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Rendterápia
A „rendterápia” minden holisztikus kezelés alapja. Szinte az összes betegségen segít és
pénzbe nem is kerül, csak időbe.
Sebastian Kneipp (1821-1897) egészséges életvitelről megalkotott és megkövetelt véleménye
miatt gyakran az ő nevével hozzák kapcsolatba a „rendterápiát”, viszont az első ember, aki
tényleg a rendterápiáról beszélt az a müzli feltalálója, Max Bircher-Benner (1867-1939) volt.
Ő fogalmazta meg annak a gyógymódnak a 9 alaptörvényét is, melyből 5 csakis a
táplálkozásról szól. Max Bircher-Benner a nyers étkezésben hitt, viszont tisztában volt azzal
is, hogy itt többről van szó, mint az étrend előírásáról. Több fő témája is volt, amikkel
mélyrehatóbban foglalkozott, mint például a mozgás és a természetes fény hiánya vagy az
testedzésé. Olyan betegek épültek fel Birchner-Benner szeme láttára lovaglás, kerti munka,
gyaloglás, evezés vagy mászás hatására, akikről az orvosok már lemondtak. Kiemelt téma volt
még nála a megfelelő mennyiségű alvás is. Jelen korunkban természetgyógyászati klinikák
alkalmazzák a rendterápiát. „Egészségtréningeket” tartanak, orvosoknak, táplálkozásszakértéknők, pszichológusoknak és egészségnevelőknek.
A rend központi fogalmai
"E tekintetben a régiek ésszerűbben viselkedtek, mint mi… Az orvoslást és az orvosokat
sokkal inkább diétás életmódjuknak meghatározásához vették igénybe... Minden bizonnyal
sokan jobban tennék, ha orvosuktól most is ezt kérnék, ahelyett, hogy hetente azzal az
igénnyel keresnék fel, hogy írjon fel nekik valamilyen hánytatót vagy hashajtót" - fogalmazta
meg Christoph Hufeland még régen.1
A tudomány mai fejlettségi szintje alapján beszélni kell a kronobiológiáról és a belső óráról,
ugyanis a különböző szabályzó és irányító mechanizmusokat és a hormonszinteket a
természetes ritmusok szabályozzák. Ugyanúgy, mint a belső szerveink teljesítménygörbéjét.
Tudományos kutatások megállapították, hogy napi 30 perc a szabadban kellő mennyiségű Dvitamint termel a szervezetünk számára. A D-vitaminnak fontos szerepe van több betegség
megelőzésében is, mint az autoimmunbetegség, a csontritkulás és a rák. A „régi” emberek ezt
ösztönösen tudták, nekünk, a mai társadalomnak pedig vissza kell találnunk ezekhez az
elvekhez.
Sok fontos élettani folyamatot az agyunk szabályoz, mint például a vérnyomás, szívverés
vagy a hőháztartás. Ez a „vegetatív idegrendszer”. Ennek a működését tudatosan nem is
észleljük. Viszont ez nem jelenti azt, hogy ezeket a folyamatokat egészségtelen életmóddal
nem károsíthatjuk. Csak néhány példa, hogy milyen panaszok léphetnek fel: gyomorégés,
1
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migrén, fejfájás, szív-és érrendszeri panaszok, hát-és nyakfájás, ingerköhögés, fokozott
fertőzés hajlam, depressziós hangulatzavarok… A mai orvostudomány már számtalan drága
és kifinomult diagnosztikai módszerrel képes a probléma okát felkutatni. Sokszor viszont
mégsem találnak semmi egyértelműt. Ilyenkor jön a gyakori következtetés, hogy „biztosan
lelki eredetű” a panasz.
Max Bircher-Benner a pszichoterápiát is a rendterápiás eljárások közé sorolta, amit ő maga
nagyra is becsült. Véleménye a következő volt: "a rendterápia a természetes gyógyulás útja,
az őseredeti és legfontosabb gyógymód, a therapia magna... Minden betegség esetén minden
más terápiát megelőzően ezt kellene alkalmazni." Ő már a XX. század elején is felhívta a
figyelmet arra, hogy az emberek – mind páciensek, mind az orvosok - megpróbálják
„lerövidíteni” az egészséghez vezető utat, amely csak újabb betegségeket szül. Például az,
hogy étrend kiegészítőket és gyógyszereket szedetnek az emberekkel.
A rendterápia lényege, hogy az emberben tudatosodjon, felelősséggel tartozik önmagáért,
hogy teste jelzéseit figyelnie kell. Rengeteg pszichés probléma van, ami megakadályoz ebben
bennünket: az egészségtelen énkép, értékrendek és ideálok, vagy aki mindent tökéletesen akar
csinálni. A magunkra figyelés nem mást jelent, mint aktívvá válni és kitalálni, hogy nekünk
mi a legjobb.
Az élet rendje életörömöt és életművészetet is jelent
"A mértékletességben leledzik a rend. Minden túlzás, illetve hiány megbetegít" – ezt írta
Sebastian Kneipp. Esetünkben nem általános mértékről beszélünk, hanem, hogy minden
ember a saját maga számára helyes mértéket találja meg. Hogyan teszek jót magamnak? Mi és
mennyi tesz jót nekem? A „mi tesz jót nekem” és a „miben lelem örömömet” nem mindig
ugyanaz. A rendterápia nem egyenlő az önsanyargatással és a katonás fegyelemmel. Nem azt
jelenti, hogy este 9-kor már mindenkinek aludnia kell. Minden embernél mások a
legfontosabb lépések az egészséghez, a gyógyuláshoz. Valakinek a borivásra és kilengésre
van szüksége, másoknak a hobbijuk gyakorlásra és a társas összejövetelekre vagy éppen a
nevetésre. Ha az életünk rendezetten folyik a medrében, az egyet jelent az életművészettel és
az életörömmel.
A rendterápia modern és tudományosan bizonyított hatású
A rendterápia nem valami régimódi, begyöpösödött dolog, ami nem való a mai korszerű
gyógyítások közé. Tudományosan elismert a rendterápia. Ezt igazolják a kronobiológiával,
pszichoszomatikával és stresszkutatással foglalkozó tudományágak is. 2
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Le a káosszal!
Az új rend friss energiát ad
Az energiát a káosz blokkolja, a kitakarítás viszont újra felszabadítja. Viszont, akkor miért is
olyan nehéz rendet raknunk?
A rend fontosságával már a nagymamáink is tisztában voltak. A rend előnye nem csak abban
nyilvánul meg, hogy mindennek tudjuk, hogy hol a helye. A jobb, tisztább és szabadabb
életérzését is biztosítja nekünk a rend. Ezzel a szakértők is egyet értenek.
"ha rendet teszünk a külső világban, belső világunkban is változások játszódnak majd le." –
ezt írta Karen Kinston „Feng shui a mindennapok rendetlensége ellen” című könyvében.
Egyszerű és hatásos: a káosz gátol, míg a rend engedi megteremteni a teret. Feltehetjük a
kérdést, hogy ha ezzel tisztában vagyunk, akkor mégis miért olyan nehéz a rendet
hosszútávon megőrizni?
Az első válasz a megszokás. A másik, hogy a rendrakás és annak megtartása fárasztó. Már
egy rumlis pince gondolata is elég ahhoz, hogy ne legyen kedvünk a rendrakáshoz. Viszont
némi fegyelemmel és egyszerű trükkel ezek a szokások könnyen változtathatóak. Szakszerű
segítséget is kaphatunk, ha esetleg egyedül mégsem boldogulnánk. Ez abban segíthet, hogy ha
nincs energiánk a rendrakáshoz. Rengeteg könyv jelent meg az utóbbi időben, amik a rendről
és a rendteremtésről szólnak. Illetve tanácsadás is van, ami segít a lakásunkban lévő káosz
felszámolásában. Szakemberek segítenek abban, hogy az otthonunkban, szekrényeinkben,
irodánkban lévő felesleges dolgoktól megszabaduljunk, és hogy olyan döntéseket hozzunk,
amikre egyedül nehezen lennénk képesek.
Mi köze a takarításnak a gyászmunkához?
A takarítás során elengedünk és elválunk. Ezért olyan fárasztó, illetve emiatt lehet érzelmileg
is nehéz. A nagymamától örökölt törött fülű bögrével vagy a volt párunkkal látott színházi
előadás színház jegyével a múltat is őrizzük. Egy pillanatot, ami addig eleven, amíg a tárgyi
emléke nálunk van. Viszont, ha kidobjuk, akkor úgy érezzük, hogy ez az emlék is kukában
landol. A szakember szerint, ilyenkor a tárgy szemétbe dobása nem is a legjobb megoldás.
Hiszen ekkor nyílik lehetőségünk a múlt felidézésére, az érzelmeink kifejezésére vagy, hogy
éppen a gyász helyet kapjon.
Azoktól a tárgyaktól, amik egy szerettünk elvesztéséhez kapcsolódnak nagyon nehezen
válunk meg. Így lesz a takarításból gyászmunka. Teljesen normális, ha ez egyedül nem megy.
De mit gondol a szakértő, mégis mit tegyek akkor, ha nem tudom kidobni a halott párom
ingeit? Ilyenkor jönnek az ötletes megoldások: például a kollázs készítés a gombokból.
Miközben készítjük, arról a személyről beszélgetünk, aki hordta majd a végén a képet
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elhelyezzük a lakásunkban. Másik lehetőség, ha a ruhákat összepakoljuk, és ünnepélyesen
búcsút mondunk nekik. Ilyenkor főleg az a lényeg, hogy ne legyen egyedül az ember. A
kiváltó októl függetlenül, lehet az halál vagy válás, fontos, hogy megszabaduljunk a múltnak
a terhétől. Ugyanis így kapunk lehetőséget az újrakezdésre. Az élet mindig kitölti az üres
teret. Ott nem nőhet semmi új, ahol már felhalmozódott a régi.
A felesleges ajándékoktól való megválás is ugyanolyan nehéz, mint múlt emlékeitől való
megválás. Hiába nem szeretjük azokat a tárgyakat, mégis megtartjuk őket, hátha az, akitől
kaptuk egyszer rákérdez. Ilyenkor, ami hiányzik az a bátorság és az őszinteség. Ezért nem
dobjuk ki azt a ronda bögrét, vázát, terítőt. Viszont akárhányszor csak meglátjuk, ezeket a
tárgyakat mérgesek leszünk. Hiába dugjuk el ezeket a szekrény legaljára az érzés attól még
megmarad. Ezektől az ajándékoktól szabaduljunk! A saját lakásunkba mi döntsük el, hogy mi
kapjon helyet. A későbbiekben majd el is fogunk csodálkozni azon, hogy ez az apró tett
mennyiben hozzájárul, ahhoz, hogy kiálljunk saját magunk mellett.
Az a kényszer, hogy semmit se dobjunk ki, mondván majd később jó lesz valamire a
rendetlenség egy másik kategóriája. Gyűjtögetjük az üres befőttesüveget, a szakácskönyveket,
újságokat. A tárgyak csak gyűlnek a szekrényeinkben és minden helyet elfoglalnak.
A limlom a megrekedt energia
A minket körülvevő felesleges tárgyak belső stresszt okoznak. Ez pedig tudtunkon kívül is
megterhel minket. A sarokban álló, és ruhafogasnak használt szobabicikli figyelmeztet, hogy
el kéne kezdeni sportolni. A toronymagasan álló újsághalom pedig emlékeztet arra, hogy
többet kéne olvasnunk. Ezek mind lelkifurdalást keltenek bennünk és az energiánkat is
leszívják. Ezért szabaduljunk meg tőlük! Az önbizalmunkat is emeli, ha kidobjuk a felesleges
holmijainkat. Mi döntsük el, hogy mivel szeretnénk magunkat körül venni, ne a tárgyak!
A rend egyéni ügy. Ha felismerjük, hogy mi okozza a rendetlenséget, akkor megvan a kulcs a
rendhez. Ha meg van a megfelelően kidolgozott stratégia, akkor a jövőben sokkal könnyebb
lesz gondoskodni a rendről.
A szupermarket csapdája
A rendrakás már jóval a lakás előtt kezdődik. A reklámok, kedvezményes ajánlatok, mind azt
sugallják az embernek, hogy a vásárlással megszerezhető a boldogság is. Így esünk csapdába
és megvásároljuk a rengeteg tárgyat, amivel egyre több elpakolnivaló és kidobandó dologgal
vesszük magunkat körül. Ha könnyen elcsábulunk a reklámoknak és nehezen tudunk nemet
parancsolni magunknak, akkor alkalmazzuk a következő módszert: legyen egy bizonyos
szintű minőség, amit minden egyes megvásárolt tárgynak el kell érnie. Nézzük át a
ruhásszekrényünk minden egyes darabját. Határozzuk meg mit is jelent számunkra a minőség.
Milyen színek, anyagok, fazonok stb. Utána vegyük sorba azt is, hogy mit nem szeretünk. A
kényes ruhadarabok, kézzel mosható anyagok. Így a legközelebbi ruhavásárlás során már ezek
alapján választjuk ki a megfelelő darabokat. Ez alkalmazható a konyhai felszereléseknél,
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dekorációs tárgyaknál és a műszaki cikkeknél is. Az is segít, ha időt adunk magunknak a
döntésre. Várjunk a döntéssel másnapig vagy menjünk ki a boltból.
Mit tegyünk akkor, ha a káosz már eluralkodott és mi sajnos nem tudjuk a kontrollt
visszaszerezni felette? Nem szabad a káosz felszámolását túl nagy feladattal kezdeni. Apró
lépésekben haladjunk. Egy szekrénnyel, fiókkal célszerű kezdeni, pakoljunk ki belőle
mindent, takarítsuk ki, majd válogassuk szét a dolgokat. Fontos, hogy alaposan válogassuk ki,
hogy mi kerül vissza és mi nem. A számunkra feleslegessé vált dolgokat, dobjuk ki,
ajándékozzuk el vagy adjuk el. Az ABC-módszer a határozatlan embereknek nyújt segítséget.
Ehhez 3 dobozra van szükség. Az A dobozba kerül az, amit meg akarunk tartani, a B doboz a
bizonytalan tárgyaké és a C a biztosan kidobandóké. A B dobozt másnap újra átnézzük, kézbe
vesszük a tárgyat és felteszünk három kérdést:
- Szükségem van rá?
- Fokozza az energiaszintemet?
- Teljes szívemből szeretem?
Ha ezek után se vagyunk biztosak a tárgy sorsában mehet vissza dobozba és a dobozt rakjuk
el. Vagy adjuk kölcsön határozatlan időre a tárgyat. Ha ez idő alatt nem hiányzik nekünk az
adott tárgy, akkor kidobhatjuk.

Hogyan szabaduljunk meg az
energiavámpíroktól?
A lomoknak a szükségtelenné vált vagy már nem szeretett tárgyak mellett még egy
kategóriája van: minden, ami nincs lezárva. A kabát, amibe cipzárt kéne cserélni, a csap, ami
csöpög, meg kéne szereltetni, ezek mind az életben való előrelépésünket gátolják. Apró kis
energiavámpírok, viszont nagy frusztrációt okoznak.
Megoldás, hogyha fogunk egy papírt, végig megyünk az egész lakáson és minden egyes
teendőt felírunk rá. Semmit se hagyjunk ki, mindegy milyen hosszú lesz a lista. Utána
válasszunk egy fix időpontot, napot és órát. Majd válasszuk ki az első 5 feladatot, amivel
elkezdjük a rendrakást. Később mi magunk fogunk a legjobban meglepődni azon, hogy
mekkora öröm lesz letudni a feladatokat és kihúzni őket a listáról.
Gyakran a rendetlenségnek az oka, hogy rosszul rendszerezünk és túl sok tárggyal akarjuk
magunkat körbe venni egy adott helyen. A gyakran használt tárgyakat helyezzük derék-és
szemmagasságba, a ritkán használtakat felülre, a nehezeket pedig alulra. Ezt javasolja a
szakértő. Jó ötlet a tárgyaknak fix helyet kijelölni a lakásban. Ha mindig ugyanoda tesszük
vissza tárgyakat automatikus lesz a rend.
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A rend hosszú távon való megőrzéséhez, érdemes néhány szabályt betartatni minden
családtaggal:
- Ha valami elromlik, 3 napon belül megjavíttatom
- Ha valami elveszek, utána ugyanoda tegyem vissza
- Ha valamit kinyitok, utána vissza is zárom
Mindig megéri a rendet megteremteni és megtartani. Csökkentjük az életünk zaklatottságát,
több lesz az időnk és az energiánk, illetve több pénzünk is marad. A felesleges tárgyak
kiselejtezése pozitív hatással lesz a pénztárcánkra is. Dobjuk ki a felesleges holmijainkat és
élvezzük a felszabaduló térben rejlő lehetőségeket. Úgy kint, mint bent.

A rendrakás pszichológiája
Külföldön vannak pszichológusok, akik a rendteremtéshez adnak szakszerű tanácsokat. A
takarítás és a pakolás külső-és belső rendet hoz magával. A káosz blokkolja az energia
áramlását, ami megterhel és egyben stresszel is minket. A lomok eltakarításával az
energiaáramlás útját is felszabadítjuk. Első lépésként a pszichológus a pácienssel közösen
megállapítja, hogy hol van szükség a segítségre. Ezután egyfajta szerződés jön létre köztük,
van, hogy a páciens még házi feladatot is kap. A találkozók során egyesével haladva dönti el a
páciens az adott tárgy sorsát.
A szakemberek szerint nem feltétlen kell kidobni azt, amit már 1 éve meg se fogtunk. Több
oka is lehet, hogy miért nem használtuk. Bizonyos tárgy kidobásával személyeknek és
eseményeknek is búcsút mondunk, amiket még nem dolgoztunk fel. Ilyenkor jól át kell
gondolnunk, hogy kidobjuk-e vagy sem, nehogy elinduljon egy folyamat, amit aztán nem
tudunk kézben tartani.
A rendetlenség hatással van a személyes kapcsolatainkra: A kommunikációt gátolja, az
előrehaladást hátráltatja, és az új partnertalálásban is nagy visszatartó ereje van. Ugyanis van,
hogy a tudattalan szinten nem tette még szabaddá magát az ember. Ezért is megéri a
rendteremtés.3
Két könyv a témában, amiben minden információt, tippet, tanácsot megtalálsz a
rendterápiával kapcsolatban:

3

http://tgy-magazin.hu/egeszseges-eletmod/le-a-kaosszal
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Tisha Morris: Rendterápia – Engedd el múltat, adj teret a mának!

A fogyáshoz hasonló a rendrakás. Ma már rengeteg könyv szól a legjobb módszerekről,
amivel megszabadulhatsz a felesleges kilóidtól. Viszont amíg nem tudod megválaszolni azt az
alapvető kérdést, hogy miért ragaszkodsz a kilóidhoz, addig megszabadulni sem tudsz tőlük.
Jelen esetben itt a kacatjaidtól való megszabadulásról van szó. Azt, hogy kik vagyunk kívülről
az otthonunk és a dolgaink határozzak meg. A személyes tárgyaink jelentőséggel bírnak
számunkra. Legyen az egy bögre, egy ékszer. Amikor a személyiségünk változását a minket
körülvevő holmik nem követik, akkor kezdődik a probléma. A régi tárgyainkon keresztül
kapaszkodunk a régi önmagunkba. A könyv a tárgyak mögötti érzelmi, genetikai és
pszichológia tényezőket tárja fel, és így segít elengedni őket. Segít abban, hogyan tereld az
életed új mederbe. Amint rájössz, hogy miért ragaszkodsz az adott tárgyhoz máris könnyebb
lesz elengedni. A tárgy elengedésével a hozzákapcsolódó érzelmek is könnyen távoznak – ez
a mágiája a rendrakásnak. A tárgyak halma alatt rejtőzködik az indok, amiért rendetlenség van
az otthonunkban. A lomok alatt megtalálhatjuk a valódi önmagunkat. Gyakorold az
elengedést! Teremts teret saját magadnak. 4
Tisha Morris fengshui-szakértő, belsőépítész, energetikai gyógyító, életvezetési tanácsadó.
Jelen hivatása az, hogy egy élhető teret teremtsen olyan emberek számára, akik elvesztek a
tárgyaik világában. Segít, hogy a környezetük rendezett legyen, és az életük tovább fejlődjön.5

4

https://www.lira.hu/hu/konyv/tovabbi-konyveink/rendterapia-engedd-el-a-multat-adj-teret-amanak?recLink=1#bovebb_ismerteto
5
https://bioenergetic.hu/szerzo/tisha-morris
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Marie Kondo: Rend a lelke mindennek – A varázslatos japán módszer, amellyel örökre
száműzheted a rendetlenséget az otthonodból

A háziasszonyoknak szóló magazinokba 5 éves korába szeretett bele Marie Kondo. Már ilyen
fiatalon rabul ejtette a terek rendje és szépsége. Tizenöt évesen határozta el, hogy
komolyabban fog foglalkozni a rendrakás művészetével. A saját hálószobájával kezdte a
rendrakást, majd folytatta a testvérei szobájával. Ma már sikereses üzletasszony Tokióban.
Vállalkozása azzal foglalkozik, hogy az ügyfelek zsúfolt, rendetlen lakásaiból rendezett,
otthonos tereket varázsoljon. 6

Belső rend külső környezet
A külső rendetlenség bizony hatással van az ember belső harmóniájára vagy éppen annak
hiányára. Érdemes átgondolni, hogy megéri-e időt szánni a válogatásra, rendrakásra és a
tudatos tárolásra.
Teljesen mindegy hogy az otthonunkról, a munkahelyünkről vagy a homeoffice irodánkról
van szó, ha mindennek meg van a helye és a tárgyakat ugyan oda pakoljuk vissza, akkor
rengeteg bosszankodást spórolunk meg magunknak. A tapasztalat is mutatja, hogy a
rendszerezéshez és a rendrakáshoz kevesebb idő kell, mint gondolnánk. Nem kell elkeseredni,
akkor sem, ha hatalmas a kupleráj a munkahelyünk vagy az otthonunkban, mert csak egyszer
kell nekiállni rendet rakni, onnantól csak rajtunk múlik, hogy megmarad-e a rend. Miért
fontos a rendezett környezet? Másoknak akarunk megfelelni vagy ennél egyszerűbb az ok?
Egyszerű a válasz. A káosz gátolja az energia felszabadulását, ezáltal a kreativitást és a
hatékonyságot is gátolja. Főleg az otthonról való munkát nehezíti, ha folyamatosan látjuk
magunk körül a rendetlenséget. A rendezett asztal, iratok, a szekrényben rendben tartott
holmik, eltöltenek nyugalommal és segítenek, hogy a fontos dolgokra tudj koncentrálni.
6

https://moly.hu/konyvek/marie-kondo-rend-a-lelke-mindennek/fulszovegek
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Az évek óta a szekrényben halmozódó és nem használt ruhadarabok kiszelektálása nehéz
feladat mindenki számára. A szép emlékeket őrző daraboktól fájó szívvel válunk meg, még
akkor is, ha tudjuk, hogy soha többé nem fogjuk használni. A nagyitól ránk maradt régi
dísztárgyak, a rengeteg hűtőmágnes vagy az elromlott elektronikai eszközeink csak a helyet
foglalják. Gyakran azért nem adunk túl a tárgyainkon, mert valakitől kaptuk ajándékba és nem
szeretnénk az illetőt megsérteni. Fontolóra kell venni, hogy milyen tárgyaknak adunk helyet a
lakásunkban. A saját döntésünk, hogy mivel vesszük körbe magunkat nap, mint nap.
Sokan a magukat körülvevő tárgyaktól várják a boldogságot. Viszont a harmonikus és
kiegyensúlyozott élet nem erről szól. Természetesen szükségünk van bizonyos tárgyakra az
otthonunkban az esztétika és a kényelem miatt. Viszont fontos, hogy ezekkel a tárgyakkal
elkerüljük a káoszt és mindenhol rend legyen. Sajnos hajlamosak vagyunk arra, hogy a
tárgyaink alapján helyezzük el magunkat a társadalomban. Viszont a rendezett környezetnek
teljesen más a lényege.
Több könyv is megjelent az utóbbi időben, ami a rendszerezésről szól. Marie Kondo
egyénileg kialakított módszere tökéletes gardróbrendezéshez. A Konmari módszer a
ruhadarabhoz való érzelmi kötődést veszi alapul. Ha a ruhadarabhoz negatív élmény, esetleg
szorongás kapcsolódik, akkor azt ki kell dobni. Hasonló elven érdemes otthon és az irodában
is szortírozni. Tárgyak, ruhadarabok felé is érezhetünk szeretetet, viszont, ha rossz emlék
fűződik hozzá, akkor bátran meg lehet tőle szabadulni.
Sok ember életében a feszültség állandóan jelen van és az egészségügyi állapotukra is hatással
van. Ilyenkor felmerül a kérdés, ez ellen valóban nem tudunk semmit se tenni? A sorsunk a
kezünk van, ha egy nem működő kapcsolatból vagy egy utált munkahelyről kiléphetünk, úgy
az is a saját döntésünk, hogy mivel vesszük körül magunkat az otthonunkban. A rend
megtartása nem jár komoly erőfeszítéssel. Fontos a rendszerezés során alaposan átgondolni,
hogy mi hova kerüljön, hol tároljuk a szekrényekben, polcokon. A minket körülvevő bútorok
az érzéseinkre is hatással vannak. Van, hogy gátol minket a sikerességben. Ha éppen otthon
vagy és már nem tudsz mit kezdeni az időddel, akkor kezdj el rendet rakni. Kezdésnek elég
egy szekrény, ily módon haladj végig az egész lakáson. A végeredmény önmagáért beszél,
több hely, tisztaság, átláthatóság, melyek a kedélyállapotunkra is hatással vannak. Pszichésen
is érezhető egyfajta megkönnyebbülés, ahogy újabb és újabb szekrények, fiókok, polcok
szabadulnak fel.
A digitális szelektálás is nagyon fontos. Egyfajta belső rendre és fegyelemre tanít. Rengeteg
felesleges fájl lehet az e-mailedben, telefonodban és az adathordozóidon. Nézd át őket, szűrd
ki, amire nincs szükséged, így a digitális világodban is rend lesz. 7

7

https://unipatika.hu/magazin/kulso-es-belso-rend-felre-a-kaosszal-patika-magazin
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Rend a múltban
Szüleink rend és tisztaság praktikái.
A mai világban, ha szembesülünk a háztartásban valamilyen problémával, mint például a
vízkő, akkor rohanunk a boltba és veszünk vízkőoldót. Viszont ezekben a helyzetekben a házi
praktikák sokkal hatásosabbak. A régi időkben, amikor még nem voltak vegyszerek a házi
asszonyoknak a háztartásban fellelhető dolgokkal kellett mindent megoldaniuk. Nem volt
lehetőségük a boltba elmenni mosószerért, vagy zsíroldóért. Mindezek ellenére a házi
asszonyok mindig megtaláltak a legmegfelelőbb praktikákat, amik a mai tisztítószereket is
lepipálták.
Mosás
A fehér ruhák fehérségét fokozhatjuk egy reszelt citrom héjával a ruhák közt. A héjat zokniba
rakjuk bele, nehogy eldugítsa a csövet.
Az ecet és szódabikarbóna páros a makacs foltok ellenszere, és hatékony az izzadságszag
ellen is, ha befújjuk ezzel a keverékkel a ruhát mosás előtt 30 perccel. Fél csésze ecet a
mosógépbe a ruhák szöszösségétől is búcsút inthetünk.
Régen nem csak a rendelkezésre álló „tisztítószerek” voltak mások, a csatornázottság is
nagyban eltért a ma megszokottól. A vezetékes víz nem volt olyan szinten elvárt, mint
manapság, így nem csak hogy kútra kellett járni ivóvízért, de a mosást is gyakran máshogy
tudták csak megoldani. Bács-Kiskun megye nyugati határán a Duna, míg Csongrád-Csanád
megye közepén a Tisza folyik keresztül. Adva a folyó közelségét, nem volt ritkaság, hogy az
asszonyok a Dunára vagy éppen Tiszára jártak ki mosni. 8
Fürdőszobai tisztítás és szagtalanítás
Magyarországon még a XIX. században is ritkaság számban ment hogy egy háznak külön
fürdőszobája legyen. Csak a XX. században, és főleg a nagyvárosi polgári lakásokban kezdtek
el megjelenni a külön fürdőhelyiségek, káddal és mosdóval. 9 A főváros és vidék közötti
ellentét a tisztaságban csak a 80-as években szűnt meg. Addig a falusi házakra nem volt
jellemző a saját fürdőszoba, a konyhában illetve udvaron elhelyezett mosdólavórt használták.
Az ecet csodaszer a vízkő és az egyéb lerakódások ellen. A szódabikarbóna szagtalanításra is
kiváló, ha egy edénybe öntve a mosdó szélére helyezzük. Nem mellesleg remek súrolószer is.

8
9

http://ertektar.rs/ertektar/ertek/A-Tisza-mente/116
https://torimaskepp.blog.hu/2018/04/13/igy_mosakodtak_regen
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A csaptelepeket ragyogóvá varázsolhatjuk kefirrel, sózott alud tejjel vagy ecettel való
dörzsöléssel. Az eldugult lefolyóba öntsünk szódabikarbónát és öntsünk rá 1 dl ecetet,
illatosítani pedig citrommal, citromhéjjal lehet.

1Mosás a Tiszában Gergelyiugornyánál, 1967

Takarítás
Takarításnál az ecet egyik legjobban alkalmazható természetes tisztítószer. Ugyanis oldja a
zsírt, fényesíti az üveget és fertőtlenít is. Ablakpucoláshoz az ecetes vízbe keverjünk egy
kanál kukoricalisztet. Egy kupak citromfű olaj és három kupak olívaolaj kiváló a bútorok
tisztítására. A hűtő szagtalanítására is kiváló egy kis edénybe szórt szódabikarbóna. Az
odaégett foltok is könnyen eltávolíthatóak, ha egy éjszakára szódabikarbónás vízbe áztatjuk
az edényeket. A nemesfémeket, mint például a gyertyatartó és a képkeret, bóraxos vízzel
varázsolhatjuk ragyogóvá. Ha egy vödör meleg vízbe 30 percig áztatunk két teafiltert, majd
utána felmossuk vele a fapadlónkat az is gyönyörű lesz.
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Szövetek, kárpitok
Bőr bútorainkra mindig különösképpen odafigyelünk, mert nem olcsók. A kezünkről a bútorra
került zsír szódabikarbónás vízzel könnyen le tudjuk törölni. Textileknél próbálkozhatunk az
ecettel is, de először kisebb felületen próbáljuk ki és a töménysége ne legyen több 10 %-nál.
A vasalóval megégetett ruhát kezelhetjük vöröshagymával, csak nedvesítsük be a hagymával
az égett részt, hagyjuk egy éjszakát állni majd mossuk ki. A színtelen szőnyeget nedvesítsük
be, majd alaposan keféljük át konyhasóval, végül 30 perc után porszívózzuk ki. A só
helyettesíthető szódabikarbónával, de azt egy éjszakán át benne kell hagyni. 10
Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun megyékben nem csak a ruhákat mosták folyóvízben,
bármilyen textíliát, sőt a feldolgozásra váró gyapjút és kendert is a folyóban áztatták.

Önismeret
Így vélekednek szakértők az önismeretről: „Az önismeret a pszichológiában gyakran használt
kifejezés, amely alatt azt értjük, hogy az egyén ismeri saját személyiségének összetevőit,
határait és lehetőségeit, betekintése van viselkedésének rugóiba, hátterébe,
motívumrendszerébe, és helyesen ítéli meg az emberi kapcsolatokban játszott szerepét,
hatását.” – írta Keményné Dr. Pálffy Katalin: Bevezetés a pszichológiába című könyvében.
„Az önismeret fejlődő és fejleszthető képesség, mely formálható önmagunk megfigyelésével
és elemzésével, illetve a környezetünk felénk irányuló visszacsatolásai által
kialakuló énképünk tudatosításával.” – Schüttler Tamás-Szekszárdi Júlia: Változó szerep egy
változó világban. Az önismereti fejlődés egyik eredménye, hogy létrejön a koherens én
fogalom és kialakítható a megfelelő önértékelés is.
Az önismeretnek már az ókorban is hagyománya volt, pszichológusok, filozófusok, és
elismert gazdasági szakemberek is az önismeret fontosságát hirdették.
„Az egyetlen, ami valóban segít, önmagunk megismerése és a szellemi és morális
beállítódásnak ez által véghezvitt megváltoztatása.” (Carl Gustav Jung) 11
Ha valaki fejleszteni szeretné önismeretét, több lehetőség is a rendelkezésére áll ebben. Első
lépésként jó lehet az interneten megbízható forrásból származó önismereti tesztek kitöltése,
vagy egy a témában, szakember által írt könyv elolvasása. Amennyiben valaki komolyabban
szeretne foglalkozni saját belső világának megismerésével, felkereshet egy pszichoterapeutát
aki külön foglalkozik önismerettel. Egy szakember által vezetett, önismereti csoport keretein
belül pedig még intenzívebben van lehetőség a fejlődésre.
10
11
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Ilyen csoportokat több helyen is vezetnek Csongrád-Csanád megyében. Szegeden például a
Forráspont Lelkigondozó Szolgálat 12 indít rendszeresen saját- élményen alapuló tapasztalati
és reflexiós munkával dolgozó csoportokat, de lehetőségünk van a TerápiaSzeged 13
Pszichoterápiás Rendelő és Coaching Központban is önismereti csoportba bekapcsolódni. A
hódmezővásárhelyi önsegítő alkotóműhelyben14 rajzos, kézműves foglalkozásokon keresztül
fejleszthetik önismeretüket a résztvevők.
Bács-Kiskun megyében is számos helyen találhatóak meg önismereti csoportok. "Aki ismeri
önmagát, útvesztőből is égre lát" címmel15 indul pszichodráma önismereti csoport
Kecskeméten, egy másik településen, Baján pedig a Lélek Központ Baja 16 szervezete tart
rendszeresen, kéthetente csoportfoglalkozásokat.

Egészséges énkép
A lelkiállapotunkat és azt, hogy mit fogunk elérni majd az életben, alapjaiban befolyásolja az
énképünk. Gondolkodtál már azon, hogy a mostani énképed hogyan befolyásolja az
előrejutásod? Támogat, vagy éppen akadályoz benne? Boldog élethelyzeteket vonzol be vagy
éppen ellenkezőleg, levertséget, szorongást, csüggedtséget? Döntő szerepe van az egészséges
énképnek a jelenlegi életed kialakításában. Amilyennek gondolod magad, annak megfelelően
cselekedsz és beszélsz. Ahogy érzed és ahogy látod magad óriási hatása van arra, hogy az
életben milyen messzire jutsz el. Lélektani tény és szellemi alaptétel is, hogy aféle megyünk,
amit az elménkben látunk. Hiteink alkotják a személyes valóságunkat.
Az egészséges énkép kialakításában is leginkább talán az önismeret van az ember segítségére.
Ha valaki tudja mik az erényei, és melyek azok a területek amelyek fejlesztésre szorulnak,
tisztába kerül magával, így nagyobb esélye van a belső egyensúly kialakítására. A fentebb
említett Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun megyei önismereti terápiás csoportok
hozzásegíthetnek egy reális, egészséges énkép kialakításához is.
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Meditáció
Szellemi gyakorlatok gyűjtőneve a meditáció. Olyan szellemi gyakorlatoké, melyek a
koncentráció, az absztrakció és a szemlélődés különböző technikáit foglalják magukba.
Elősegíti a fizikai és a mentális egészséget, a fokozott öntudatot és a szellemi
megvilágosodást. Ellazult állapotban végzett mentális tevékenység a meditáció. Hatása van az
egészségre és a test működésére is. Jótékony hatását a tapasztalatok mellett már
nemzetközileg elismert kutatások tanulmányai és eredményei is igazolják. 17
Amikor az egyén az elméjét hosszabb ideig egy adott gondolatra vagy tárgyra összpontosítja,
azt hívjuk koncentratív meditációnak. A meditáció egy olyan állapot, amikor a testünket
ellazítjuk és szellemünk átjárja a nyugalom, illetve a belsőnkre koncentrálunk.
Különböző céljai lehetnek a meditációnak, például a megnyugvás, lelki béke vagy a spirituális
megvilágosodás. Mivel ilyekor kikapcsolódunk a környezetünkből pszichológiai szempontból
nevezhetjük megváltozott tudatállapotnak is az élményt. Elmélyült meditációnál pedig
transzba kerülünk.
A meditáció lehet vallási, spirituális vagy éppen szabadidős tevékenység. Több vallás is végez
spirituális meditációt, de ettől függetlenül a meditáció nem jelent vallásos tevékenységet. A
nyugati országokban a 19. század óta terjed az ázsiai meditáció az egészségügyben és az
üzleti életben is. A meditációt ne kössük össze a vallási értékekkel. a Meditáció az meditáció.
Nincs külön keresztény meditáció, buddhista meditáció, hindu meditáció és stb. A tudat
középpontjába jutásának a módszere a meditáció. Innen árad a tudatosság különböző
mértékben és fokokban.
Nem elmélkedés és nem gondolkodás a valódi meditáció. Meditáció alatt nem akarjuk a
tudatunkat ellenőrizni vagy instrukciókkal ellátni. Ilyenkor figyeljük az elménket, hagyjuk,
hogy megnyugodjon, békés legyen. Saját lényünk mélyebbi szintjeinek a felfedezése közben
vezet egyre mélyebbre minket a tudatunk. Megzavarja a meditációt, ha közben világi
vágyakkal és ügyekkel foglalkozunk. Szilárdan el kell határoznunk magunkat, hogy minden
zavaró dolgot ki kell zárnunk.
A meditációt megtanulhatja bárki és bármikor.
A meditáció fogalma nagyon tág értelmezési kerettel rendelkezik. Annak, aki gyakorolni
szeretné, más-és más módon kell megközelítenie a meditálás technikáját, annak
függvényében, hogy melyik irányzat tanításait tudja magáénak vallani.
A meditáció erősen kötődik a buddhizmushoz, és a hinduizmushoz. Ha valakit ez az irányzat
érdekelne, buddhista meditációs központok vannak Szegeden, Bugacon (Gyémánt Út
17
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Buddhista Közösség)18, és Hódmezővásárhelyen (Sakya Kalsang Ling -Sakya Szerencsés
Földje- Buddhista Vallásgyakorlók Egyesülete) 19. Bács-Kiskun megyén belül Kecskeméten a
Bodhicsitta Megvilágosodás-Tudat Szangha Közösség meditációs gyakorlásain 20 vallástól
függetlenül bárki részt vehet, de a zen buddhizmus iránt érdeklődők is megtalálják a
számításaikat a Eredeti Fény Zen Közösség és Templomnál 21. Szintén a zen irányzatához
tartozik a Zen Meditáció Baja csoport. 22
Netflix 5 rész meditációról film23

Headspace – Útmutató a meditációhoz
Egy animációs sorozat, mely bevezet a meditáció világába. Megismerteti velünk a különböző
technikákat. Ennek segítségével könnyen belevághatunk a meditáció gyakorlásába.
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https://www.buddhizmusma.hu/magyarorszagi-kozpontok
https://intezmeny.hodmezovasarhely.hu/catdoc/list/cat/47/id/98/m/194
20
https://bodhicsittaszangha.5mp.eu/web.php?a=bodhicsittaszangha&o=VjyOoBhU1P
21
https://eredetifeny.hu/zen-csoportok/kecskemet/
22
https://www.facebook.com/pg/meditaciobaja/posts/
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Könyv: A meditáció bibliája - A meditáció fajtáinak átfogó kézikönyve

Az olvasók számára lépésről lépésre követhetően mutat be 140 meditációs technikát ez az
átfogó kalauz. A kötet merít mind a keleti, mind a nyugati spirituális hagyományokból.
Mindkettőből hatásos módszereket ismerhetünk meg a jobb összpontosítás és a megnyugvás,
a mások iránti szeretet, figyelem és a megértés megerősítéshez, álmaink megvalósításához,
problémák megoldásához és Istenhez fűződő kapcsolatunk elmélyítéséhez. Segítséget nyújt a
megszentelt területük létrehozásához, a napi meditációs szokásainkhoz és a meditációs
pózokhoz. A könyv útmutatást ad kezdőknek és gyakorlott meditálóknak a meditációs
stresszoldáshoz, önmagunk felfedezéséhez, spirituális fejlődésünkhöz és a meditációs
gyógyításhoz.
Országosan elérhető meditációs fb csoportok:
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Csongrád-Csanád megye meditációs csoportok:
Életenergia Közössége Szeged https://ekfszr.hu/
Buddhista Meditációs Központ Szeged https://meditacioszeged.hu/
Transzcendentális Meditáció Szeged https://hu.tm.org/szeged
Szívkorszak https://hu.tm.org/szeged
Szegedi Meditcáiós Csoport: szervező: Katonáné Korom Vera Praszádá, Szeged Madách u.
6., 71.csengő, katonane.vera@gmail.com , 06 30 864 6268
Facebook:
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Bács-Kiskun megye meditációs csoportok:
Lélek Központ Baja http://lelekkozpont.com/csapatunk-tagjai/
Transzcendentális Meditáció Kecskemét https://hu.tm.org/kecskemet
Bohicsitta
Szangha
Kecskemét
https://bodhicsittaszangha.5mp.eu/web.php?a=bodhicsittaszangha&o=tsHCntTB6M
Eredeti Fény Zen Közössség és Templom https://eredetifeny.hu/zen-csoportok/kecskemet/
Facebook csoportok
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Könyv a témával kapcsolatban: Osho: Meditáció

Az elme kiürítése
Ne hidd azt, hogy ha nincs semmi az elmédben, akkor gyengeelméjű leszel vagy bolond. Ez
így nem igaz. Az elme csendjének megőrzése 10-15 percen át egy világot fog megnyitni
előtted. Ez a spirituális fejlődés gyökere. Az elején csak pár másodpercre vagy percre tudod
majd lecsendesíteni az elmédet. Amint ez a nyugalmat meg tudod tartani 15-30 percig, akkor
biztosan Isteni erővel és fénnyel bíró új világ elevenedik meg.
Ne érezd magad elveszettnek, amikor nincs gondolat az elmédben. Hisz ekkor valami isteni
készülődik a tiszta természetedben. Az eredmény nem lesz azonnali, ezt nem várható el. Nem
fog azonnal termés előbújni. A földműves is elveti a magot és türelmesen vár. Tudja, hogy
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azonnal nem lesz termés. Hetekig, hónapokig eltarthat a csírázás. Az elme olyan, mint egy
termékeny mező. Elveted a nyugalom és a csend magját, gondosan ápolod és idővel learatod a
megvilágosodás rekordtermését.
A meditáció és a gondolkodás két külön dolog, ezért nincs szükség az elmére a meditációhoz.
Meditálás közben nem gondolkodunk. A gondolat olyan, mint egy pont a táblán. Ott van, akár
jó, akár nem. Amikor nincs egyetlen gondolatunk sem, akkor növünk fel egy felsőbb
valósághoz. Mély meditációban is lehetnek gondolataink. Viszont a legmélyebb, legmagasabb
meditációban nem. Csak a Fény van a legmagasabb meditációban.
A japán eredetű reiki, melyet a kiegészítő/alternatív orvoslások közé szokták sorolni, az elme
lecsendesítésében is segítséget nyújthat. A reiki egy kézrátételes gyógymód és önfejlesztő
módszer, mely képes arra, hogy az embert ellazítsa, ezáltal segítse a megnyugvást és így az
elme kiürítését is. Kezdetnek érdemes lehet felkeresni egy reikivel foglalkozó
természetgyógyászt, ám később egy reiki tanfolyam keretein belül elsajátíthatóak azon
technikák, mely segíti az egyént az öngyógyításban. Szegeden a Varázsliget Egészségügyi
Szolgáltató kínál reiki képzést, 24 a Király Masszázs Szegednél25 pedig a látogatónak alkalma
van kipróbálni a reiki kezelést. Bács-Kiskun megyében, Kiskunfélegyházán az Alternatív
Tanoda szolgáltat reiki kezelést és tanfolyamot is.26
Ha valakitől távol áll a reiki gondolatisága, és inkább valami egzaktabbra vágyna, felkeresheti
akár a már korábban is említett meditációs központokat. A pszichológia is számos megoldást
nyújt az elme kiürítésére, kezdve az egyszerűbb relaxációs technikáktól az autogén tréningig.
Ha nagyon cikáznak a gondolatok, és komolyabb szorongásos problémák állhatnak fent,
melyek megnehezítik, a mindennapokat indokolt lehet szakember felkeresése. A
pszichológus/pszichiáter célzott terápiával segítheti a szorongás oldását.
Könyv a témához kapcsolódóan: Alber Moukheiber: Az elme trükkjei – A saját agyad
áldozata vagy
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Tudatosodás
Mit jelent tudatosodni? A tudatosság az elménk fölötti hatalomra való ráébredés. A
tudatosodás az elme fölötti uralom gyakorlásának az útja. Egyszerűnek hangzik? Az is. És
mégsem. Van az egészben egy aprócska csavar: tudatosságra van szükségünk a tudatosság
növeléséhez.
A tudatosság csírája mindenkiben megtalálható. Fel kell fedezni magunkban a csírát és el kell
kezdeni növelni a tudatosságot. De mégis hogyan? Hogyan csinálunk a szikrából lobogó
tüzet? Elkezdjük táplálni a szikrát. Nemde? Ugyanez a teendő a tudatossággal is.
Következzen egy olyan lista, amely egyszerű lépéseket, gyakorlatokat, kulcsszavakat
tartalmaz, amik a tudatosságot növelik, erősítik. A gyakorlatok megmutatják, hogy mivel kell
táplálni a tudatosságot, ahhoz, hogy lobogó máglya legyen belőle.
Tudatosodás 27
1. Igazság: Az igazság növeli a tudatosságot, a valótlanság csökkenti azt.
El kell fogadni az igazságot! Minden, amit félünk elfogadni, csökkenti a tudatosság szintjét.
Állj a mérlegre, nézd meg a súlyod. Vizsgáld meg a karriered. Beszélgess a társaddal a
kapcsolatotokról. Minden esetben fontos: fogadd el az eredményt! El kell fogadni és át kell
gondolni mit jelent az igazság. Bármilyen érzés is merül fel az igazsággal kapcsolatban az
természetes. El kell fogadni az igazsághoz fűződő érzéseket is.
Másodszor: adj hangot is az igazságnak! Ha őszintének lenni kihívást jelent, az azért lehet,
mert önmagaddal sem vagy őszinte. Jegyezd fel, hogy mely területek azok, ahol nehezedre
esik az őszinteség. Nézz magadba és derítsd ki mik a hazugságok igazi okai. Olyan részeket
akarunk mindig elkendőzni, ahol nem akarjuk elfogadni az igazságot. Amiket el tudunk
fogadni, ott nincs is szükségünk hazugságokra.
Minél inkább képesek vagyunk kimondani és elfogadni az igazságot, annál tudatosabbá
válunk. A tudatosságot növeljük úgy, hogy a valótlanságot már csírájában elfolytjuk.
Fokozatosan történjen ez! Ahogy egyre könnyebben megy az őszinteség úgy nő a tudatosság
is. Lehetnek következményei annak, amikor a hazugságokról lehull a lepel. Viszont az igazán
tudatos emberek tudják, hogy ez megéri. A nyitott és őszinte létezés öröme és élvezete mellett
eltörpül az átállás kellemetlensége.
Viszont lehet, hogy nem mindenkinek fog tetszeni a valódi önmagad. Főleg, ha már jól
ismerik a „hamis” változatodat. Amint teljesen elfogadod önmagad ez már nem fog számítani.
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2. Bátorság: A bátorság növeli a tudatosságot, a gyávaság csökkenti azt.
A nem tudatos és a tudatos létezés között határt képez a bátorság. Amíg „nem tudatosan” élsz,
addig az életedben állandóan problémákba fogsz ütközni. Úgyhogy ideje a sarkadra állni és
felelősséget vállalni. Amikor szembenézel a félelmekkel, ezek a félelmek eltűnnek és minden
akadály egy lehetőség lesz. Viszont ha elfutsz a problémák elől a félelmeid folyamatosan nőni
fognak. „Nézz szembe a félelmeiddel!” A félelmek szembenézésével leszel egyre tudatosabb.
Amint ezt elsajátítod utána a bátorság már nem is lesz olyan fontos tényező. Amint
kifejleszted a bátorságod egyre kevesebb félelem-alapú tapasztalatod lesz. Ezért a tudatos és a
nem tudatos létezés határa a bátorság. A bátorság erőt ad neked, ahhoz hogy el tud dönteni,
hogy milyen tapasztalatok útján szeretnél fejlődni az életben.
3. Könyörületesség: A könyörületesség növeli a tudatosságot, a kegyetlenség csökkenti
azt.
A tudatosságodat azzal is növelheted, ha kiszúrod, mik azok a helyzetek az életedben, amik a
tudatalatti kegyetlenségére, diszharmóniára vagy a kapcsolódás hiányára utalnak. Ennek a
felismeréséhez egy hatalmas adag bátorság kell. Az ember, természete miatt ellenáll, annak,
hogy szembenézzen a saját kegyetlenségével. Mind ezek ellenére érdemes feltárni ezt a
területet. A feltétel nélküli szeretetet a könyörületesség táplálja. Ez pedig nem más, mint a
Mindenséggel való összetartozás. Érzed, hogy összetartozol másokkal? Érzed a kapcsolatot
saját magaddal? Tudod, hogy egy vagy az állatokkal és minden élőlénnyel? Vagy mindennel,
ami létezik? Ennek a kapcsolódásnak a fejlesztésével egyre éberebb és tudatosabb leszel.
4. Vágyakozás: A vágyakozás növeli a tudatosságot, az közönyösség csökkenti azt.
Amikor tudatába kerülsz annak, hogy mi az, amire igazán vágysz, csak úgy, mint mikor valós
célokat tűzöl ki magad el, minden esetben emeled tudatosságod szintjét. A tisztánlátás
fókuszálja elmédet és erőt ad ahhoz, hogy ügyedben megfelelően járj el. Ezt a hatást akkor
érezheted igazán, amikor valami olyan dologra gondolsz, amit tiszta szívből szeretnél.
Ellenben ha vágyakozásod tárgya nem letisztult, akkor tudatod összekuszálódik, gondolataid
szétszóródnak és irányítatlanok lesznek. Ilyenkor nem csinálsz mást, mint hasztalanul
pörgeted agyadban a fogaskerekeket. Persze mind hiába. A tudatosságod szintjét emeli az is,
amikor tudatába kerülsz a vágyaidnak, valós céljaidnak. Az elmédet fókuszálja, az erődet
pedig erősíti a tisztánlátás. Ezt akkor érezheted, amikor olyan dolgokra gondolsz, amiket
tiszta szívből szeretnél. Tisztuljon le előtted az, amire vágysz. Ez növeli a tudatosságod.
5. Figyelem: A figyelem növeli a tudatosságot, a figyelem hiánya csökkenti azt.
A koncentrációképességed fejlesztése növeli a tudatosságot. Emelj fel egy poharat úgy, hogy
a figyelmedet teljes mértékben arra fordítod. Nézd meg mi történik. Amint utat engedsz a
zavaró gondolatoknak a tudatosságod azonnal csökkeni fog. A zavaros elme veszít az
erejéből.
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A figyelem és a koncentráció fejlesztésére tökéletes a meditáció. Ülj nyugodtan és közben
lélegezz mélyeket, próbáld kizárni a zavaró gondolatokat az elmédből. A tanulási folyamat
egyszerű, viszont ennek a mesterévé válni, arra egy élet is kevés lehet.
6. Tudás: A tudás növeli a tudatosságot, a tudatlanság csökkenti azt.
Ismerd meg önmagad! Nyugodtan gondold végig az életed és jegyezd fel a gondolataidat!
Tegyél fel magadnak megválaszolatlan kérdéseket! Utána indulj el és keresd meg rá a választ!
Legyél olyan, mint egy szivacs. Szívd magadba a tudást! Figyeld a környezeted kellő
csodálattal és kíváncsisággal! Tanulj tőle! Próbáld megérteni a valóságot és keresd meg benne
a saját helyed! A tudatosságod növeli, hogy ha minél hitelesebben és pontosabban látod
magad körül a valóságot.
7. Értelem: Az értelem növeli a tudatosságot, az irracionalitás csökkenti azt.
A megfelelően alkalmazott logika is hatásos eszköze a tudatosságnak. De csakis megfelelően
alkalmazva. A gondolatoknak rendszert és lényeget ad. A logikában rejlő legnagyobb csapda,
hogy kitudjuk-e zárni a téves feltevéseket. Egy egész életnyi logikus következtetést képes
eltéríteni egyetlen téves feltevés. Kérdőjelezed meg a hiedelmeket. Olyanban sose legyél
biztos, ami ingatag lábakon áll.
8. Tudatos Emberek: Tudatos emberek társasága növeli a tudatosságot, a nem tudatos
embereké csökkenti azt.
Olyan emberekkel vedd magad körül, akiknek a tudatossági szintje magasabb a tiédnél!
Kérdezz tőlük, beszélgess velük és élvezd a társaságukat! Hagyd, hogy a tudatosságuk és
ötleteik hatással legyenek rád. Nyitottabb és kiterjedtebb leszel a hatásukra. Sokkal bátrabb és
őszintébb. A tudatosság szinted lecsökken, ha nem tudatos emberekkel veszed magad körül.
Befolyásolják a te gondolatidat az ő gondolataik. Ezáltal jobban fogsz félni, kevésbé leszel
őszinte. Találd meg az egyensúlyt abban, hogy kivel töltöd az idődet. Emeli a tudatossági
szinted, ha tudatos emberek vesznek körül. Akinek viszont alacsonyabb a tudatossági szintje
annak te lehetsz a segítségére majd. Tanulj a nálad tudatosabbtól és segíts a nálad kevésbé
ébereken. Így tudod a tudatosságot mindenhova és mindenhol kiterjeszteni.
9. Energia: Az energia emeli a tudatosságot, a betegség csökkenti azt.
Vigyázz a testedre, ugyanis azzal kapcsolódsz a földi világhoz. Az élettel telt létezés
tapasztalatfolyamában az energia biztosítja az áramlást. A tudatosság energia nélkül éhezik.
Ezért figyeld azt mit étkezel! Mozgás közben figyeld meg, hogy a mozgás milyen hatással
van az elmédre és a testedre! Vedd számba minden anyag hatását, amit a testedbe szeretnél
juttatni! Mind rövid-és hosszútávon is! Mindig kérdezd meg: „ez megbetegít vagy energiával
tölt fel?”
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10. Szándék: Szándékod tudatosságod növelésére valóban növeli azt. Szándékod
tudatosságod csökkentésére csökkenti annak a szintjét.
Amennyire te rendelkezel a fejlődés és az öngyilkosság képességével, annyira képes a
tudatosság kiterjeszteni vagy összehúzni magát. Minden pillanat az életben a szabadság
lehetősége is egyben. A tudat kiterjedését már az is elindítja, ha kinyilatkozzuk a szándékát.
Vagy e kívánság imába foglalás: „egyre tudatosabb és éberebb szeretnék lenni”. A felsorolt
kilenc lépés bármelyikét, ha kifejleszted magadban hasonló eredményre jutsz. Bármikor
csökkentheted a tudatosságod szintjét. Bár nem valószínű, hogy erre önszántadból rászánnád
magad, mégis, ha a felsorolt kilenc lépés közül valamelyikben nem jársz el okosan, az is azt
eredményezi. Ha ne mondasz igazat, vagy átengeded az uralmat a félelmeid ó, vagy ha
közönyös maradsz stb. Ezek mind a tudatossági szinted csökkenését eredményezi. Ennek
következménye, hogy megindul egy folyamat az életedben, ami során még több félelmet,
közönyt, valótlanságot stb. vonzol be.
Minden gondolatod a tudatosságod növeli vagy csökkenti. Nincsenek semleges gondolatok. A
te döntésed, hogy milyen gondolatok vannak az elmédben. Válassz bölcsen!
Könyv a témához kapcsolódóan:
László Ervin: A hallhatatlan tudat

Tudat
„ A tudat a filozófiában és a pszichológiában az agy legmagasabb rendű, csakis az emberre és
állatokra jellemző funkciója, amelynek lényege, hogy célszerűen visszatükrözi a külső
tárgyak tulajdonságait és kapcsolatait, megtervezi a cselekvést és következtet annak majdani
eredményére.” Akadémia kislexikon, Budapest: Akadémiai, 1990. „Képes valamely fokig
világosan észlelni a saját létünkkel kapcsolatos jelenségeket. A tudati folyamatokban
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közvetett vagy közvetlen módon ezek hordozója, az „én” is megjelenik.” Filozófia kislexikon,
Budapest: Kossuth, 1973.
Emberi fogalom a tudat. Az etológia vizsgálja az állatoknak a tudatoshoz hasonló
viselkedését, a mesterséges intelligencia pedig az emberek készítette robotok ilyen irányú
fejlődését.
„A tudat legszélesebb értelmében általában a szellemmel, a gondolkodással azonos
értelemben is használatos a köznyelvben.” Filozófia kislexikon, Budapest: Kossuth, 1973.
„A tudat, mint az anyagi léttel szemben álló másik legszélesebb kategória, a filozófia
alapkérdésének, az anyag és tudat egymáshoz való viszonyának egyik oldalát képezi. ”
Filozófia kislexikon, Budapest: Kossuth, 1973.
A tudat tárgya az objektív valóság: Az emberi tudat, a természet és a társadalom. A hordozója
az ember, a szerve az agy. Tartalma az összegyűlt és bővült emberi ismeretek halmaza.
Fejlődését ösztönzi a társadalom érdekei és az emberi szükségletek. A tudat egy aktív
tényező, a társadalmi fejlődés egyik terméke, illetve előfeltétele az elméleti és a gyakorlati
előrehaladásnak.

Jóga
„A jóga (szanszkrit: ) a tudat átalakítását, illetve a karma és az újjászületés (szamszára)
körforgásából való megszabadulás (móksa) elérését szolgáló indiai vallási módszerek és
technikák.” Akadémia Kiadó: Világvallások – Jóga, 2009.
„A keleti bölcselet egy formája, ami Indiában fejlődött ki a hinduizmus kulturális közegében.
Több indiai bölcseleti munka tárgyalja és igen fontos szerepet játszik a hindu szellemiségben.
A jóga tudománya, a hozzá kapcsolódó világlátás minden bizonnyal az ókori Indus-völgyi
civilizációban gyökerezik.” Gönczöl Enikő: Őskor, ókor civilizációk, 52.old. 1998, Raabe
Klett
„A jógában a törekvés az, hogy az ember fokozatos önfegyelmezéssel, érzékeinek, testi
mivoltának uralma alá rendelésével, s a prána-erők tudatos felhasználásával elérje az elme
megtisztulásának azt a fokát, amelyben a szamádhi állapot megvilágosodása bekövetkezik.”
Baktay Ervin: India bölcsessége – Szamáthana Dharma28
A jóga alapja az önuralom. Az egyszerű, puritán élet elengedhetetlen a jógához. Lényege az
elme és test fegyelmezettsége. Az Indiai ősi látok tökéletesítették a jógát, mint tudományt,
India és az egész emberiség számára. Az önművelés gyakorlati módszere, egzakt tudomány.
28
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A jógi a jóga művelője. Jóginak lenni azt jelenti, hogy összhangban kell lenni
embertársainkkal és környezetünkkel, illetve Istenben élni. Egyesülés Istennel. A valódi jóga
mindenkivel összeköt, mivel Isten mindenkiben ott van.
Ma már sokféle változata ismert a jógának. Ezeket a különböző személyiségtípusokhoz
fejlesztettek ki. Indián kívül a 20. század nyugati világában terjed el először a Hatha-jóga,
manapság már rengeteg ága elterjedt a jógaközpontokon keresztül. Nyugaton elvesztette a
vallásos hátterét és inkább a csúcsélmények előidézésére illetve a helyreállításra szolgál.
Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megyében is tevékenykedik a Szegedi Magyar Hindu Jóga
Védanta Társaság. Szegeden, Hódmezővásárhelyen, Kecskeméten, Makón és Szentesen is
állandó rendszerességgel tartanak jógaórákat. 29 Az Oázis Rehabilitációs és Egészségfejlesztő
Központ a hatha, ashtanga irányzatok kedvelőinek nyújt lehetőséget a gyakorlásra
Szegeden.30 Az Ananda Jógastúdió Kecskeméten tart órákat különböző stílusokban, mint a
vinyasa flow, a gerinc vagy éppen kismamajóga. Baján a korábban említett jógatípusok
mellett az indiam jóga is megismerhető az Indiam Jóga stúdiójában.31 Azoknak, akik
tartózkodnának, a csoportos gyakorlástól, mellőzhetik a jógastúdiók látogatását. Bács-Kiskun
és Csongrád-Csanád megyében is számos magán jógaoktató áll a lakosság rendelkezésre.
További Csongrád-Csanád megyei Jóga Klubbok

29
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Bács-Kiskun megyei Jóga Klubbok

Oázis Rehabilitációs és Egészségfejlesztő Központ Szeged http://oazisszeged.hu/

Jóga Életmód YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCPmZcDI7ByZsjWrcr6tLfuA
A kezdő jógától kezdve a különböző jóga típusokig mindent megtalálsz ezen a YouTube
csatornán.
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Könyv a témához kapcsolódóan: B.K.S Iyengar: Jóga – Klasszikus útmutató a jóga
gyakorlásához a világ első számú jógamesterétől

Tai Chi
A belső békeérzet folyamatos kialakulását segíti a tai chuan, ugyanis gyakorlása során az
elme, a légzés és a test ellazul.
Fokozatosan tanuljuk meg, hogy hogyan szabályozzuk a testünket, vagyis a test és az elme
ellazítását. A belső energia, vagyis a chi, automatikusan kezd el áramolni a testünkben a
megfelelő lazításnak köszönhetően. Ezáltal alakul ki a belső harmónia bennünk, melynek
nagy szerepe van a betegségek gyógyításában és az egészség fenntartásában.
A chi zavartalan áramlására épül a tai chi chuan rendszere. Kiemelkedő a stresszoldó hatása
és jó egészséghez vezet a gyakorlása. Szabad utat nyit az energiáknak, segít megtanulni,
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hogyan tartsd helyesen a tested és hogyan lazítsd el, javítja a koordinációt, segíti a
koncentrációt.
A test keringését aktivizálja és folytonossá teszi. A vérkeringés erősíti a megerősödött
energiaáramlás. 32
A tai chi alkalmazása
”A külső stílusok kívülről haladnak befelé, míg a belső stílusok belülről kifelé. Habár a
megközelítés módja eltérő, a végső cél ugyanaz.” Tartja egy mondás.
Megkülönböztetünk külső és belső stílusokat a kínai harcművészetekben, viszont mindegyik
ugyanabból a gyökérből ered. A thai chi chuan stílus gyökere és alapja a chi, ezért elsősorban
a chi fejlesztésén van a hangsúly. Nagyon fontos, hogy a test nyugodt legyen, a lélek pedig
fókuszált a chi fejlesztése és áramoltatása érdekében. Az erő hatékonyabban tud áramolni, ha
a chi már bőséges és energiával tudja feltölteni a testet, ez fontos szerepet játszik a
küzdelemben.
Az első lépés a thai chi chuan tanulásakor a testnek a szabályozása, vagyis a test és az elme
megfelelő ellazítása. A chi, vagyis a belső energia automatikusan elkezd áramolni a megfelelő
lazítás hatására, ami fontos a betegségek gyógyításában, az egészség fenntartásában. A légzés
szabályozása a következő lépés, amire figyelnünk kell, ha már a testünk szabályozása
megfelelő. A légzés mélysége, minősége és tempója is nagy hatással van az energiatestünkre.
Ezért is fontos, hogy megtanuljuk a helyes, mély légzést. A test és az elme kellő ellazulása és
a helyes légzés elsajátítása után képesek leszünk a chit bárhová eljuttatni a testünkben.
Egészségügyi alkalmazásban a chit az elménken keresztül eljuttatjuk a Kis és a Nagy Égi
Körön. A tai chuan utolsó lépése a szellem irányítása. A chi segítségével a szellemet ki tudjuk
léptetni és ezzel szabályozhatjuk az újjászületést.
Tai chi kínai eredetű, így gyakorlásra általában a kínai harcművészeti iskolák nyújtanak
lehetőséget. A kung fu termek mellett, a taoista filozófiával foglalkozó szervezeteknél is
érdemes utánanézni a tai chi oktatásnak. Bács-Kiskun megyében Kecskeméten és
Kiskunfélegyházán is hetente kétszer tart edzéseket a Tai Ji Quan Egyesület. 33 CsongrádCsanád megye is szolgál tai chi csoportokkal, mint például a Wu Tai Chi Chuan iskola
szegedi és hódmezővásárhelyi csoportja.34

32

https://taichi.hu/
https://www.chentaichi.hu/index.php/iskolaink/kecskemet
34
http://www.taichi-wu.eu/index.php?id=43
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Pszichológia
Magyar nevén lélektan, görög szóval pszichológia, az emberekhez kapcsolódó viselkedéssel
és gondolkodással foglalkozó tudomány. A pszichológia, mint tudomány születését 1879-re
teszi a pszichológiatörténeti könyv és összeköti Wilhelm Wundt (1832-1920) nevével. Az
azóta eltelt időben sokat formálódott a pszichológia, megnövekedett az alkalmazott területek
száma, főbb kutatási területek alakultak és több elméleti irányzat is született.
Napjainkban a gyógyító szakmában foglalkoztatott pszichológusok tevékenységével
azonosítják a pszichológiát. Nem csak az emberek lelki jólétével foglalkozik kizárólagosan a
pszichológia, hanem emberei folyamatokat megértő szakterület is. A szakképzett
pszichológusok nem csak a terápiás szakmában helyezkednek el, ez csak egy része a
pszichológiának. Kevésbé közismert területeken is aktívan kutat a pszichológia, például a
humanoid észlelés (hallás, tapintás, látás stb.) tanulmányozása, folyamata, matematikai,
nyelvelsajátítás folyamata, matematikai gondolkodás stb.
A pszichoterápia története egyidős az emberiséggel. Egy gyűjtőfogalom, ami a kommunikáció
segítségével végzett gyógyító módszereket foglalja magába.
A XVIII. századra tehető a pszichoterápia kibontakozása, ekkor kezdték el alkalmazni a
hipnózist is. Ebből fejlődött ki a pszichoanalízis, ami Sigmund Freud nevéhez kapcsolódik. A
„kísérleti lélektan” a XX. század elején kezdett fejlődni, ezt követte a Carl Rogers nevéhez
fűződő személyközpontú pszichoterápia. Mára már több száz önálló pszichoterápia érhető el.
A mostani pszichoterápia egyáltalán nem azonos Freud munkásságával, mint ahogy azt sokan
máig gondolják. Az utóbbi időben az alapelvek, módszerek, célkitűzések tekintetében
összeolvadás tapasztalható a sokszínűséggel párhuzamosan. Mivel a legtöbb szakember több
módszert is elsajátított, így a kezelések során a beteget figyelembe véve kombinálja azokat.
Az önfeltárás, az egyén megismerése
Minden esetben a lényeg az önfeltárás. Ezáltal a belső élmények a felszínre kerülnek, ezekkel
intenzíven foglalkoznak, majd következtetéseket vonnak le belőlük. A pszichoterápia 45-50
perces ülések sorozata. Az adott módszertől függ az ülések száma. A gyakoriságuk is teljesen
változó lehet heten, havonta. Vannak rövid egy üléses módszerek illetve hosszabb, éveken
áttartó kezelések is. Elsősorban a pszichoterápia négyszemközti kapcsolat a terapeuta és a
kliens között. Számos válfaja viszont végezhető csoportosan is. Ilyen például az önismereti
csoport, családterápia, relaxáció módszerek.
Vannak szuggesztív eljárások, mint például az autogén tréning, a hipnózis és az egyéb
relaxációs módszerek. Ezeknek a lényege, hogy egy olyan tudatállapotot érjenek el, ahol a
szuggesztiók egy cél irányába mutassanak. Speciális kommunikációt jelentenek a
szuggesztiók. Ezek önkéntelen választ váltanak ki a befogadóban, aki befogadja a lényegi
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tartalmat. Ilyenkor a valósággal a kapcsolat lazul, a figyelem viszont erőteljesen
koncentrálódik. 35
A pszichoterápiás eljárások közé sorolható még az önismeret, a rövid dinamikus terápiák, a
pszichodráma és a csoportanalízis. Működésük a képzettársításokon (asszociáción) és a
szabad gondolkodáson alapul. Az elfojtott érzések feltárását, álmok. ösztönök analízisét
jelenti.
Három szempont alapján lehet felosztani a pszichológiát:
- kutatási alapterület szerint
- alkalmazott területek szerint
- elméleti irányzatok szerint
Terápia – magyar filmsorozat, 3 évados HBO GO
A sorozat megismerteti a pszichoterápia zárt ajtók mögötti világát. Öt különböző pácienst
ismerhetünk meg. A fordulat, melyre hamar fény derül, hogy a pszichológus fordul egy másik
szakemberhez a problémáival. Ezzel bebizonyítva azt, hogy mindannyiunknak van rejtegetni
valója. Rávilágít arra, hogy nem szégyen szakemberhez fordulni és segítséget kérni.

A felsoroltak közül, talán a pszichológia a leginkább tudományosan is alátámasztott módszer
a belső rend és harmónia megteremtésére. Különböző pszichológiai irányzatok, különböző
megközelítésekben foglalkoznak a mentális jólét fejlesztésében. Talán az analitikus irány az,
35
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amely legközelebb áll a Freud és Jung által végzett munkához. Az analitikus terápia
középpontjában a tudattalan tartalmak és azok szimbolikus megjelenése áll, ezek felszínre
hozásában és feldolgozásában segít a terapeuta. A pszichoanalitika hátránya a többi terápiával
szemben, hogy a kezelés hosszabb ideig is eltarthat, és általában költségesebb is, ám ennek
segítségével a problémás pácienseknek is nagyobb esélye van a gyógyulásra. Mivel az
analitikus terápiás munka intenzívebb, ezzel foglalkozó szakembert is nehezebb találni. A
magyarországi pszichoterapeuták szaknévsora szerint egész Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád
megyében csupán egyetlen szakember foglalkozik pszichoanalitikusan orientált terápiával,
Dr. Kovács Erika. 36 Hasonlóan hatékony, és széles körben elterjedt terápiás módszer a
kognitív viselkedésterápia illetve a hozzá szorosan kapcsolódó sématerápia. A kognitív
szemlélet szerint a diszfunkcionális viselkedés és gondolkodás tehető felelőssé a lelki
problémákért, így a megoldást is ezen viselkedésformák megváltoztatásában látja. 37 Az
egyéni terápia mellett vannak segítő csoportok, melyek szolgálhatják az általános mentális
jólét fejlesztését, vagy lehet saját célzott tematikájuk mint az önismeret, a
szenvedélyfüggőség, vagy az impulzuskontroll.
Pszichológus segítségére Magyarországon bármely, társadalmi adóazonosító jellel rendelkező
állampolgár jogosult, a területileg illetékes szakrendelőben. Csongrád-Csanád megyében ilyen
szakellátás működik a Csongrád-Csanád Megyei Dr. Bugyi István Kórházban,38 a Szegedi
Tudomány Egyetemen a Pszichiátriai Szakrendelő és Gondozóban, valam int CsongrádCsanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhelyi és Makói
tagintézményében39 is. Bács-Kiskun megyében felkereshető szakrendelés van a Bács-Kiskun
Megyei Oktatókórház Kecskeméti telephelyén járóbeteg ellátásban, a Bajai Kóeház
Pszichiátriai Osztályán, 40 valamint a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Pszichiátriai
Szakrendelő és Gondozójában.41
Magánellátásban pszichoterápiával foglalkozik Szegeden például Dr. Boros Ildikó 42
pszichiáter, Dr. Guti Kornél43 klinikai szakpszichológus, Hódmezővásárhelyen Török
Erzsébet,44 Szabó-Hangya Lilla, 45 Kecskeméten Vizinger Erzsébet szakpszichológus,46 Bagó
György47
és
Kádár
Gabriella
pszichológusok,48a
bajai
Lélek
Központ
49
50
51
szakemberei, Kiskunhalason pedig Váradi Vastag Györgyi és Czakó Erzsébet is.
36

http://www.mentalport.hu/pszichoterapias-szaknevsor/szaknevsor-2015/
http://vikote.hu/oktatas/kognitiv-modszerek-bemutatasa/kognitiv-terapia/
38
https://www.szentesi-korhaz.hu/magunkrol/szakrendelesek/pszichiatriai-szakrendeles/
39
https://koronavirus.csmekhm.hu/hodmezovasarhely/
40
http://www.c3.hu/~bajapszi/
41
http://www.halasi-korhaz.hu/szakrendeles/pszichiatria_szakrendelo_gondozo
42
http://terapiaszeged.hu
43
https://gutikornel.hu/
44
http://torokerzsebet.hu/
45
https://edzesbenalelek.hu/
46
https://www.vizingererzsebet.com/
47
https://pszichologus-kecskemet.com/
34. oldal
A programot megvalósító szervezetek:
Ecocenter Alapítvány (HU), Than Fivérek Értelmiségi Kör (SRB)
37

A projekt címe: NATURAL HEALTH – az egészségért a természeti örökség védelmével
Rövidítés: NATURAL HEALTH, Projektazonosító: HUSRB/1903/34/0120
A program az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program keretében valósul meg.

Pszichológusok listája a területen, a teljesség igénye nélkül
Csongrád:
- Törökné Gulyás Erika Pedagógiai szakpszichológus, integratív gyermekterapeuta
- Gurdonpszichológia - Terápiák gyermekek, serdülők és felnőttek részére
Hódmezővásárhely:
- Szél Erzsébet pszichológus
Szeged:
- Lélektükör Rendelő
- A hely - Pszichológiai és Életvezetési Tanácsadó Műhely
- Szegedi gyermekpszichológus
- Benák-Tömöri Judit klinikai szakpszichológus, gyermek-, család- és párterapeuta,
szexuálpszichológus, szexuálterapeuta
- Kádár Gabriella dr (pHD) pszichológus, autogén tréning, pár- és családterapeuta
- Pálkúti Adrienne klinikai szakpszichológus, gyerekterapeuta
Szentes:
- Törökné Gulyás Erika Pedagógiai szakpszichológus, integratív gyermekterapeuta
- Gyerkó Attila Levente - pszichológus, alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus,
relaxációs terapeuta
- Dékány Mariann Ildikó - klinikai- és mentálhigiéniai gyermek és ifjúsági szakpszichológus,
klinikai meseterapeuta, gyermek pszichodramatista
- Gurdonpszichológia - Terápiák gyermekek, serdülők és felnőttek részére
- Dr. Bugyi István Kórház, Rendelőintézet – Pszichológus
Baja:
- Bajai Szent Rókus Kórház
- Lélek Központ
Kalocsa:
- Kalocsai Szent Kereszt Kórház
48

https://www.gabriellakadar.hu/
https://lelekkozpont.com/csapatunk-tagjai/
50
https://www.vvgy.hu/
51
http://pszichologus.halas.hu/szakmai-eletrajz.html
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Kecskemét:
- Kardos Miklós
- Vizinger Erzsébet - krízistanácsadó szakpszichológus, integrál tanácsadó
- Bagó György - Pszichológus Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, Képesített
pszichológia tanár
- Dóró Árpád pszichológus
- Danóczi Levente pszichológus
- Dr. Domján Mihály, tanácsadó szakpszichológus és családterapeuta
- Dr. Mátyás Edit pszichoterapeuta szakorvos
Központ Bács-Kiskun megyében, ahová fordulni lehet lelki problémákkal, függőségekkel,
tanácsadással kapcsolatban:
Lélek Központ Baja http://lelekkozpont.com/
Központ Csongrád-Csanád megyében, ahová fordulni lehet lelki problémákkal,
függőségekkel, tanácsadással kapcsolatban:
Forráspont Lelkigondozó Szolgálat https://forraspontszeged.hu/index.php/gyakori-kerdesek/

Könyvek a témával kapcsolatban:

A pszichológia nagykönyve

Herendi Kata,
Szabó Eszter Judit:
20 önismereti kérdés és
válasz – Pszichológia
kézikönyv önmagadhoz

Szőnyi Gábor:
A pszichoterápia tankönyve

36. oldal
A programot megvalósító szervezetek:
Ecocenter Alapítvány (HU), Than Fivérek Értelmiségi Kör (SRB)

A projekt címe: NATURAL HEALTH – az egészségért a természeti örökség védelmével
Rövidítés: NATURAL HEALTH, Projektazonosító: HUSRB/1903/34/0120
A program az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program keretében valósul meg.

Manuálterápia
A manuálterápiát az izom- és csont eredetű fájdalmakra alkalmazzák a gyógytornászok,
manuálterapeuták, esetenként a gyógymasszőrök. A kezelés hatására újra mozgásba
hozhatóak a görcsös izmok, rossz szalagok és az ízületek. Hazánkban a köznyelv a
manuálterápián a manuális medicinát érti. A mozgási szerv visszafordítható működési
zavarainak vizsgálatával és kezeléseivel foglalkozik a manuális medicina. Kézzel végzi a
technikát, amivel a gerincet és az ízületeket vizsgálja, kezeli.
Két része van a manuális medicánának: a manuális diagnosztika és a manuális terápia. A
kezelés módját a tüneti diagnózis határozza meg. A diagnosztika során nagy hangsúlyt kap a
mozgásszervi funkcióanalízis. A manuálterápia nem más, mint a helyes ízületi működés
helyreállítására irányuló fogások rendszere. Ezeknek a fogások a népi csontkovácsok
gyakorlatából és tapasztalataiból származnak. Ezeket a fogásokat az iskolák anatómiai
alapokra helyezték majd pontosan leírták. 52
Egyik fő előnye, hogy semmilyen beavatkozás nem szükséges hozzá és mellékhatásai
sincsenek. Gyógyszeres kezeléssel sem jár, ami szintén egy jó hír. Általában fájdalommal sem
jár a kezelés. Illetve azonnal hatása van. Nem szükséges a gyakori vagy sok kezelés a
gyógyuláshoz.
A manuálterápia gyakran társul a gyógytornász hivatáshoz. ezért ha manuálterápiával
foglalkozó szakember szolgáltatásait szeretné valaki igénybe venni, jó ötlet lehet a
gyógytornászok között keresgélni. Csongrád-Csanád megyében ezzel foglalkozik Szegeden
például Rojik Tamás,53a Fontanus Testtudat Központ,54Hódmezővásárhelyen pedig az Emese
Masszázs
Szalon. 55
Bács-Kiskun
megyében
felkereshetjük
Lisztes
Edinát
Kiskunhalason,56Horváth Tibort Kecskeméten, 57valamint a Masszázs Kecskemét Studiót.58

52

https://www.27sello.hu/manualterapia
http://manualterapiaszeged.hu/magamrol/
54
https://drbajzik.hu/manualterapia/
55
https://emesemasszazs1.webnode.hu/szolgaltatasok/masszazsok/
56
https://www.beautynailhairsalons.com/HU/Kiskunhalas/1007008442729145/Lisztes-EdinaManu%C3%A1lter%C3%A1pia-rendel%C3%A9s
57
https://masszazskecskemeten.eoldal.hu/
58
https://masszazs-kecskemet.business.site/
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Mélylégzéses relaxációs gyakorlat
A legegyszerűbb relaxációs gyakorlat a mélylégzés. A meditáció légzésgyakorlatán alapul. A
felső mellkasi (felszínes) és a hasi (mély) légzés elkülönítésén alapul a gyakorlat. A korunk
előrehaladtával inkább a felszínes légzést alkalmazzunk, háttérbe szorítva a tüdő alsó
területeit. A felszínesebbek a levegővételeink stresszes helyzetekben. Ez a légzés viszont
fenntartja a feszült állapotot. A megnyugvást segíti a lassú mélylégzés. Ezáltal a tüdő alsó
tartományai is megtelnek tiszta levegővel. A stresszel és a megvonási tünetekkel való harcban
is hatékony a mélylégzés. Ezt a technikát be kell gyakorolni mielőtt alkalmaznánk. Például
dohányzás leszokása előtt gyakoroljuk rendszeresen, majd 1-1 szálat helyettesítsünk
mélylégzéssel.
Íme öt dolog, ami a gyakorlat hétköznapi használatához szükséges:
1. Fontos a kényelmes, nyugodt környezet. Ahol nem fognak zavarni minket.
2. Válasszunk nyugodt időpontot, amikor nem fognak minket zavarni.
3. Kell egy szó, amit a relaxáció során ismételni fogunk. Így előzhető meg a gondolatok
elkalandozása. Megfelelő szó az „Egy” vagy a „Nyugodt”.
4. Hagyjuk, hogy bármi megtörténjen. Ne gondoljunk arra, hogy jól vagy rosszul fogunk
teljesíteni. Ha elkalandoznak, a gondolataink egyszerűen csak térjünk vissza.
5. A kényelmes testhelyzet is elengedhetetlen a relaxációhoz. A legjobb egy kényelmes
ülőpóz, fekve könnyen elaludhatunk.
Ezek az előkészületek. Most jöjjön a gyakorlat. Öt lépésből áll.
1. Ülj nyugodtan, kényelmesen.
2. Csukd be a szemed.
3. Lazítsd el minden izmod, amennyire csak tudod.
4. Orron keresztül lélegezz könnyedén. Minden kilégzésnél ismételd a választott szót.
5. 10-20 percen keresztül relaxálj. Az időméréshez ne használj ébresztőórát, aminek a
csörgése megzavarhat. A relaxáció végén ülj pár percig csend, nyugodtan, először csukott
szemmel. Nem szabad hirtelen felállni!
Fontos, hogy arra törekedjünk, hogy a levegő a tüdő alsó részébe jusson.
Már sokféle egyszerűlégzés relaxációs gyakorlat létezik.
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Egyszerű meditáció légzésszámlálással:
1. Helyezkedj kényelmes ülő vagy fekvő pózba. Ne keresztezd se a kezed, se a lábad.
2. Végezz hasi légzést. Kilégzés előtt mindig tarts egy kis szünetet!
3. Kilégzéskor számolj. Mond azt, hogy „egy”, majd lélegezd be a levegőt, kilégzésnél mond
azt, hogy „kettő” és így tovább egészen négyig. Utána kezd elölről a számolást.
4. Folytasd addig, amíg jólesik.
5. Figyeld meg, hogy egyre lassabban fogod venni a levegőt a tested pedig ellazul, feloldódik
a feszültség.
Ellazító sóhajtás:
A sóhajtással és az ásítással azt jelzi a test, hogy a szervezet nem kap elég oxigént. A sóhajtás
egyben feszültségcsökkentőként is hat a testre. A stressz és a cigaretta utáni sóvárgás
csökkentésére is bevethető:
1. Ülj vagy állj egyenesen!
2. Sóhajts mélyeket! Halld meg a kiáramló levegőt!
3. Ne gondolkodj a belégzésen- csak hagyd, hogy a levegő magától áramoljon a testedbe.
4. Sóhajts 8-12 alkalommal és érezd, ahogy a szervezeted ellazul. Ismételd a gyakorlatot
bármikor, amikor úgy érzed szükséged van rá! 59
Külön légzéstechnikai képzéseket nem nagyon találni, inkább a különböző meditációs,
relaxációs tanfolyamok részeként. Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megyében is számos
meditációs központ található, melyek korábban kerültek felsorolásra.

HYGGE
Létezik egy szó, ami csak a dán nyelvben található meg. Az utóbbi években vált felkapottá,
ennek ellenére sok ember nem tudja hová rakni ezt a kifejezést. Sokan csak a dán gyertyáspokrócos dologként tekintenek rá. Ez a szó, a hygge. Kiejtése:huh-ga és jóval több, mint
gyertya és pokróc, de ezek is hozzátartoznak. Mit is jelent pontosan? És miként
varázsolhatjuk otthonunkat hygge-vé?
Lássuk a mi is pontosan a hygge – és milyen hatással van a lakberendezésre.

59

https://www.leteszemacigit.hu/melylegzes-relaxacios-gyakorlat.html
39. oldal
A programot megvalósító szervezetek:
Ecocenter Alapítvány (HU), Than Fivérek Értelmiségi Kör (SRB)

A projekt címe: NATURAL HEALTH – az egészségért a természeti örökség védelmével
Rövidítés: NATURAL HEALTH, Projektazonosító: HUSRB/1903/34/0120
A program az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program keretében valósul meg.

Jelentése: melegség, otthonosság - jóllét, boldogság, barátságosság. Ez egy állapot. Még
hozzá az az állapot, amikor az otthon melegében, kényelmesen bekuckózva boldogak
vagyunk. Általában társul hozzá családi vagy baráti kör is. A különböző kiegészítők, mint a
sütemény, gyertya, forró ital csak fokozza a kellemességet.
Amikor kényelmesen bekuckózva tévézünk, vagy hosszan beszélgetünk egy jó kávé mellet
egy baráttal, vagy egy jó könyvet olvasunk. Ezek a pillanatok mind a hygge életérzéshez
tartoznak. A dánoknál mindennapos a hygge, ők életmódszerűen alkalmazzák ezt.
De mégis hogyan jelenik meg a lakberendezésben? A hygge otthont átjárja a kellemes
melegség, de közben mégis letisztult. A dán otthonokat jellemezhetjük a következő szavakkal:
kényelmes, barátságos, hívogatható. A dán otthonokban szinte mindenhol van gyertya, a
gyertya meleg fénye a mindennapjaik része. Kiemelten figyelnek az elektromos világításra is.
A meleg fehér izzókat szeretik, ugyanis ennek a legkellemesebb fénye a szemnek. A sötét,
hideg téli napokon nagyon fontos, hogy a lámpák melegséggel töltsék el a lakást. A lámpa
mellett nagyon fontos a fűtés is. A radiátorok mellett gyakran található kandalló,
cserépkályha, hősugárzó az otthonokban a még nagyobb komfort érzet miatt. Hogy éjszaka
biztos ne fázzanak vastag, meleg pokrócokat is használnak. Szinte minden háztartásban
vannak pokrócok. Az otthonok többsége fapadlós, amit szőrmékkel és puha bolyhos
szőnyegekkel borítanak le. Hygge otthon megteremtésekor nagyon fontos az esztétika és a
komfort. A kanapé, fotel és a kényelmes ülőgarnitúra elengedhetetlen. Természetesen
rengeteg díszpárnával díszítve. Illetve a szobanövények, képek, festmények, dísztárgyak és a
gyertya. Ezek mind a hygge életérzést fokozzák az otthonunkban.
Otthonosság, szépség, természetesség ezt a három jegyet vegyük figyelembe, amikor
kialakítjuk az otthonunkat. Természetesen a berendezés és a tárgyak mellett nagyon fontosak
a család és a barátok. Gyakran hívjuk át magunkhoz azokat az embereket, akikkel jó l érezzük
magunkat és töltsük velük az időnket. 60
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Meik Wiking: Hygge - A dán életérzés, amely boldoggá tesz
Ha szeretnénk otthonunkat a Hygge szellemében berendezni, ahhoz nem feltétlen van
szükségünk külső segítségre. Akár egy témába vágó könyv megvásárlásával, akár az
interneten fellelhető képek és ötletek segítségével, mi magunk is kialakíthatunk egy kellemes,
nyugodt légkört magunk körül. Ha mégis szeretnénk szakember segítségét kérni, talán
lakberendezőhöz érdemes a leginkább fordulni. Csongrád-Csanád megyében Szegeden
található Megyeri Éva, 61 Nagy Szilvia, 62 vagy Radnóti Ramon,63 Kecskeméten pedig a
ReformInteriors,64 vagy a CasaArt Lakásművészet Stúdió.65

Frekvencia terápia
A szervezetünket felépítő sejtek rezgési paraméterekkel rendelkeznek. A minket felépítő több
millió sejt folyamatos rezgésben állnak. Ha a rezgés módosul, az bajt jelent. Ilyenkor
általában valami betegség támadja meg a testet. A változás először a sejtekben történik, fizikai
jele nincs. A rezgésnek fontos szerepe van a betegség kialakulásában és annak
megszüntetésében is. Amint visszaáll az eredeti rezgés, elmúlik a betegség. Biorezonancia
esetén nem kell tünet, az előtt kiderül a betegség, mint hogy érzékelnénk azt.
A szerveknek és a szöveteknek sajátos frekvenciájuk van. Más amikor egészséges és más,
amikor valami probléma lép fel. Minden kórfolyamatnak van sajátos rezgés mintája. Ha
61
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feltérképezzük a szervezet területeinek a rezgési mintáját, akkor képet kaphatunk a területek
egészségtől eltérő állapotáról. Vannak meghatározott rezgési komponensek, amikkel
visszaadhatjuk az egészséges rezgési mintát, így stabilizálhatjuk, megőrizhetjük az
egészséget.
Amikor a szervezetünket alkotó elemek nem a számukra megfelelő hangoltságú állapotban
vannak, akkor mondhatjuk, hogy „rossz dallamokat játszanak”. Ez több mindent is jelenthet:
bizonytalan tünetet, fájdalmat, működési zavart. Ilyenkor a szerveztünk újrahangolása
jelentheti a megoldást. Viszont a jelenlegi rohanó, pörgős, stresszes világban sajnos a
felismerésig eljutni is hosszú idő. Nem is beszélve a félelmek, a harag és a fájdalmak
elengedéséről, ezek pozitív érzéssé való átalakításáról. Ezek az állapotok ugyanúgy
frekvencia állapotok, amik változtathatóak. Fontos hogy tudjuk, hogy minden energia.
Kell az élettani folyamatok fenntartásához, a sejtjeink működéséhez. A mitokondrium nevű
erőműveikben állítják elő a sejtjeink a számukra szükséges energiát. Ezt az energiát a
sejtmembránok feszültségének a fenntartásához is használják. A sejtek egészsége összefügg a
membránok feszültségével.
S(chumann)-Frekvencia élettani hatása a fizikai- és asztrál testre
A mai világban már egyre több ember fogékony az S-frekvenciára és beszámolnak annak
negatív hatásairól, mint a fejfájás, szédülés, hányinger, ízületi fájdalmak, hányás és hasmenés.
Ezzel nincsen semmi baj. A S-frekvencia testre gyakorolt hatása, ami lehet erősebb vagy
gyengébb, függ a szervezet szennyezettségének a mértékétől, és az őt érő külső frekvencia
amplitúdójától és erősségétől. A szervezet ilyenkor tisztul, reagál.
Amikor úgy érzed, hogy pörögsz és be vagy zsongva, hogy kicsattansz az energiától, ha
éjszaka kipattan a szemed, mert úgy érzed, hogy kialudtad magad, akkor a szervezeted már
közel azonos szinten rezeg az S-frekvenciával! Ha az energia kilengés csak enyhe negatív
hatást gyakorol a szervezetedre, az azt jelenti, hogy annál jobban vagy azonos rezgésszintén.
Amikor energiablokk ér, a legjobb ha megállsz, mély lélegzetet veszel, meditálsz, és befelé
fordulsz, megpróbálsz ráhangolódni az adott frekvenciára… Foglalkozz a testeddel és a
lelkeddel. Hallgass rezonatív zenét és koncentrálj rá.
Az embert körül veszi egy, a belső csakra pontoknak megfelelően, külső csakra burokrétegek.
Ezeknek a rétegeknek a frekvenciája eltérő. Minden csakra-buroknak van egy saját csakra
pontja, ami energiával látja el. Amikor már úgy érzed, hogy „sugárzol”, „izzik körülötted a
levegő”, pulzál az aurád, ha érzed a bizsergést a koponyádban, főleg a kezedben, akkor már
bőven van benned energia. Ebbe az előrehaladott állapotban már fejlesztheted magad a
spirituálisabb csakra szintek felé.
Aktuális Schumann - rezonancia [ÉLŐKÉP]

42. oldal
A programot megvalósító szervezetek:
Ecocenter Alapítvány (HU), Than Fivérek Értelmiségi Kör (SRB)

A projekt címe: NATURAL HEALTH – az egészségért a természeti örökség védelmével
Rövidítés: NATURAL HEALTH, Projektazonosító: HUSRB/1903/34/0120
A program az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program keretében valósul meg.

A fejfeletti részen található a korona csakra! Ezen keresztül kapja az asztráltest az energiát.
Ezen keresztül érkezik a Tudás is az Univerzumból, a felső énből, ha fogékony vagy rá…
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Érdekességként: a szobraink, szentképeink feje felett található a glória.

Hogy milyen erőséggel rezegsz a szeretet frekvenciáján, illetve milyen szinten vagy
megtisztulva, annak megfelelően mutatkozik meg a csakra réteg és a korona csakta határán a
Glória. Vagyis az emberi szemnek is látható fénytartományban az energia-interferencia.
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Minden Aura-burokhoz és csakrához tartozik egy hang (hangterápia), egy szín (színterápia) és
egy saját frekvencia, amivel javíthatod, tisztíthatod, és a védelmét fejlesztheted.
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Íme az összefüggés a hangok, frekvenciák és a színek között

A hangok a színek ugyannak az energiánk a számunkra ismert világban való
megnyilvánulása. A hang és a fény, mint energia párban áll egymással.
Dr. Rife frekvenciái
Manapság egyre jobban elterjedtek a hangterápiás, biorezonanciás fényterápiás kezelések.
Ezek alapja a frekvenciák gyógyító hatása. Mindegyik módszer célja a helyes frekvencia
visszaállítása. A REIKI mester a keze segítségével átalakítja az univerzális energiát, majd a
kezelendő személybe juttatja azt. A természet gyógyászok, akik biorezonanciás gépeket
használnak ők is a szervek, sejtek rezgését állítják helyre. A homeopátiás gyógyszerek hatásai
is a rezgéseken alapulnak, több szerben is a hatóanyag „csak” a rezgése van.
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Dr. Rife az úttörője a frekvenciakezelésnek. Ő volt az, aki meghatározta több száz
betegségnek a gyógyítására alkalmas frekvenciát. Ezeket a frekvenciákat szoftveren keresztül
tudjuk használni a számítógépünkön. Ehhez elektródákra és egy erősítőre van szükség, hogy a
testbe tudjuk juttatni a Dr. Rife által meghatározott frekvenciákat. Ifj. Royal Raymond Rife
(1888-1971) egy biokémikus, tudós, felfedező, elektromos és mechanikai kutató volt.
Díszdoktora volt a Heidelbergi Egyetemnek munkássága miatt. Legismertebb találmányai az
univerzális vírus-mikroszkóp és a frekvencia-készülék.
Felfedezte, hogy minden betegséget okozó organizmus, a többi sejtre való hatás nélkül,
sebezhető egy speciális frekvencia-besugárzásával. Évekig tartó kísérletezése során
feltérképezte az összes veszélyes vírus és baktérium halálos frekvenciáját. A kezelés lényege,
hogy a sejt saját rezgését juttatja vissza a sejtbe. Ennek következtében a mikroorganizmusnak
először csak a sejtfala gyengül, majd elpusztul. A kezelés az ember sejtfalára ártalmatlan,
ugyanis az sokkal erősebb, mint a mikroorganizmusé.
Dr. Rife többféle készüléket alkotott meg különböző betegségek kezelésére. Többek között a
rák kezelésére is.Dr. Rife színesben, nagy felbontásban és élőben vizsgálta a mikrobákat
1920-tól. Ő volt az első, aki élő mikrobát vizsgált.
Évekig tartó munkája során megfigyelte, hogy minden baktériumnak és vírusnak van egy saját
frekvenciája, amitől sebezhetővé válik. A rákos sejtnek jellegzetes lilás-vöröses kisugárzása
van. Ezeket BX bacilusoknak nevezte el. Fénylő mivoltukról voltak felismerhetőek máshol is.
Rife több mint 400 alkalommal ismételte meg a kísérleteit. Minden kísérlet során a BX
bacilus rákos daganatot okozott.
Mi az a szoftveres frekvenciagenerálás? A saját számítógépünk hangkártyáján keresztül
generálja a program a frekvenciákat. Előny, hogy nem kell külön eszköz az alkalmazásához.
A program több száz betegség kezelésére alkalmas Rife frekvenciát tartalmaz. A kezelés
történhet testre felhelyezett elektródákkal vagy elektromágneses matraccal. Több forgalomban
lévő eszköz is alkalmazza az elektromágneses terápiát ( PEMF) például: Bemer, Promag. A
többi eszköztől abban különbözik a szoftveres frekvenciagenerálás, hogy a frekvencia
tartománya 20000Hz-ig használható. Minden meghatározott frekvencia csak az adott sejtekre
fejt ki hatást, így teljesen biztonságos. Viszont várandós kismamák, szívritmus szabályzóval
rendelkező embereknek nem ajánlott. Nem kívánatos mellékhatása nem tapasztalható.
Előfordulhat fejfájás, hasmenés, nagyobb számú baktérium, parazita elpusztulásakor. Mivel a
szervezetnek nagyobb mennyiségű elpusztult sejtet kell kiürítenie, így ez természetes.
Ha az alternatív gyógyászatnak ez a része foglalkoztat valakit, rendesen utána kell járnia a
témának. A frekvenciaterápia még nem annyira elterjedt, kezdetnek célszerű lehet
természetgyógyász felkeresése. Ideális esetben olyané, aki végez például biorezonanciás
vizsgálatokat is. Csongrád-Csanád megyében Szegeden Kósa Csilla nyújt ilyen szolgáltatást,66
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valamint a BemerTerápia Szeged 67 és a Móra Intézet. 68 Bács-Kiskun megyében főleg
Kecskeméten van ilyen kezeléseket alkalmazó természetgyógyász, például Daru Bálint, 69
vagy a Mandala Egészségkuckó 70 munkatársai.

Transzcendentális meditáció
Önfejlesztő és meditációs módszer a transzcendentális meditáció (röviden: TM). Maharisi
Mahes jógi kezdte el tanítani 1955-ben először Indiában, majd az 1950-esévek végétől szerte
a világban. Már több mint hatmillióan sajátították el a TM-et, egy hét alkalmas tanfolyam
során, ezáltal az elmúlt 60 évben a világ egyik legismertebb önfejlesztő és meditációs
módszere lett.
Ajánlott napi két alkalommal, 15-20 percig gyakorolni, ülő helyzetben, csukott szemmel. Az
általa elérhető nyugalmi állapot segít a feszültség és a stressz oldására. Maharisha vallásoktól
független, egyetemes szellemi technikaként tanítja. A TM során az elme „egy csendes, mégis
éber tudatos állapotba merül. Ugyanakkor a test különleges, mély nyugalmi és ellazult
állapotba jut.” Transzcendentális tudatállapotnak nevezi ezt az állapotot Maharishi. Ez egy
negyedik fő tudat állapot a mindenki által ismert álom, ébrenlét, mélyalvás állapota mellett.
Ennek az állapotnak a megtapasztalása békeséggel, csendességgel és boldogsággal jár. Erről
számoltak be az ezt megtapasztalók.
A TM növekvő népszerűségének az is az oka, hogy jótékony hatásait tudományos
eredmények is bizonyítják. Magyarországon az 1989-es évek végétől tanítják. Az 1970-es
évektől kezdve számos nemzetközileg elismert kutatóintézet is kutatásokat végzett a TM
elmére és testre gyakorolt hatásairól. A vizsgálatok kiterjedtek a szív-és érrendszeri
betegségekre kifejtett hatásain át az úgynevezett „magasabb tudatállapotok”
megtapasztalásáig.
Több száz tudomány tanulmány készült a TM-technikai hatásairól az utóbbi években.
A tanulmányok kimutatták, hogy a TM:
- növeli a belső nyugalmat,
- javítja és növeli az energiát,
- csökkenti a stresszt,
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- csökkenti a szorongást és a depressziót,
- csökkenti az álmatlanságot,
- javítja az egészségi állapotot
- javítja a kapcsolatokat,
- elősegíti a biológiailag fiatalabb életkor elérését,
- növeli a boldogságot és az önbecsülést
Harmadik típusú találkozások c. teljes film magyarul (1977)
Megismerkedhetünk a transzcendentális meditációval a Maharishi Védikus Tudománya
Alapítvány71 jóvoltából Baján. Az előadáson való részvétel az első lépés a transzcendentális
meditáció elsajátításához. Az oktatást képzett TM-tanárok tartják országszerte. 1972 óta több
mint 600 olyan kutatást72 végeztek, melyek a transzcendentális meditáció jótékony hatásait
támasztják alá. Kecskeméten a fenti szervezet oktatóközpontotot is üzemeltet, így a
kíváncsiskodóknak alkalmuk van tanfolyamon is részt venni. Ha Csongrád-Csanád megyében
szeretnénk transzcendentális meditációs előadásokat meghallgatni, arra Szegeden is van
alkalmunk (szintén a korábban is említett Maharishi Védikus Tudománya Alapítvány által).
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Rend Teszt
Stressz gyorsteszt
Amennyiben az alábbi kérdések közül legalább tizennégyre vagy annál többre igen a válasz,
akkor ideje csökkenteni a stresszt és a nyomasztó dolgokat az életedben!
1. Úgy érzed, elhanyagolod a táplálkozást?
2. Mindent egyedül akarsz csinálni?
3.Könnyen fel tudod idegesíteni saját magad?
4. A magad elé kitűzött céljaid irreálisak?
5. Ami másoknak vicces te azon nem nevetsz?
6. Goromba vagy?
7. Nagy feneket kerítesz mindenből?
8. A dolgaid elintézését másoktól várod?
9. Szétszórt vagy?
10. Kerülöd azokat, akik másként gondolkodnak, mint te?
11. Szerinted a dolgokat csak egyféle módon lehet jól csinálni?
12. Hanyagolod a testmozgást?
13. Kevés időt fordítasz pihenésre?
14. Orvosi javaslat nélkül használsz altatót?
15. Kevés olyan embert ismersz, akire támaszkodhatsz?
16. Feldühít a várakozás?
17. A stressz tüneteit figyelmen kívül hagyod?
18. Halogatod a teendőid elvégzését?
19. Szeretsz pletykálni?
20. Rohansz egész nap?
21. Elfojtod az érzéseidet?
22. A múltbéli sérelmek miatt sokszor panaszkodsz?
23. Félsz elhagyni a zajos, zsúfolt környezeted?
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Nyomás alatt
Ha az életmódunk tele van stresszel az különböző betegségeket okozhat. A stresszes
életmódhoz hozzájárul a sok feszültséggel járó munka, a testmozgás hiánya, illetve a
barátoktól a családtól való elszigeteltség. Kutatások bizonyítják, hogy a stressz komoly
egészügyi problémák kialakulásához vezethet. Ilyenek például az emlékezetzavar,
cukorbetegség, csökkent csontsűrűség, vagy az immunrendszer működésének a zavarai. A
kismamákat érő stressz hatással lehet a baba fejlődésére is. Ez csak a lista eleje, hogy milyen
betegségeket okoz a stressz:
- Meghűlés: A munkahelyi stressz következtében fogékonyabbak vagyunk a meghűlésre és
egyéb betegségekre is.
- Szívinkfartus: Szívbetegek vérkeringését vizsgálta a Duke Egyetem. Matematikai
számításokat kellett végezniük az alanyoknak időre, majd előadást kellett tartaniuk
szakértőknek, megfelelő felkészülési idő nélkül. Több páciensnél is a helyzet miatt a szív
vérellátásnak átmeneti romlása lépett fel. Ezeknél a személyeknél nagyobb az esély egy
jövőbeli szívinfarktusra.
- Szív-és érrendszeri betegségek: A Rockefeller Egyetem Kutatói jutottak az alábbi
következtetésre, mi szerint a rendszeres napi stressz rontja a fizikai és a szellemi
teljesítőképességet, ezáltal növeli a szív-és érrendszeri betegségek kialakulásának esélyét.
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Összefoglaló - Rend a jövőben
A rend nem csak abban az értelmezésben fontos, hogy belső harmóniát teremtsünk, a külső
rend és a szó szerint értett rendrakás is szerepet játszik kedélyállapotunk javításában. A
dopamint a laikusok általában a boldogságérzetet okozó hormonok csoportjába szokták
sorolni, jutalmazó jellegével a legtöbben tisztában vagyunk. Egyes tanulmányok szerint, a
dopamin nem egy instant reakció valami „jóra”, testünk akkor kezdi el termelni, ha azt
érzékeljük valami fontos, jó dolog fog történni. 73
Amikor úgy érezzük, elérünk valamit, dopamin szabadul fel. Rendrakás során kitűzünk egy
célt, melyhez egyre közelebb kerülünk. Ez főleg az új rendrakási módszereknél érvényesül,
hiszen ezek általában valamilyen rendszerezési elvre épülnek. Minden egyes állomásnál úgy
érezzük teljesítettünk valamit, ezáltal kialakítunk egy jutalmazó rendszert magunknak. A
rendrakás ily módon hozzájárul egy általános jó közérzethez. Ezek alapján, sokkal találóbb,
ha a dopaminra egyfajta motivációs tényezőként tekintünk.
A rendrakás a hálával is összefüggésbe hozható, ami a modern, személyközpontú
pszichoterápiák pl CBT módszereinél is rendre előkerül. (bevett gyakorlat például a hála
naplózás) Ha megtanulunk hálásak lenni azért amink van, és értékelni azt, az segíthet a
depresszióval való megküzdésben is. Rendrakás alatt, pedig szembesülünk, azzal mennyi
mindenünk van.
A rend nem csak pozitív összefüggésbe hozható mentális jólétünkkel. A rendre
általánosságban egy elérendő dologként tekintünk, pozitív érték, amelyet az emberek
szeretnének magukénak tudni. Így a rend hiánya fokozott szorongást kelthet az emberben,
hiszen az előzőekben említettek miatt, a rendhez nem csak az a gondolat társul, hogy minden
a helyén van, hanem többletjelentéssel bír. A rendetlenség, vagyis az hogy nem vagyunk, jók
a rendben elindíthat egy negatív gondolathullámot.
Minél kisebb területre kényszerülünk, annál nehezebb rendet tartani. Ahogy haladunk a
túlnépesedés felé, egyre többen kényszerülünk elférni ugyanazon a bolygón, mely eredetileg
kisebb népesség eltartására volt képest. A nagyobb népességgel pedig nagyobb hely igény
párosul. Az életterünk szűkülése rákényszerít minket arra, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk
közvetlen és tágabb környezetünk rendben tartására. Minél többen vagyunk, annál több
tulajdonunk van, mely egyre nehezebben fér el ugyanakkora helyen. (Érdekességképpen
Bács-Kiskun megye egész lakossága 505602 fő volt 2018-ban,74 míg ugyanezen évben
Csongrád-Csanád megyéé 400238 fő volt75, így a népesség területi eloszlásában a
középmezőnyhöz tartozik.)
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18320725/
http://nepesseg.com/bacs-kiskun/
75
http://nepesseg.com/csongrad/
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Láthatjuk tehát hogy a rendre egyre nagyobb szükségünk van a mindennapi élet szintjén és
hosszabb távon egyaránt. Ahogy azt fentebb tárgyaltuk, a belső rend és a külső rend egyaránt
fontos, indokolt lehet hogy elinduljon egy párbeszéd a témában.
Az elsődleges cél a jövőre nézve az lenne, hogy megkezdődjön egy ismeretátadás a renddel
kapcsolatban, mely megválaszolhatná az alapvető kérdéseket (mit jelent a belső és külső rend,
miért van szükségünk rá). Létrejöhetnének a témához köthető csoportok, klubok ezáltal is
segítve a térség lakosságát abban, hogy megismerkedhessenek a rendterápiával.
A csoportok élére a rendben, és annak terápiás hatásaiban jártas emberek kerülhetnének, akik
segítenék megismertetni az emberekkel a rendterápiát. A fontosságát, hogy mennyit segít az
életben, az életvitelünkhöz, hogyan járul hozzá. Testeket, felméréseket végezni, hogy
mennyire stresszesek, túlterheltek az emberek. Módszereket, praktikákat mutatni, hogy mivel
és, hogyan lehet a mindennapjaikban csökkenteni a stresszt a feszültséget – jó gyakorlatok.
A rendterápia egy kissé még homályban levő, de egyre inkább a fény felé kacsingató dolog az
életben. A mai rohanó világ, a stressz, a nyomás szinte minden ember életében jelen van és
hatással is van rá. Fel kell ismernünk, hogy ez a rohanós és stresszes világ nem tesz jót
senkinek sem hosszú távon. Beleveszünk a mindenapjaink forgatagába. Azt érezzük, hogy
muszáj állandóan pörögnünk, mindent meg kell csinálnunk, bizonyítanunk kell. De közben
észre sem vesszük, hogy nem figyelünk se saját magunkra, se a környezetünkre. Már pedig,
ha megállunk egy percre a lakásunkban, munkahelyünkön és nyugodtan, nyitott szemmel
végigpásztázzuk, észrevehetjük, hogy mégis mi vesz minket körül a mindenapjaink során. A
rohanó világ miatt észre sem vesszük, hogy mennyire elhanyagoljuk azt a környezetet,
amiben a napjainkat töltjük. Fontos lenne, hogy mindenki álljon meg egy pillanatra és nézzen
szét maga körül, nézze meg mi veszi körül. És ha úgy érzi, hogy amit őt körül veszi, az nincs
jó hatással a lelkére, akkor szabaduljon meg tőle!
Álljunk meg a lakásunkban és vegyünk sorra a bútorainkat, tárgyainkat, ruháinkat stb.
Gondoljuk át mit miért vettünk, tartottunk meg. Mihez mi vagy ki köt minket. Ebben a
tanulmányban rengeteg segítséget, tippet, ötletet és módszert kapunk azzal kapcsolatban
miként kezdjen bele az ember a környezet és a lelke jobbá tételéhez. Rengeteg fogalommal
ismerkedhet meg, ami segít jobban megérteni azt, hogy hogyan működünk, mire miért és
hogy reagálunk, mi milyen hatással van ránk.
A rendterápia megismerésével és annak alapos tanulmányozásával jobbá tudjuk tenni a
mindennapjainkat, rendszert vihetünk az életünkbe, csak időt kell rá szánnunk. Érdemes lenne
ezt már fiatal korban megismertetni a gyerekkel, hogy egy olyan rendszer alakuljon már ki
bennük, fiatal korban is, amit felnőttként is tudnak majd alkalmazni. Hiszen minél fiatalabb
korban ismernek meg valamit és kezdik el annak alkalmazását, azt annál nagyobb
valószínűséggel egy életen át végigkíséri majd őket. Fontos, hogy megmutassuk a
fiataloknak, hogy a környezetünk és a lelkünk ápolása kiemelt dolog.
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Manapság egyre több coach, életevezetési tanácsadó és tréner van, aki segítséget nyújthat
abban, hogy is éljünk egy tiszta és rendezett környezetben. De mivel még ezek a fajta
szolgáltatások annyira nem elterjedtek, így fontos lenne megismertetni az emberekkel.
Ugyan találkozhatunk Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megyében bizonyos központokkal és
oktatókkal, akik segítségünkre lehetnek ebben, de ennél sokkal jobban el kell terjeszteni, hogy
az embereknek esélye és lehetősége nyíljon megismerni a rendterápiát, a hozzá kapcsolódó
fogalmakat, szolgáltatásokat és annak hatásait. Mivel ez egy új fogalom, amit a mai rohanó
világ alkotott, ezért a mai rohanó világ embereinek kell megismernie. A rendterápia
megismertetéséhez célszerű lenne klubbot indítani, ahol a már tanult és tapasztalt coachok,
trénerek átadnák ismereteiket a tudásra éhes embereknek. Rendszeres előadásokkal,
prezentációkkal, jó gyakorlatok és ötletek átadásával segíthetnének az embereknek, hogy
megismerjék és elsajátítsák a rendterápia minden csínyját-bínyját. A rendterápia
megismerésével, egy sokkal kiegyensúlyozottabb, rendezettebb és komfortosabb életet
teremthetünk magunknak.
Záródjon anyagunk vele: Ursus Wehrli – Tidying up art76
https://www.ted.com/talks/ursus_wehrli_tidying_up_art/transcript
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https://www.ted.com/talks/ursus_wehrli_tidying_up_art/transcript
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Ajánlott irodalom
Könyvek a témákkal kapcsolatban. A teljesség igénye nélkül. Hasznos könyvek listája az
adott témákkal kapcsolatban, témánként 1-2 könyv, ami segíthet az ismeretek bővítésében, és
a téma megértésben.
- Tisha Morris: Rendterápia - Engedd el a múltat, adj teret a mának!
- Marie Kondo: Rend a lelke mindennek - A varázslatos japán módszer, amellyel örökre
száműzheted a rendetlenséget az otthonodból
- A pszichológia nagykönyve
- B.K.S Iyengar: Jóga
- Osho: Meditáció
- Szőnyi Gábor: A pszichoterápia tankönyve
- Herendi Kata, Szabó Eszter Judit: 20 önismereti kérdés és válasz – Pszichológia kézikönyv
önmagadhoz
- László Ervin: A hallhatatlan tudat
- Alber Moukheiber: Az elme trükkjei – A saját agyad áldozata vagy
- Meik Wiking: Hygge - A dán életérzés, amely boldoggá tesz
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Felhasznált linkek, források
http://tgy-magazin.hu/uj-a-terapiaban/rendterapia
http://tgy-magazin.hu/egeszseges-eletmod/le-a-kaosszal
https://unipatika.hu/magazin/kulso-es-belso-rend-felre-a-kaosszal-patika-magazin
https://otletmania.hu/regi-hazi-praktikak-melyeket-meg-nagymamaink-hasznaltak/
http://ertektar.rs/ertektar/ertek/A-Tisza-mente/116
https://torimaskepp.blog.hu/2018/04/13/igy_mosakodtak_regen
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96nismeret
https://forraspontszeged.hu/index.php/szolgalatok/tematikus-kiscsoportosfoglalkozasok/onismereti-csoportjaink/
https://terapiaszeged.hu/modszerek/
https://evp.hu/onsegito-alkotomuhely/
https://csanykatalin.webnode.hu/kecskemet/
https://bagdibella.hu/blog/meditacio-az-enkeped-kialakitasahoz/
https://lelekkozpont.com/onismereti-csoport/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Medit%C3%A1ci%C3%B3
https://hu.srichinmoy.org/spiritualitas/koncentracio_meditacio_kontemplacio/meditacio/csend
es_elme/az_elme_kiuritese
https://www.varazsliget.hu/reiki/
http://www.kiralymasszazsszeged.hu/service_6_reiki.html#services
http://zsilaandi.hu/event/reiki-i-tanfolyam-kiskunfelegyhaza/
http://napielemozsia.hu/component/k2/10-lepes-a-tudatosodas-utjan#.YDOrFNhKjcs
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tudat
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3ga
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https://taichi.hu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pszichol%C3%B3gia
https://www.webbeteg.hu/cikkek/psziches/1619/pszichoterapia-a-gyogyito-szavak
http://manualterapiaszeged.hu/magamrol/
https://drbajzik.hu/manualterapia/
https://emesemasszazs1.webnode.hu/szolgaltatasok/masszazsok/
https://www.beautynailhairsalons.com/HU/Kiskunhalas/1007008442729145/Lisztes-EdinaManu%C3%A1lter%C3%A1pia-rendel%C3%A9s
https://masszazskecskemeten.eoldal.hu/
https://masszazs-kecskemet.business.site/
https://www.27sello.hu/manualterapia
https://www.leteszemacigit.hu/melylegzes-relaxacios-gyakorlat.html
https://mindsetpszichologia.hu/relaxacios-gyakorlatok-avagy-mivel-csokkenthetemszorongasomat-karanten-idejen
https://otthonneked.hu/hygge_a_danok_titka/
https://www.megyerieva.hu/
https://lakberendezoszeged.hu/
http://radnotiramon.hu/kapcsolat/
https://www.reforminteriors.com/
https://casaart.hu/
http://nelegybeteg.hu/tanulmany-sejtfeszultseg-es-javitasa.php
https://femamv.blog.hu/2019/12/30/s_chumann_-frekvencia_elettani_hatasa_az_fizikai_es_asztral_testre
http://claritasalapitvany.hu/cpg/624698/Frekvencia-Terapia
http://magneterkezelesszegeden.hupont.hu/
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https://www.facebook.com/pg/BemerTerapiaSzeged/posts/
https://www.facebook.com/Biorezonancia-%C3%81llapotfelm%C3%A9r%C3%A9s%C3%89letm%C3%B3d-754052141354521/
https://www.szakkatalogus.hu/infok/M%C3%B3ra_Int%C3%A9zet_-_Szeged-476945
https://mandala-egeszsegkucko.hu/biorezonancia/
https://transzcendentalis-meditacio.hu/
https://www.ted.com/talks/ursus_wehrli_tidying_up_art/transcript

Köszönjük a figyelmet!
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