

kat, egyre fontosabbá válik, hogy elismerjenek és 

értékeljenek minket. Ide tartozik az önértékelés 
is, azaz saját magunk elismerése, az önbecsülés.

Az ötödik szint a kognitív szükségletek he-
lye: a tudás, a megértés és a megismerés, azaz a 
tanulás utáni motiváció.

A hatodik szint az esztétikai szükséglete-
ké, vagyis a szépség, a rend és a harmónia utáni 
vágyé.

A piramis hetedik szintjén az önmegvalósí-
tás szükséglete áll, vagyis, hogy kibontakoztas-
suk képességeinket, tehetségünket, hogy önma-
gunkat képességeink végső határáig kiterjesszük, 
és azzá váljunk, amit képességeink lehetővé tesz-
nek.

A nyolcadik szint önmagunk meghaladása, 
a transzcendencia, ahol a teljes mértéken túl tel-
jesedünk ki és eljutunk a tudatosság csúcsára.

Lépésről-lépésre
Maslow elképzelése szerint a magasabb ren-

dű szükségletek csak akkor kerülhetnek sorra, ha 
az alacsonyabb szükségleteket már részben kie-
légítettük.
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Ha nem elégítjük ki a primitív, alapszükségle-
teket, akkor azok olyan kényszerítő erővel hatnak, 
hogy elvonják figyelmünket a felsőbb szükségle-
tektől. Például, ha valakinek nincs ruhája és éhe-
zik, akkor kevésbé valószínű, hogy az önmegvaló-
sítás lesz (pl. művészet) a legfontosabb számára.

A piramis alján lévő szükségletek (1-4. szint) 
hiánypótlók, mert kielégítésükkel kellemetlen ál-
lapottól szabadulunk meg, csökken a feszültség, 
míg a magasabb szükségletek (5-8. szint) növe-
kedésalapúak, mert növelik a belső feszültséget, 
és a bennünk lévő lehetőségek kiaknázására ösz-
tönöznek.

Természetesen előfordul, hogy egyszerre több 
szükséglet motiválja az embert, vagy hogy az el-
sődleges szükségletek a magasabb miatt háttér-
be kerülnek, de alapvetően valóban így működik 
az emberi lélek.

Az önmegvalósítás, mint elsődleges hajtóerő 
fontossága

Önmegvalósítás. Azért emelke-
dik ki a hierarchia többi szintjei kö-
zül, mert egyrészt rendkívüli fontos 
és nem csak egy futó, felületesen 
említendő momentum, másrészt ál-
talános boldogulási céljaink nélkü-
lözhetetlen feltétele.

Az utóbbi időben felmerült, 
hogy már az első szinteken, azok 
nem kielégítő teljesülése ellenére 
az önmegvalósítás elemei megje-
lenhetnek az ember életében. Ez a 
7. szint lehet tehát a fejlődés moz-
gatórugója és az ember spirituális 
megelégedettségének alapja.

Az önmegvalósítás azon vá-
gyunkat testesíti meg, hogy azzá váljunk, 
amilyen emberré képességeink alapján vál-
hatunk, hogy kiteljesítsük önmagunkat és 
fejlesszük képességeinket.

Az önmegvalósítás persze a különböző em-
berek számára eltérő dolgokat jelenthet (alko-
tó, tervező, kutató munka, a családról való gon-
doskodás, gyermekei nevelése, tanítás, oktatás, 
művészetek, például zene, festészet, sport stb.). 
De bármit is tekinthetünk az önmegvalósítás cél-
jának – a lényeg az, hogy olyat tegyünk, amelyre 
adottságaink alkalmassá tesznek.

Fontos megjegyezni, hogy sokkal több módja 
van a magasabb szintű igények kielégítésének, 
mint az alacsonyabb szintűekének. És azt is, hogy 
az ember számára fontos, hogy érezze: szükség 
van rá. Minden ember azt szeretné, ha egyénként 
kezelnék. Meg kell adni neki a felelősségvállalás 
lehetőségét.

Mi következik ebből? Az önmegvalósítás nem 
szűnik meg egy bizonyos pont elérése után, mint 
a hiánymotívumok esetében, hanem további fej-
lődésre, növekedésre késztet. Ezért az önmegva-
lósítás esetében nem beszélhetünk a hiánymotí-
vumoknál tapasztalható kielégülésről.

Három tipp az önmegvalósításhoz

Mi kell ahhoz, hogy meg tudd valósítani vá-
gyaidat, el tudd érni céljaidat az élet bármely 
területén? Elegendő pozitívan gondolkodni? Ele-
gendő vágyni és elengedni? Sajnos nem, ennél 
több minden kell a sikerhez. Természetesen fon-
tos, hogy első lépésként pozitívan gondolj arra, 
amit meg szeretnél valósítani.

Mit lehet akkor tenni?
1) Keress bizonyítékokat arra, hogy értéke-

sebb vagy annál, mint amennyire azt most elhi-
szed magadról. Vedd számba az erősségeidet és 
azokat a területeket, amelyeken kiemelkedően 
tudsz teljesíteni, de ez nem elég, mert ezeken a 
területeken meg kell nyilvánulni.

2) Ha valaki nem tudja, hogy mik az erőssé-
gei, akkor kérdezze meg környezetét, hogy ők mit 
gondolnak erről. Be kell bizonyítani önmagadnak 
és másoknak, hogy az adott erősséged tekinteté-
ben több és jobb vagy másoknál.



80   CsPM

3) A sikerhez szükséges hozzáállás kialakítá-
sához segítségedre lehet az, hogy mi jellemzi az 
önmegvalósító embert Maslow tanai szerint:

- A valóságot gyakorlatiasan észlelik, és 
 jól tűrik a bizonytalanságot.

- Olyannak fogadják el magukat és 
 másokat, amilyenek. Magas szintű 
 önismerettel rendelkeznek és 
 visszavonják a projekcióikat.

- Spontán módon gondolkodnak és 
 viselkednek.

- Inkább a problémákra, mint önmagukra 
 összpontosítanak.

- Jó humorérzékük van.

- Kreatívak.

- Törődnek az emberiség jóllétével.

- Mélyen átélik az élet alapélményeit.

- Erős és mély kapcsolatokat alakítanak ki
 inkább kevés, mint sok emberrel.

Remélem, tudtam pár hasznos támpontot adni 
és sok sikert kívánok Neked az önmegvalósítás 
útján!

Utószó
Ha az első bekezdésben említett, a szciento-

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

https://dudasdiana.hu/
https://csillagbowen.com/
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( (
„A legtöbben azt hiszik, hogy a szeretet valami olyasmi, amit kapunk, 

egy érzelem, amelyet ki kell érdemelni, és minél többet adunk belőle, 
annál kevesebb marad nekünk. Ennek éppen az ellenkezője igaz. 
A szeretet olyan viszonyulás, amely átalakítja a világ tapasztalatát. 

Büszkeség helyett hálát érzünk mindazért, amink van. Amikor méltányolunk másokat, 
és hozzájárulásukat az élethez és kényelmünkhöz, a szeretetünket fejezzük ki. 

A szeretet nem érzelem, hanem a létezés és a világhoz való viszonyulás egy módja.”
                                                                                        David R. Hawkins
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UDVAR MELINDA

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

dr. Vajna Virággal és Winkler-Virág Andrással
2. rész

A mediáció kérdése a karácsonyi ünnepkör 
kapcsán is aktuális lehet, hiszen ilyenkor a leg-
több ember élete lelassul, talán mindenki több 
időt tölt közeli - távoli családtagjaival, és ezért 
sokszor fókuszba kerülnek olyan problémák, 
megoldandó helyzetek, amelyekkel a rohanó 
hétköznapokban nem feltétlenül foglalkozunk. 

A statisztikai adatok azt mutatják, hogy az 
ünnepek elmúltával a házassági bontóperek 
elindítását többen kezdeményezik, mint az év 

más időszakában, így az angolszász országok-
ban január első munkanapját divorce day-nek 
(válások napja) nevezték el.

Ha az emberek többségét kérdezzük, hogy 
mit tud a mediációról, akkor a legtöbben a pár-
kapcsolatot érintő mediációt említik. 

A párkapcsolati mediáció kapcsán beszélge-
tőtársaim ismét a Mediátotoktatás.hu trénerei: 
dr. Fellegi Borbála, dr. Vajna Virág és Winkler-Vi-
rág András.
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Valóban több párkapcsolat, család él meg 
karácsonykor krízist, mint az év más időszakai-
ban? Nektek mik a személyes tapasztalatotok?

Borcsa: Ünnepek kapcsán ugyanazt a jelen-
séget éljük meg, mint a Covid időszak okozta ki-
járási korlátozások és egyéb intézkedések követ-
kezményeként. Ilyenkor nemcsak a legközelebbi 
hozzátartozóinkkal kerülünk hosszabb időre egy 
légtérbe, hanem egy kicsit önmagunkkal is. Nem 
véletlen, hogy sok család legendáriumában leg-
többször a karácsonyi ünnepek alatt történik „va-
lamilyen” konfliktus, kimondásra kerülnek olyan 
kijelentések, amelyek következtében a családta-
gok, sok esetben a párok, házaspárok a szakítás 
szélére kerülnek.

Fontos azt elmondani, hogy amikor ez a hely-
zet kialakul, az már a jéghegy csúcsa, előtte sok-
szor voltak hasonló szituációk, csak valahogyan 
a történet a szőnyeg alá söprődött. Az un. szürke 
hétköznapokban a munkára és a napi teendőkre 
hivatkozással el tudunk menekülni a konfliktusok 
elől, ezért nem érzékeljük, hogy mennyire nehéz 
nekem a másikkal, vagy neki velem. Az ünnepek 
alatt az is előfordulhat, hogy régebb óta tartó rossz 
érzésekre több időnk van, és mivel közeleg az év-
vége is, ezért a jobb élet, a boldogabb új eszten-
dő reményében talán merünk őszintébbek lenni 
magunkkal és a másikkal. Természetesen minden 
kapcsolati, párkapcsolati konfliktus mögött más 
helyzet áll, a kialakult szituáció egyedi utat járt be, 

de kétségtelen tény, hogy az esetek többségében 
a felek sérelemről, megbántottságról, jövőtől való 
félelemről és komoly – akár testi tünetekben meg-
jelenő - szorongásról számolnak be.

Virág: Egyértelműen az egyik krízispont a 
karácsony az évben: vagy előtte jelentkeznek a 
párok nálunk, hogy tisztán lássák azt a helyzetet, 
amelyről érzik, hogy nehézséget okozhat az ün-
nepek során, vagy a karácsonyi ünnepek után ke-
resnek meg minket, mert szembesülnek a saját és 
családtagjaik valódi érzelmeivel.

Amit meg lehet figyelni, hogy leginkább a 40 
év körüli emberek jelentkeznek párkapcsolati 
mediációra. Ennek az az oka, hogy általában a 
negyvenes éveink elején - közepén bekerülünk 
egy un. életközepi válságba, amiről még min-
dig téves információk forognak a köztudatban. 
A szakemberek többsége egyetért abban, hogy 
ezen így, vagy úgy mindenki átmegy, van, aki ke-
vésbé veszi észre, van, akinek sokkal erőteljesebb 
tünetei vannak.

Nagyjából a helyzet az alábbi: a negyvenes 
éveinkre többségében minden területen fel tu-
dunk mutatni valamit, a választott szakmánkban 
dolgozunk, családot alapítottunk, megszülettek 
a gyerekek, otthont teremtettünk. Sokan úgy ér-
zik, már eljutottak valahová, elértek mindent, amit 
szerettek volna, és nincs több ösztönzés az éle-
tükben. Hogyan és merre tovább? Ez a legfőbb 
kérdésük.

Winkler-Virág Andrásdr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág
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Ezekben az években megfigyelhető, hogy sok 
emberben elkezdődik egy belső bizonytalan-
ság, kérdéseket teszünk fel magunknak, példá-
ul: jól döntöttem, hogy x egyetemet végeztem 
el, vagy hogy nem a Hufnágel Pistit választottam, 
ráadásul kiköltöztünk a városból, pedig azt nem 
kellett volna… 

Szóval mennek ezek a belső monológok az 
emberekben, azonban a nehézség ott szokott 
lenni, hogy elkezdi az érintett ezeket a belső ví-
vódásokat megosztani a hozzá közel állókkal, ba-
rátnőkkel, barátokkal… és sokszor az a reakció: 
hogy Te panaszkodsz? hiszen ott a gyönyörű há-
zad/lakásod, sikeres gyerekeid és szerető házas-
társad van, és még munkában is elismernek – Ne-
ked nincs okod a panaszra, ne problémázz! 

Sajnos ez a reakció a meglévő bizonytalansá-
got, az érintettben lévő krízist még egy bűntudat-
tal is tetézi. A párkapcsolati ügynél szinte minden 
esetben ott van ez a krízis és a bűntudat érzete 
is, persze különböző szinteken. Ha szembesülnek 
az érintettek azzal, hogy ezen a középkorú embe-
rek többsége átmegy, akkor ez okozhat egyfajta 
megkönnyebbülést. A tapasztalat az, hogy a bűn-
tudatot megfelelő módon és keretek között tar-
tott beszélgetésekkel fel lehet oldani. 

Párkapcsolati problémával keresnek fel minket 
a felek, de számos esetben – a megfelelő kommu-
nikáció segítségével - kiderül, hogy nem párkap-
csolati krízisről van szó. Nehezíti a helyzetet, hogy 
a párok az egyéni krízisükbe koruknál fogva egy-
szerre kerülnek bele, illetve közben ezzel párhu-
zamosan kamaszgyerekek is vannak a családban, 
akik szintén krízist élnek meg. Nem beszélve arról, 
hogy ezekben az években a nagyszülők többsé-

gét is kora, betegsége miatt nagyobb mértékben 
szükséges támogatni. Mindez egy nagyon nehéz 
élethelyzetet teremthet. A tapasztalat az, ha van 
a felekben tudatosság és megfelelő önismerettel 
rendelkeznek, és nem fojtják magukba a problé-
mákat, kérnek akár egyéni segítséget is, hogy rá 
tudjanak kicsit kívülről nézni az életükre, akkor jó 
eséllyel át lehet ezt az időszakot vészelni.

Ha azonban a felek (vagy csak az egyik fél) 
bűntudattal élik meg a helyzetet, önmagukat hi-
báztatják, akkor az egyéni krízishelyzetek maguk 
alá gyűrhetik a párkapcsolatot.

Ebben a nagyon erős krízisben sokszor már 
nem sikerül megfordítani a válási folyamatot, 
nincs tartalék a felekben, a kapcsolatban, de 
előfordult olyan is, hogy a feleknek a mediáción 
tisztult ki a kép, és szembesültek azzal, hogy nem 
párkapcsolati krízissel küzdenek. Volt olyan eset, 
hogy a mediáció eredményeként egyéni segítsé-
get kértek, és együtt maradtak. Természetesen az 
esetek többségében „csak” a kapcsolat, házas-
ság méltó lezárásában tudunk segíteni, azonban 
sokszor megfogalmazzák a párok: ha előbb jöt-
tünk volna, akkor nem válnánk el.

Virág, kérlek mesélj magadról pár mondatot!

Virág: 1999-ben Chicagóban ismerkedtem 
meg a mediációval, részt vettem egy alapképzé-
sen, amely meghatározó élmény volt számomra. 
A képzés során elhangzottak alapvetően meg-
változtatták a joghoz való viszonyomat, a jogról 
való gondolkodásomat. Nagyon jók voltak a be-
nyomásaim, nem a harcra okították a jogászokat, 
hanem arra, hogy hogyan lehet békét teremteni. 
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A mediáció nekem egy életszemlélet, a min-
dennapi életem része. Egy hatékony eszköz arra, 
hogy az emberekben meglévő saját erőforráso-
kat erősítsük. Bátorítást jelent, hogy mindenki a 
saját ügyében a legkompetensebb.

A párkapcsolati ügyek egyik sajátossága, 
hogy a hétköznapi életben az emberek több-
ségének nehéz, vagy inkább kellemetlen ami-
kor a konfliktussal érintett felek mély, belső 
családi, párkapcsolati ügyek részleteiről be-
szélnek. A „jó” mediátor miket tart szem előtt 
ilyen helyzetekben?

András: A párkapcsolati ügyek mediálása 
sok szempontból nehezebb – hiszen olyan élet-
helyzetek kerülhetnek elő, amelyeket mindenki 
ismer, látott, sőt nagy eséllyel megélt. Ezért na-
gyon fontos a keretek megtartása: a mediátor 
nem „észt osztani” megy, nem dönt, nem javasol, 
és talán a legfontosabb: nem ítélkezik. A medi-
átor pártatlan és semleges személy, ugyanakkor 
az egyik legfontosabb cél a bizalommal teli lég-
kör megteremtése. Minden esetben biztosítani 
kell a feleket arról is, hogy az elhangzott informá-
ciókat abszolút titokként megtartja. Ennek egyik 
garanciája például az, hogy a mediátor abban 
az ügyben, amelyben mediált a későbbiekben 
nem idézhető tanúként sem bíróság, hatóság 
előtti meghallgatás céljából. A tanfolyamokon 
résztvevő – más-más területről érkező – mediá-
torjelöltek egy részének a legnagyobb kihívás a 
gyakorlatok során az, hogy az egojukat háttérbe 
szorítsák, ne legyenek aktívak, ne akarják meg-
oldani, megmondani, hogy mit és hogyan olda-
nának meg a konfliktus kapcsán.

Fontos kiemelni azt, hogy a mediáció nem 
párterápia. Számos esetben a mediációra a fe-
lek praktikus, mindennapi dolgok megbeszélése 
miatt érkeznek, azonban mi úgy látjuk, hogy ez 
csak akkor lehetséges, ha a múltbéli sérelmek, 
helyzetek, illetve a jelen érzései megnyilvánulhat-
nak, kimondásra, megértésre és meghallgatásra 
kerülhetnek. A tapasztalat az, ha a felekben ott a 
sértettség, a megbántottság vagy akár megalá-
zottság érzése, akkor csak ezek felszínre hozását, 
kimondását és feloldását követően lehet gördülé-
keny a konkrét napi problémákról beszélni. Szok-
tuk hangsúlyozni, hogy legyen idő a fájdalomra.

Mennyire nehéz párkapcsolati mediáció 
során az eredeti szakmádat, hivatásodat félre-
tenni? Vagy akár a privát véleményedet?

Virág: Szerintem ez alkati kérdés, de a jogá-
szoknak az is nehéz lehet, hogy mit gondolnak 
igazságosnak, a segítő szakembereknek (szociá-
lis munkások például) pedig az okoz nehézséget, 
hogy ne csússzanak bele terápiába.

Azt a kérdést, hogy „mi a legnehezebb Önnek 
ebben a helyzetben?” feltehetem egy mediáció 
ülésen mint mediátor, illetve segítő szakember-
ként is terápiában. Ezen túl még megkérdezhe-
tem azt is, hogy „Önnek mi segítene most?”, és 
már csak a terapeuta teheti fel azt a kérdést, hogy 
„mire emlékezteti Önt ez a helyzet”? 

Én is a jog oldaláról jöttem a mediációba, és 
nekem volt egy konkrét ügyem, ami segített a di-
lemmámon, az igazságosság kérdésén túllépni: 
létrejött egy vagyonjogi megállapodás a felek 
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között a mediációs ülésen, és én – bevallom – a 
jog oldaláról nézve nem éreztem igazságosnak. 
Az ülést követő beszélgetés kapcsán jöttem rá, 
hogy mennyire lényegtelen, hogy én mit is gon-
dolok a megegyezés igazságosságáról, ez a felek 
döntése volt. Mediátorként egy feladatunk van: 
nem szabad engedni, hogy az egyik fél fáradtság 
vagy bármilyen más ok miatt „beledőljön” egy 
olyan megegyezésbe, amelyet nem szeretne.

Úgy tudom nemcsak személyesen, hanem 
online is mediáltok, tartotok tréningeket. Van 
bármi különbség a személyes és az online me-
diáció között?

Virág: A Covid időszak kapcsán az minden-
esetre tény, hogy a korlátozások minden kap-
csolatról látleletet adtak. Gyakorlatilag így utólag 
visszatekintve olyan volt, mint egy emberkísérlet: 
bezárnak egy helyre a családoddal, kint tombol a 
krízis, negatív hírek borzolják az emberek idege-
it, és mi történik Veled? Lehetséges, hogy otthon 
biztonságban érzed magad és jól vagy, jöhet bár-
milyen nehézség, probléma, a család megoldja. 
Ugyanakkor más esetekben ez a helyzet olyan fe-
szültségeket generált az összezárt párok között, 
hogy ezt nem bírta el sem a családi sem a párkap-
csolati működés.

Elég sok ügyet hozott a COVID, és nekünk is 
szintet kellett lépni: előtte mi Borcsával csak vég-
szükség esetén használtuk az online mediálás 
lehetőségét (pl., ha az egyik fél külföldön tartóz-
kodott), András ugyan többször javasolta, hogy 
próbáljuk meg, de mi valahogyan kevésbé hit-
tünk ebben.

Emlékszem, volt egy házaspár, akik már beje-
lentkeztek hozzánk, hatósági kötelezés alapján jöt-
tek mediációba. Az irodában ültünk Andrással, és 
jöttek a hírek, hogy lezárás lesz, korlátozások meg 
egyebek, és akkor meghoztuk azt a döntést, hogy 
felajánljuk nekik az online mediálás lehetőségét.

Ezzel a házaspárral soha nem találkoztunk 
személyesen, és a támogatásunkkal eljutottak a 
megállapodáshoz, ami minden szempontból si-
ker, de mivel ez online térben valósult meg, ez 
még inkább jó érzést keltett bennünk is.

A járványidőszak alatt volt egy házaspár, akik 
az kérték, hogy este 9-kor kezdjük az online me-
diálást, mert a gyerekeket le kell fektetni, el kell 
altatni, és nem tudnak felügyeletet biztosítani, 
hiszen a nagymama sem tudott rájuk vigyázni. 
Nekem nagy kihívás volt ez a késői időpont, már 
csak azért is, mert egy mediációs ülés általában 3 
óra, utána – mikor párban mediálunk - még kell 
egy óra- másfél, hogy kibeszéljük, letegyük az 
ügyet, ne vigyük haza. 

Ezek után már jöttek olyan ügyek, ahol az érin-
tettek egyike külföldön él, így most már egyálta-
lán nem tartok/tartunk ettől. Abszolút hatékony-
nak tartom abból a szempontból is, hogy amikor 
kimegyünk az egyik féllel különtárgyalásba – mert 
online keretek között is van erre lehetőség –, és 
megkérdezem, hogy mi ebben a helyzetben Ön-
nek a legnehezebb, akkor ugyanúgy felszínre tör-
nek az érzelmek, mint ahogyan azt a személyes 
térben korábban megtapasztaltuk. Egyértelmű, 
hogy ez a fajta figyelem az online térben is meg 
tud teremtődni.
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Hogyan illeszkedik a mediáció a klasszi-
kus bontóperhez? Mit szólnak a mediációhoz, 
mint egy „alternatívához” családjoggal foglal-
kozó ügyvédek és bírók?

András: Párkapcsolati, válási, gyermekelhe-
lyezési ügyekben természetesen a jogi perem-
feltételek ismerete szükséges. Ugyanakkor mi 
azt valljuk, hogy ilyen kérdésekben nem lehet 
felelősen dönteni úgy, ha csak a racionális részét 
vizsgáljuk a kialakult helyzetnek. Csak akkor lesz 
tartós egy megegyezés, ha az érzelmekről is tu-
dunk beszélni.

A hivatalos bírósági eljárásban az ilyen típusú 
ügyeknél sincs helye az érzelmeknek, de amikor 
egy hosszabb-rövidebb kapcsolat lezárását sze-
retnék a felek, akkor nem szabad figyelmen kívül 
hagyni, hogy mindenkinek van egy története, a 
felek keresik az okokat, a miértekre a választ. Ha 
nem nyílt a kommunikáció, akkor a barátokkal, 
ismerősökkel beszélik meg ezeket a kérdéseket. 
Sajnos számos esetben ilyenkor torzul tovább a 
történet, a felek között nő a távolság, sőt akár to-
vábbi feszültségek keletkezhetnek. 

Fontos azt is elmondani, hogy a válás nem ott 
fejeződik be, hogy megszületik a bírósági papír, a 
döntés. Például előfordulhat olyan is, hogy egyik 
vagy akár mindkét fél nem tudja betartani azt, 
amiben megállapodtak a bíróságon. Ezért mond-
juk azt, hogy az érzelmek nagyon meghatározzák 
a döntéseinket, ezért fontos beszélni róla, meg-
érteni a másikat, vagy akár saját magunkat is. Ha 
ez megtörténik, akkor nagy eséllyel realisztikus 
képet kapunk mind a folyamatról, mind a kiala-

kult helyzetről, és arról is, hogy milyen megoldás 
működhet a jövőben, ami mindenki számára el-
fogadható. Azt mindenképpen el kell monda-
nom, hogy a jogilag lehetséges megoldások tere 
egyértelműen szűkebb, mint a mediáció terüle-
tén születendő megoldások tere.

Virág: A hatályos Ptk. szerint a bíróság köte-
lezheti a feleket a szülői felügyelet kérdésében, 
hogy vegyenek igénybe közvetítői eljárást. A 
joggyakorlat azonban az, hogy a bíró mondhatja 
az egész kereset kapcsán a feleknek, hogy men-
jenek el mediátorhoz, kérjék a közvetítői eljárást.

Vannak bírók, akik felismerték a mediáció ere-
jét, lényegét, több bíró is tartja azt, hogy a leg-
rosszabb megállapodás is jobb, mint egy bírósá-
gi ítélet, mert van egy közös alap, amelyből a bíró 
ki tud indulni. Ha nincs közös megállapodás vagy 
egyezség egyes témakörökben, akkor a bírónak 
meg kell nyitni a bizonyítási eljárást, és fel kell 
tárni a házasság megromlásának a körülményeit. 
Ezekben az ügyekben a per hosszúra nyúlik, sok 
esetben a tanúk segítségével kell kihámozni a 
tényeket, és a bíró feladata - lehetőség szerint - 
igazságos döntést hozni.

Az emberekben van egy tévhit, hogy ügyvéd 
is kell a váláshoz, ami nem igaz. Sok pár vált már 
ma el úgy Magyarországon, hogy ügyvédnél nem 
jártak. A „boldogító nem” kimondásához, aki fel-
tétlenül szükséges a feleken kívül, az a bíró.

Mennyire nehézkes az, ha valamelyik, vagy 
mindkét fél ragaszkodik ahhoz, hogy a mediá-
ciós ülésen részt vegyen az ügyvédje is?
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Most már sokkal ismertebb a mediáció mint 
lehetőség, hiszen rendszeresen írnak róla, a vi-
lághálón rá lehet keresni, ki lehet deríteni a rész-
leteket. Emiatt az előkészítésre már ezekben az 
ügyekben nem kell annyi időt szánni.

Előfordul olyan is, hogy az ügyvéd ajánlja a 
feleknek, hogy menjenek mediációba. Sok me-
diációt támogató ügyvéddel találkoztam, sőt tré-
nerként szinte minden képzésünkön vannak ügy-
védek, bírók is.

A tapasztalatunk az, hogy amikor az ügyvéd is 
részt vett a mediációs ülésen, az esetek 90 %-ban 
nagyon jót tett a mediációnak, támogatást nyúj-
tott a feleknek. Az ügyvédek többsége tisztában 
van vele, hogy a mediációs ülésen támogató sze-
repet kell biztosítania, nem képviseletet ellátnia. 
Ez azt jelenti, hogy lehet vele konzultálni, lehet 
tőle kérdezni, de semmiképpen nem akadályoz-
hatja a megállapodás létrejöttét. Azt szoktuk 
mondani, hogy mediációban minden érzékeddel 
benne vagy, és az ügyvéddel érkező klienseknél 
is szoktuk érezni, hogy az ügyvéd milyen „irány-
ba” szeretné terelni az ügyfelét, milyen tanácsok-
kal látta el.

Borcsa: Azt gondoljuk, hogy a konfliktusban 
érintett felek az esetük szakértői: ők a megoldás 
tulajdonosai, a mediátor csak kíséri őket az úton, 
támogatja a feleket, ő nem tanácsadó. Mediáci-
ónak leginkább akkor van helye, amikor a felek 
között kialakul egy kommunikációs elakadás, 
megszakad a párbeszéd, és az érintettek megpró-
bálják kitalálni, hogy a másik mit érez, mit gondol 
anélkül, hogy erről megkérdezzék a másikat. Ha 
ez a távolság olyan naggyá válik a felek között, 
hogy már nem tudnak leülni egymással beszél-

ni, ugyanakkor továbbra is megoldandó, közös 
helyzetek előtt állnak (pl. a gyerekek gondozása), 
a mediáció lehetősége nagyban segíthet nekik 
újra kommunikálni, közeledni, együttműködni, 
tervezni, megállapodni. 

Virág: Ebben a munkában az a nagyon hálás, 
hogy ha beérkezik egy ügy, akkor az már ered-
mény: ha a felek már hajlandóak leülni és beszél-
ni egymással az már egy nagyon nagy előrelépés. 
Ezt a képzésen is így tanítjuk: nincs sikertelen me-
diáció. Nemcsak azt tekintjük sikernek, ha meg-
állapodással zárul a mediáció, hiszen sokszor 
megtörténik az, hogy az első mediáció nem zárul 
konkrét eredménnyel, a felek nem kötnek sem-
miféle megállapodást. Azonban sokszor kapunk 
ilyenkor is visszajelzést, hogy javult a kapcsolat, 
és többször előfordult, hogy kis idő elteltével a 
felek visszajönnek és meg tudnak állapodni.

Emberek, akik érintve vannak valamilyen 
konfliktusban, legyen az bármilyen érintettség - 
párkapcsolati, közösségi, bármilyen -, úgy gon-
dolják, hogy kellene beszélni egymással: az már 
egy siker.

Én magam is úgy tanultam, hogy a mediáció 
kétféle kimenetelű lehet: sikertelen, vagy ered-
ményes. Aztán a praxis mutatta meg, hogy ezt 
nem lehet így tanítani.

Tulajdonképpen ez mindhármunkban kö-
zös: úgy gondoljuk, hogy ha emberek időt, 
energiát és pénzt szánnak arra, hogy elkezd-
jenek kommunikálni, akkor annak eredménye 
lesz: lehet, hogy az az eredmény, hogy egyik 
fél rájön arra, hogy neki idő kell a döntéshoza-
talhoz, és ez sok esetben jelentős felismerés.
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Aggasztó, hogy már tízévesen
több órát „tiktokoznak” a gyerekek

CZECZON

Az NMHH és a Magyar Elektronikus Műsorszol-
gáltatók Egyesülete (MEME) tavaly ősszel végzett 
kutatást azzal a céllal, hogy feltárják a digitális 
eszközhasználattal és a különböző médiatartal-
makkal kapcsolatos fogyasztási szokásokat.

Azt írták, hogy a gyerekek médiafogyasztásá-
ban a különböző eszközök és platformok hasz-
nálata gyorsabban változik és tolódik el az új 
technológia irányába, mint az idősebb korosztá-
lyokban.

Kiderült, hogy a megkérdezett családok több-
ségében a gyerekek jelentős része a felső tago-
zatba lépve kapja meg első okostelefonját. 

Az adatok szerint óvodáskorban internethasz-
nálatról és online játékokról alig lehet beszélni, 
még a hagyományos játékoké a főszerep. Az in-
ternetezés szinte kizárólagos célja, hogy a gye-
rekek megnézzék kedvenc meséiket és rajzfilm-
jeiket, elsősorban a YouTube-on, illetve néhány 
meseoldalon.

Az alsós gyerekeknél már megjelennek az 
online játékok, de még viszonylag erős szülői 
felügyelet mellett. A 6-11 évesek mindennapja-
iban a gyermekfilmek mellett már nagyobb mér-
tékben jelen vannak a rövid, színes, vicces videók 
és online játékok: a lányoknál inkább öltöztetős, 

állatos, gondoskodásra épülők, a fiúknál pedig a 
Minecraft és a Fortnite.

A g g a s z t ó -
nak tartja a 
Nemzeti Mé-
dia- és Hírköz-
lési Hatóság 
(NMHH), hogy 
a 10-15 éve-
sek egy átla-
gos hétközna-
pon mintegy 
2 órát, hétvé-
genként pe-
dig csaknem 3 
órát töltenek 
a világhálón, 
egyebek közt 
a TikTokon.
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Ugyanebben a korosztályban az internetezés 
évfolyamról évfolyamra egyre komolyabb szere-
pet tölt be az oktatásban és az idegennyelv-tanu-
lásban. Náluk jelenik meg gyakrabban a közössé-
gimédia-használat, azon belül is most már inkább 
a TikTok, mint a Facebook. 

A 10-15 évesek között „virágzik a közösségi 
média”, az internetezés fő tevékenysége a Face-
book-, az Instagram- és a TikTok-profil ellenőrzé-
se, a posztolás, a Messenger-üzenetváltás. Ebben 
a korosztályban három gyerekből ketten fent 
vannak a Facebookon, de erős a TikTok-jelenlét 
is: minden második-harmadik gyerek „tiktokozik”.

Megállapították, hogy a felsősök körében az 
internetezés már nem csupán a közösségi médi-
át, a tanulást, az idegennyelv-oktatást szolgálja, 
de jó eszköze a távoli rokonokkal, barátokkal való 
kapcsolattartásnak is.

A megkérdezett szülők és pedagógusok vé-
leménye a digitális eszközök, a közösségi média 
és a televíziókészülék használatának előnyeiről és 
hátrányairól nagyjából azonos: egyetértenek ab-
ban, hogy a tévézés és az internetezés kontrollált 
körülmények között - értve itt a tartalomválasztást 
és az időtartam-korlátozást - előnyére is válhat a 
gyerekeknek, főleg az iskolásoknak.

A felső tagozatos diákok szülei szinte valameny-
nyi fenyegetéssel kapcsolatban érzékenyebbek, 
aggódóbbak, mint az alsó tagozatosok szülei. Az 
ő 16 százalékuk már lényegesen gyakrabban ta-

pasztalta meg, hogy gyermekeik időnként nem 
kívánt tartalmakkal találkoznak.

A felsősök szüleinek 17 százaléka számolt be 
arról, hogy gyermekeik internetes zaklatásnak 
is ki vannak téve - írták. Tizedük pedig azt is el-
mondta, hogy gyermekük jelszavát ellopták vagy 
profilját feltörték.

Ők egybehangzóan leginkább a gyermeke-
iket érő zaklatásoktól, agresszív, szexuális tartal-
mak jelenlététől félnek, de tartanak attól is, hogy 
gyermekükben internetes függőség alakul ki.

A szülők, a tanárok és az óvodapedagógusok 
többsége egyetért abban is, hogy a fő kockázat 
a mozgásszegény életmód miatt a fizikai aktivitás 
csökkenése, ezáltal a gyerekek testi-fizikai álla-
potromlása. A megkérdezett szülők 38-44 száza-
léka tart ettől a veszélytől, míg a tanárok, pedagó-
gusok sokkal aggasztóbban ítélik meg a kérdést: 
62-78 százalékuk osztja ezt a véleményt.
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SIVÁK ENIKŐ ASHA

VAGYOK, AKI VAGYOK
...az... vagyok... akihez beszél a hófehér papír és 

lelkem szárnyalni kezd a csodás szavaitól
…könnybe lábad a szemem és már táncol is a 

varázsceruzám a szűz térben…
... ragyogó nyomot hagyva maga után, mint amikor 

korcsolyázom a tükörsima tiszta,
csillámokkal teli jégen. Amikor már szárnyalok a 

szellő lágy cseresznyevirág illatban,
…akkor összeütöm GYÉMÁNT cipellőm sarkait …és… 

beleremeg az UNIVERZUM...
…kinyújtom kezem az ÉG felé, és elérem a FÉNY 

forrásának aranyló birodalmát.

 HAGYOM, hogy FÖLDRE SZÁLLJON AZ ISTENI.
 

VAGYOK!
A

FÉNY SZIVÁRVÁNYKÍGYÓ ISTENNŐje
 

ENIKŐ – ASHA

Ez VAGYOK ÉN... színes ceruzával rajzolt rajzaim 
pedig bizonyítják mindezt, hiszen általam születnek 

és azon túl, hogy intuícióból rajzolok, tehát a
saját belső lényem /FÉNYLÉNYEM / vezetésével,

ez azért nem azt jelenti, hogy nekem csak tartanom 
kell a ceruzát és minden megy magától.

Magától semmi sem megy, de az egy fantasztikus 
dolog,

ha könnyen és élvezettel születnek az alkotásaim.
Egész életemben foglalkoztam emberekkel, mindig 

valami jót és még jobbat akartam produkálni, 
hasznosnak lenni, megfelelni mindenkinek, mindenkit 

meg akartam menteni.
Hosszú volt az út idáig,  

Mára már tudom, hogy mindez nem lehetséges és 
másképp kell látni az életet, mivel

MINDEN BELŐLÜNK INDUL KI ÉS HOZZÁNK TÉR 
VISSZA!

A varázslat csak annyi, hogy megtanultam szeretni-
figyelni magamra,

értékelni és élvezni mindazt az ISTENI tehetséget, 
amit hoztam magammal erre a Földi létre.

Mások ragyogó lényét rajzolom, azt, amit a belső 
lényük az adott állapotukban mutatni tud magából és 

amit értelmezni tudunk.
Ennek tudom ÉN a SZEMMEL LÁTHATÓ FORMÁJÁT 

MEGALKOTNI.
Néha hamarabb rajzolom a rajzot, mint ahogy a hozzá 

tartozó ember megérkezik az életembe,
főleg, ha addig nem ismertük egymást, és olyankor 

csodás azt látni,

 ahogy felismeri magát a 
rajzban a adott ember.

A rajzaim olyanok, mint a 
TÜKÖR.

MAGUNKAT LÁTHATJUK 
BENNE.

Ezért, ha a saját lényünkre, a 
rajzra hangolódunk, érezhetően 

kellemesebb,
 jobb állapotba kerülünk, jobb lesz a kedvünk, de 

akár melegséget, finom bizsergést,
testi érzeteket is érezhetünk, tehát emelkedik a 

rezgésszintünk és beindul a spontán öngyógyítás.
GYÓGYULUNK!

A KIÁLLÍTÁS MINDEN RAJZÁHOZ ÉLŐ EMBER 
TARTOZIK.

Nem fantáziálásból, kitalációból, „agyalásból” 
születtek, hanem az adott emberrel 

való összekapcsolódásból, a vele való 
összehangolódásból és egy varázslatos 

együttműködésből.
Mivel minden, amit rajzolok, abban a pillanatban 

amikor ceruzát fogok a kezembe,
kapcsolódás egy felsőbb TUDATTAL /morfogenetikus 

mezővel/, ezért minden rajznak ilyen csodás 
kisugárzása van, így nem csak a hozzá tartozó embert 

tudja gyógyítani, hanem bárki mást is,
aki ezt a ragyogást magába tudja fogadni.

Ezért GYÓGYÍTÓ ez a kiállítás.
A képek olyan FÉNYTERET hoznak létre, amiben 

mindenkire és mindenre
gyógyító hatással vannak.

Mivel nemcsak intuícióból rajzolok, de írok és 
táncolok is,

ezért a KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA is különleges lesz.
Ragyogó PERFORMANSZ-t mutatok be.

De ez legyen meglepetés.

Mindenkit szeretettel Várok! Főképp a 
művészetszeretőket és gyógyulni vágyókat, de azokat 

is, akik nem szeretik a művészetet és nem akarnak 
gyógyulni, hanem csak éppen arra járnak.

A kiállítás 2023. február 7-től, áprilisig
tekinthető meg.

Érdemes figyelni az aktuális információkat, mert 
a kiállítás időtartama alatt, lesznek különleges 

programok a rajzok által létrehozott GYÓGYÍTÓ 
FÉNYTÉRBEN.

NÉZZ BE HOZZÁM: SIVAKENIKO.HU

https://www.sivakeniko.hu/hu/
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A nagy átverés 3.

Az érzékszervi illúzióink sorában az utolsó a 
hallás.

Érdekes és még finomabb átfedés ez, a kéz-
zelfogható világ és a nem látható tartomány 
között.

Hogyan működik a hallás

Abban egyértelműen mindannyian egyet-
értünk, hogy a hang is rezgésfrekvencia, ezt a 
legmegátalkodottabb racionálisan gondolko-
dó se kérdőjelezi meg. És ez a rezgés, megfele-
lő eszközökkel rögzíthető és visszahallgatható 
a gramofon feltalálása óta, ma pedig már rend-
kívül korszerű eszközök állnak rendelkezésre, 
erre a célra.

A frekvencia mértékegysége a Herz (Hz).
Az emberi fül hallás tartománya átlagosan 20 

és 20 000 Hz között van és abszolút egyéni, az 
öregedés hatására viszont általában fokozato-
san csökken.

A legkellemesebb hallgatni átlagban az 500 
és a 4000 Hz közöttit, ebben a tartományban 
mozog a normál emberi beszéd. A fülünkbe 
érkező rezgéseket a dobhártyánk veszi és az 
agyunk hallásért felelős területe dekódolja. A 
hanghullámok nyomást gyakorolnak a dobhár-

tyára, ezt a nyomást decibelben mérik (dB) és 
nagyon összetettek, több mint 400 000 hangot 
tudunk megkülönböztetni.

A tiszta hangok rezgése mindig azonos, a 
normál zenei „A” hang például 440 Hz-en rezeg. 

A magánhangzók is hangok, míg a mással-
hangzók a zajok csoportjába tartoznak, a zaj pe-
dig több eltérő frekvencia összessége például a 
tenger zúgása, morajlása.

Az emberi fül hallástartománya bizony igen 
szűkös más fajokéhoz viszonyítva, mert mi nem 
hallunk sem az infrahang, ami rendkívül mély, 
sem az ultrahang, ami rendkívül magas hang-
tartományában, csupán 0 és 120 decibel (dB) 
közti. Utóbbi már a fájdalomküszöb és az e fe-
letti hangerő akár maradandó halláskárosodást 
is okozhat.

Érdekességként és összehasonlításként em-
lítem, hogy az elefántok, a szarvasmarhák, a 
bogarak 16 Hz alatti hangokat is tudnak érzé-
kelni, míg a sünik, a denevérek és a delfinek az 
ultrahang tartományban is csacsognak egymás-
sal, számunkra legfeljebb mérhető, de már nem 
hallható módon.

Forrás:
https://www.geers.hu/blog/hallas-es-siket-

seg/az-emberi-hallokepesseg-mas-elolenyek-
hez-viszonyitva/

BÚZA JUDIT

https://www.geers.hu/blog/hallas-es-siketseg/az-emberi-hallokepesseg-mas-elolenyekhez-viszonyitva/
https://www.geers.hu/blog/hallas-es-siketseg/az-emberi-hallokepesseg-mas-elolenyekhez-viszonyitva/
https://www.geers.hu/blog/hallas-es-siketseg/az-emberi-hallokepesseg-mas-elolenyekhez-viszonyitva/
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A hallás illúziója

Mint említettem, a hallásunk tartománya egye-
di. Vannak közöttünk „botfülűek”, átlagosan hal-
lók és nagyon érzékeny „vájtfülűek” is. 

Azt viszont kevesen gondolnák, hogy a hallá-
sunk függ néhány dologtól, mint például az ér-
zelmi, de ehhez kapcsolódóan az energetikai ál-
lapotunktól. 

Ha az ember túl gyakran hall olyat, ami irritálja 
és nyilván nem akarja hallani, képes elsüketíteni 
magát, mintegy védekezésként. 

Ki ne hallott volna a szinte mindig zsörtölődő 
feleség mellett a szelektív hallásúvá váló férjről? 

Egy vérre menően veszekedő családban, a 
túl gyakori fülgyulladásban szenvedő gyerekről? 
Vagy, mert rendszeresen csúfolkodnak vele a kö-
zösségében.

A jó és tisztán hallás belső energiaáramlás kér-
dése is.

A torok csakra

Ehhez az energiaközponthoz tartozik a hallás, 
mint érzékszervi érzékelés.

Ahogyan az eddig említett energiaközpontok 
esetében is így van, az energiavezetékek a mirigy 
központoknál alkotnak ún. vortexeket, energiaör-
vényeket, itt szám szerint 19-et, ezek a csakrák. 

Így a torokcsakrához a pajzsmirigy tartozik.
A földi életünkre hozott tanulási feladata, az 

őszinte és tiszta kommunikáció megvalósítása, 
a belső érzések és a gondolkodás összekapcso-
lásával.

Hogyan befolyásoljuk az energiaáramlást 

Szándékosan nem használom a jó és rossz, 
vagy helyes-helytelen szópárokat. Inkább úgy fo-
galmazok, mi az, ami előrevisz és mi az, ami ezzel 
ellentétben helyben tart és még inkább eltávolít 
a valódi önmagunktól.

Ilyen a beszéd és a hallgatás törvénye, amiről 
számomra kicsit patetikusan ír A beavatás című 
könyvében Elisabeth Hay. Magamnak lefordítva 
így hangzik:

A szó kétélű „fegyver”, mint a kés, amivel le-
het kenyeret szelni, de akár ölni is. A kimondott 
szónak teremtő hatalma van, ahogyan a leírtnak 
is, gondoljunk csak Masaru Emoto professzor víz-
zel teli üvegcséire ragasztott címkékre, amelyek 
megváltoztatták a víz kristályszerkezetét. 

„Kezdetben vala az ige, s az ige szóvá lett: Le-
gyen! … és lőn világosság.”

Aki ismeri a szavak hatalmát, valóságos értékét 
és súlyát, az tisztelettel bánik velük.

Néhány kultúrában ez természetes. Olvastam 
az ausztrál bennszülöttekről, akik telepatikusan 
kommunikálnak egymással, legyenek fizikailag 
bármilyen messze is egymástól és náluk a szó, a 
hang az ünneplés és a gyógyítás eszköze. 

S ha megtisztelnek egy idegent a beszéddel, 
az azért van, mert az illető nem képes gondolato-
kat cserélni, úgy, mint ők.

A beszéd és hallgatás. Akkor uralom a képes-
ségem, ha tudom, mit mikor használok a fény 
útján járva, s mit mikor hogyan, az árnyékom ol-
dalán. S ha megértettem, eleinte figyelnem kell a 
szokásaim szövevényében, ne vétsem el, vagy ha 
mégis, hát vegyem észre és legyek még ébereb-
bé. Valahogy így:

A beszéd, amikor annak helye és ideje van és 
a hallgatás, amikor annak.

Kimondom, ami kikívánkozik, amikor belső pa-
rancs valaminek a megosztása, még akkor is, ha 
tudom, esetleg rossznéven veszik tőlem és követ-
kezménye van.
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De nem beszélek, amikor nincs mit monda-
nom, ha mégis tenném az üres fecsegés, a figye-

lem felkeltése és energiapazarlás, ami gyengíti a 
torok csakra energiáit. 

És a hallgatás, amikor tudom a szó pusztába 
kiáltott lenne, mert még süket rá a másik füle, szí-
ve és amiért ez a legfontosabb, amikor a csend-
ben befelé figyelek, a belső válaszaimra, 
egyezik-e az, amit mondok, teszek azzal, amit 
belül érzek.

Ám, ha valamit ki kellene mondanom, de fé-
lelemből, a megfelelni akarás 
kényszeréből, vagy bármi más 
önérdekből nem teszem, akkor az 
az elhallgatás. Ami egyenértékű 
a hazugsággal, még ha tévesen 
„kegyesnek” mondjuk is, szintén 
gyengíti az energiaáramlást. 

És ilyen az is, ha múló indula-
tosságunkban vagy talán, mert 
hosszú időn át sok mindent „be-
nyeltünk” és lenyomtunk, elfoj-
tottunk, önmagunkhoz méltatlan 
szavakkal nyilvánulunk meg.

A beszéd cselekvés. Ha nem 
tudom mit teszek, az bocsánatos 
„bűn”, vagyis mulasztás, de min-
denképp következménnyel jár.

Ha az energiaáramlás diszharmonikussá válik, 
az előbb-utóbb fizikai tünetekkel jelez és ha nem 
teszünk a helyreállításért, betegségként megnyil-
vánulhat.

A jó hír az, hogy számtalan módszer létezik a 
harmónia helyreállítására, csak a döntésen múlik.

                                                                                                                        
Belső hal-

lás, belső han-
gok, kapcsolat 
a belső énhez 
és a maga-
sabb dimenzi-
ókhoz.

A szívcsak-
ránál korábban 
mondtam, a 
szívünk elméje 
tévedhetetlen. 
Ahhoz viszont, 
hogy meg-
halljuk, nyitott 
szív, jól műkö-
dő tiszta torok 

csakra és csend szükséges, hogy tudjunk befelé 
figyelni. Erre nem „tanított” senki az elmúlt ezer 
évben, ahogy az elődeinket sem, így ez a képes-
ségünk használaton kívül maradt, eddig.

A torokcsakra másik ajándéka egy különleges-
nek vélt készség, a médiumitás, hallani és közvetí-
teni más dimenziókban élők üzeneteit. Igaz ehhez 
társulnia kell a jól működő harmadik szem csak-
rának és a fejtető csakrának is, a tisztán hallás-lá-
tás-érzéshez.

A médiumitás, a médium valódi vagy az itt 
rekedt lelkek játékszere?

Sok-sok évvel ezelőtt a keresésem és kíván-
csiságom Uza Gitta iskolájába vitt, ahol nagyon 
mély megtapasztalásokban volt részem, amiért 
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nagyon hálás vagyok és Gittát, akit ma már több 
mint barátnőmnek tudhatok, gyakran áldom az-
óta is, mert az általa szerzett tudás nagyon sok 
csapdát és tévutat is segített elkerülni.

Nála próbálgattam először a médiumitást - ami 
és engedjétek meg nekem, hogy ismét elpattintsak 
egy ehhez kapcsolt nagy, rózsaszín, csillámporos 
buborékot, semmi különleges, mert mindannyi-
unk hozott képessége, ez is bár nem mindenkinek 
van dolga vele -, a szabad írással, de ezt megelő-
zően megismertük a szellemvilág működésének 
néhány nagyon-nagyon fontos szabályát. Például, 
hogy nem állunk szóba bárkivel és nem adunk hi-
telt sem a szavaknak, amíg nem ellenőriztük meg-
bízható módon annak forrását.

Gittát idézve, a negyedik dimenzióban nincs 
idő és sok itt rekedt lélek űz tréfát, a halandó és 
felkészületlen, ám kellőképpen érzékeny pró-
bálkozókkal. Sok mindenre van rálátásuk, mint a 
hegycsúcson állónak a völgyben lévővel szem-
ben, amivel el tudják hitetni azok, akiknek mond-
ják magukat, nem rossz szándék, ez pusztán játék 
a részükről. Árthatnak vele? Ők nem, de mi a hi-
székenységgel magunknak, bár csak átmeneti-
leg, de igen.

Szóval tisztelettel, határozottan, kellően óvato-
san és felkészülten hiba nem lehet.

Hogyan tudjuk segíteni, harmóniába hozni 
a torok csakrát?

A torokcsakrát a zenei G hang, a szolmizáci-
ós SZÓ és az É magánhangzó segítségével sti-
mulálhatjuk.

Továbbá a világoskék szín viselése, ásványok 
közül az akvamarin és a türkiz, illóolajok közül a 
fenyő, az eukaliptusz és a zsálya, amivel többek 
között harmóniába hozhatjuk. 

Kérdések, amik a felismerésben segíthetnek: 
Harmóniában vannak-e a gondolataid az érzése-
iddel? Azt fejezed-e ki igazán, ami benned van? 
Hallod-e a belső hangodat? Kapcsolatban vagy-e 
a belső éneddel, vagy belső vezetőddel? Képes 
vagy-e kimutatni gyengeségedet is? Befolyásol-
ható vagy-e? Elfojtod-e az érzéseidet, gondolata-
idat? Manipulálsz-e másokat? Meg akarsz-e felel-
ni mások elvárásainak? 

Ha érintettek vagyunk a kérdések némelyiké-
ben vagy problémáink vannak a nyakkal, tarkóval, 
fülekkel, hörgőkkel, tüdő felső részével, karokkal 
vagy pajzsmiriggyel, érdemes dolgozni a torok-
csakrával.

A következő részben a Harmadik szem 
csakrával folytatjuk a sort.

Addig is szép napokat és jó egészséget kí-
vánok!
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https://religio-spiritualis-muhely.webnode.hu/sq/
https://www.rodgerkatalin.hu/
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www.balazskrisztina.hu

www.spiritual-life.hu

https://kaveszunet-az-elmenek.webnode.hu/
http://balazskrisztina.hu/
https://spiritual-life.hu/
https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/referenciak/
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VERES MÓNIKA

TŰZÖNJÁRÁS
– Mit mutat meg a tűz?

Amikor a tűzönjárás eseményére készülődtem, rendkívül izgatott voltam. A világon semmit 
sem tudtam erről a titokzatos rituáléról, azt sem gondoltam, hogy a mi kultúránkban is elérhető 
és megtapasztalható.

Ahogyan közeledett az este, a kíváncsiság mellé odaült az aggódás is, mely innentől csak fo-
kozódott egészen a rémületig, amely a vörösen izzó parázs és a meztelen talpaim találkozásáig 
tartott.
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Érdekes az embernek szembesülnie a saját 
gyávaságával. Kezdetben egy izgalmas, nem min-
dennapi estére készültem és fogalmam sem volt 
róla, hogy mivel térek haza.

Sebők Bizarro Krisztina hívta meg az alkalomra 
kis csapatunkat ezen a csöppet sem hétköznapi, 
hűvös estén. Az esemény kint a természetben volt 
megtartva, a város szélén lévő üres területen.

A találkozó bevezetéseként Kriszti egy elméleti 
bemutatást adott elő a tűzönjárásról.

Mire kellően felbátorodtunk, vagy épp meg-
szeppentünk, addigra odakint leszállt az este, ott 
folytatódott a szertartás.

Olyan hatalmas máglyát élőben még nem lát-
tam, amekkora köré gyűltünk. A meggyújtása köz-
ben már csak a gondolataink és a bevillanó érzel-
meink működtek, mi pedig körbe-körbe sétáltunk, 
miközben sámándobok hangjait hallgattuk.

Nem könnyű feladat a belsőnkre figyelni és le-
csendesíteni az elménket, de a kollektív élmény 
és a közös energiák lassan mindenkit egybeol-
vasztottak.

Ezt az izgalmas eseményt és a hatásait csak ké-
sőbb próbáltam magamban értelmezni. Magáról 
az élményről beszélgettünk, de a mélyebb benyo-
másokat, lelki hatásokat nem lehet azonnal meg-
érteni, hosszasabb időn keresztül fejtődnek ki, ha 
nyitottak vagyunk feléjük.

Mivel Krisztivel akkor nem értekeztünk az élmé-
nyekről és azóta nem is találkoztunk, most szeret-
nék vele beszélgetni, az ő szemszögéből is meg-
közelítve a tűzönjárást.

Kedves Kriszti, köszönöm, hogy nyitott vagy a 
kérdéseim iránt és hogy vállaltad ezt a beszélge-
tést.

Annak idején még látatlanban ismertelek meg, 
amikor édesanyám, akivel kollégák voltatok ren-
geteget mesélt rólad, mint emberséges, kedves, 
céltudatos, kitartó és határozott nőről, aki nem 
félt akár egymaga elindulni a világ legtávolabbi 
pontjára az álmai után, vagy épp megkeresni azt 
a helyet és életstílust, amelyre mindig is vágyott.

A tűzönjárás iránti érdeklődésed hogyan 
indult el és mit jelentett számodra a megta-
pasztalása?

A tűzönjárásról soha életemben nem hallot-
tam mindaddig, amíg egy multi céggel szakítva 
fel nem kerestem az egyetemi témavezetőmet, 
phd téma választása miatt. Ő javasolta, hogy fog-
lalkozzak ezzel a területtel, mert nemrég részt vett 

tűzönjáráson. Akkor még el sem tudtam képzelni, 
hogy az milyen lehet, így mielőtt igent mondtam 
volna, én is elmentem kipróbálni. Ezek után nem 
is volt kérdés, hogy szeretnék foglalkozni a kuta-
tásával, hiszen egy egészen új világ tárult ki előt-
tem, aminek a tűzönjárás instruktori tréning csak 
előszobája volt…

A nyugati ember számára a tűzönjárás egy 
izgalmas, nem mindennapi misztikus erőpró-
ba, kaland. Mit jelent ez az egyes népek szá-
mára? Van valamilyen mélyebb vallási, önfej-
lesztő célja, hagyománya?

A tűz, mint misztikus elem minden kultúrában, 
vallásban és nyelvben jelentőséggel bír, rituális 
alkalmazása a mai napig tart. A kollektív szertartá-
sok mindenütt jelen vannak.

A buddhista közösségben az égés általi sérü-
lések szerzése hagyományt tükröz, ezen áhítatos 
cselekedetekre való motiváltságuk és a fizikai 
gyakorlatban való végrehajtásuk az ősi írások-
ban is idézett szövegekből származik. Az egyé-
nek által inkább önmerengésben és magányban 
végzett szertartásról van szó, ami csak akkor van 
végrehajtva, amikor az illető ennek épp spirituális 
szükségét érzi, nem pedig vallási folyamat vagy 
naptár szerint előírt időben.

Észak-Görögországban például egy régi tűze-
settel összefüggően fogadalomként, Szent Kons-
tantin és Szent Helén tiszteletére sétáltak végig 
minden évben az izzó parázson. Spanyolország-
ban, San Pedro Manrique-ban a tűzönjárást min-
den évben fesztiválként rendezik meg hatalmas 
tömegekkel. Dél-Afrikában, Natal-ban az ese-
ményt kilenc napos készülődés előzi meg és a ti-
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zedik napon történik a tűzönjárás meghatározott 
forgatókönyv szerint.

 
Az eseményünk előtt tartottál egy beveze-

tő részt, amely a tagok ismerkedéséből és ma-
gának a tűzönjárásnak az ismertetéséről szólt 
leginkább. Ez egyben egy pszichés előkészü-
let is? Szükség van felvezetni, előkészíteni a 
lelkünket valamire?

Fontos, hogy az összegyűlt résztvevők meg-
ismerjék egymást, hogy kialakuljon a - még ha 
csak egy este erejéig is tartó - csoport vagy törzs 
érzése, a sorstársiasság jegyében. Itt főleg arról 
beszélünk, hogy milyen tapasztalatunk, emlékünk 
volt eddig a tűzzel kapcsolatban vagy bármilyen 
hasonló extrémebb szertartással kapcsolatosan.

Megemlítjük, hogy a világban merre és milyen 
célból járnak tűzön, illetve, a tudósok kutatásait, 
elméleteit, hogy nem teljes mértékben képesek 
megmagyarázni, például miért történik, hogy va-
laki talpa nem ég meg. Azután jönnek a praktikus 
kérdések, félelmek megbeszélései.

Elmondanád röviden, hogyan történik pon-
tosan az esemény, milyen fázisai vannak?

Mielőtt megérkeznek a résztvevők, a terepet 
meg kell tisztítani, előkészíteni.

Nagy máglyarakást kell készíteni mérnöki pon-
tossággal és feldíszíteni.

A résztvevők fogadása után bemutatkozás és 
történeti, elméleti áttekintés következik, majd fé-
lelemmel kapcsolatos erőpróbákkal (pl. üvegen-
járás) felkészülünk.

A tűz meggyújtásával kezdetét veszi a meditá-
ció és kapcsolódás a tűzzel. Körbe járva néhány 
kisebb szertartást végzünk, énekelünk, táncolunk. 
Amikor a máglya leégett, fokozatosan kialakítjuk 
a parázsszőnyeget. A cipők levételével a földelés 

és kapcsolódás történik meg az anyaföldhöz, köz-
ben instrukciókat ismétlünk.

A parázson való átkelés (vagy nem átkelés) 
után ünneplünk és kis közös étkezéssel megoszt-
juk élményeinket.

A máglyarakás meggyújtása után hosszú 
ideig jártunk körbe csendben, figyelve a tü-
zet, elmélyülve és hallgatva a dobokat. Ennek 
a résznek mi a jelentősége?

A tűzzel való kapcsolódás, ráhangolódás. A 
szándékra koncentrálunk, mi az, amiért jöttünk.

Amikor eljött a parázsra lépés ideje, azt 
hiszem az este legizgalmasabb pontjához ér-
keztünk, a pillanathoz, amire annyira készül-
tünk. Az első bevállaló átsétálhatott a 100-
200 fokos parázsszőnyegen, majd jelezted, 
hogy bárki, aki szeretné, követheti.

Számomra ez egy rendkívül izgalmas rész 
volt. Akkor jöttem rá, hogy nem szervezetten, 
egymás után kell átmennünk az izzó parázson, 
ami miatt nincs kibúvó, hanem én dönthetem 
el, hogy mikor merek és egyáltalán merek -e 
elindulni. Elsőre azt hittem, ez így már sokkal 
könnyebb lesz….

Mit mutat meg az ember számára az, ami-
kor elhatározza, hogy a következő ő lesz, de 
mégsem mer elindulni? Vagy amikor újra el-
határozza magát és már bátorságot is merí-
tett, de a nagy pillanatban a lábai meg sem 
mozdulnak?

Kriszti, mikről számoltak be neked mások, 
hogyan érezték magukat ezekben a pillana-
tokban?

Az olyan rituálékkal ellentétben, ahol módosult 
tudatállapot jön létre, vagy annak létrejötte szük-
ségeltetik, itt kifejezetten jelen vagyunk és nagy 
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koncentrációra van szükség. A tűz az egyetlen 
sámán vagy tanító az eseményen. Az instrukció 
alapján gondolnunk, mondanunk kell (magunk-
ban vagy akár hangosan) valamit, amiért átme-
gyünk. “A tűzön is átmennék érte. Tűzbe mennék 
érte.” Azt mondjuk, hogy ha úgy döntünk, hogy 
nem kelünk át a parázsszőnyegen, az is tűzönjá-
rás, hiszen a tűz megmutatta, hogy amiért át sze-
rettünk volna menni, az nem is olyan fontos szá-
munkra. Egyébként jobb nem elhatározni, csak 
érezni a pillanatban. Számomra minden egyes 
döntés újabb kihívás a mai napig is. Van olyan tű-
zönjárás, amikor nem megyek át.

A hatalmas farakás, a tűz és az ütemes zene 
mellett milyen egyéb kellékeket szoktak hasz-
nálni?

Van, amikor organikus djembe dobosok adják 
a ritmust, volt már, hogy tűztáncosok készítették 
elő a szertartást, az alaphangulatot megadva, fo-
kozva. Nincs meghatározva, hogy milyen kelléke-
ket lehet használni, mindenki saját maga formálja 
a tűzönjáró szertartást. Inkább a szabályokat fon-
tos betartani a biztonság érdekében, de a kreati-
vitás végtelen.

A tűzönjáráson tanúsított viselkedésünk alap-
ján megismerhetjük önmagunkat, félelmeinket, 
hiedelmeinket, azt, hogy mennyire vagyunk rugal-
masak, bátrak.

A tűz és az égő fa látványa szomorúsággal tölt-
het el, mert az elmúlást juttatja eszünkbe, de szim-
bolizálhatja számunkra épp a főnixhez hasonló 
újjászületést, új kezdet lehetőségét is. Vajon a mi 
lelkünkben mi lakozik?

A parázsra elsőként lépő lehet egy önmagá-
ban hinni tudó, utat törő stabil személy, aki pedig 
a legvégéig vacillál, lehet, hogy nem mer kockáz-
tatni és a mások által letaposott ösvényt érzi biz-
tonságosnak.

Izgalmas élmény volt. Megtudtam, hogy mit 
jelent számomra egy hamuvá égő máglyarakás, 
hogyan viszonyulok az elmúláshoz. Mernék -e 
vezető lenni? Mikortól kezdek félni és mivel pró-
bálom nyugtatni magam? Belsőmből hozom fel a 
bátorságot, vagy az előttem lévők példájából pró-
bálom magam meggyőzni?

Ezek a kérdések csak akkor merülnek fel, ha 
tudatosan próbálunk önmagunkba tekinteni és 
válasz is akkor fog érkezni rájuk. Ekkor tudjuk a 
tűzönjárást egy sokkal magasabb szintű élmény-
ként átélni.

Úgy gondolom, hogy az egész esemény 
legfontosabb része az önismeret tágítása. Ezt 
a hatást a legtöbben nem is várják, nem szá-
mítanak arra, hogy belső lényük fog előtérbe 
kerülni.

Mivel gazdagodik az ember, amikor haza-
megy és az élményeit dolgozza fel?

Egy ilyen eseményt az ember nem felejt el. A 
füstöt átvett hajamba szagolva, a koszos, hamus 
lábamra felvett zoknitól megszabadulva, a lá-
bamat hideg vízbe áztatva visszagondolni arra, 
hogy mennyi átváltozás folyt le az elmúlt néhány 
óra alatt…

Kinek mennyi idő, év múlva nyer értelmet az 
egész. Nekem tudom, hogy minden a tűzzel kez-
dődött és még koránt sincs vége.
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RÓNAI KATALIN

Csak egy kicsi az álmokról,
amúgy Rónai Katásan

Az álom képek, gondolatok, hangok, érzelmek 
összessége. Alvásunk REM fázisában, annak válto-
zó hosszúságú ideje alatt álmodunk.

Az álmodás egy-egy gyors szemmozgásos fá-
zis, amikor a légzés szabálytalanabb, gyorsabb és 
kevésbé mély. A szemek gyors mozgást végeznek, 
a végtagok izmai átmenetileg mozgásra képtele-
nek, az izomtónus is megszűnik ez idő alatt. Ekkor 
az agy azon területei aktívak, amelyek a tanulás-
ban, a gondolkodásban, a dolgok megszervezé-
sében vesznek részt, az agyi véráramlás majdnem 
megkétszereződik ezalatt. Sok alvással foglalkozó 
szakember úgy gondolja, ilyenkor az agy arra hasz-
nálja ezt az időt, hogy az éberen gyűjtött informá-
ciókat feldolgozza, tehát mintha az agy tanulna eb-
ben a fázisban, elraktározva mindazt, ami az egyén 
hasznára válhat és elveti azt, ami nem szükséges.

Az, hogy mit jelentenek, mit jelenthetnek az ál-
mok, az az idők kezdete óta érdekli az embereket, 
de igazán jó válaszok, megfejtések, azt gondolom 
még nem születtek, hiába számos álmoskönyv, az 
álmok megfejtése magában az álmodóban és az ő 
álmában rejlik, és talán megtalálható abban a „má-
sik világban”, ahova hitem szerint a lelkem elrepül 
éjszakánként.

Álmainkról ritkán beszélgetünk, nem mesél-
jük el társaságban, nem merengünk rajta a BKV-n 
utazva, bár lehet, hogy gyermekként megtettük, 
amikor álmunkban érkezett a szörny, vagy zuhan-
tunk, s ébredtünk rémülten, ragadós izzadtságtól 
nedves lepedőn, majd bújtunk anyukánk, apukánk 
ölelő karjaiba, vagy másztunk be szüleink, esetleg 
nagyobb testvérünk mellé, alvóállatunkat mele-
gen ölelve a másik ágy védő melegében. (Már 
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akinek ezt megadta a sors, hogy tudjon szülei kar-
jaiba, vagy a nagyobb testvér ágyába menekülni 
a zuhanásos, vagy egyéb félelmetes álmok elől).

Amikor a dackorszakot átlépve, nagyon nem 
akarsz aludni, talán három, vagy négyéves lehetsz, 
azt gondolod, – amit a felnőttek sosem értenek, 
akik viszont erre az időintervallumra tervezik az 
összes fontos telefont, mosást, főzést, mosogatást, 
olvasást, ügyintézést, vagy szívesen aludnának egy 
rövidet legalább –, hogy milyen jó is annak, akinek 
nem kell délután aludni. 

Azután, amikor végre elér a délutáni álom, és 
édes nyál csurog a szád sarkában, mosoly bujkál 
az ajkadon, mert a mesebirodalom csodás kapuját 
átlépve, szálldosol az álom birodalmában… 

Két és fél éves lehettem, amikor kaptam egy 
mackót. A mackóval rólam készült műtermi fotók 
ezt sugallják, mert a fotók hátoldalára anyu által 
írt időpont erre utal. Sötétbarna, vagy szürke le-
hetett, az ötvenes évek és a háború előtti és utá-
ni korszak tipikus mackója, hosszúorrú, könnyen 
mozgó végtagokkal, eleve koptatott, öregnek lát-
szó. Nem tudom honnan jött, ki vette nekem, egyik 
fotón lazán, másikon nyelvet nyújtva a világra, vagy 
a fényképészre, de ennyi év elteltével azt érzem, 
nem egyeztünk volna azzal a mackóval. Nem em-

lékszem, mi volt a bajom vele, de nem érződik az 
a melegség a fotón, amelyet egy két, vagy két és 
fél éves érezhetne a mackója iránt. Aztán a mackó 
megégett… 

Két délutáni alvásom maradt meg emlékeim-
ben. Ezek valószínűsíthetően vasárnapokon tör-
téntek ebéd után – vagy valami kivételes alkalom 
adta meg az apropót – lévén, hogy hathetes ko-
romtól iskolás koromig közösségben teltek a nap-
jaim és a délutáni alvásaim is. 

Egyik ilyen délután álmomban leágyaztam a 
parkettára, ahol mindig is aludni akartam, de nem 
engedték valamiért a szüleim. Mégis megtörtént, 
mert ébresztéskor anyu legnagyobb „csodálkozá-
sára” a parkettán aludtam teljes ágyneműmben, 
alattam lepedő, felettem a dunyha. 

Egy másik eset annak a bizonyos barna mackó 
megégésének, későbbi feltételezett „halálának” 
története. Anyu a kisszobában tartotta a vasalni 
valót, amely férjhez menésemig a szobám volt. 
Lakásunk földszinti, egymásba nyíló szobákkal 
rendelkezett. A bejárati ajtó mögött egy kisméretű 
előszobából jobbra nyílt a konyha, abból a fürdő-
szoba és a WC, egyenesen a nagyszobába, szüle-
im szobájába lehetett jutni, majd azon áthaladva 
az én szobámba. 
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Ez alkalommal nyár lehetett – a történet fontos 
része, hogy az ablakok nyitva voltak – feltételezem, 
valami olyat álmodtam, hogy segítek édesanyám-
nak, mert álmomban kiszálltam az ágyból és be-
dugtam az akkor még hőkapcsolóval nem ren-
delkező vasalót, majd, mint aki jól végezte dolgát, 
visszafeküdtem és aludtam tovább. A vasaló fel-
forrósodott, a közelében és alatta lévő dolgokat, 
a vasalnivalót és a mellettük fekvő mackót izzásba 
hozta. A történet további folyását anyutól hallot-
tam felnőtt koromban többször, miszerint amikor 
a füst már az ablakon gomolygott kifelé, a szom-
szédok kiáltoztak, hogy „Rónainé, ég a kisszoba!”

A történetből egy halvány emlékérzés maradt 
csak meg. Mindezért a mackót tettem felelőssé, 
ettől kezdve utáltam, így aztán el is tűnt az életem-
ből, nyoma további fotókon és emlékeimben nem 
található.

Visszakanyarodva e történet után arra, vajon 
mit is kezdünk álmainkkal, ha egyáltalán emlék-
szünk rájuk. 

Vannak álmaim, melyeket naplóim őriznek, 
ezek néha erőszakos, harcos álmok, néha meg-
dicsőült történetek. Legjobban a beteljesedett 
szerelemről szólókat szeretem, amikor álmomban 
megélem azt, amit ébren még nem sikerült, a teljes 
elfogadást, az érintések, a csókok meleg áramlá-
sát, a biztonságot, a teljességet. Ezeket az álmokat 
őrizgetem, a leírás által beépülnek a szívembe, azt 
a melegséget, bizonyosságot adják, azt a reményt 
és örömet, amelyre vágyom. Ezeket sokáig nem 
feledem, ezek szagosak, ízesek, szépek, színesek, 
kedvesek, és meleg energiát sugallnak.

Kevés álmom, amelyre emlékszem. Próbálkoz-
tam már tudatos álmodással, tudatos ébredéssel 
egy-egy álom kapcsán, hogy akár egy pár szó le-
írásával megjegyezhetővé váljon egy álom, de ez 
nekem nem működik, vagy hamarabb elvesztem 
a hitem abban, hogy működhet, lehet, hogy félek, 
hogy nem tudok utána újra elaludni.

Amíg tanítottam, rendszeresen hajnalban kel-
tem azért, hogy minden meglegyen, mire elindu-
lok. Ezeken a reggeleken mindig fáradtságot, le-
törtséget éreztem, azt, hogy kevés volt az alvás, és 
még több alvást kívánnék. 

Talán ezért is alakult úgy, hogy mindenhol el 
tudtam aludni, munkába menet, hosszabb uta-
záskor, de akár egy valahova igyekvő kocsiban is 

az anyósülésen. Egy férjem brigádjával csoportos 
látogatáson a Planetáriumban is, (ott persze nem 
akartam), de bármely unalmas előadáson, meditá-
cióban, vagy a tévé mellett.

Reggelente vagy késő este hazafelé jövet a 
munkából, két megálló közt is rendszeresen alud-
tam a metrón, és e két megálló közti a két-három 
perces alvások alkalmával történeteket álmodtam, 
nagyon mélyen alvásban voltam vagy úgy éreztem. 
Mindezt úgy, hogy mindig tudtam, merre járok és 
mindig felébredtem másodpercekkel előbb, mint 

ahogy megérkeztem volna az adott megállóba, és 
le kellett szállnom.  

Ezek az álmok szépek, merengősek voltak, 
azonnal elszálltak, következő két megálló közt má-
sik álom érkezett, de csak pár másodpercig emlé-
keztem rájuk. 

Talán a terapeutánk lehetne az, aki legtöbbet 
hallhatna álmainkról. Ha lenne terapeutánk, ő le-
hetne az, akinek feltehetnénk a kérdéseinket, hogy 
vajon mit is jelentett az elmúlt éjszaka álmodott 
furcsa történet. Terapeuta és megértő hallgatóság 
híján naplónk lapjai örökíthetik meg egy-egy olyan 
álmunkat, mely reggel ébredés után nem szállt el.

Sokszor az álom „íze” (kis képzavarral), még ott 
van a szájpadlásunkon, testünkbe való visszaérke-
zés, vagyis ébredésünk után, álomképeinkből egy-
egy kocka a homlokunk mögött haloványan vilá-
gít, de maga a történet – amely lehet, hogy fontos 
volt vagy fontos lehetne a nap további részében –, 
már semmissé válik.

Van olyan barátnőm, aki színes-szagos álmok-
kal ébred, amelyeket reggel el is tud mesélni, ezért 
kapott tőlem karácsonyra álomnaplót, hogy je-
gyezze le az álmai sodró történeteit, hátha később 
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visszanézve útmutatásokat talál benne az élete 
alakulásával kapcsolatosan. Ő ezt nem szereti, fél 
ezektől a történetektől, fél, mert nem érti, mennyi-
ben befolyásolja mindez az életét. 

Aki nem emlékszik az álmaira, azt állítja, sosem 
álmodik, s talán irigyli azt, aki minden éjjel lát és 
emlékszik. Nézőpont kérdése, melyiket választjuk. 
Az alvás fiziológiája és szükségessége, még ha 
az életünk nagy részét alvással is töltjük, nagyon 
fontos életünk szempontjából. Azt hallottam, hogy 
voltak olyan kínzási módszerek, melyekben a meg 
nem engedett alvással tartották sakkban a fogva-
tartottat, vagy csepegő csappal zavarták alvását. 

Manapság, amikor késő estig vibrál a számí-
tógép, televízió, telefon képe a szemünk előtt, az 

alvási nehézségek megsokasodtak. Amikor késő 
estig filmet nézek, mely befolyásolja a gondolatai-
mat, s az bizonyosan megjelenik álmomban, átala-
kulva, megtestesítve a történetben engem. Mint, 
ahogy a dallamtapadás is álomban ér el, amikor 
a fülemben, agyamban megtapadt dallam bele-
szövődik az álmomba, és ébredésig idegesítően 
ismétlődik.

Azt olvastam, hogy az éjfél előtti álmok simo-
gathatják legjobban ki a lelkünket, feltételezhető-
en ezért ajánlják azt, hogy éjfél előtt kerüljünk ágy-
ba, lehetőleg úgy aludjunk el, hogy végig tekintve 
a napunkon, hálát adhassunk azért, hogy élünk és 
azért, hogy újra pihenhetünk és elvonulhatunk az 
álmok birodalmába naggyá válni, varázsolni, me-
sebeli lényekké lenni, emberségünket megmutat-
ni saját magunknak.

A nappalt mindig, amíg élünk, az éjszaka köve-
ti. A nappal világos, az éjszaka sötét, így egészítik 
ki egymást és lesznek egységben mindazzal, amit 
életnek nevezünk. 

Álmokra szükségünk van, és mindig is szük-
ségünk lesz.

https://ronaikatalin.hu/konyvrendeles/
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Élvezem, hogy egy mesés történet főszereplője vagyok, a saját 
életemé. Ami különösen izgalmas benne, hogy magát a sztorit is én 
írom! Persze van egy fensőbb szintű lektor, de igazán nagylelkű, 
szabad kezet ad nekem a történetvezetés kapcsán és csak néhanap 
távolít el egy-két oda nem illő sort. 

KOVÁCS KATALIN

„„A mai napig így alszom el: csukódó pilláim alatt 
már villannak is az első képkockák…

„„

(nem)MINDENNAPI 
CSIPKERÓZSIKA
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Álmodj a vágyaddal! – talán Csipkerózsika 
utolsó gondolata is ez lehetett, mielőtt a párnák 
közé zuhant. Szokták is mondani, ágyazz meg a 
vágyaidnak! Azt hiszem, ő kissé elnyújtotta a dol-
got, és mindent egyetlen hosszú alvási periódus-
ra tett fel. Lehet ezt jobban is, profibb módon is 
csinálni. Rónai Kati írótársamnál olvastam egy re-
mek gondolatot a héten, ő nem szülinapot tart, 
hanem szülinapi hetet. Valahogy én is így vagyok 
ezzel az alvás dologgal, nem egy nagy projektet 
viszek, mint Rózsika, hanem egy mindennapit.

Projektált álomkurzus, így hívom az esténként 
induló kalandot. Összegyűjtök minden olyan, 
valóságban is átélt pozitív élményt, amit át aka-
rok menteni, majd a félálom varázskondérjában 
hozzákeverem mindazt, amit elérni, érezni, meg-
valósítani szeretnék és kész is vagyunk. Ennyi a 
recept. Az éjjel sejtelmes fényeinél forr belém a 
jövő történéseinek előrevetített meséje.

„A mai napig így alszom el: csukódó pilláim 
alatt már villannak is az első képkockák…”-, pon-
tosan így történik, ahogy már megírtam egy ko-
rábbi cikkemben is. Mosolyogva bújok ágyba, 
hisz az alvás teszi lehetővé az álmodást, s minden 
álom egy újabb találkozás ígéretét rejti az igazi-
val. Önmagammal. Az előre álmodás, a megál-
modás táplálék, meghívó az élethez, hozzáférés 
a mindenséghez. Történetem hangom a létben. 
Ez vagyok én.

Legtöbbször beválik a fenti stratégia, minden 
halad a maga megálmodott útján, de van, hogy 
„belémáll” az élet, annak is a csúfabb oldala, s 
elkezdi felpiszkálni a vart a lelkem mély sebein. 
Megpróbál hitemben. Azzal, hogy messzemenő-
en ellentéte lesz álmaimnak. Látványosan nem 
történik semmi, vagy éppen az ellenkezője mind-
annak, amire vágyom. Éles a kontraszt, elvakít, 
egy időre térdre kényszerít. Ilyenkor nem találom 
a helyemet, mert mégiscsak azt várnám, hogy 
mindaz a csoda, melyet magamnak álmodok, a 
földi világban is kivirágozzék. Hisz ezért vagyunk 
itt, nem? Ezért van testünk, hogy élvezzük édes-
ségét a létnek. 

A sors fintora tán, hogy hetek óta képtelen va-
gyok aludni, álomból töltekezni. Hosszú órákon át 
lebegek az ébrenlét és a kishalál mezsgyéjén. Az 
álmokkal együtt, úgy érzem, kétszer annyit élek. 
A nemalvás ergo elvesztegetett idő. Bosszús va-
gyok, jó darabig forgolódok. 

„Hallgass, figyelj, álmodj. Aztán, ha itt az óra, 
írjál.” – adja Márai Sándor kezembe a megoldást. 
És tényleg, ezekben a merengő órákban vagyok 
a legkreatívabb, éjfél körül születik a legtöbb ra-
gyogó ötlet. Megírok egy teljesen más világot! 
– a könyvek által itt a lehetőség egy harmadik 
élet megélésére. Félhomályban, füzetbe gyűlnek 
most a sorok. A hála szavai.
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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

És mégis, ma is, így is,
örökké mennyit ad az élet!
Csendesen adja, két kézzel,
a reggelt és a délutánt,
az alkonyt és a csillagokat,
a fák fülledt illatát,
a folyó zöld hullámát,
egy emberi szempár visszfényét,
a magányt és a lármát!
Mennyit ad, milyen gazdag vagyok,
minden napszakban,
minden pillanatban!
Ajándék ez,
csodálatos ajándék.
A földig hajolok,
úgy köszönöm meg. 

(Márai Sándor)
Mosolyogva…

https://cspm.hu/
https://www.facebook.com/csakpozitivanmagazin
https://www.instagram.com/csak_pozitivan_magazin/
https://www.linkedin.com/company/csak-pozit%C3%ADvan-magazin/mycompany/?viewAsMember=true
https://hu.pinterest.com/csakpozitivanmagazin/
https://www.kalandorkiralyno.com/
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https://www.sivakeniko.hu/hu/
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( („Ha egy drágakő a sárba esik, akkor is megőrzi az értékét.
De attól, hogy a por az égbe száll, nem lesz értékesebb.”

                                                                                     Szádi



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

Mert álmodni kell!

Azt hiszem, ha lett volna valaha sorozatosan visszatérő álmom, az izzadva, va-
cogva ébresztett volna minden alkalommal, dörzspapírhoz hasonló, reszkető hide-
gen, égőn-fázós libabőrrel.

Álmomban sosem látom magam tisztán, mégis bizonyosan érzem, hogy én va-
gyok minden – a látó, a mesélő, a megfigyelő. 

Minden éjjel álmodom, mindig sokat, de ritkán 
emlékszem. 

Csak az „íze” marad, a meleg, a selymes, a 
mézízű-szerelmesen kapcsolódó, a reppenős 
szívdobogással ébresztő, elmélázóan vágyakozó, 
néha erotikus, vagy a harcos, vagy az a fájdalom-
mal töltött hiányérzés, amely sírásra késztet. 

Ébren lévőnek hallgatni azt, hogy valaki álmá-
ban sír, végtelen fájdalom.

Anyám sírt álmában, nyöszörgősen, félelemtől 
reszketve, hüppögő gyermekként. Mit láthatott? 
Megjelent vajon képeiben gyermekkori bántal-
mazása vagy felnőttkori vonulások képe táborról 
táborra, az elképesztő küzdelem naponta, minden 
pillanatban az életben maradásért, vagy a Rákosi 
korszak újabb borzalmai, amikor a hasában hord-
va gyalogolt, hogy a pártba embereket toboroz-
zon, mert ezt testálták rá, nem törődve azzal, hogy 
gyermeket vár, hiszen csak a „kötelessége”? Nem 
tudhatom. 



CsPM   115

Anyám sosem emlékezett sírást kiváltó álmára 
ébredése után, de bennem az az érzés megma-
radt, hogy fájt hallanom.

Gyermekként és fiatal lányként sokszor zuhan-
tam álmomban. Néha félelmetes volt megélni a 
zuhanást, majd ébredni, zihálva, dobogó szívvel, 
izzadtan, máskor a zuhanás szabad szárnyalásba 
váltott, elsimítva lelkem csapongását, egyedüllé-
tem meg nem értett félelmeit, a halállal való ta-
lálkozás rémséges emlékét, ott Boconádon, ahova 
gyermekként küldtek, és ahol a kiterített nagypa-
pa látványa fogadott.

Sosem hagy el az emlék, mely a halott siratása 
közben örök tudásommá lett. Anyám azért küldött 
ifjú barátnőjéhez Boconádra – mely település léte-
zéséről sem tudtam 12 éves koromig –, hogy imá-
dott dédnagymamám temetésén ne legyek ott, s 

lám az élet, a sors megmutatta, teljes feketeségé-
ben, milyen egy halott ember, és milyen egy falusi 
temetés. 

Pár óra alatt a halottsirató öregasszonyok néha 
visításig gerjedő hangján szóló Miatyánk, mint 
egy sosem távolítható tetoválás, láthatatlan jele-

ket égetett a bőrömre, lelkem mélyére. Meggyö-
kereztette a halálfélelmet, elkergette az addig 
dacként, megbántottságomban, igaztalannak ér-
zett sérelmeim után „bosszúra” vágyó gyermek-
ként elképzelt temetésemet, minden este reszke-
tő félálomban, sírva rettegtem az elmúlást.

A zuhanós álom immár a múlté, de megmarad-
tak olyan álmaim, melyeket húsz, harminc, negy-
ven éve őrzök, alkalmasint felidéződnek, amikor 
manapság is egy-egy álmom nyomot hagy ben-
nem legalább pár órán át, vagy addig, amíg le 
nem írom. Ezek kegyelmi álmok, hisz emlékszem 
rájuk ébredés után is. 

Ugyanakkor ennyi év után is emlékszem egy 
gyermekkori, rémisztő álmomra, melyben anyá-
mék helyén a hatalmas diófa ágyban óriáspatká-
nyok feküdtek, amikor álmomban, mint vasárnap 
általában reggelente közéjük szeretettem volna 
bújni. Sosem tudom, mi lehetett ennek az álom-
nak az üzenete számomra, de sokszor érzem, ha 
eszembe jut, azt a fémes ízt a számban, a félelem, 
a rettegés ízét.
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A másik, hosszú évek óta őrzött álom szépséges és boldogsággal 
teli. Repülök. Nem zuhanok, repülök, hatalmas vagyok, tudásom, létem 
birtokában hasítom a levegőt. Egy nagy hegy felé szállok, a hegy olda-
lában emberek, mint a hegyi kecskék kapaszkodnak. Keskeny a lábuk 
alatt lévő sziklaperem, félnek, mert nem tudják merre a merre. Feléjük 
szállok, és azt kiáltom: „Én vagyok a megváltó!”… aztán felébredek.

Nagy változásokat az életemben sokszor kíséri az az álom, ahogy 
megyek dombról dombra, kiállítóhelyiségről kiállítóhelyiségre, szobá-
ról szobára. Ez mindig utólag derült ki, amikor az álom kis része feli-
déződik bennem, s a világ is rámutat, hogy igen, ott a lehetőség, csak 
szépen menj tovább.

Van álom az álomban, amikor azt álmodom, hogy álmodom. Amikor 
azt írom meg, hogy álmomban azt álmodtam, amely még az álom cso-
daútjain is elképesztően lehetetlenül szép, jó, felemelő, boldogsággá 
szelídülően szépségesen emberi.

Mert álmodni kell. Mert álmodni muszáj.

https://szattvajoga.hu/
https://cspm.hu/
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ÁLOM - CSAPDÁK 
AZ ÁLMOK VILÁGA FILMES SZEMMEL

NAGY ZOLTÁN

A repülőgép nagyon lassan haladt a kifutó-
pályán. Szinte érthetetlen tempóval, mintha sé-
tabusz lenne. Bár a méretéből azt gondolná az 
ember, hogy eleve képtelen felszállni, hiszen a 
szárnyak hossza és a törzs mérete legalább tíz-
szer nagyobb volt még a legnagyobb utasszállí-
tóénál is, mégis felszálláshoz készülődött. Köny-
nyedén szaladva sikerült felkapaszkodnom rá. 
Először a kerekére ugrottam, amely még mindig a 
földön volt, majd a raktérbe kapaszkodtam fel. Az 
utastérbe való feljutást szinte akrobatikus ügyes-
séggel megoldottam és végre sikerült feljutnom 
az utasok közé. Akik elvileg veszélyben voltak, 
hiszen azért kaptam a riasztást, mert életeket kel-
lett mentenem, ez volt a feladatom, erre képez-
tek ki. Odafent azonban nem hogy tele nem volt 
a gép, hanem csak pár utas lézengett, ült, vagy 
aludt a székekben és nyoma sem volt félelemnek 

vagy pániknak. Nem értettem a szituációt. Mint 
ahogy azt sem, hogy egy pillanat múlva már fino-
man ébresztgetett az egyik utaskísérő, aki szerint 
már egy órája aludtam és azért keltett fel, mert 
a pilóta szeretne velem beszélni. A ruhám más 
volt. Nem a teljesen felszerelt kommandós öltö-
zékben voltam, hanem James Bond ügynököt is 
szégyenbe hozó gyönyörű öltöny díszítette tö-
kéletesre kigyúrt testemet. Ráadásul ehhez még 
jóképű is voltam, hála a szerencsés genetikának. 
Kinéztem a gép ablakán és ismerősnek tűnt a táj. 
A gép ugyanis még mindig a földön volt és egy 
autópályán gurult, amely kör alakú volt és ugyan-
azokat a köröket rótta már órák óta, vég nélkül és 
most már kezdtem ráébredni, hogy cél nélkül is. 
Mivel a pilóta beszélni akart velem, így gondol-
tam, kiváló ötlet lenne ez fordítva is, mert több 
kérdés is elkezdett kínozni. 
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Beléptem a pilótafülkébe és megcsapott egy 
ismerős illat. Egy arcszesz, amelyet már évek óta 
nem éreztem, de pillanatok alatt felhozott min-
den emléket és bevallom, elvesztettem a fonalat 
és a lendületet is. Kábán meredtem magam elé, 
amikor az ismerős arc megfordult és csak annyit 
mondott: „Fiam, régen láttalak, hogy vagy?”

A pilóta az apám volt. Itt már kezdett gyanús 
lenni az egész dolog, ugyanis én tudom, hogy 
igazából sem kommandós, sem titkosügynök 
nem vagyok, a futás és a különböző fizikai mutat-
ványok elég nehezek mostanában, mert épp az 
időjárás viseli meg fáradt virgácsaimat. És nem 
elhanyagolható, viszont elég megdöbbentő és 
szomorú szempont, hogy az Édesapám már 11 
éve nincs köztünk. 

Felriadtam, de most igazából. Nem egy álom-
ban voltam, amely valóságosnak tűnt és nem is 
szimulációban voltam, amelynek kísérleti céljai 
vannak. Tudtam, hogy ez most a VALÓSÁG. De 
igazából zavart, hogy amit álmomban láttam, az 
akkor és ott teljesen igazinak tűnt. Biztos, hogy 
álmodtam? Nem most álmodom? Mikor vagyok 
ébren és amikor nem, akkor hol vagyok? Itt va-
gyok egyáltalán? 

Sokan nem tulajdonítanak nagy jelentőséget 
ezeknek a dolgoknak. Csak lefekszenek, alsza-
nak, talán álmodnak is, majd másnap csak legyin-
tenek: „ugyan már, ez csak egy álom volt, nem ko-
moly”. Pedig ha tudnák, hogyha egy kicsit jobban 
odafigyelnének, akkor talán komoly jelzéseket is 
kaphatnának saját maguk tudatalattijától, esetleg 
az Asztrális Síkon át üzenne nekik valaki. Sokan, 
egyre többen vannak, akik szerint az álmok vala-
milyen módon jeleznek, üzennek, kérnek és néha 
parancsolnak is. 

***
A téma ihletet adott több filmes szakembernek 

is és ennek hála, már elég sok alkotás született az 
álomról, annak hatásairól és azokról az érdekes 
elgondolásokról, amelyek elméletek gyártására 
tökéletesen alkalmasak. De nézzük a dolgok gya-
korlati oldalát is, pár kiváló filmes példával.

A következőkben enyhébb és kicsit kemé-
nyebb spoileres részek is következhetnek, de ja-
vaslom ezeket a filmeket megtekintésre, minde-
gyik érdemes lehet a figyelmünkre. 

Az Eredet című film alapötlete a következő 
volt. Adott egy olyan „szakember”, aki mások ál-
mába bejutva, onnan eltulajdonít dolgokat, hogy 
azokat a valódi életben felhasználva előnyös hely-
zetbe juttassa megbízóit. A film során azonban az 

eddigieknél komolyabb feladatot kap, amelyet 
nem elég a szokásos pár fős csapatával elvégez-
nie, hanem legalább féltucat emberre van szük-
ség a kivitelezéshez. 

A missziót csak úgy tudják végrehajtani, hogy 
csoportos álmodással – amelyet egy kis közpon-
ti gépi egységgel, valamint valamennyi nyugtató 
segítségével érnek el – lemennek az álom szintjé-
re, majd ott befolyásolják a célszemélyt. A feladat 
azonban annyira nehéz és bonyolult – nem beszél-
ve az időközben feltűnő váratlan nehézségekről –, 
hogy kénytelenek az álmon belül egy újabb álom 
szintre lemenni, majd még egy és még egy szint-
re. Végső soron 5 szintig jutnak le és befejezik a 
küldetést, de egészen a film végéig nyitott marad, 
hogy mindenki visszaér-e épségben és időben. 
Utóbbi azért fontos, mert minden álom szinttel lej-
jebb az adott szinten sokkal több idő telik el, mint 
a reális valóságban, „odafent”. A csoportos álmo-
dás, valamint az „álom az álomban” koncepció 
elgondolása és vizuális kivitelezése sok, filmeket 
szerető nézőnél jó hatást ért el, a film a mai napig 
az álom-témájú alkotások egyik alapköve.

A Mátrix – most már – Tetralógiát szinte min-
denki ismeri. Itt nem is kifejezetten az álom és 

Operátor Központ a MÁTRIX-ban

Csoportos és irányított álmodás az Eredet című filmben
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álmodás a fő gondolat, hanem az, hogy az alko-
tók szerint egy szimulációban élünk, testünk egy 
kapszulában van, mesterséges álomban vagyunk, 
gépekre kötve. Szimulált képekkel az agyunkban, 
azt valóságnak gondolva, igyekszünk minél jobb 
és tartalmasabb életet élni. A film viszont ke-
ményen az arcunkba tolja a szomorú valóságot, 
hogy igazából rabszolgák vagyunk. A saját tes-
tünkben, a saját világunkban és a saját fejünkben 
is. A Mátrix egyik személyes kedvencem, megné-
zését erősen javaslom, de úgy üt, hat és működik 
igazán, ha mind a négy részt végig nézve, a törté-
net egészének ívét látjuk.

A kemény és realisztikus akciófilmek közül az 
egyik olyan film, amely nagyon megmaradt ben-
nem, a Végrehajtók címet kapta. A nem annyira 
távoli jövőben az emberek szerveit már nagy-
részt mesterséges szervekre cserélték, ezekre a 

szegény polgárok hiteleket vettek fel. Azonban 
ha elmaradnak a törlesztő részletek és az adós 
nem tud már fizetni, a végrehajtó megjelenik 
nála, lesokkolja és egyszerűen kiműti belőle az 
adott szervet, hogy azt leadja a központnak, akár 
az illető élete árán is. Az egyik főhős, aki maga is 
ezt az embertelen és nem túl gusztusos szakmát 
űzi, egy váratlan esemény folytán maga is szorult, 
majd üldözött helyzetbe kerül, amelynek a vé-
gén elsőre úgy tűnik, megoldódik minden, de túl 
gyanús, hogy minden szép és jó, amikor kiderül, 
hogy nem az. A film felénél egy fejsérülés miatt 
olyan állapotba jut, hogy mesterséges kómá-
ban kell tartani és felkerül rá egy olyan szerkezet, 
amely csodálatos álmokat generál, csupa szép 
és pozitív történést, esetleg kalandokat, amelyek 
végén csakis győzni lehet. A film felétől történő 
események sorozata már nem valóságos, hanem 
a szerencsétlenül járt főszereplő fejében mester-
séges álmokat generáló szerkezet munkája.

És ha már ilyen akciódús vizekre eveztünk, 
nem mehetünk el szó nélkül a Forráskód mellett. 
A filmben egy vonatszerencsétlenség történik, 
amelyben a vonaton lévő civil katona azt a fela-
datot kapja, hogy akadályozza meg a tragédiát, 
azonban minderre csupán 8 perce van, aztán jön 
a robbanás. A jelenet egészen addig ismétlődik, 

amíg ki nem deríti, ki és hogyan robbantott. Köz-
ben egy szerelmi szál is alakul, azonban az idő 
lejártával ez is törlődik, így ezen is dolgozni kell 
újra és újra. A végén meglesz a megoldás és a 
merénylő is, azonban a boldog befejezést kicsit 
árnyalja, hogy a főszereplő fiatalember igazából 
kómában fekszik egy katonai intézményben és az 
agyára kötött szerkezet segítségével éli meg az 
álomszerű történéseket, egy különleges katonai, 
kísérleti eljárás keretében.

A Vanília Égbolt egy érdekes film. Vannak, akik 
először nem értik, de igazából a végén, amikor 
a csattanó elérkezik, már egyszerű a magyarázat. 
Itt is arról van szó, hogy a film egy idő után már 

egy álomban történik, amely után a felébredés 
annyira édes, amennyire keserű is egyben. A film 

Jude Law, a Végrehajtók főhőse

Vera Farmiga és Jake Gyllenhall a Forráskódban

Tom Cruise és a Vanília Égbolt
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Helyes 
hozáállás!
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főhőse elég gazdag ahhoz, hogy bármit megve-
gyen, vagy támogasson, így ebben az esetben 
az emberben az a kérdés is felmerül, hogy vajon 
a nagyon gazdag emberek most, a valóságos 
2023-ban mennyire haladtak már előre az úgy-
nevezett álom-projektek finanszírozásában? Van-
nak tudósok, akik már dolgoznak az ezekben a 
filmekben látott technológiákon? Valóság lehet 
az, amit most még csak filmeken látunk és rájuk 
csodálkozunk, hogy ilyen is van? Felkavaró gon-
dolatok, ijesztő jövőkép.

A végére hagytam két alkotást. Az egyik egy 
olyan film, amely nem akció és nem sci-fi, ha-
nem egy kortárs mű és az Álomnő címet vise-
li. Ez megmutatja, hogy az elképzeléseink nem 
mindig találkoznak a realitással. Ha álomképeket 
kergetünk, a valóság sokszor lehet kiábrándító és 
olyan, mint egy váratlan hidegzuhany. Ha a valódi 
életünkkel nem vagyunk megelégedve és hiú áb-
rándokat kergetünk, akár az álmainkban is, lehet, 
hogy olyan dolog történik, amely végzetes lehet 
– mondjuk egy baleset utáni kómás állapot –, ezek 
után már mindegy, hogy amit álmodunk jó, vagy 
rossz, mert lehet, hogy sosem ébredünk fel, így 
a szép dolgokat már nem fogjuk élvezni a valós, 
álmokon kívüli életünkben.

A végére hagytam egy nagyon érdekes kon-
cepciót. A Marvel Filmes Univerzum egyik tavalyi 
darabját, a Doktor Strange második részét bizo-
nyára rengetegen látták, akik közül valószínűleg 
azóta is sokan azon gondolkodnak, hogy vajon 
tényleg úgy van, ahogy a filmben elhangzott? 
Ez a történet ugyanis egy érdekes dolog, a Mul-
tiverzum köré épül. Az elmélet szerint a mi Uni-
verzumunkon kívül sok másik is létezik és azok 
mindegyikében mindegyikünknek megannyi 
példánya mászkál, gondolkodik, küzd és lesz sze-
relmes, vagy követ el hibákat, vezekel és cselek-

szik jót vagy éppen rosszat. Az egyik jelenetben a 
doki egy fárasztó álom után ébredve, azt egészen 
valóságosnak látja, majd egy idő után, az egyik 
beszélgetésben közte és másik két főszereplő 
között, kiderül, hogy az álmaink egy másik uni-
verzumban lévő történést mutatnak éppen, tehát 
az álom ebben az esetben egy emlék volt, egy 
áthallás a multiverzum egy másik „vágányáról”. 

Érdekes gondolat és ötlet. Elérte azt, hogy azóta 
akármennyi álmom volt, arra emlékezve és azokat 
utólag értékelve azon gondolkozzam, vajon tény-
leg ott voltam és akkor és akikkel…?

Megírva ezt a cikket, rájöttem, hogy a Magazin 
aktuális témája – az álmokkal kapcsolatos dolgok 
és azok világa – nagyon is kedvemre való, mert a 
fenti filmekben leírt dolgok nagy részét magam 
is átéltem és bár lehet ez szórakoztató is, vagy 
vicces, de ha jobban belegondolunk, szomorú és 
ijesztő dolgok is várhatnak ránk a másik oldalon, 
vagy síkon, ha úgy tetszik.

Érdemes belemenni mélyebben? Meg lehet 
érteni valaha ezeket a dolgokat? Hová vezet ez 
az egész? Áll mögötte valaki? Ha igen, ki az és mi-
ért? Az álmok világa és maga az álmodás ténye 
vajon tényleg csak egy természetes munkája az 
agynak, vagy valami sokkal mélyebb és izgalma-
sabb terület, amelyet érdemes még jobban felfe-
dezni és megérteni? 

Azt hiszem, ha eljutott idáig a Kedves Olva-
só, akkor bőven van és lehet min gondolkodni. 
Én hagyok időt. De szeretném jelezni, hogy az 
álmokban még több van belőle. Ott találkozunk. 
Szép álmokat. 

FOTÓK: Warner Bros, Universal Pictures, Summit Enterta-

inment, Paramount Pictures, Yari Film Group, Marvel Studios. 

Penélope Cruz és Martin Freeman

az Álomnő című filmben

Tükör dimenzió és Multiverzum Dr. Strange filmjében
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A film, mint médium mindig is igyekezett meg-
érteni és felfedezni mindazon témákat, amelyek-
hez a nézők kapcsolódhatnak, és ezért az álom-
világ témája különösen fontos volt kezdetektől 
fogva. A téma nagyon régóta a filmtörténelem 
része, felbukkanása egészen az 1940-es évekig 
nyúlik vissza a Dead of Night (1945) című filmmel. 
Emellett volt néhány filmkészítő, aki munkáiban 
több ízben is foglalkozott az álmok kérdésével, 
és alaposan körüljárta, kibontotta a témát, mint 

például Federico Fellini olasz rendező géniusz, 
vagy a nagyszerű Luis Buñuel. Az álmok világa 
azonban annyira különleges terület, hogy bármi-
lyen filmbeli műfajhoz képes kapcsolódni, akár a 
valaha készült egyik legnagyobb horror franchi-
se-hoz, a Rémálom az Elm utcában című klasszi-
kushoz, valamint más nagyszerű horrorfilmekhez, 
mint például a Jacob’s Ladder, vagy a The Cell. 
Nem is beszélve számos vígjátékról, fantasy film-
ről, sci-firől vagy meséről. 

SZÁSZ DÁVID

FILMEK 
AZ
ÁLOMVILÁGRÓL

FILMSAROK

ÁlomvilágÁlomvilág
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Álmok (Akira Kuroszawa, 1990) 

A híres Akira Kuroszawa-film, mely az álmok 
kiszámíthatatlanságával és tisztázatlan természe-
tével foglalkozik, egy antológiafilm, amely álom-
szerű jeleneteket és filozófiai koncepciókat dol-
goz fel rövid epizódok formájában. A változatos 
epizódok és mozaikok a hideg, hegyvidéki rémál-
moktól a képzőművészetről szóló gyönyörű festői 
meditációkig terjednek. A világhírű japán rende-
ző halála előtti legutolsó filmjei egyike, szürrea-
lista, művészi filmalkotás, minden átfogó narratí-
va nélkül, és felejthetetlen atmoszférája tényleg 
olyan, mintha egy álomban lennénk.

Mulholland Drive (David Lynch, 2001) 

Az itthon is igencsak megosztó, és nagy vihart 
kavart Twin Peaks filmsorozat rendezője, David 
Lynch az egyik legkiemelkedőbb alkotó, akit 
kimondottan álomszerű, különös hangulatú tör-
ténetei tettek világhírűvé. A Mulholland Drive 
sem lóg ki ezen korábbi filmjei sorából, és eme 
műve is az álmok világát használja fel arra, hogy 
egy drámai és allegorikus történetet meséljen 
el két nőről, akik megpróbálják megfejteni saját 
személyazonosságukat, miután egy autóbaleset 
következtében amnéziában szenvednek A film 
rémálmokat dolgoz fel, és azt az érzést, hogy 
hősnőink egy olyan valóság csapdájába estek, 

melyet nem irányíthatnak még akkor sem, ha az 
a saját elméjük nyugtalanító szüleménye. Fellinin 
kívül nehéz elképzelni olyan rendezőt, aki mun-
káiban olyan következetesen foglalkozott volna 
az álmokkal, mint David Lynch. Mint Lynch filmo-
gráfiájának nagy részét, a Mulholland Drive cse-
lekményét sem könnyű megmagyarázni (vagy 
megérteni), de leegyszerűsítve a film nagyjából 
két részre osztható – az álomra, majd a valóságra. 
Először a rendkívül telített fantasy változatát lát-
hatjuk annak, ami két fiatal színésznővel (Naomi 
Watts és Laura Harring) történt Hollywoodba ér-
kezésükkor. Aztán meglátjuk a szörnyű valóságot.

Mivel azonban egy David Lynch filmről beszé-
lünk, az egész történetnek egy ennél jóval komp-
lexebb, mélyebb rétege is van. Az álmok, a rémál-
mok és a valóság egy nagy, súlyos csomag. Talán 
e történet az egész a létezés egy másik síkján ját-
szódik. A Mulholland Drive – Lynch többi munká-
jához hasonlóan – nyugtalanítóan sikeresen tudja 
újrateremteni azt a kínzó érzést, hogy egy rémá-
lommá alakult fantázia csapdájában rekedtünk.

Inception (Christopher Nolan, 2010) 

Christopher Nolan Inception című filmje nagy-
szerű példa arra, hogy az álmok közege szó sze-
rint bármilyen műfaj játszóteréül szolgálhat. Egy 
akció-thrillerben, ahol az álmok szinte alternatív 
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valósággá válnak, könnyű elveszni az éterben – a 
közönség és a szereplők számára egyaránt. De ez 
az egyik elem, amitől a film olyan nagyszerű és 
szédítő. A köztudottan összetett cselekmény egy 
olyan vállalati kémcsoportot követ, amelyet Cobb 
(Leonardo di Caprio) vezet. A kémcsoport tagjai 
szakértők abban, hogy értékes információkat lop-
janak el az emberek tudatalattijából. Felbérlik 
tehát Cobb-ot, hogy elültessen egy ötletet egy 
vezérigazgató fejébe, de semmi sem olyan egy-
szerű, mint amilyennek elsőre látszik. Múltja kísér-
teni fogja, ahogy az álmok birodalma valósággá 
válik, és a kettő közötti határ elmosódik.

 
Christopher Nolan hatalmas kasszasikert el-

ért opuszának intenzív csúcspontjai több szinten 
játszódnak: a cselekmény a valóságban, és ezzel 
párhuzamosan az álmok három összekapcsoló-
dó rétegében zajlik. Lenyűgöző Nolan koncep-
ciója, és víziója a cselekmény labirintus-szerű 
machinációiban, de még inkább a tudat külön-
böző síkjainak felépítésében: az Inception meg-
mutatja, mi történik, ha egy rendezőnek megvan 
az összes technikai eszköze, hogy megteremt-
se… nos, az álmait. A zéró gravitációjú szállodák, 
a másodpercek alatt összeomló városok, azon 
egész világok, amelyek magukba borulnak, mi-
közben szereplőink még odabent vannak – szó 
szerint lenyűgözőek. 

Testről, lélekről (Enyedi Ildikó, 2017)

Mária (Borbély Alexandra) és Endre (Mor-
csányi Géza) egy vágóhídon dolgoznak. A férfi 
a főnök; a nő a minőségellenőr. Endre közép-
korú, enyhén mozgássérült, nyálasan figyelmes 
modorú férfi. Egyetlen barátja, már amennyire 
ennek az egyébként zárkózott és magányos em-
bernek vannak barátai, Jenő (Schneider Zoltán) 
HR-felügyelő. Endre szeme egy új kollégán akad 
meg az irodában: a törékeny szépségű és félénk 
fiatal nőn, Márián, akiből szorongás, magány, és 

némi Asperger-szindrómára utaló modorosság 
sugárzik. 

Mindketten magányosak, nincs sok dolguk 
egymással, amíg rá nem jönnek, hogy mindket-
ten ugyanazt a visszatérő álmot látják. Érdeklődni 
kezdenek egymás iránt, e különös és megmagya-
rázhatatlan élmény sodor két, egyébként betege-
sen zárkózott embert egymás életébe. 

Az álmodozás általában egyéni tevékenység, 
de Enyedi Ildikó filmje valami spirituális és ro-
mantikus dologként képzeli el, két magányos lé-
lek összekapcsolódásának a lehetősége ez, egy 
éteri, éjszakai birodalomban. Bár a közös álom 
teljesen drámai – Mária és Endre őzike és szarvas, 
akik élelmet keresnek a havas erdőben –, ébren-
létben töltött életükre óriási hatása van. A Testről 
és lélekről nem kutatja az okokat, vagy a spirituá-
lis hátteret, miszerint az univerzum hogyan és mi 
okból szövetkezett össze hőseink összeboroná-
lására, inkább éteri rejtélyként kezeli az egészet. 
Ebben a különös, nyugtalanító románcban egy 
magyar vágóhíd adja a hátterét két munkás kap-
csolatának, amely kapcsolat - eleinte legalábbis 
- csak akkor létezik, amikor alszanak.

A film rendhagyó szerelmi történet, amely egy-
szerre bontakozik ki egy titkos belső álomképben 
és a látszólagos normalitás külső világában – ami 
valójában sokkal komikusabb, és majdhogynem 
irracionális. Erre a kettősségre utalhat a cím is. 

A szarvasok titokzatos, álmodozó víziói és a 
marhavágás hátborzongató jelenetei közötti disz-
szonancia olyan teret teremt, amelyet a film kivá-
lóan hasznosít. 

A rendező vágóhídi jelenetei párhuzamosan 
léteznek a magával ragadóan romantikus álom-
pillanatokkal, a szarvasok eleganciájával és elő-
kelőségével. Ezek az elképzelt vadon élő állatok 
bizonyos értelemben a film „lelke”, a lemészárolt 
tehenek pedig talán túlságosan is nyilvánvalóan a 
„test”. Endre és Mária viszonya akkor a legroman-
tikusabb, amikor a legkülönlegesebb és legfur-
csább. Felhívják egymást, amikor lefekszenek, és 
megegyeznek abban, hogy másnap elmondják 
egymásnak a közös álmukat. Még azt is megpró-
bálják, hogy ugyanabban a szobában, ugyanab-
ban az ágyban aludjanak. A rendszeres nemi élet 
világa, amely felé úgy tűnik, hogy végül is értelem-
szerűen tartanak (az álomvilág elhagyása a valósá-
gért), ehhez képest voltaképpen banálisnak tűnik.
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Dreamscape
(Álomküzdők, Joseph Ruben, 1984) 

Gyerekkorunk egyik kedvenc filmje volt, a 
korabeli filmtrükkjeivel ma már talán néhol po-
rosnak ható, de a saját idejében kiváló 1984-es 
Dreamscape, melyet Álomküzdők címen ismer-
hetett meg a magyar közönség. 

A „Dreamscape” mintha három különbö-
ző filmből állna, egyszerre politikai összeeskü-
vés-thriller, tudományos-fantasztikus kalandfilm, 
és egyfajta szerelmi történet. A legtöbb film, 
amelyet a fentiek ismeretében másfél órába pró-
bálnak belezsúfolni, úgy néz ki, mint egy bevásár-
lólista, de a „Dreamscape” működik, talán azért, 
mert jócskán van benne önirónia és humor. 

A film főszereplője Dennis Quaid, a ravasz 
őszinteség nyílt arcú specialistája, egyben ritka 
pszichés képességek birtokosa. Egyszer, évekkel 
korábban, ő volt a legjobb ESP alany egy kedves 
idős parapszichológus (Max Von Sydow) labora-
tóriumában, de aztán eltűnt. Most újra keresik. A 
kormány egy vadonatúj területen szponzorál egy 
forradalmi, titkos kutatást: úgy gondolja, hogy 
van mód arra, hogy az emberek belépjenek má-
sok álmaiba. A lehetőségek korlátlanok. Például 
egy terapeuta beléphet ügyfelei rémálmaiba, 
vagy eltemetett fóbiák szemtanúja lehet. A szerel-
mesek meglátogathatják egymás erotikus álmait. 
És természetesen a gonosz álmodozók megőrjít-
hetik áldozataikat, vagy megölhetik őket a saját 
rémületükkel. 

Quaid vonakodva vállalja, hogy az álomkuta-
tás alanya legyen, és szinte azonnal beleszeret 
von Sydow asszisztensébe, az „Indiana Jones és 
a végzet temploma”-ból jól ismert energikus és 
vidám Kate Capshaw-ba. Aztán sűrűsödik a cse-
lekmény. Christopher Plummer az amerikai tit-
kosszolgálat vezetőjeként bukkan fel. Legjobb 

barátja az elnöknek (Eddie Albert), akinek rémál-
mai vannak a harmadik világháború kitöréséről, 
Plummernek pedig arról, hogy Albertből pacifis-
ta lesz. A Dreamscape programmal szeretné irá-
nyítani az elnökséget. Mindezen cselekmények 
váltakoznak az emberek álmaiban tett látogatá-
sokkal, és itt válik érdekessé a film; a filmbéli ál-
mok általában klisék, és a „Dreamscape” ezeken 
belül marad, de néhány eredetibb ötletet is felvo-
nultat, köztük egy vészjóslónak és szürreálisnak 
tűnő, kacifántos lépcsőt, amely végtelenül cikázik 
a sötétségbe. Akad komikus vonulat is - például, 
amikor Quaid felfedezi Capshaw-t, amint szun-
dikál, és szemtelenül bekapcsolódik az álmába, 
kéjvágytól fűtve.

Az elnök elleni összeesküvésről szóló szálat 
ezzel szemben számtalan más thrillerből ollóz-
ták össze. Két dolog menti meg a filmet ettől a 
klisétől: az álominvázió trükkje és a színészi játék 
minősége. A 80-as évekbeli sci-fi filmek esetén 
fennáll annak a veszélye, hogy - mai szemmel 
nézve pláne - nevetségesnek tűnnek, a „Dream-
scape” viszont fantasztikus szituációkba helyezi 
szereplőit, majd hagyja, hogy természetesen, 
bizonyos fokú spontán humort alkalmazva visel-
kedjenek. Dennis Quaid különösen jó ebben; az 
arca vigyorra derül, és hős anélkül, hogy öntuda-
tosan hősies lenne.

Az álmok, és az időről-időre mindenkiben 
felmerülő kérdés, hogy honnan is erednek va-
lójában, mindig is foglalkoztatták az emberisé-
get, az ókori zsidóktól kezdve egészen Sigmund 
Freud-ig. Mivel azonban mindenki számára 
egyéniek és különlegesek, egyben nagyon sze-
mélyes és intim élmények is. Tökéletesen talán 
le sem lehet írni őket, ráadásul sok esetben ab-
ban a pillanatban feledésbe merülnek, ahogy az 
illető felébred, ezért is valahol megfoghatatlan, 
a valóságba át nem emelhető, misztikus közeg 
az álmok világa. 

Viszont a film és képzőművészet, az irodalom, 
a zene, pontosan ezért merített számtalanszor 
belőlük. Sokszor próbálunk meg átemelni dol-
gokat belőlük, kapaszkodni beléjük, a szürke 
hétköznapokat megtölteni általuk színekkel. 

Az álmok világa ezért mindig is kimeríthetet-
len forrás marad. 

A movieweb.com, a Guardian, az latimes.com, és 

a rogerebert.com oldalak cikkeinek felhasználásával. 



https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
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SZAVAKBA SZŐTT
SZERETET

Lassan újra nyílik a világ, már mind érezzük. 
Ébredünk. Emlékezünk.

Nem voltam biztos benne, hogy meg fog tör-
ténni. A nagy felemelkedés után bebábozódtunk, 
elrejtőztünk saját belső kuckóinkba. Nem tehet-
tünk mást, ha túl akartuk élni. Csak egy láthatat-
lan kötelék maradt meg közöttünk, egy vékonyka, 
gyöngyházfényű, remegő pókfonál. Ez az érzelmi 
összekötő hálózat szállította a múlt lenyomataiból 
mindazt, ami segített csendben, magban meg-
maradni a külsőségek dermesztő ürességben. 

Az én báb-szigetem a peremen túl volt, s hogy 
folyton változtatta magát, rejtve maradt a Kollek-
tíva előtt. Talán mert oly mesés volt e hely, hol az 
ég a földet érte, s a Kárpát-medence titkos zené-
je szállt a nap alatt, talán ezért az én ölemben ült 
meg a lehetőség gyönyörű madara. 

„S minden olyan mozdulatlan...
Mult, jövendő tán együtt van
Ebben az egy pillanatban?”*

Ó, igen, a pillanat, amiről azt hittük, örök. 
Volt idő, hogy ezt hittük.
Volt idő.

Már nincs. Cseppfolyósították, aztán kiszip-
pantották a világból. Az emberek 90%-a nem 
élte túl, mert egyszerűen képtelenek voltak fel-
fogni Khronosz felszívódását. Megszűnt létezni 
az a megkérdőjelezhetetlen - idők kezdete óta 
fennálló - sarokkő, ami tudatuk alapját jelentet-
te. Az önmegsemmisítő programjaikban vállalt 
hosszú távú kötelezettségeik abban a pillanat-
ban azonnali lejáratúvá váltak. Fizettek, és men-
tek. Ennyi. Nem kellett hozzá sem világjárvány, 
sem atomháború. 

Hogy ki maradt végül? Ki az, aki megúszta? Az 
Érzők, akiket kivetett a világ. Mert szívből éltek. 

Mert hittek a hihetetlenben. Mert nem a valóság-
ba kapaszkodtak, hanem a lehetségesbe. Mi időn 
kívüliek voltunk, vagyunk, leszünk. Épp ezért ma-
radtunk. 

Egy valaki hiányzik az idillből: Anyám.

Anyám Álmodó volt, és ezt a menedéket ő te-
remtette nekem. Nem tudta magáról, hogy az, és 
azt sem, hogy kulcsfontosságú lesz a mű, amit az 
áhítat perceiben létrehoz. Legmélyebb emlékem 
róla, hogy folyton-folyvást ír. Kategorikusan csak-
is kézzel, egy kis füzetbe, mert ki nem állhatta a 
technikát. A számítógépek világában nyakamat 
rá, hogy elvesznék! – mondogatta, közben idét-
lenül nevetett és úgy tekingetett körbe, mintha 
a sarokból az antik-razzia szellemlényei készül-
nének lecsapni. Csak utólag derült ki, mennyire 
találó volt ez a megfogalmazás. Utáltam azért, 
hogy állandóan kapar. Nem éreztem vágyat 
ugyanerre, így nem értettem, mi az a belső haj-
tóerő, ami órákra az íróasztalhoz szögezi, tőlem 
pedig szépen lassan elmarja. Magam mostam, 
én főztem az ebédet, és még őt is én takartam 
be, mikor elaludt kinn, a csillagos ég alatt. Szeret-
te az anyatermészetet, a madárdalt és a virágok 
illatát - titkokat hordott neki a szél -, csak akkor 
húzódott beljebb, mikor hidegre fordult az idő. 
Karakán aromájú gyógyteákon élt, amik orrfa-
csaróan büdösek voltak gyermeki szimatomnak. 
Felmerült bennem időnként, hogy talán ezek a 
főzetek bódítják bele a mesevilágba az én drága 
jó anyámat. Anya régen nagyon okos volt, négy 
diplomát szerzett, neves pénzügyi szakértőként 

KOVÁCS KATALIN
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dolgozott. Aztán egyszer csak „bekattant”, - leg-
alábbis ezt mondták róla felnőtt társai -, és vezető 
pozícióját hátrahagyva azonnali hatállyal felmon-
dott. Mikor hazaért, magához ölelt, feltekerte a 
rádión a hangerőt és csak forogtunk egész este 
egymásba kapaszkodva. Boldognak tűnt, nap-
hosszat a kertben pepecselt, és képes volt órá-
kig fésülni a hajamat. Mikor megszállta az írás 
démona, megváltozott, a fekete helyett tiritarka 
ruhákat, meg csingilingi fülbevalókat kezdett hor-
dani és a kortárs pop helyett meditatív zümmö-
gés áradt a pórusaiból. Fura lett és én szégyellni 
kezdtem őt. A barátaim előtt kimondottan cikis és 
kerülendő személynek állítottam be és csípőből 
hárítottam a nálunk tartandó programokat. Nem 
akartam, hogy megismerjék. Ha az iskolában kér-
deztek róla, rosszullétre hivatkozva azonnal kiké-
redzkedtem a mosdóba, utólag meg sosem firtat-
ták. Mégis mit mondhattam volna, anyám egész 
álló nap mást se csinál, csak körmöl? Napokig 
nem eszik, nem alszik, szülői kötelességeit pedig 
láthatóan hanyagolja?! Átszellemülten dolgozott 
valamin, ami falat vont közénk, és egyre inkább 
elzárta őt. Szenvedtem, hiányoltam, idővel min-
den régvolt-szépvolt címkét kapott. Lassan meg-
fakult a máz a cukorka anya figuráján, aki él-hal a 
gyerekéért és ugrik annak egyetlen szavára. 

Erőszakkal hatolt belém annak gondolata, 
hogy már nem szeret. Keresztülnyomakodott az 
orrlyukaimon, körmeit torkom falába mélyesztet-
te, és mély, vérző sebeket hátrahagyva csúszott 
le a tüdőmig. A célegyenesben eldobta az addig 
viselt, pániknak álcázott maskarát, kaján vigyor ült 
ki az arcára, és egy mozdulattal elzárta a levegő 
útját. Kézzel-lábbal hadakoztam ellene, hiába. A 
legfájdalmasabb helyre mérte a legnagyobb csa-
pást, embereset facsart a szívemen, istenigazából 
megszorongatott, aztán továbbállt. Mire a vesém-
hez ért, már csak tompa fájdalmat éreztem. 

Hogy is gondolhattam ilyet? Szégyen, hogy 
szégyellni mertem őt. 

Őt, aki kijárta nekem az utat. Miatta élek, csakis 
azért, mert beleszőtt a történetébe. Az Álmodók 
álmodták meg az új világot és csak azok marad-
tak, akiket ők a lapok között megigéztek. Porlepte 
emlékekből, feltámadt reményekből, magassá-
gos érzésekből születtek a szívből-szeretett je-
len-lévők, a vele Együtt-Érzők. Akiket a lélek húr-
jain át elért, tolla tintáján keresztül papírra folyatta 
- mesteri zsinórba kanyarítva, gyöngybetűkkel 
fűzte jövendőnket.

Anya sokszor felolvasta nekem valószerűtlen 
történeteit. Lehetetlenségeket írt, abszurd dol-
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gokat. Anya, te ezt elhiszed? - támadtam neki 
minden alkalommal -, elhiszed, hogy minden le-
hetséges úgy, ahogy megálmodod? És ő hitte, 
rendületlen. Én meg bolondnak tartottam érte. 
A vég előtti hónapokban csakis énrám fókuszált, 
folyton kérdésekkel bombázott, mindent tudni 
akart rólam. Mit szeretnék, mit választanék, ha 
semmi sem volna lehetetlen, és énszerintem mi 
más lehetséges még? Mesélnem kellett az ál-
maimról, a vágyaimról, mindarról, ami boldog-
gá tesz. Aztán kitalált egy játékot, hogy bújjak 
a bőrébe, és képzeljem azt, hogy Ő vagyok, és 
úgy válaszoljam meg a feltett kérdéseket. Na, a 
lüke anyádnak mi jutna most eszébe? Csak bát-
ran, ne fogd vissza magad! - kacsintott rám biz-
tatásképp, én pedig belendültem és olyan oltári 
marhaságokat hordtam össze, amiknek se eleje, 
se vége nem volt. Nehezemre esett bevallani, de 
élveztem. Szabadon nyargalt a fantáziám, senki 
és semmi nem korlátozott annak megélésében, 
beleengedtem magam az élménye. Az érzelmek 
óceánján ringatóztam szépen-szelíden. Anyám 
ily könnyedén, észrevétlen tanította meg nekem 
a legfontosabbat, azzal, hogy kilökte csónakom e 
mélységes-magasságos vizekre. 

ANYA! Gyere vissza anya! 

Nem fog jönni. Nem jöhet az, aki halott. A Kol-
lektíva a saját, erőszakkal diktált változatát akarta. 
Az anyám, s a többi Álmodó tudta, hogy abban 
nem lennének túlélők, így égő áldozatot mutat-
tak be a szabad jövő oltárán. Gyakran álmodok 
róla, a napkelte izzó fényével érkezik, a narancs-
vörös égen ereje teljében vágtat táltos lován. Bal 
kezével erősen markolja a gyeplőt, jobb kezében 
piros gombolyag. Engem néz. 

Már vagy ezerszer álmodtam ezt, de csak most 
értem meg. Most értem meg rá.

Folytatódhat a történet. Az Álmodó tovább ál-
modhat énbennem. Felveszem a fonalat.

Anyám nyelve a mag, szívem a tér, melyből a 
jövő kivirágzik.

Mivel is kezdjem? 

Szeretlek, Anya! 

*idézet Vajda János: Nádas tavon c. verséből

https://cspm.hu/
https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
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Mai könyvajánlómban 4 olyan igaz történetet mutatok be, melyeket jól ismerek, így bátran me-
rem ajánlani őket, igazán rendkívüliek.

Ezen megtörtént események hasonlítanak egymásra: izgalmasak, kalandosak. A nem minden-
napi tájak, különleges események fókusza mellett igazán mély emberi érzelmeket, üzeneteket ért-
hetünk meg: önmagunk és társunk valódi megismerését, felemelését, feltétel nélküli elfogadását, 
szerelmet, barátságot egy életen át.

Mindegyik történetben döbbenetes kulturális, származási, műveltségi, testi, mentális különbsé-
geket találhatunk emberek között, melyeket ők bámulatos természetességgel és szeretettel hidal-
nak át.

HEINRICH HARRER: HÉT ÉV TIBETBEN

Az útinapló jellegű történet Heinrich Harrer 
osztrák hegymászó több 
ezer kilométeres útját mu-
tatja be, amikor a második 
világháború idején társa-
ival, vagy éppen egyedül 
többszörös szökési kísérlet 
után a brit hadifogságból 
célirányosan a legmagasab-
ban fekvő fennsíkig, az ak-
kor még független Tibetig 
jut el. Hatvannégy hágón át 
-melyek közül mind 5000 
méter magasság fölötti volt – 
2000 kilométert gyalogoltak. 
Lhászában egy olyan világ 

fogadta be őket barátjával, Peter Aufschnaiterrel, 
amely éles ellentétet állított a régi tibeti buddhiz-
mus és a hegymászók felsőbbrendűségi kultúrá-

ja között. Mégis, Harrer és a fiatal Dalai Láma 
megismerkedése minden ellentéten felüle-
melkedik, őszintén kezdenek el érdeklődni 
egymás népe és értékei iránt, válnak egymás 
tanítóivá a legnagyobb tisztelettel.

A könyv olyan letűnt korszakról ad hiteles 
képet, melyről mai napig kevés információnk 
van és napjainkban sem közelíthető meg 
könnyedén ez a terület.

A könyvet megjelenése idején hatalmas 
érdeklődés fogadta, több, mint 40 nyelvre le-
fordították. 1996-ban a könyv alapján azonos 
című filmet forgattak, mely világsikert aratott 
Brad Pitt főszereplésével.

VERES MÓNIKA

OLVASÓSAROK – 
Igaz történetek kalandokról és
emberi kapcsolatokról
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VLAGYIMIR KLAVGYIJEVICS ARSZENYJEV: 
DERSZU UZALA

Az orosz geográ-
fus, térképész, felfe-
dező, író és egy nanáj 
vadász barátságát 
megörökítő könyv, 
mely bemutatja, ho-
gyan lett két ember 
óriási származási és 
műveltségi különbsé-
geik ellenére egymás 
feltétel nélküli tiszte-
lője és elválaszthatat-
lan barátja.

Arszenyjev orosz 
Távol-Keleti expedícióinak tudományos felfede-
zései, kalandjai, nem egyszer életveszélyes hely-
zetei és nélkülözéseinek leírása fantasztikus írói 
adottságokkal a tajga életét eleveníti fel előttünk. 
Útirajzai közül lélekben legfelemelőbb a termé-
szet emberével, Derszu Uzalával való találkozá-
sának és az egymásban felfedezett értékeknek, 
emberségnek, segítőkészségnek és önfeláldo-
zásnak a kölcsönös megtalálása.

Derszu nem csupán jószívű, a mások -és saját 
életét is megbecsüli, számára az élet érték. Élőhe-
lyén, a vadonban olyan ismeretekkel rendelkezik, 
melyek Arszenyjev számára is megdöbbentőek.

A könyv azonos című megfilmesített változata 
egy rendkívül nyugodt tempójú, kellemes, szívet 
melengető alkotás 1975-ből.

NICK VUJICIC: 
SZERELEM KORLÁTOK NÉLKÜL

Nick sokáig nem 
látta az élete értel-
mét. Gyermekkorá-
ban komoly mentális 
problémákkal kellett 
megküzdenie, mire el 
tudta fogadni, hogy ka-
rok és lábak nélkül ka-
pott életcélt: közelebb 
vinni az embereket a 
szeretethez, Istenhez, 
a boldogsághoz. Mind-
ezt rendkívüli bátor-
sággal motivációs trénerként az emberek töme-
gei előtt vállalva.

Szerelmét hiába kereste. A sikertelen tapasz-
talatok után bizonyos volt abban, hogy nem ta-

lál soha olyan nőt, aki akkor is szeretni fogja, ha 
nem tudja őt soha átkarolni, vagy gyermekeiket 
felvenni.

Amikor találkozott Kanaé-val, a rendkívül sze-
rény és bölcs keresztény nővel, megértette, hogy 
minden egyes próbálkozás és kudarc ehhez a pil-
lanathoz közelítette őt és teljes hálával, megbe-
csüléssel tudja elfogadni a kapott ajándékot.

A könyv a kapcsolatuk és őszintén megélt kö-
zös vallásuk alapján mutatja be azokat az értéke-
ket, amelyek fontosak a boldog családi élethez és 
ezeknek tudatos megélésére biztatja az olvasót.

RUPERT ISAACSON: LÓHÁTON

Mongólia – ahol a 
hegyek, sztyeppék, lo-
vak és sámánok kultú-
rája gyógyír lehet egy 
autista fiúnak, akiért a 
szülei elhagyták az ott-
honukat és erre a gyö-
nyörű vidékre költöztek.

A gyermek állapotán 
a terápiák nem segítet-
tek. Hangulatingado-
zásai, dührohamai és 
az elszigetelődés jelei 
erősen jelentkeztek. 
Egyetlen helyzet volt képes megtörni a rendkívül 
nehéz mindennapokat: amikor a fiú lovagolt a 
szomszéd birtokon.

Apja, aki mérhetetlen szeretettel kötődik hoz-
zá, merész kalandba vágott. A család elhagyta 
otthonát és a mongol hegyek közé költözött. Vál-
tozást szerettek volna, megmenteni fiukat és ön-
magukat is.

A történet tisztán és őszintén mutatja be küz-
delmeiket. Közel hozza a szereplőket az olvasó-
hoz, hiszen tudjuk, mindannyian létező szemé-
lyek. A könyv figyelemre méltó és megindító 
fotókat mutat be a történet szereplőiről, a megélt 
eseményekről.

***
Új év kezdetekor nehezebben megy a lelassu-

lás, elvonulás, hiszen számtalan, jövőbe tekintő 
terv és változás késztet a folyamatos ötletelésre. 
Az olvasás mindig is az egyik leghatásosabb esz-
köz volt cikázó gondolataink lenyugtatására, túl-
pörgött elménk megszelídítésére.

Az elmélyüléssel tökéletesen szinkronban lévő 
mélyebb mondanivalójú, elmélkedésre hívogató 
könyveket olvasva visszanyerhetjük egyensúlyunkat.

Kellemes időtöltést és kalandozást kívánok!
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Keresse weboldalunkat, Facebook, LinkedIn,
Pinterest és Instagram profilunkat 
a magazinnal kapcsolatos friss információkért!

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

https://www.facebook.com/ceges.dianameralyamak.3
https://cspm.hu/
https://www.facebook.com/csakpozitivanmagazin
https://www.instagram.com/csak_pozitivan_magazin/
https://www.linkedin.com/company/csak-pozit%C3%ADvan-magazin/mycompany/?viewAsMember=true
https://hu.pinterest.com/csakpozitivanmagazin/
https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
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A regionális élelmiszertermelés
környezetvédő  és a leggazdaságosabb

A „VCÖ - Mobilität mit Zukunft” környezetvé-
delmi szervezet kimutatása alapján a regionáli-
san megtermelt élelmiszereket átlagosan 150 
kilométert, míg a más régiókban megtermelt 
élelmiszereket átlagosan 1700 kilométert utaz-
tatják. A regionális termelés tehát kilencven szá-
zalékkal rövidebb szállítási igényt támaszt.

A regionalitás mellett azonban a szezonalitást 
is figyelembe kell venni, hiszen például a spa-
nyol paradicsom egy kilogrammjának előállítá-
sa csak a szállítás miatt kilogrammonként plusz 

400 gramm szén-dioxid-kibocsátással jár, ami 
az ötszöröse a helyi, ausztriai termesztésnek. A 
szezonon kívül helyben melegházban termesz-
tett paradicsom viszont tizennégyszer annyi ká-
rosanyag-kibocsátással jár, mint a bio-termesztés 
szezonban.

Az élelmiszertermelés teljes károsanyag-ki-
bocsátásából a szállítás 13 százalékkal veszi ki 
a részét. A zöldség- és gyümölcstermelés és ke-
reskedelem estében az arány ennél valószínűleg 
magasabb, hiszen Ausztriában 2021-ben 42 szá-

CZECZON

A regionális, helyi élelmiszertermelés nagymértékben csökkenti az élelmiszerek szállítási igé-
nyét és ezáltal a károsanyag-kibocsátást is. Emellett a helyben termesztés növeli a belföldi gaz-
daságban előállított hozzáadott értéket is - írja az osztrák VCÖ közlekedési környezetvédelmi 
szervezet honlapján kedden megjelent tanulmány.
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zalékkal több zöldséget és 52 százalékkal több 
gyümölcsöt fogyasztottak el, mint amennyit bel-
földön megtermeltek.

A termelés-feldolgozás-fogyasztás-hulladék-
hasznosítás körforgásának regionális határok 
között lebonyolított arányának a növelésével je-
lentős mértékben le lehet csökkenteni a szállítá-
si útvonalak hosszát, és az így megtett rövidebb 
út jelentős hányadát át is lehet helyezni a mobi-
litás „éghajlatbarátabb” formáira. 

A regionalitás erősítése a gazdasági körforgás 
környezeti hatékonyságát javító gazdaságpoliti-
ka kiindulópontja. Ez egyrészt erősíti a régiókat, 
másrészt csökkenti a környezeti és közlekedési 

szennyezést - mondta Lina Mosshammer, a VCÖ 
szakértője.

A regionálisan előállított termékek vásárlása 
erősíti a gazdaságot, és ezáltal munkahelyeket 
biztosít a régióban. Ez pedig a regionális ter-
mékkínálat bővüléséhez vezet. A VCÖ számí-
tásai szerint az élelmiszerimport 20 százalékos 
csökkentése 46 ezer új munkahelyet teremtene 
Ausztriában, és évente 4,6 milliárd euróval nö-
velné a helyileg előállított hozzáadott értéket.

Statisztikailag regionálisnak minősül az a gaz-
dasági tevékenység, ami a feldolgozást és az ér-
tékesítést a nyersanyag származási helyétől lég-
vonalban 75 kilométeres körzeten belül végzi el.
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Már 63 ezernél több gépkocsi közlekedik zöld rendszámmal Magyarországon, több mint felük 
tisztán elektromos személyautó. A 2022-es növekedés kis híján 21 ezer darabos, a világoszöld 
hatósági jelzéssel felszerelt járművek harmada tehát tavaly állt forgalomba.

Nőtt a hazai klímabarát 
járműállomány

A zöld rendszámos gépkocsikból 2022 végén 
63 597 darabot, 2020 elejéhez képest három és 
félszer, a kizárólag elektromos hajtásúakból pe-
dig négy és félszer többet tartottak nyilván az 
országban. A tavalyi esztendő a leginkább kör-
nyezetkímélő hajtású járművek jelentős előretö-
rését hozta magával a hibridek rovására. Tisztán 
elektromos gépkocsikból tavalyelőtt még ke-
vesebb mint ötezret, 2022-ben ezzel szemben 
több mint 13 ezret helyeztek forgalomba. Az 
adott évben munkába álló összes zöld rendszá-
mos járműnek 2021-ben még kevesebb mint 
harmadát, tavaly már közel kétharmadát hajtot-
ta kizárólag elektromos motor.

Hozzátették, a tiszta és csendes járművek kö-
zött az év végével túllépte a kétezret a teherau-
tók, a háromszázat közelíti a motorkerékpárok 
száma. A kormány a Klíma- és Természetvédelmi 
Akciótervben több intézkedéssel támogatja a 
jelentős károsanyag-kibocsátó közúti közleke-
dés zöldítését. A Zöld Busz Programban bizto-
sított állami ösztönzőknek is köszönhetően már 
majdnem másfélszáz busz szolgálja az utasok 

kényelmét főként a nagyvárosok tömegközleke-
désében. A program folytatására és továbbfej-
lesztésére részben a magyar kibocsátás-csökken-
tésből származó, Németországnak értékesített 
kvótatöbblet biztosít fedezetet.

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 
támogatásával a nemzetközi hálózatba illeszke-
dő új elemekkel gyarapodik a hazai alternatív töl-
tőinfrastruktúra is - emelte ki az EM. Az országos 
lefedettséget biztosító beruházásoknak köszön-
hetően bátrabban indulhatnak útnak a járműve-
zetők, így még népszerűbbé, keresettebbé vál-
hatnak az elektromos autók és tehergépkocsik. 
A kiszámíthatóbb és kényelmesebb klímabarát 
mobilitás révén csökken a levegőszennyezés és 
zajterhelés a hazai településeken.

Magyarország nemcsak felhasználóként veszi 
ki a részét a járműipar zöld fordulatából, miután 
Németország mellett európai akkumulátorgyár-
tó központtá is válik, a világszínvonalú ZalaZONE 
tesztpálya révén pedig az ágazati kutatás-fejlesz-
tésben is kimagasló képességekkel bír.
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A Market Építő Zrt. 2023-ban az építőipari ter-
melés lassulására számít a korábbi időszakhoz ké-
pest, amihez nagyban hozzájárulhat a kormányzati 
beruházások számának csökkenése, illetve később-
re halasztása. A globális és helyi szintű gazdasági 
problémák, valamint a megnőtt szállítási határidők 
komoly nehézséget jelentenek a szektornak. 

A következő időszakban kihívást jelent majd a 
megrendelők és megrendelések megtalálása, a 
megrendeléseket az infláció és a kapacitáshiány 
befolyásolja elsősorban.

A magyar vállalkozások a török és román-török 
építőipari cégek megjelenésével szembesülnek a 
régióban, ezek piaci térnyerésének megakadályo-

Az építőipari cégek szerint
a beruházók óvatosabbá váltak 

Az építőipari cégek számára a következő 
időszakban kihívást jelent a megrendelők 
megtalálása, mivel a beruházók sokkal óva-
tosabbak lettek részben az alapanyag-, nyers-
anyag- és energiaárak emelkedése, részben a 
kapacitáshiány miatt.
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zása érdekében sokkal felkészültebb magyar cégek 
kellenek - mutat rá a Market. Az idén ezért minden 
eddiginél nagyobb szerepet kap az alkalmazkodás 
képessége az építőiparban.

A KÉSZ Csoport szintén azt tapasztalja, hogy a 
beruházók óvatosabbak lettek a bizonytalan gaz-
dasági körülmények miatt. Az építőiparban nehéz-
séget jelent egyebek mellett az infláció felgyorsu-
lása, amely a termelési árak növekedésén keresztül 
látszik a legjobban, valamint a magasabb kamatok 
miatt dráguló finanszírozás is.

Az iparágban régóta fennálló munkaerőhiány - 
mind a szakképzett, a diplomás és a fizikai dolgo-
zóknál - szintén folyamatos kihívás elé állítja a cége-
ket - mutatott rá a KÉSZ Csoport, hozzátéve, hogy 

kiemelt célja az építőipari szakkép-
zés támogatása, erősítése.

Az építőipari szolgáltató szerint 
a mostani helyzetben a fenntart-
ható, hatékony és költségkímélő 
módszerek és a digitális átalakulás 
lehet a megoldás. Az alapanyag- 
és energiaárak növekedése miatt 
az eddiginél is fontosabb kérdés 
lett a beruházások kiszámíthatósá-
ga, a költségek féken tartása és az 
energiatakarékossági szempontok.

Immár valamennyi új vagy in-
duló építőipari beruházásnál nagy 
szerepet kapnak a fenntarthatósá-
got előtérbe helyező, környezet-

tudatos megoldások, a nehezülő gazdasági hely-
zet ellenére a KÉSZ Csoport stabil alapokon áll, és 
megbízható árbevételre számít az idén is.
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