Jobb agyféltekés angol
Agyunk bal és jobb féltekéje
alapvetően
összehangoltan
működik,
azonban stressz hatására - kineziológiai
kísérletek kimutatták - ez az együttműködés
jelentősen csökken, vagy akár meg is szűnik.
Mivel döntően bal agyféltekénket használjuk
a tanulásban, ezért a Jobb agyféltekés angol
óráimat úgy állítottam össze, hogy az
intuitív,
elsősorban
a
képzeletet
megmozgató gyakorlatoké legyen a
főszerep, melyhez érdekes hanganyagokat,
szokatlan képeket és ábrákat, elképzelt
szituációkat használok.
A Jobb agyféltekés angol oktatás
feltételezi, hogy a tudás már bennünk van!!!! Csak nézzünk körül, és látjuk, hogy az angol ott
van a hétköznapjainkban: az üzletek felirataiban, a kommunikációs eszközeink használata
során, a tévében, a mozikban, a zeneszámokban, az élelmiszerek címkéin, és sorolhatnám még.
A Jobb agyféltekés órákon visszatérünk a természetes tanuláshoz: képekben
gondolkodunk, javul a memóriánk, használjuk saját kreativitásunkat, fáradás helyett frissülünk.
Tágul az érzékelésünk azáltal, hogy az egységre koncentrálunk és megkeressük a részek helyét
az egészben. A módszer sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk, csak ráhangolódást kíván.

Felhívás
Mivel ez a magazin egy új kezdeményezés, és ez az első, a próbaszám, a visszajelzéseteket
kérem azzal kapcsolatban, mit olvasnátok benne a legszívesebben a jövőben, illetve ti mivel
tudnátok színesíteni. Egyelőre csak papírformában, saját költségvetésből, Word
programban állítottam össze a cikkeket néhány lelkes barátom közreműködésével,
de kiadványszerkesztésben, színes nyomtatásban, vagy egyéb, a magazin
színvonalát emelő, támogató jellegű felajánlást, ötletet szívesen fogadok.

Szeretet Tere
1. szám

2014. Nyár

„Ne gondolkozz, álmodozz!
Mert mi valóság, mind álomból jön létre.”

Az olvasóhoz
Ez a magazin egy felkérés és egy belső igény találkozásából született a
sokszínűség jegyében. Minden ember létre tud hozni maga körül egy kis „szigetet”, a
Szeretet Terét, akár otthon, a munkahelyén vagy közösségi területeken,
intézményekben. Egy olyan helyet, ahová bárki, ha belép, kellemes érzések, jó
hangulat fogadja, s szívesen elidőzik, mert szeretet veszi körül.
A magazin nevét és mottóját a Zengő Cédrusok könyvsorozatból ismert
Anasztázia tanításai inspirálták, tartalmát pedig olyan hazai alternatív
kezdeményezések bemutatkozásai adják, melyek bátorítják az útkeresőt, hogy
merjenek váltani, változtatni, hogy az élet számos megoldást kíván nehéz
helyzetekben és az emberi találékonyság határtalan. Mindenki ott és abban hozza létre
saját Szeretet Terét, amihez ért, ami a szíve vágya, amit a legszívesebben csinálna.
Még az is lehetne mottónk, hogy egyszerűen csak LÉGY ÖNMAGAD!
Remélem ez a magazin hasznos olvasnivalót jelent majd mindenkinek. 
Kátai Piroska, szerkesztő

Anasztázia kérése az volt, hogy fogjuk össze a magyarországi olvasókat és legyenek klubszerű
találkozók régiónként, megyénként, ahol beszélgetni lehet a tanításairól, vagy a magazinban
közlésre került tartalmakról. Sokan igénylik ezt, mert nincs kivel megosztaniuk gondolataikat.
Aki kedvet érez egy ilyen klub szervezéséhez, kérem, kezdje el a környezetében, ahol él, már
ezzel is sokat tesz embertársaiért és önmagáért. Köszönöm: Kátai Piroska
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CSALÁDI BIRTOK
Egyre többekben éled a vágy, hogy saját kertjük, birtokuk, Szeretet Terük legyen, ahol a
gyermekek szabadon szaladgálhatnak, a felnőttek kertészkedhetnek és berendezhetik a teret
saját igényeik és vágyaik szerint növényekkel, állatokkal. Az alábbiakban összefoglaltam
Anasztázia, a Zengő Cédrusok könyvsorozatban leírt javaslatát az egyhektáros birtok
létrehozására.
Egy hektár földterület, legyen az bármilyen minőségű, elegendő egy család részére, hogy
élelmiszert, munkát és életteret nyújtson az ott élők számára. Ez a terület szellemi szinten is
segíti az ott élőket, mivel természetes módon odavonzza az ősök segítő erejét és évszázados
tudását.
Az egyhektáros Családi Birtokok több más hasonló telkekkel együtt egy helyen, új közösséget
alkotva jöhetnek létre a már létező településekkel együttműködésben. A Birtokok között 2-3
méter széles ösvényt kell hagyni, amelyet bárki használhat. Minden Birtok élő sövény által
határolt, amely lehet fák és sűrű növésű bokrok egyvelege. A málna, vagy csipkebokor
például tökéletesen alkalmas erre a feladatra, mert áthatolhatatlan kerítést alkot egy pár év
elteltével és a bokor termése is felhasználható. Csak képzeljük el, hogy a kerítésünk előbb
virággal, csodás illatokkal kápráztat, majd élelmet is ad nekünk folyamatosan, önmagát évről
évre megújítva.
A Birtok kétharmada erdő (lehet vegyesen erdei és gyümölcstermő fákból álló) a friss levegő
és a szükséges téli tüzelő biztosítása érdekében, a maradék egyharmadon áll a ház, a
konyhakert és a házhoz közeli tó. A tó és az erdő sajátos mikroklímát hoz létre a területen,
mely kedvezően befolyásolja a csapadékszükségletet is (pl. a reggeli harmat eső helyett), ezt
figyelembe véve kell a különböző melegkedvelő és hidegtűrő növényeket, valamint a házat is
elhelyezni.
A Birtokon összesen körülbelül 300 fajta növény (fák, bokrok, fűszer- és konyhanövények),
amelyek elsősorban őshonos, tájjellegű fajták. A Birtok kialakításához jó pár év szükséges, de
bárki, aki kedvet érez, elkezdheti bármikor, hiszen ezt csak elindítani kell, aztán már
önműködően létrehozza a termésekben bővelkedő "Paradicsomot". A termés elsősorban a
családot látja el vegyszermentes élelmiszerrel, de a felesleget a környező településeken,
városokban is lehet értékesíteni, ezáltal helyi termékkel ellátni a földet nem művelő
embereket.
Fontos még a Birtokon elhelyezni egy
kaptár
méhet
a
saját
méz
előállításához, azonban a méznek
csak egy kis részét szabad elvenni a
méhektől
a
kényes
egyensúly
fenntartása érdekében.
Más állatok tartása is ajánlott és
megengedett,
de
elsősorban
együttműködés és nem tenyésztés
céljából. Az állatok tejet, tojást adnak,
trágyájuk természetes

Rendezvények
II. Everness Fesztivál, Balatonakarattya, július 2-6.
XX. Nyári élőfalu találkozó, Ópusztaszer, július 4-6.
VIII. Országos Arvisura találkozó, Ózd, július 11-12.
Sun Festival, Bercel, Csobánkapuszta, július 22-27.
Művészetek Völgye, Kapolcs + több helyszín, július 25 – augusztus 3.
Ördögkatlan Fesztivál, Villány és környéke, augusztus 5-9.
9. Határmenti Zenei Fesztivál – Panyolafeszt, Panyola, augusztus 8-9.
Kurultáj, Bugac, augusztus 8-10.
Kaposfest, Kaposvár és környéke, augusztus 13-19.
Rainbow/Szivárvány közösség világtalálkozó, augusztus 25.

GyermekTáborok
„Erdő Ajándéka” élmény-, túlélő-, sport- és zenei táborok egész nyáron, szinte
minden héten. Budapest, Hármashatárhegy, Erdei iskola.
Minden természetet kedvelő, a növények, madarak és erdei vadak életéről többet
megtudni kívánó gyermeknek felszabadító élményt nyújtanak ezek a táborok az
újonnan megnyílt budapesti Erdei Iskolában.
Bővebb információ: Szabó Miklós, 20-954-22-52, erdoajandeka@gmail.com,
www.erdoajandeka.hu, www.facebook.com/erdoajandeka.
Falusi Kalandtábor dél Zalában, Maróc, július 19-25.
Kirándulás az ország egyik legöregebb erdejébe (Vétyem), strandolás, kajakozás
(Kistolmács, Bázakerettye), Arborétum látogatás Budafán, ismerkedés a helyi növényés állatvilággal, kézműveskedés, játékok, tánc.
Jelentkezés és érdeklődés: Madarász Zsuzsa, táborszervező, 30-9318-753,
zsuska.madarasz@gmail.com vagy Lauter Judit, táborvezető, 70-310-2293,
tisztaforras2011@gmail.com.

Honlap, blog ajánló
www.pozitivnap.hu
Egy honlap, ahol csak pozitív, lélekemelő hírek vannak.
almameter.wordpress.com
Természetesen kreatív. Otthonoktatás témakörben élő, gyakorlati tapasztalatok.
www.anasztazia.hu
„Azok számára létezem, akik számára létezem.” Anasztázia
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KÖNYVAJÁNLÓ
Tihanyi Réka Andrea – Tihanyi István Nimród: Életiskola
A Tihanyi család nekem már évek óta példakép a gyermeknevelés terén. Most megjelent
könyvükben részletesen és humoros hangvételben osztják meg velünk, hogyan lazultak bele az
iskolarendszer elvárásokkal terhes idején gyermekeik oktatásába, s alakítottak ki egy élettel teli
iskolát a saját lakókörnyezetükben.
Both Gábor: Útmutató az Élethez a Föld nevű bolygón
Both Gábor, az emberiseg.hu honlap létrehozója és működtetője. Nemrég megjelent könyve új
lehetőségeket tár fel mind egyéni, mind társadalmi szinten a kereső ember számára. A könyv
részben összefoglalja a Szibériában élő remetenő, Anasztázia tanításait, részben kiegészíti azt saját
gondolataival, megoldásaival, tapasztalataival a jelenre és jövőre vonatkozóan.
Szigeti Ildi: Alta: Tódal
Szigeti Ildi gyermekverses kötete CD melléklettel igazi esztétikai élmény a szemnek, fülnek és a
szívnek. Ennyire szép, színes és igényes kiadványt ritkán látni, már csak azért is, mert Ildi az író, az
illusztrátor, a dalszerző, a CD-n szavaló és éneklő személy egyben. Elsősorban altatás idejére, de
bármilyen napszakra és ajándékba is tökéletes.
Csontos Edina: Párkapcsolati szakácskönyv
Edina szakácskönyve páratlan a maga nemében. Pici könyvecske vicces illusztrációkkal, játékos írói
stílussal, hétköznapi szituációkkal. Edina mesterien fűszerezi a kőkemény, embert próbáló
párkapcsolati nehézségeket humorral, lazasággal és könnyedséggel. Férjével, Németh Atillával
nemrég megjelent közös kötetük: a Sorsfonat.
Baji Béla: Permakultúra és önellátó biogazdálkodás
Baji Béla könyve alapmű annak, aki a „lusta kertész” módszerét szeretné megismerni. A
permakultúra vicces elnevezése azonban nem igazából fedi a valóságot, ez a kertész nem lusta,
inkább tudatosan ügyel a természettel való harmónia fenntartására.
S.T. Mona: ÉG VELED EMBERisÉG – Új élet vár rád
Mona könyve életének egy intenzív szakaszában az éjszakánként hozzá érkező üzenetek
gyűjteménye, melynek tartalma örök. Az üzenetek bizonyosságot hoznak a keresőknek és minden
olvasónak arról, hogy az isteni szeretet létezik, mindig velünk van, soha nem hagyott el, csak
bíznunk kell benne.
Vlagyimir Megre: Anasztázia
„Anasztázia egy ősrégi civilizáció leszármazottja… Teljes harmóniában él a természettel, a
világegyetemmel, ismeri és tudatosan alkalmazza annak kisugárzásait és törvényeit.”
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tápanyagforrás, visszapótlás a föld számára. Mindenből csak annyit szabad elvennünk,
amennyire épp szükségünk van, és nem többet. A körforgás fenntartása a lényeg és nem a
haszonszerzés, vagy meggazdagodás. A természet gondoskodik minden élőlényről, csak
bíznunk kell benne.
A Családi Birtok öröklés útján száll egyik nemzedékről a másikra, ehhez a törvényi hátteret
az országokban alulról jövő kezdeményezésként indítják el az emberek. Oroszországban
2013-ban fogadták el az új földtörvény módosítást, mely alanyi jogon biztosít családok
számára örökölhető, állami tulajdonú földet megművelésre adómentesen, beépítési
lehetőséggel, elidegenítési tilalommal. Az új regula, mely jogilag is lehetővé teszi Anasztázia
álmának megvalósulását… Vajon van-e erre igény itthon, Magyarországon?
(Az illusztráció a Space of Love magazin internetes oldaláról származik, Juri és Irina képe)

Permakultúra a nagy fordulat idején
Egy olyan világban élünk, amilyet még sosem látott a Föld. A fantasztikus technológiai fejlődéssel és
elvárosiasodással párhozamosan éhínségek, társadalmi hanyatlás, gazdasági válság, erőforrások kimerülése, fajok
pusztulása és klímaváltozás lassan, fokozatosan gyűrűznek be egy globális katasztrófává. Az ember fittyet hányva a
természeti önvalójára taszítja nem csak önmagát, de maga körül minden létezőt a pusztulás felé. Sokunk nem meri
elhinni, hogy ez valós veszély. A csillogás iránti vágy, a meg nem kérdőjelezett status quo elvakít. Néha fel-felröppen
egy vészjósló fuvallat, de könnyű elhessegetni, mondván: egy fecske nem csinál nyarat. Mit tehetnék én? Hisz olyan
kicsi vagyok.
Sokat, mert sokan vagyunk. Valóban kicsik, de sok kicsi sokra megy. Egyre többen mernek tisztán látni,
tisztán érzékelni és a változás útjára lépni. Világszerte milliók ébredeznek és válnak aktív részeseivé az életet fenntartó
társadalom kialakításának. Ez a nagy fordulat. A tudatosságunk és felelősségérzetünk egy olyan szintje, ami cselekvésre
késztet.
Mit mondasz majd az unokádnak, amikor megkérdezi, TE mit tettél, amikor már tudtad, hogy baj van? Én
sokáig nem tudtam. Környezetmérnökként éltem látszat környezettudatos életemet. Az iskola képessé tett arra, hogy
beszálljak abba az ipari gépezetbe, ami valós megoldások helyett sebtapaszokkal borítja be a problémákat. Dolgoztam
Magyarországon, Amerikában, multi cégeknél és hivatalokban. Végül a tudományba fektettem végső reményem, és egy
amerikai egyetemen kerestem megoldásokat a hatalmas mennyiségű ipari csirketrágya okozta mérhetetlen
környezetszennyezésre. Rá kellett döbbennem, hogy itt is csak addig nyújtózhatok, ameddig az ipar csilingelő krajcárjai
engedik. Nem véletlen hát, hogy a permakultúrával való találkozás hatalmas hatással volt rám.
Végre valami, ami valós megoldásokat keres! Valami, ami a problémákat a gyökereinél hivatott orvosolni.
Egy bárki számára elérhető és érthető tervezési módszer, ami rendszerben gondolkodik és felismeri azt, hogy minden
mindennel összefügg. Etikus. Igen, a permakultúrában mindennek az alapja az etika; a föld védelme, az emberek
védelme és a felesleg visszaforgatása a rendszerbe, az a három dolog, ami minden ténykedésünk alapja. Segítségével
nem csak az élelmünket tudjuk szelíden előteremteni, vagy természetbarát fedelet építeni fejünk fölé, de utat mutat
egy kreatív közösségekből álló, egészséges társadalom létrehozásához is.
A permakultúra segítségével a nagy fordulat cselekvő részesévé válhattam, megtapasztaltam a természettel
való összhang nyújtotta harmóniát, és felfedeztem, hogy a boldogságot nem kívül, hanem belül kell keresnem.

Baranyai Vitália,

Környezetmérnök, talajtudós, permakultúra tervező
www.permaforum.hu/blog/ecovitka
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1 millió forintból lakható ház
Évát bátorsága és kezdeményezőkészsége miatt sokan csodálják, köztük én is, mert 3
évvel ezelőtt merész lépésre szánta el magát. Szalmabálából építkezett, saját házat, nem is
akármilyet. Félgömb alakút.
A vágya, hogy kevés pénzből, rövid idő alatt, összkomfortos otthont építsen, két
hónap alatt teljesült. Persze, ahogy az már lenni szokott, itt sem minden a terv szerint ment,
fogalmazzunk inkább úgy, hogy semmi sem történt terv szerint. Mivel terv sem volt. Ebből
aztán jöttek a bonyodalmak, sírás és
kacagás, majd nagy felismerések, s
most: fenntartható élet.
November másodikán töltötte
ott első éjszakáját, a földre lerakott
deszkákon, egy ágybetéten. Másnap
olyan kipihenten ébredt, mintha egy
hetet aludt volna. Lám-lám, nem
ilyenhez szokott a kis faházban, amiben
előtte négy évig lakott ugyanezen a
helyen. Milyen csodás egy ilyen kupola
formájú, tágas légterű, akusztikus
helyiségben aludni, elképzelni sem
tudta… Később jött az eszmélés. Hideg
van. Fűteni kell. A meleg nem
gombnyomásra érkezik...
Egy jó baráttól kapott pici, fatüzelésű vaskályhában, a fán kívül minden mást is elégetett,
amire már nem volt szükség. Papírt, gondolatot, ruhákat. Élesen emlékszik arra a földszínű
garbóra, amit egyszer hirtelen gondolattól vezérelten, a fával együtt szintén tűzre dobott.
Nem volt azzal a ruhadarabbal különösebben semmi baja, mégis, ahogy nézte, amint a tűz
gyorsan elemészti, olyan fellélegzős, felszabadulós érzése keletkezett, mintha egy külső, rá
rakódott hagymahéj is elégne, s ő közben belülről tágulna. A tűz mindig valamiféle
megtisztulás, ősi élmény, a pattogás élővé teszi a házat, s még akkor is közösségi élményt
nyújt, ha egyedül vagyunk. Talán őseink jelenléte miatt.
Egészen tavaszig minden este a ropogó tűz bűvöletében, a felülvilágítón keresztül
bekacsintó csillagok és holdvilág fényében aludt és álmodott. Tavasszal a ház körüli tér még
„felvonulási terület”. Eljött a kert rendezésének, a föld egyengetésének, a kavicsos vízelvezetés
befejezésének az ideje.
A nyár újabb felismerést hozott: jobb volt bent, mint kint. Hűvösebb, kellemesebb,
megnyugtatóbb érzés. Azelőtt állandóan kint, kifelé a faházból és az összes előző házból,
lakásból mindig kifelé vágyakozott. De most tudatosult benne, hogy jó bent lenni. Most először.
Az a legjobb, mondja, amikor úgy telik az idő bent, gondolatok nélkül, hogy csak arra
eszmélek, több óra is elszaladt már. Mások ezért az élményért Indiába utaznak, hozzáteszem
gondolatban én, ő a saját házában éli ugyanazt.
A hivatal is reagált, nem sok késéssel… Megjött a „Lebontási határozat”. A félgömb
alakú ház nem ház, ki hallott már ilyet? És különben is, így meg úgy… Éva először megijedt.
Még ez is. Nem elég, hogy a család, rokonok, mind hibbantnak tartották, a szomszédok
furcsán néztek, a járatlan utat járó először mindig csodabogárszámba megy, mert amit nem
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Mi az a suska?
A suska egy olyan pénzhelyettesítő csereeszköz, mely infláció és kamatmentes, s
ahol 1 óra átlagos munkavégzés 60 suskát ér (ettől a cserében résztvevők eltérhetnek).
Léteznek suska piacok, ahol feleslegessé vált holminkat suskáért elcserélhetjük, de lehet
szolgáltatást és egyéb dolgot is árulni. Volt olyan, aki lakást ad ki suskáért vagy olyan is,
aki víztisztító berendezést értékesített suska áron. De gazdát cserélt már bicikli,
fényképezőgép, telefon, saját készítésű ételek és italok is.
A suskás csere-üzlet menetét egy nyomtatható oldalakból álló kis füzetben jegyzi
a két fél, mindketten beírják a saját füzetükbe a bevétel illetve kiadás oldalon a suskaértéket számokkal, és aláírásukkal hitelesítik az ügyletet.
A csere létrejötte mindig a két fél szabad megegyezésén, BIZALMÁN alapszik. A
suska forrása Én vagyok, ha szükségem van rá, megteremtem. Fedezete, pedig a saját
munkám. Nincs központi könyvelés, nincs központi elszámolás. Azért is könnyebb suskában
cserélni, mert nem kötődik hozzá társadalmilag bevésődött „program”, mint például a
pénzhez.
A suska használata közösségteremtő, mert tagságon belül használható, serkenti a
kreativitást, bátorítja új képességek kifejlesztését, bőséget teremt a helyi közösségen
belül, de lehetőséget ad más közösség tagjaival való cserére is. Támogatja a helyi
termelés fellendülését, ösztönzi a személyes kapcsolatokat. Bővebben: www.suska.hu
A suskához hasonló „fizetőeszköz” bárhol megteremthető, Magyarországon már
több létező példa is van rá, mint a soproni „Kékfrankos”, a rábaközi „Tallér”, a pécsi
„Korona”, a debreceni „Fantallér” vagy a balatoni „Korona”.

Bashar a BŐSÉGről
„A bőség az a képességünk, hogy a megfelelő helyen a megfelelő időben a megfelelő dolgot

tegyük, bármi legyen is az. Nem a körülmények számítanak, hanem a belső hozzáállásunk.
A gazdag ember TUDJA, hogy megveheti a vágyott dolgot, s eldönti,
hogy szüksége van-e rá, vagy sem. A szegény ember, azt HISZI, nem veheti meg a vágyott
dolgot, pedig épp a hite akadályozza meg abban, hogy megtehesse.”

Hangulatjavító gyakorlat – Piramis
Amikor jókedvünk van, felhőtlenül boldogok és önfeledtek vagyunk, képzeljünk
magunk elé egy piramist és rakjunk bele jó sokat ebből az energiából, lelkesedésből. El is
készíthetjük ezt piramist kartonból, hogy szem előtt lehessen, amikor szükség van rá.
Amikor rossz a kedvünk, csak vegyük elő ezt a piramist, tegyük magunk elé és
képzeletben nyissuk azt ki, engedjük, hogy kiáramoljon az a sok jókedv, amit korábban
beleraktunk. Képzeljük azt, hogy ez a kellemes energia kifogyhatatlan és teljesen feltölt
bennünket életerővel, lelkesedéssel.
Ismételjük meg a gyakorlatot bármikor, amikor ennek szükségét érezzük.
Villás Bélától szabadon
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NAGYI RECEPTJEI – Házi ketchup
Nyár van, ez a befőzések ideje. Amikor recepteket keresgéltem, az volt a szempont, hogy a nyár
folyamán bármikor elérhető terményből legyen, és nagymamáink idejéből származzon. Detti barátnőm
keresztmamája, Marika isteni receptje kívánkozott ide, ezért ezt most közkinccsé teszem.
Az alapadagot írom le, ami kb. 3 közepes üvegnyi ketchupot ad ki.
Hozzávalók:
1 kg befőző-paradicsom, 40 dkg vöröshagyma, 15 dkg cukor, 7 db szegfűszeg, 7 db szegfűbors, 1
evőkanál só, 25 dkg kásás alma, 1 evőkanál őrölt pirospaprika, 1 nagy szál zeller levél. (Chilit is lehet
bele tenni, Marika nem szokott.)

ért a népség, annak keresztbe tesz (vagy keresztre tesz?). Majd száz év múlva
boldoggá avatja, vagy utcát nevez el róla, de kicsit eltértem a tárgytól. Khm.
Szóval. Félgömb alakú szalmabála házat építeni, majd abban élni nagy önismeretet
ad. Az ember el tud merengeni a világon, végig tudja gondolni az életét, a tetteit, mások
reakcióit. Korábban, a faházban élve, Éva már tanulta az önállóságot, a szabadságot, de a
szalmabála ház belső bizonyosságot hozott, hogy „igen, meg tudom csinálni, hogy amikor jól
vagyok, akkor adja meg a teremtő azt, amire szükségem van”.
Évánál többször is vendégeskedvén, engem is átjárt az ott természetesen áramló
energia, a zavaró külső tényezőket teljesen leszigetelő falak csendje, a védettség érzése.
Aki nem hiszi, járjon utána. 
Kátai Piroska

A hozzávalókat pucoljuk meg, daraboljuk fel, tegyük egy nagy fazékba, és 1,5 órán át rotyogtatva
főzzük. Miután megfőtt, passzírozzuk át, vagy botmixerrel törjük össze. Az így kapott léhez adjunk
hozzá egy kávéskanál szalicilt vagy nátrium-benzoátot, valamint 30 ml ecetet, és tegyük vissza forralni.
Ízlés szerint még adhatunk hozzá cukrot, sót. Kevés ideig forraljuk, kb. 5-10 percig, de ha még nem elég
sűrű, akkor tovább, besűrűsödésig, majd forrón el lehet kezdeni a vékony, hosszúkás üvegekbe adagolni.
Lezárás előtt minden adag tetejére rakjunk egy késhegynyi nátrium-benzoátot (saját megjegyzés: nekem
e nélkül is eláll), és rakjuk szárazdunsztba, lassan lehűlni. A harmadik napon, ha kihűlt, feltehetjük a
polcokra. Jó étvágyat hozzá!

A 20 legfontosabb élelmiszer a háztartásomban
Már régóta foglalkoztatott, hogy összeírjam azon élelmiszerek listáját, melyek vitamin- és
tápanyagtartalmukat tekintve lefedik az összes testünknek nélkülözhetetlen elemet. Íme az én
listám. Ha van kedved, oszd meg velünk te is a saját listád!
Nálam első a MÉZ. Ha más nem lenne itthon, szerintem ezen sokáig elélhetnék. Második a
CITROM. Kiváló vértisztító, emésztést segítő, és a takarításhoz is használható vízkőoldó hatása
miatt. Tejtermékek közül a KEFÍRT tartom mindig, gabonafélékből kenyeret inkább télen
eszem, viszont mindig van itthon GABONAPEHELY, amiből leginkább kását főzök OLAJOS
MAGVAKkal jól megszórva. Aszalt gyümölcsök jöhetnek minden mennyiségben, ebből is az
ASZALT SZILVA (Panyoláról természetesen) nagy kedvencem, az OLIVABOGYÓ pedig csak
azért van fent a listámon, mert egyszerűen imádom.  A CÉKLÁT gyerekkoromban utáltam,
most nagyon szeretem, és ALMA is mindig van itthon. A kettő együtt, összereszelve, mézzel
ízesítve mennyei eledel. A burgonyát nálam kiszorította a CSICSÓKA, finomabb is és
egészségesebb is, szerintem. Nyáron a CSERESZNYE és DINNYE a kedvenc, télen a
GESZTENYE nyersen és sülve egyaránt. A KÁPOSZTA nyersen, vagy savanyítottan is kiváló,
a ZÖLDBORSÓ csak nyersen, ott helyben a borsóföldön fogyasztva , a SZŐLŐt ősszel
frissen, télen MAZSOLAként gyakran használom, kiváló tápanyagforrás. Mi maradt még? A
PAPRIKA és PARADICSOM egész nyáron, minden mennyiségben fogy, és a huszadik, de nem
legutolsó a MÁK, aminek tej és olaj formáját is nagy élvezettel kóstoltam.
Húúúú. Azért lenne még mit a listára tenni, de a legfontosabbak már mind itt vannak. 
Kátai Piroska
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Sötét virágok, s tébolyult madárraj bíborvörös éneke a lelkem
Sikítva küzd a hamis prófétával, mert a tiszta szónál nagyobb vágya nincsen.
Mi értelme volna szenvedést színlelni, mikor a szívemben virágok nyílnak?
Álomvilágokba életet lehelni egy erős és szabad szív tud csak.
A Fényt választva társul mindörökre, két szememben tiszta tűz lobogjon
Hogy mint két gyöngyszem, az igazság tükre, halhatatlan szikrákat szórhasson.

Gál Katalin verse Varga Virág illusztrációjával
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Lovakkal gyógyulni
más megközelítésben
A lovakról köztudott, hogy spirituális állatok,
intelligens, érző lények, akiket háziasítottunk magunknak.
Mára
viszont
(valódi
funkcionalitását
vesztve)
megmaradtak társállatnak, amit igen hatékonyan
alkalmazhatunk az ember mentális és fizikális fejlődése,
gyógyulása érdekében. Ebben a cikkben, picit eltérve a
hagyományos megközelítéstől szeretném szemléltetni
annak jelentőségét, hogy csak abban az esetben lehet valódi terápiáról, gyógyulásról és
fejlődésről beszélni, ha a ló, mint „eszköz” szintén jól érzi magát velünk, nem önző módon,
kényünk-kedvünk szerint kihasználva bánunk velük.
A lovas terápia jelenleg csak az ember fizikai és mentális rehabilitációjával
foglalkozik. Általánosan elmondható, hogy azt a hiányosságot, ami a lovak jólétét, lelki
és testi egészségét is szem előtt tartaná, nem találjuk meg a lovas iskolákban. Pedig ugye
nagyon fontos lenne, hogy a lovak hosszú életűek legyenek? Ugyanakkor még egy fontos
szempont a biztonság. Hogyan lehet elvárni a lótól, hogy mindent megtegyen értünk, ha
mi nem teszünk értük semmit? Vagy ha olyan rejtett fájdalmai vannak, amit még a
szakemberek is ritkán vesznek észre? Miért ne lehetne boldog és kiegyensúlyozott minden
élőlény? Az állatjóléti törvények jelenleg nem terjednek ki ilyen részletességgel az
állatfajok fajspecifikus gondozására.
Ezért mi, akik ebben a holisztikus szemléletben gondolkodunk, elhatároztuk, hogy
mindent megteszünk annak érdekében, hogy méltó körülményeket biztosítsunk a lovak (és
a környezetünkben élő lények) számára. Ehhez arra van szükség, hogy megértsük őket, és
nagyobb figyelmet szenteljünk nekik. A legfontosabb, hogy a lehető legtermészetesebb
közegében tartsuk őket holisztikus szemléletben gondozva, és megfelelő fajspecifikus
etológiai hozzáértéssel nevelve. Így biztonságos társállatot kapunk, aki egészséges,
boldog és hosszú életű lehet. A jelenleg széles körben elfogadott „hagyományos”
szemléleten szeretnénk változtatni. Számunkra fontos, hogy a lovak etológiájához
igazodó bánásmóddal, megfelelő szakértelemmel álljon minden lovat szerető ember az
állatokhoz. Szeretnénk elérni, hogy változzon a szemlélet a lovakhoz állással
kapcsolatban. Szeretnénk, hogy minden ló megbízható társunkká váljon. A terápiás
lehetőségek is csak akkor nyújtanak valódi élményt, ha ebben a megközelítésben
változtatunk hozzáállásunkon.
Ez az irányzat kb. 12 évvel ezelőtt a természetes lókiképzéssel indult
Magyarországon. Jelenleg egyre nagyobb az igény arra is, hogy széles körben ismertté
váljanak azok a módszerek, amikkel jobbá tehetjük a lovak sorsát. Ezzel egyidejűleg
megteremtjük a valódi biztonságot adó és boldog lovaglás alapvető feltételeit is.
Tiszta szívemből kívánom, hogy aki e cikket olvassa, s megérinti belülről, mától
fogva keresse a lovak szívéhez vezető utat!
Szeretettel: Nagy Zsuzsanna és Altináj (a képen)
www.naturalhorsemanship.hupont.hu
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EGO-TRIP
Eltévedtem a Búbánatvölgyben
éjszaka, a Fárikúti utat kerestem,
hogy eljussak a gyönyörű Zen
templomba, ahol a barátnőm él.
Először dühödten káromkodtam,
miért kapcsolta ki a telefonját.
Azt tudtam, hogy előző éjszaka
szinte semmit sem aludt, mert
Debrecent egy nap alatt járta
meg, hogy a kecskéit elhozhassa
magával. Tehát nagyon fáradt
lehetett, de akkor is. Hogy
várhat ENGEM így? Egóm
püffög... És lett volna egy másik
szám is, az apát száma, de azt
nem kaptam meg, így rá voltam
utalva az addigi
útbaigazításokra: előre egyenesen, jobbról két tó, aztán balra egy, azt elhagyom, de
nem megyek a Dédai tó irányába. Bejártam a lehetőség szerinti összes elkerülő utat, de
mind a Dédai tóhoz vezettek. Ekkor este fél tizenegy volt. Aztán visszakanyarodtam, és
megkérdeztem egy horgászt, hogy merre a Fári-kút, s így derült ki, hogy rosszul voltak a
nyilak feltüntetve a táblákon. No, megyek tovább a kis fejlámpámmal, már dühöm
csillapodóba, mire egy körútra tévedek, ami visszavitt megint a háromnegyed órája
elhagyott horgásztóhoz. Kiborultam, kerestem újra a piros jelzésű utat és közben a
lehetőségeket, hogy hálózsák és meleg holmik nélkül, hol aludhatok valami bokorban.
Meglett a bibi: egy piros jelzésnél rossz irányba mentem... No még egy háromnegyed
óra, és már meg is érkeztem a vadszagú bolyongásokkal teli két és fél órás út végéhez a
templomba. Semmi dühöt, haragot nem éreztem már, csak boldogságot, hogy íme az
erdő közepén van meleg zuhany, ágy, meg takaró. Reggel, amikor megláttam a
barátnőmet, aki tárt karokkal fogadott, nem hagytam, hogy megöleljen. Jól
visszahergeltem magam abba az állapotba, amiben akkor voltam, amikor eltévedtem és
bolyongtam. Jól letoltam azért, amiért kikapcsolta a telefonját anélkül, hogy megadta
volna az apát számát. Aztán elgondolkoztam. Minek ez? Megszokásból cselekedtem így,
nem szívből. Semennyire nem haragudtam rá. Kimondottan jólesett az éjszakai gyaloglás.
Az éjszaka hangjai, a vadak mozgása, az illatok, a Hold társasága, a völgyek lankái...
az izmaim, a vázrendszerem, melyek hoznak-visznek ezen a földön, újra jóleső munkában.
Inkább köszönetet érdemelt volna. Ezért megkértem Anát, hogy jöjjön be újra a
konyhába, ahol először találkoztunk, és akkor megöleltem őt újra, nevetve,
szívből, ego-nélkül, boldogan.
Varga Virág írása Leonard: A vándor című festményével
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Otthonoktatás, magántanulás, Életiskola
Egyre több szülő fedezi fel, hogy gyermeke nehezen tud beilleszkedni az oktatási
rendszerbe, sírva jön haza az iskolából, vagy nem szereti azt. Más gyermekek
gazdaságban nőnek fel, intenzíven sportolnak, vagy tanoncnak állnának, hogy
szakmát tanuljanak, nem akarnak továbbtanulni. Számukra megoldás lehet a
magántanulás, amiről következő lapszámainkban részletesebben is beszámolunk.
Egyik kedves ismerősöm szerint Tihanyi Réka neve már ikon az otthonoktatás,
magántanulás témakörben. Egyetértek. Országos szinten indulnak újabb és újabb
Életiskolák, bemutatásként most álljon itt egy részlet Réka nemrég megjelent
könyvéből, az Életiskolából (81. old.):
„Nálunk nincs tanterv, a tanulás mindig rugalmas.
Alkalmazkodik. Hogy mihez? Például a gyermekek hangulatához,
kíváncsiságukhoz, az épp bennük felmerülő kérdésekhez; az
engem, minket érdeklő témákhoz, ha a gyerekek is vevők rá; no
meg aztán a természethez, és az időjáráshoz is. Természetes,
hogy ha hétágra süt odakint a nap, akkor nem fogunk bent
kuksolni a jurtában, hanem kint töltjük az időt. A ködös-esős napok
viszont kiválóak benti ücsörgésre, rajzolgatásra, számolgatásra,
olvasgatásra.
Ma egy átlagos gyereknek van külön ideje a tanulásra
(több), és külön szabadideje (egyre kevesebb). Nálunk viszont
nincs külön olyan, hogy „suli”, nincs elkülönített tanulóidő. A tanulás
többnyire a mindennapi élet része, a gyerekek tehát úgy
tanulnak, hogy észre sem veszik. Például kenyérsütés közben
megszámoljuk miből hány kanállal teszünk a teknőbe, vagy
főzésnél megfigyeljük az oldódást és a forrást, vagy megírnak egy bevásárló-listát, esetleg
elolvassák, milyen névnap is van. Aztán, mivel azért, ki személyes tapasztalatból, ki
hallomásból, csak tudják, vagy legalábbis elképzelik, mi is az az iskola, néha elkezdenek
nyúzni, főleg a kisebb lányok, hogy „Iskolázzunk!”. Ez alatt többnyire azt kell érteni, hogy
leülünk az asztalhoz, ők hozzák a füzeteiket, és én kitalálok neki, vagy ők nekem, vagy ők
egymásnak különféle feladatokat. (pl. gyümölcsös számolás, rejtvényben elrejtett szavak,
labirintus…)
Az előzőekből következik, hogy a tanulás ritmusa eléggé esetleges. Semmiképp sincs
olyan, hogy heti öt nap, napi öt-hat órában (ráadásul egy óra szigorúan 45 perc!). A régi
időkben is csak heti három nap volt „suli” (Széplakon), és még a nagyon régi időkben
(Máriahalmon) se töltöttünk napi két-három óránál többet „iskolázással”. Visszatérve az időre:
van, hogy napokig semmi „komolyat” nem csinálunk, „csak” (és itt hangsúlyos az idézőjel, mert
ezekből is rengeteget lehet tanulni) kint játszanak, bunkit építenek, fára másznak, bicikliznek,
vagy együtt kirándulunk, medvehagymát, virágot, gyümölcsöt szedünk. Aztán pedig van,
amikor fél nap alatt annyi mindent tanulunk (nemcsak ők, én is) mint amúgy egy hét alatt. A
gyerekeknél vannak hosszabb, lappangó, és erőteljes, belelkesedő időszakok. Az
Életiskolában ezekre kiválóan rá lehet hangolódni, és tulajdonképpen legalább annyit (ha nem
többet) meg lehet tanulni, mint egy általános iskolában.”
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MESE: gyermekeknek felolvasásra, felnőtteknek megfontolásra…

CLAUDE STEINER: MELEG BOLYHOS MESE

Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer régen két nagyon boldog ember, úgy hívták Őket, hogy Tamás és
Margit. Volt nekik két gyermekük, Jancsi és Juli.
Hogy megértsétek milyen boldogok voltak, tudnotok kell, milyen is volt az élet akkoriban.
Tudjátok azokban az időkben mindenki kapott születésekor egy puha Bolyhos Zacskót. Ahányszor az ember belenyúlt ebbe
a zacskóba, ki tudott onnan venni egy Meleg Bolyhost.
A Meleg Bolyhosokra nagyon nagy szükség volt, mert ha valaki ilyen Meleg Bolyhost kapott, azon elömlött a melegség és a
puhaság.
Azokra az emberekre, akik nem jutottak rendszeresen Meleg Bolyhoshoz, az a veszély leselkedett, hogy hátfájósok
lesznek, ettől összetöpörödnek és meghalnak.
Azokban az időkben nagyon könnyű volt Meleg Bolyhosokat kapni. Akárhányszor az ember úgy érezte, odamehetett a
másikhoz, és azt mondhatta: Szeretnék egy Meleg Bolyhost! Akkor csak benyúltál a zacskódba, és kihúztál egy Meleg Bolyhost,
akkorát, amely egy kislány markában is elfér. Ahogy a Bolyhos meglátta a napvilágot, mosolyogni kezdett és nagy bozontos
Meleg Bolyhossá növekedett.

Akkor aztán rátetted az illető vállára, fejére vagy ölébe, és az belesimult, ráolvadt a bőrére, és az egész testében jó
érzéssel töltötte el.
Az emberek mindig kérték egymástól a Meleg Bolyhosokat, és mivel mindig szabadon hozzájutottak, nem okozott gondot
eleget kapni belőlük.
Mindig tele volt velük a környék, és emiatt mindenki többnyire boldog volt és meleget és lágyságot érzett.
Egyszer egy gonosz Boszorkány járt arra. Dühbe gurult, amiért mindenki olyan boldog volt, hogy senki nem vásárolt nála
szerelmi bájitalt és csodatevő balzsamokat. A Boszorkány nagyon okos volt és egy nagyon gonosz tervet eszelt ki.
Egy szép reggelen odalopódzott Tamáshoz, míg Margit a kislányukkal játszott a fülébe súgta: „Nézd csak, Tamás, látod azt
a sok Bolyhost, amiket Margit ad Julinak? Tudod, ha így folytatja, végül ki fog fogyni belőlük és egy sem marad számodra.”
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belenyúlunk?”.- kérdezte a Boszorkánytól. „Nem bizony, egyáltalán nem,” – felelte a boszorkány - „és ha egyszer kifogytál,
akkor annyi. Több már nem lesz.” Ezzel a boszorkány kárörvendő kacajjal elszállt.
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gondolkodni, hogy nem helyes, ha Margit minden Meleg Bolyhosát a gyerekekre meg másokra költi.
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Ezek a Meleg Bolyhos utánzatok valójában Műanyag Bolyhosok voltak, és további nehézséget okoztak. Például két
ember összejött és szabadon cserélt Műanyag bolyhost, amitől feltehetően jól kellett volna érezzék magukat, ehelyett
rossz érzéssel váltak el. Minthogy azt hitték, Meleg Bolyhosokat cserélnek, az embereket ez nagyon megzavarta, és nem
jöttek rá, hogy amiatt van hideg szúrós érzésük, hogy sok Műanyag Bolyhost kaptak.

Ahányszor csak Margit valaki másnak adott egyet, Tamás elkezdett panaszkodni, és mivel Margit nagyon szerette Őt,
nem adott már olyan gyakran másoknak Meleg Bolyhosokat, neki tartalékolta őket.
A gyerekek látták ezt és hamarosan megtanulták, hogy rossz dolog Meleg Bolyhosokat adni ahányszor csak kérnek
minket, vagy kedvünk van hozzá. Ők is nagyon elővigyázatosak lettek. Közelről figyelték szüleiket, és ahányszor csak azt
érezték, hogy szüleik túl sok Meleg Bolyhost adnak másoknak, Ők is ellenkezni kezdtek. Egyre inkább azon aggódtak, hogy
túl sok Meleg Bolyhost adnak ki a kezükből. Bár minden alkalommal találtak egy Meleg Bolyhost, ahányszor csak belenyúltak
a zacskójukba, egyre kevesebbszer nyúltak bele és egyre fösvényebbé váltak. Csakhamar az emberek észrevették a Meleg
Bolyhosok hiányát és kezdtek kevesebb melegséget és lágyságot érezni. Elkezdtek összetöpörödni, és volt, aki bizony meg is
halt a Meleg Bolyhosok hiányától.
Egyre többen mentek a boszorkányhoz bájitalt és balzsamot venni, habár úgy tűnt, ezek sem segítenek.
Nos, a helyzet tényleg nagyon rosszra fordult. A gonosz boszorkány nem akarta igazából, hogy az emberek
meghaljanak (mert halott emberek nem tudnak balzsamot és bájitalt venni), így hát új tervet eszelt ki.
Mindenkinek adott egy zacskót, ami nagyon hasonlított a Bolyhos Zacskóhoz, csak ez hideg volt, míg a Bolyhos
Zacskó meleg. A boszorkány zacskójának belsejében Hideg Szúrósok voltak. Ezektől a Hideg Szúrósoktól az ember nem
melegséget és lágyságot érzett, hanem hideget és szúrást.

Viszont megóvták az embert az összetöpörödéstől. Így aztán ettől kezdve, ha valaki azt mondta „Kérek egy Meleg
Bolyhost”, az emberek, akik féltek, hogy kimerítik készleteiket, azt felelték: „Nem tudok Meleg Bolyhost adni neked, nem
kérsz inkább egy Hideg Szúróst?”
Előfordult, hogy két ember találkozott, arra gondoltak, hogy Meleg Bolyhoshoz juthatnának, de egyikük vagy másikuk
meggondolta magát és a végén Hideg Szúrósokat adtak egymásnak. Így történt, hogy míg kevesen haltak meg, sokan voltak
boldogtalanok, és hidegnek és szúrósnak érezték magukat.
A helyzet nagyon bonyolulttá vált. A Meleg Bolyhosok, amikről eddig azt gondolták, elérhetők, mint a levegő,
rettentő értékessé váltak. Emiatt az emberek mindenféle dolgokat megtettek, hogy hozzájuk jussanak.
Mielőtt a boszorkány megjelent, az emberek gyakran hárman, négyen, öten összejöttek, és sose tartották számon ki
ad Meleg Bolyhost kinek. A boszorkány jövetele után az emberek kezdtek párokra szakadozni, és Meleg Bolyhosaikat
kizárólag egymás számára tartogatták. Azok, akik megfeledkeztek magukról, és egy Bolyhost adtak valaki másnak,
bűntudatot éreztek, mert tudták, hogy partnerük valószínűleg megérzi a veszteséget. Azoknak, akik nem találtak bőkezű
partnerre, meg kellett venniük a Bolyhosokat, és hosszú órákig kellett dolgozniuk a pénzért.
Egy másik dolog is történt. Néhány ember a Hideg Szúrósokat –ezek korlátlanul és szabadon beszerezhetők voltak –
pelyhekkel és fehér festékkel vonva be őket, Meleg Bolyhosként adta tovább.
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Tehát a helyzet nagyon lehangoló volt, és mindez akkor kezdődött, amikor a boszorkány elhitette az emberekkel, hogy
egy napon, mikor a legkevésbé várják, megeshet, hogy belenyúlnak Bolyhos Zacskójukba és nem találnak benne Meleg
Bolyhost.
Nem rég egy kedves, erős, telt és mosolygós asszony jött erre a boldogtalan vidékre. Úgy tűnt, nem hallott még a
boszorkányról, és nem aggódott amiatt, hogy a Meleg Bolyhosok kifogyhatnak.
Szabadon adta őket, még akkor is, ha nem kérték. Az emberek elnevezték Dús Asszonynak. Néhányan kifogásolták,
mert arra tanította a gyerekeket, hogy nem kell félniük a Meleg Bolyhosok elfogyásától.
A gyerekek nagyon szerették Őt, mert jól érezték magukat körülötte. Ők maguk is elkezdtek Meleg Bolyhosokat
adni, amikor csak kedvük tartotta.
A felnőtteket aggasztotta a dolog, és elhatározták, hogy törvényt hoznak a gyerekek védelmében, nehogy elfecséreljék
Meleg Bolyhos készleteiket. A törvény bűncselekménynek minősítette, ha valaki nemtörődöm módon, és engedély nélkül adja
ki a Meleg Bolyhosait.

Sok gyerek azonban látszólag nem tudta, vagy nem törődött ezzel, és a törvény ellenére folytatta a Meleg Bolyhosok
egymásnak adását, ahányszor csak kedve támadt és mindig, hogyha kérték rá.
Minthogy nagyon-nagyon sok gyerek volt – csaknem annyi mint felnőtt – úgy nézett ki a dolog, hogy a gyerekek
rátaláltak saját útjukra.
Mostanában nehéz megmondani, mi fog történni. Vajon a felnőttek is csatlakoznak majd a Dús Asszonyhoz és a
gyerekekhez, és megkockáztatják, marad-e annyi Bolyhos, amennyi kell?
Vajon Tamás és Margit felidézve azokat a napokat, amikor olyan boldogok voltak és a Meleg Bolyhosok korlátlanul álltak
rendelkezésre, újra elkezdi szabadon osztani a Meleg Bolyhosokat?
A harc elterjedt a földön és valószínűleg ott is folyik, ahol Te élsz. Ha akarsz, Te is csatlakozhatsz hozzá azzal, hogy
szabadon adod és kéred a Meleg Bolyhosokat, és hogy olyan szerető és egészséges ember vagy, amilyen csak lehetsz.

Kedves Szülők!
Kérjétek meg gyermekeiteket, hogy rajzolják le álmaikat, készítsenek képeket
arról, hogy milyen világban szeretnének élni. Ezeket a rajzokat küldjétek be a
szerkesztőségbe, mert a magazinban közzé szeretnénk tenni! Köszönjük.
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Otthonoktatás, magántanulás, Életiskola
Egyre több szülő fedezi fel, hogy gyermeke nehezen tud beilleszkedni az oktatási
rendszerbe, sírva jön haza az iskolából, vagy nem szereti azt. Más gyermekek
gazdaságban nőnek fel, intenzíven sportolnak, vagy tanoncnak állnának, hogy
szakmát tanuljanak, nem akarnak továbbtanulni. Számukra megoldás lehet a
magántanulás, amiről következő lapszámainkban részletesebben is beszámolunk.
Egyik kedves ismerősöm szerint Tihanyi Réka neve már ikon az otthonoktatás,
magántanulás témakörben. Egyetértek. Országos szinten indulnak újabb és újabb
Életiskolák, bemutatásként most álljon itt egy részlet Réka nemrég megjelent
könyvéből, az Életiskolából (81. old.):
„Nálunk nincs tanterv, a tanulás mindig rugalmas.
Alkalmazkodik. Hogy mihez? Például a gyermekek hangulatához,
kíváncsiságukhoz, az épp bennük felmerülő kérdésekhez; az
engem, minket érdeklő témákhoz, ha a gyerekek is vevők rá; no
meg aztán a természethez, és az időjáráshoz is. Természetes,
hogy ha hétágra süt odakint a nap, akkor nem fogunk bent
kuksolni a jurtában, hanem kint töltjük az időt. A ködös-esős napok
viszont kiválóak benti ücsörgésre, rajzolgatásra, számolgatásra,
olvasgatásra.
Ma egy átlagos gyereknek van külön ideje a tanulásra
(több), és külön szabadideje (egyre kevesebb). Nálunk viszont
nincs külön olyan, hogy „suli”, nincs elkülönített tanulóidő. A tanulás
többnyire a mindennapi élet része, a gyerekek tehát úgy
tanulnak, hogy észre sem veszik. Például kenyérsütés közben
megszámoljuk miből hány kanállal teszünk a teknőbe, vagy
főzésnél megfigyeljük az oldódást és a forrást, vagy megírnak egy bevásárló-listát, esetleg
elolvassák, milyen névnap is van. Aztán, mivel azért, ki személyes tapasztalatból, ki
hallomásból, csak tudják, vagy legalábbis elképzelik, mi is az az iskola, néha elkezdenek
nyúzni, főleg a kisebb lányok, hogy „Iskolázzunk!”. Ez alatt többnyire azt kell érteni, hogy
leülünk az asztalhoz, ők hozzák a füzeteiket, és én kitalálok neki, vagy ők nekem, vagy ők
egymásnak különféle feladatokat. (pl. gyümölcsös számolás, rejtvényben elrejtett szavak,
labirintus…)
Az előzőekből következik, hogy a tanulás ritmusa eléggé esetleges. Semmiképp sincs
olyan, hogy heti öt nap, napi öt-hat órában (ráadásul egy óra szigorúan 45 perc!). A régi
időkben is csak heti három nap volt „suli” (Széplakon), és még a nagyon régi időkben
(Máriahalmon) se töltöttünk napi két-három óránál többet „iskolázással”. Visszatérve az időre:
van, hogy napokig semmi „komolyat” nem csinálunk, „csak” (és itt hangsúlyos az idézőjel, mert
ezekből is rengeteget lehet tanulni) kint játszanak, bunkit építenek, fára másznak, bicikliznek,
vagy együtt kirándulunk, medvehagymát, virágot, gyümölcsöt szedünk. Aztán pedig van,
amikor fél nap alatt annyi mindent tanulunk (nemcsak ők, én is) mint amúgy egy hét alatt. A
gyerekeknél vannak hosszabb, lappangó, és erőteljes, belelkesedő időszakok. Az
Életiskolában ezekre kiválóan rá lehet hangolódni, és tulajdonképpen legalább annyit (ha nem
többet) meg lehet tanulni, mint egy általános iskolában.”
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MESE: gyermekeknek felolvasásra, felnőtteknek megfontolásra…

CLAUDE STEINER: MELEG BOLYHOS MESE

Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer régen két nagyon boldog ember, úgy hívták Őket, hogy Tamás és
Margit. Volt nekik két gyermekük, Jancsi és Juli.
Hogy megértsétek milyen boldogok voltak, tudnotok kell, milyen is volt az élet akkoriban.
Tudjátok azokban az időkben mindenki kapott születésekor egy puha Bolyhos Zacskót. Ahányszor az ember belenyúlt ebbe
a zacskóba, ki tudott onnan venni egy Meleg Bolyhost.
A Meleg Bolyhosokra nagyon nagy szükség volt, mert ha valaki ilyen Meleg Bolyhost kapott, azon elömlött a melegség és a
puhaság.
Azokra az emberekre, akik nem jutottak rendszeresen Meleg Bolyhoshoz, az a veszély leselkedett, hogy hátfájósok
lesznek, ettől összetöpörödnek és meghalnak.
Azokban az időkben nagyon könnyű volt Meleg Bolyhosokat kapni. Akárhányszor az ember úgy érezte, odamehetett a
másikhoz, és azt mondhatta: Szeretnék egy Meleg Bolyhost! Akkor csak benyúltál a zacskódba, és kihúztál egy Meleg Bolyhost,
akkorát, amely egy kislány markában is elfér. Ahogy a Bolyhos meglátta a napvilágot, mosolyogni kezdett és nagy bozontos
Meleg Bolyhossá növekedett.

Akkor aztán rátetted az illető vállára, fejére vagy ölébe, és az belesimult, ráolvadt a bőrére, és az egész testében jó
érzéssel töltötte el.
Az emberek mindig kérték egymástól a Meleg Bolyhosokat, és mivel mindig szabadon hozzájutottak, nem okozott gondot
eleget kapni belőlük.
Mindig tele volt velük a környék, és emiatt mindenki többnyire boldog volt és meleget és lágyságot érzett.
Egyszer egy gonosz Boszorkány járt arra. Dühbe gurult, amiért mindenki olyan boldog volt, hogy senki nem vásárolt nála
szerelmi bájitalt és csodatevő balzsamokat. A Boszorkány nagyon okos volt és egy nagyon gonosz tervet eszelt ki.
Egy szép reggelen odalopódzott Tamáshoz, míg Margit a kislányukkal játszott a fülébe súgta: „Nézd csak, Tamás, látod azt
a sok Bolyhost, amiket Margit ad Julinak? Tudod, ha így folytatja, végül ki fog fogyni belőlük és egy sem marad számodra.”
Tamás meghökkent. „Azt akarod mondani, hogy nem lesz mindannyiszor egy Meleg Bolyhos a zacskóban, ahányszor csak
belenyúlunk?”.- kérdezte a Boszorkánytól. „Nem bizony, egyáltalán nem,” – felelte a boszorkány - „és ha egyszer kifogytál,
akkor annyi. Több már nem lesz.” Ezzel a boszorkány kárörvendő kacajjal elszállt.
Tamás szívére vette a dolgot és elkezdte figyelni, hányszor ad Margit valaki másnak Meleg Bolyhost. Végül nagyon
elkezdett aggódni és ingerült lett, mert nagyon szerette Margit Meleg Bolyhosait, és nem akart lemondani róluk. Azon kezdett
gondolkodni, hogy nem helyes, ha Margit minden Meleg Bolyhosát a gyerekekre meg másokra költi.
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Lovakkal gyógyulni
más megközelítésben
A lovakról köztudott, hogy spirituális állatok,
intelligens, érző lények, akiket háziasítottunk magunknak.
Mára
viszont
(valódi
funkcionalitását
vesztve)
megmaradtak társállatnak, amit igen hatékonyan
alkalmazhatunk az ember mentális és fizikális fejlődése,
gyógyulása érdekében. Ebben a cikkben, picit eltérve a
hagyományos megközelítéstől szeretném szemléltetni
annak jelentőségét, hogy csak abban az esetben lehet valódi terápiáról, gyógyulásról és
fejlődésről beszélni, ha a ló, mint „eszköz” szintén jól érzi magát velünk, nem önző módon,
kényünk-kedvünk szerint kihasználva bánunk velük.
A lovas terápia jelenleg csak az ember fizikai és mentális rehabilitációjával
foglalkozik. Általánosan elmondható, hogy azt a hiányosságot, ami a lovak jólétét, lelki
és testi egészségét is szem előtt tartaná, nem találjuk meg a lovas iskolákban. Pedig ugye
nagyon fontos lenne, hogy a lovak hosszú életűek legyenek? Ugyanakkor még egy fontos
szempont a biztonság. Hogyan lehet elvárni a lótól, hogy mindent megtegyen értünk, ha
mi nem teszünk értük semmit? Vagy ha olyan rejtett fájdalmai vannak, amit még a
szakemberek is ritkán vesznek észre? Miért ne lehetne boldog és kiegyensúlyozott minden
élőlény? Az állatjóléti törvények jelenleg nem terjednek ki ilyen részletességgel az
állatfajok fajspecifikus gondozására.
Ezért mi, akik ebben a holisztikus szemléletben gondolkodunk, elhatároztuk, hogy
mindent megteszünk annak érdekében, hogy méltó körülményeket biztosítsunk a lovak (és
a környezetünkben élő lények) számára. Ehhez arra van szükség, hogy megértsük őket, és
nagyobb figyelmet szenteljünk nekik. A legfontosabb, hogy a lehető legtermészetesebb
közegében tartsuk őket holisztikus szemléletben gondozva, és megfelelő fajspecifikus
etológiai hozzáértéssel nevelve. Így biztonságos társállatot kapunk, aki egészséges,
boldog és hosszú életű lehet. A jelenleg széles körben elfogadott „hagyományos”
szemléleten szeretnénk változtatni. Számunkra fontos, hogy a lovak etológiájához
igazodó bánásmóddal, megfelelő szakértelemmel álljon minden lovat szerető ember az
állatokhoz. Szeretnénk elérni, hogy változzon a szemlélet a lovakhoz állással
kapcsolatban. Szeretnénk, hogy minden ló megbízható társunkká váljon. A terápiás
lehetőségek is csak akkor nyújtanak valódi élményt, ha ebben a megközelítésben
változtatunk hozzáállásunkon.
Ez az irányzat kb. 12 évvel ezelőtt a természetes lókiképzéssel indult
Magyarországon. Jelenleg egyre nagyobb az igény arra is, hogy széles körben ismertté
váljanak azok a módszerek, amikkel jobbá tehetjük a lovak sorsát. Ezzel egyidejűleg
megteremtjük a valódi biztonságot adó és boldog lovaglás alapvető feltételeit is.
Tiszta szívemből kívánom, hogy aki e cikket olvassa, s megérinti belülről, mától
fogva keresse a lovak szívéhez vezető utat!
Szeretettel: Nagy Zsuzsanna és Altináj (a képen)
www.naturalhorsemanship.hupont.hu
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EGO-TRIP
Eltévedtem a Búbánatvölgyben
éjszaka, a Fárikúti utat kerestem,
hogy eljussak a gyönyörű Zen
templomba, ahol a barátnőm él.
Először dühödten káromkodtam,
miért kapcsolta ki a telefonját.
Azt tudtam, hogy előző éjszaka
szinte semmit sem aludt, mert
Debrecent egy nap alatt járta
meg, hogy a kecskéit elhozhassa
magával. Tehát nagyon fáradt
lehetett, de akkor is. Hogy
várhat ENGEM így? Egóm
püffög... És lett volna egy másik
szám is, az apát száma, de azt
nem kaptam meg, így rá voltam
utalva az addigi
útbaigazításokra: előre egyenesen, jobbról két tó, aztán balra egy, azt elhagyom, de
nem megyek a Dédai tó irányába. Bejártam a lehetőség szerinti összes elkerülő utat, de
mind a Dédai tóhoz vezettek. Ekkor este fél tizenegy volt. Aztán visszakanyarodtam, és
megkérdeztem egy horgászt, hogy merre a Fári-kút, s így derült ki, hogy rosszul voltak a
nyilak feltüntetve a táblákon. No, megyek tovább a kis fejlámpámmal, már dühöm
csillapodóba, mire egy körútra tévedek, ami visszavitt megint a háromnegyed órája
elhagyott horgásztóhoz. Kiborultam, kerestem újra a piros jelzésű utat és közben a
lehetőségeket, hogy hálózsák és meleg holmik nélkül, hol aludhatok valami bokorban.
Meglett a bibi: egy piros jelzésnél rossz irányba mentem... No még egy háromnegyed
óra, és már meg is érkeztem a vadszagú bolyongásokkal teli két és fél órás út végéhez a
templomba. Semmi dühöt, haragot nem éreztem már, csak boldogságot, hogy íme az
erdő közepén van meleg zuhany, ágy, meg takaró. Reggel, amikor megláttam a
barátnőmet, aki tárt karokkal fogadott, nem hagytam, hogy megöleljen. Jól
visszahergeltem magam abba az állapotba, amiben akkor voltam, amikor eltévedtem és
bolyongtam. Jól letoltam azért, amiért kikapcsolta a telefonját anélkül, hogy megadta
volna az apát számát. Aztán elgondolkoztam. Minek ez? Megszokásból cselekedtem így,
nem szívből. Semennyire nem haragudtam rá. Kimondottan jólesett az éjszakai gyaloglás.
Az éjszaka hangjai, a vadak mozgása, az illatok, a Hold társasága, a völgyek lankái...
az izmaim, a vázrendszerem, melyek hoznak-visznek ezen a földön, újra jóleső munkában.
Inkább köszönetet érdemelt volna. Ezért megkértem Anát, hogy jöjjön be újra a
konyhába, ahol először találkoztunk, és akkor megöleltem őt újra, nevetve,
szívből, ego-nélkül, boldogan.
Varga Virág írása Leonard: A vándor című festményével
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NAGYI RECEPTJEI – Házi ketchup
Nyár van, ez a befőzések ideje. Amikor recepteket keresgéltem, az volt a szempont, hogy a nyár
folyamán bármikor elérhető terményből legyen, és nagymamáink idejéből származzon. Detti barátnőm
keresztmamája, Marika isteni receptje kívánkozott ide, ezért ezt most közkinccsé teszem.
Az alapadagot írom le, ami kb. 3 közepes üvegnyi ketchupot ad ki.
Hozzávalók:
1 kg befőző-paradicsom, 40 dkg vöröshagyma, 15 dkg cukor, 7 db szegfűszeg, 7 db szegfűbors, 1
evőkanál só, 25 dkg kásás alma, 1 evőkanál őrölt pirospaprika, 1 nagy szál zeller levél. (Chilit is lehet
bele tenni, Marika nem szokott.)

ért a népség, annak keresztbe tesz (vagy keresztre tesz?). Majd száz év múlva
boldoggá avatja, vagy utcát nevez el róla, de kicsit eltértem a tárgytól. Khm.
Szóval. Félgömb alakú szalmabála házat építeni, majd abban élni nagy önismeretet
ad. Az ember el tud merengeni a világon, végig tudja gondolni az életét, a tetteit, mások
reakcióit. Korábban, a faházban élve, Éva már tanulta az önállóságot, a szabadságot, de a
szalmabála ház belső bizonyosságot hozott, hogy „igen, meg tudom csinálni, hogy amikor jól
vagyok, akkor adja meg a teremtő azt, amire szükségem van”.
Évánál többször is vendégeskedvén, engem is átjárt az ott természetesen áramló
energia, a zavaró külső tényezőket teljesen leszigetelő falak csendje, a védettség érzése.
Aki nem hiszi, járjon utána. 
Kátai Piroska

A hozzávalókat pucoljuk meg, daraboljuk fel, tegyük egy nagy fazékba, és 1,5 órán át rotyogtatva
főzzük. Miután megfőtt, passzírozzuk át, vagy botmixerrel törjük össze. Az így kapott léhez adjunk
hozzá egy kávéskanál szalicilt vagy nátrium-benzoátot, valamint 30 ml ecetet, és tegyük vissza forralni.
Ízlés szerint még adhatunk hozzá cukrot, sót. Kevés ideig forraljuk, kb. 5-10 percig, de ha még nem elég
sűrű, akkor tovább, besűrűsödésig, majd forrón el lehet kezdeni a vékony, hosszúkás üvegekbe adagolni.
Lezárás előtt minden adag tetejére rakjunk egy késhegynyi nátrium-benzoátot (saját megjegyzés: nekem
e nélkül is eláll), és rakjuk szárazdunsztba, lassan lehűlni. A harmadik napon, ha kihűlt, feltehetjük a
polcokra. Jó étvágyat hozzá!

A 20 legfontosabb élelmiszer a háztartásomban
Már régóta foglalkoztatott, hogy összeírjam azon élelmiszerek listáját, melyek vitamin- és
tápanyagtartalmukat tekintve lefedik az összes testünknek nélkülözhetetlen elemet. Íme az én
listám. Ha van kedved, oszd meg velünk te is a saját listád!
Nálam első a MÉZ. Ha más nem lenne itthon, szerintem ezen sokáig elélhetnék. Második a
CITROM. Kiváló vértisztító, emésztést segítő, és a takarításhoz is használható vízkőoldó hatása
miatt. Tejtermékek közül a KEFÍRT tartom mindig, gabonafélékből kenyeret inkább télen
eszem, viszont mindig van itthon GABONAPEHELY, amiből leginkább kását főzök OLAJOS
MAGVAKkal jól megszórva. Aszalt gyümölcsök jöhetnek minden mennyiségben, ebből is az
ASZALT SZILVA (Panyoláról természetesen) nagy kedvencem, az OLIVABOGYÓ pedig csak
azért van fent a listámon, mert egyszerűen imádom.  A CÉKLÁT gyerekkoromban utáltam,
most nagyon szeretem, és ALMA is mindig van itthon. A kettő együtt, összereszelve, mézzel
ízesítve mennyei eledel. A burgonyát nálam kiszorította a CSICSÓKA, finomabb is és
egészségesebb is, szerintem. Nyáron a CSERESZNYE és DINNYE a kedvenc, télen a
GESZTENYE nyersen és sülve egyaránt. A KÁPOSZTA nyersen, vagy savanyítottan is kiváló,
a ZÖLDBORSÓ csak nyersen, ott helyben a borsóföldön fogyasztva , a SZŐLŐt ősszel
frissen, télen MAZSOLAként gyakran használom, kiváló tápanyagforrás. Mi maradt még? A
PAPRIKA és PARADICSOM egész nyáron, minden mennyiségben fogy, és a huszadik, de nem
legutolsó a MÁK, aminek tej és olaj formáját is nagy élvezettel kóstoltam.
Húúúú. Azért lenne még mit a listára tenni, de a legfontosabbak már mind itt vannak. 
Kátai Piroska
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Sötét virágok, s tébolyult madárraj bíborvörös éneke a lelkem
Sikítva küzd a hamis prófétával, mert a tiszta szónál nagyobb vágya nincsen.
Mi értelme volna szenvedést színlelni, mikor a szívemben virágok nyílnak?
Álomvilágokba életet lehelni egy erős és szabad szív tud csak.
A Fényt választva társul mindörökre, két szememben tiszta tűz lobogjon
Hogy mint két gyöngyszem, az igazság tükre, halhatatlan szikrákat szórhasson.

Gál Katalin verse Varga Virág illusztrációjával
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1 millió forintból lakható ház
Évát bátorsága és kezdeményezőkészsége miatt sokan csodálják, köztük én is, mert 3
évvel ezelőtt merész lépésre szánta el magát. Szalmabálából építkezett, saját házat, nem is
akármilyet. Félgömb alakút.
A vágya, hogy kevés pénzből, rövid idő alatt, összkomfortos otthont építsen, két
hónap alatt teljesült. Persze, ahogy az már lenni szokott, itt sem minden a terv szerint ment,
fogalmazzunk inkább úgy, hogy semmi sem történt terv szerint. Mivel terv sem volt. Ebből
aztán jöttek a bonyodalmak, sírás és
kacagás, majd nagy felismerések, s
most: fenntartható élet.
November másodikán töltötte
ott első éjszakáját, a földre lerakott
deszkákon, egy ágybetéten. Másnap
olyan kipihenten ébredt, mintha egy
hetet aludt volna. Lám-lám, nem
ilyenhez szokott a kis faházban, amiben
előtte négy évig lakott ugyanezen a
helyen. Milyen csodás egy ilyen kupola
formájú, tágas légterű, akusztikus
helyiségben aludni, elképzelni sem
tudta… Később jött az eszmélés. Hideg
van. Fűteni kell. A meleg nem
gombnyomásra érkezik...
Egy jó baráttól kapott pici, fatüzelésű vaskályhában, a fán kívül minden mást is elégetett,
amire már nem volt szükség. Papírt, gondolatot, ruhákat. Élesen emlékszik arra a földszínű
garbóra, amit egyszer hirtelen gondolattól vezérelten, a fával együtt szintén tűzre dobott.
Nem volt azzal a ruhadarabbal különösebben semmi baja, mégis, ahogy nézte, amint a tűz
gyorsan elemészti, olyan fellélegzős, felszabadulós érzése keletkezett, mintha egy külső, rá
rakódott hagymahéj is elégne, s ő közben belülről tágulna. A tűz mindig valamiféle
megtisztulás, ősi élmény, a pattogás élővé teszi a házat, s még akkor is közösségi élményt
nyújt, ha egyedül vagyunk. Talán őseink jelenléte miatt.
Egészen tavaszig minden este a ropogó tűz bűvöletében, a felülvilágítón keresztül
bekacsintó csillagok és holdvilág fényében aludt és álmodott. Tavasszal a ház körüli tér még
„felvonulási terület”. Eljött a kert rendezésének, a föld egyengetésének, a kavicsos vízelvezetés
befejezésének az ideje.
A nyár újabb felismerést hozott: jobb volt bent, mint kint. Hűvösebb, kellemesebb,
megnyugtatóbb érzés. Azelőtt állandóan kint, kifelé a faházból és az összes előző házból,
lakásból mindig kifelé vágyakozott. De most tudatosult benne, hogy jó bent lenni. Most először.
Az a legjobb, mondja, amikor úgy telik az idő bent, gondolatok nélkül, hogy csak arra
eszmélek, több óra is elszaladt már. Mások ezért az élményért Indiába utaznak, hozzáteszem
gondolatban én, ő a saját házában éli ugyanazt.
A hivatal is reagált, nem sok késéssel… Megjött a „Lebontási határozat”. A félgömb
alakú ház nem ház, ki hallott már ilyet? És különben is, így meg úgy… Éva először megijedt.
Még ez is. Nem elég, hogy a család, rokonok, mind hibbantnak tartották, a szomszédok
furcsán néztek, a járatlan utat járó először mindig csodabogárszámba megy, mert amit nem
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Mi az a suska?
A suska egy olyan pénzhelyettesítő csereeszköz, mely infláció és kamatmentes, s
ahol 1 óra átlagos munkavégzés 60 suskát ér (ettől a cserében résztvevők eltérhetnek).
Léteznek suska piacok, ahol feleslegessé vált holminkat suskáért elcserélhetjük, de lehet
szolgáltatást és egyéb dolgot is árulni. Volt olyan, aki lakást ad ki suskáért vagy olyan is,
aki víztisztító berendezést értékesített suska áron. De gazdát cserélt már bicikli,
fényképezőgép, telefon, saját készítésű ételek és italok is.
A suskás csere-üzlet menetét egy nyomtatható oldalakból álló kis füzetben jegyzi
a két fél, mindketten beírják a saját füzetükbe a bevétel illetve kiadás oldalon a suskaértéket számokkal, és aláírásukkal hitelesítik az ügyletet.
A csere létrejötte mindig a két fél szabad megegyezésén, BIZALMÁN alapszik. A
suska forrása Én vagyok, ha szükségem van rá, megteremtem. Fedezete, pedig a saját
munkám. Nincs központi könyvelés, nincs központi elszámolás. Azért is könnyebb suskában
cserélni, mert nem kötődik hozzá társadalmilag bevésődött „program”, mint például a
pénzhez.
A suska használata közösségteremtő, mert tagságon belül használható, serkenti a
kreativitást, bátorítja új képességek kifejlesztését, bőséget teremt a helyi közösségen
belül, de lehetőséget ad más közösség tagjaival való cserére is. Támogatja a helyi
termelés fellendülését, ösztönzi a személyes kapcsolatokat. Bővebben: www.suska.hu
A suskához hasonló „fizetőeszköz” bárhol megteremthető, Magyarországon már
több létező példa is van rá, mint a soproni „Kékfrankos”, a rábaközi „Tallér”, a pécsi
„Korona”, a debreceni „Fantallér” vagy a balatoni „Korona”.

Bashar a BŐSÉGről
„A bőség az a képességünk, hogy a megfelelő helyen a megfelelő időben a megfelelő dolgot

tegyük, bármi legyen is az. Nem a körülmények számítanak, hanem a belső hozzáállásunk.
A gazdag ember TUDJA, hogy megveheti a vágyott dolgot, s eldönti,
hogy szüksége van-e rá, vagy sem. A szegény ember, azt HISZI, nem veheti meg a vágyott
dolgot, pedig épp a hite akadályozza meg abban, hogy megtehesse.”

Hangulatjavító gyakorlat – Piramis
Amikor jókedvünk van, felhőtlenül boldogok és önfeledtek vagyunk, képzeljünk
magunk elé egy piramist és rakjunk bele jó sokat ebből az energiából, lelkesedésből. El is
készíthetjük ezt piramist kartonból, hogy szem előtt lehessen, amikor szükség van rá.
Amikor rossz a kedvünk, csak vegyük elő ezt a piramist, tegyük magunk elé és
képzeletben nyissuk azt ki, engedjük, hogy kiáramoljon az a sok jókedv, amit korábban
beleraktunk. Képzeljük azt, hogy ez a kellemes energia kifogyhatatlan és teljesen feltölt
bennünket életerővel, lelkesedéssel.
Ismételjük meg a gyakorlatot bármikor, amikor ennek szükségét érezzük.
Villás Bélától szabadon
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KÖNYVAJÁNLÓ
Tihanyi Réka Andrea – Tihanyi István Nimród: Életiskola
A Tihanyi család nekem már évek óta példakép a gyermeknevelés terén. Most megjelent
könyvükben részletesen és humoros hangvételben osztják meg velünk, hogyan lazultak bele az
iskolarendszer elvárásokkal terhes idején gyermekeik oktatásába, s alakítottak ki egy élettel teli
iskolát a saját lakókörnyezetükben.
Both Gábor: Útmutató az Élethez a Föld nevű bolygón
Both Gábor, az emberiseg.hu honlap létrehozója és működtetője. Nemrég megjelent könyve új
lehetőségeket tár fel mind egyéni, mind társadalmi szinten a kereső ember számára. A könyv
részben összefoglalja a Szibériában élő remetenő, Anasztázia tanításait, részben kiegészíti azt saját
gondolataival, megoldásaival, tapasztalataival a jelenre és jövőre vonatkozóan.
Szigeti Ildi: Alta: Tódal
Szigeti Ildi gyermekverses kötete CD melléklettel igazi esztétikai élmény a szemnek, fülnek és a
szívnek. Ennyire szép, színes és igényes kiadványt ritkán látni, már csak azért is, mert Ildi az író, az
illusztrátor, a dalszerző, a CD-n szavaló és éneklő személy egyben. Elsősorban altatás idejére, de
bármilyen napszakra és ajándékba is tökéletes.
Csontos Edina: Párkapcsolati szakácskönyv
Edina szakácskönyve páratlan a maga nemében. Pici könyvecske vicces illusztrációkkal, játékos írói
stílussal, hétköznapi szituációkkal. Edina mesterien fűszerezi a kőkemény, embert próbáló
párkapcsolati nehézségeket humorral, lazasággal és könnyedséggel. Férjével, Németh Atillával
nemrég megjelent közös kötetük: a Sorsfonat.
Baji Béla: Permakultúra és önellátó biogazdálkodás
Baji Béla könyve alapmű annak, aki a „lusta kertész” módszerét szeretné megismerni. A
permakultúra vicces elnevezése azonban nem igazából fedi a valóságot, ez a kertész nem lusta,
inkább tudatosan ügyel a természettel való harmónia fenntartására.
S.T. Mona: ÉG VELED EMBERisÉG – Új élet vár rád
Mona könyve életének egy intenzív szakaszában az éjszakánként hozzá érkező üzenetek
gyűjteménye, melynek tartalma örök. Az üzenetek bizonyosságot hoznak a keresőknek és minden
olvasónak arról, hogy az isteni szeretet létezik, mindig velünk van, soha nem hagyott el, csak
bíznunk kell benne.
Vlagyimir Megre: Anasztázia
„Anasztázia egy ősrégi civilizáció leszármazottja… Teljes harmóniában él a természettel, a
világegyetemmel, ismeri és tudatosan alkalmazza annak kisugárzásait és törvényeit.”
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tápanyagforrás, visszapótlás a föld számára. Mindenből csak annyit szabad elvennünk,
amennyire épp szükségünk van, és nem többet. A körforgás fenntartása a lényeg és nem a
haszonszerzés, vagy meggazdagodás. A természet gondoskodik minden élőlényről, csak
bíznunk kell benne.
A Családi Birtok öröklés útján száll egyik nemzedékről a másikra, ehhez a törvényi hátteret
az országokban alulról jövő kezdeményezésként indítják el az emberek. Oroszországban
2013-ban fogadták el az új földtörvény módosítást, mely alanyi jogon biztosít családok
számára örökölhető, állami tulajdonú földet megművelésre adómentesen, beépítési
lehetőséggel, elidegenítési tilalommal. Az új regula, mely jogilag is lehetővé teszi Anasztázia
álmának megvalósulását… Vajon van-e erre igény itthon, Magyarországon?
(Az illusztráció a Space of Love magazin internetes oldaláról származik, Juri és Irina képe)

Permakultúra a nagy fordulat idején
Egy olyan világban élünk, amilyet még sosem látott a Föld. A fantasztikus technológiai fejlődéssel és
elvárosiasodással párhozamosan éhínségek, társadalmi hanyatlás, gazdasági válság, erőforrások kimerülése, fajok
pusztulása és klímaváltozás lassan, fokozatosan gyűrűznek be egy globális katasztrófává. Az ember fittyet hányva a
természeti önvalójára taszítja nem csak önmagát, de maga körül minden létezőt a pusztulás felé. Sokunk nem meri
elhinni, hogy ez valós veszély. A csillogás iránti vágy, a meg nem kérdőjelezett status quo elvakít. Néha fel-felröppen
egy vészjósló fuvallat, de könnyű elhessegetni, mondván: egy fecske nem csinál nyarat. Mit tehetnék én? Hisz olyan
kicsi vagyok.
Sokat, mert sokan vagyunk. Valóban kicsik, de sok kicsi sokra megy. Egyre többen mernek tisztán látni,
tisztán érzékelni és a változás útjára lépni. Világszerte milliók ébredeznek és válnak aktív részeseivé az életet fenntartó
társadalom kialakításának. Ez a nagy fordulat. A tudatosságunk és felelősségérzetünk egy olyan szintje, ami cselekvésre
késztet.
Mit mondasz majd az unokádnak, amikor megkérdezi, TE mit tettél, amikor már tudtad, hogy baj van? Én
sokáig nem tudtam. Környezetmérnökként éltem látszat környezettudatos életemet. Az iskola képessé tett arra, hogy
beszálljak abba az ipari gépezetbe, ami valós megoldások helyett sebtapaszokkal borítja be a problémákat. Dolgoztam
Magyarországon, Amerikában, multi cégeknél és hivatalokban. Végül a tudományba fektettem végső reményem, és egy
amerikai egyetemen kerestem megoldásokat a hatalmas mennyiségű ipari csirketrágya okozta mérhetetlen
környezetszennyezésre. Rá kellett döbbennem, hogy itt is csak addig nyújtózhatok, ameddig az ipar csilingelő krajcárjai
engedik. Nem véletlen hát, hogy a permakultúrával való találkozás hatalmas hatással volt rám.
Végre valami, ami valós megoldásokat keres! Valami, ami a problémákat a gyökereinél hivatott orvosolni.
Egy bárki számára elérhető és érthető tervezési módszer, ami rendszerben gondolkodik és felismeri azt, hogy minden
mindennel összefügg. Etikus. Igen, a permakultúrában mindennek az alapja az etika; a föld védelme, az emberek
védelme és a felesleg visszaforgatása a rendszerbe, az a három dolog, ami minden ténykedésünk alapja. Segítségével
nem csak az élelmünket tudjuk szelíden előteremteni, vagy természetbarát fedelet építeni fejünk fölé, de utat mutat
egy kreatív közösségekből álló, egészséges társadalom létrehozásához is.
A permakultúra segítségével a nagy fordulat cselekvő részesévé válhattam, megtapasztaltam a természettel
való összhang nyújtotta harmóniát, és felfedeztem, hogy a boldogságot nem kívül, hanem belül kell keresnem.

Baranyai Vitália,

Környezetmérnök, talajtudós, permakultúra tervező
www.permaforum.hu/blog/ecovitka
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CSALÁDI BIRTOK
Egyre többekben éled a vágy, hogy saját kertjük, birtokuk, Szeretet Terük legyen, ahol a
gyermekek szabadon szaladgálhatnak, a felnőttek kertészkedhetnek és berendezhetik a teret
saját igényeik és vágyaik szerint növényekkel, állatokkal. Az alábbiakban összefoglaltam
Anasztázia, a Zengő Cédrusok könyvsorozatban leírt javaslatát az egyhektáros birtok
létrehozására.
Egy hektár földterület, legyen az bármilyen minőségű, elegendő egy család részére, hogy
élelmiszert, munkát és életteret nyújtson az ott élők számára. Ez a terület szellemi szinten is
segíti az ott élőket, mivel természetes módon odavonzza az ősök segítő erejét és évszázados
tudását.
Az egyhektáros Családi Birtokok több más hasonló telkekkel együtt egy helyen, új közösséget
alkotva jöhetnek létre a már létező településekkel együttműködésben. A Birtokok között 2-3
méter széles ösvényt kell hagyni, amelyet bárki használhat. Minden Birtok élő sövény által
határolt, amely lehet fák és sűrű növésű bokrok egyvelege. A málna, vagy csipkebokor
például tökéletesen alkalmas erre a feladatra, mert áthatolhatatlan kerítést alkot egy pár év
elteltével és a bokor termése is felhasználható. Csak képzeljük el, hogy a kerítésünk előbb
virággal, csodás illatokkal kápráztat, majd élelmet is ad nekünk folyamatosan, önmagát évről
évre megújítva.
A Birtok kétharmada erdő (lehet vegyesen erdei és gyümölcstermő fákból álló) a friss levegő
és a szükséges téli tüzelő biztosítása érdekében, a maradék egyharmadon áll a ház, a
konyhakert és a házhoz közeli tó. A tó és az erdő sajátos mikroklímát hoz létre a területen,
mely kedvezően befolyásolja a csapadékszükségletet is (pl. a reggeli harmat eső helyett), ezt
figyelembe véve kell a különböző melegkedvelő és hidegtűrő növényeket, valamint a házat is
elhelyezni.
A Birtokon összesen körülbelül 300 fajta növény (fák, bokrok, fűszer- és konyhanövények),
amelyek elsősorban őshonos, tájjellegű fajták. A Birtok kialakításához jó pár év szükséges, de
bárki, aki kedvet érez, elkezdheti bármikor, hiszen ezt csak elindítani kell, aztán már
önműködően létrehozza a termésekben bővelkedő "Paradicsomot". A termés elsősorban a
családot látja el vegyszermentes élelmiszerrel, de a felesleget a környező településeken,
városokban is lehet értékesíteni, ezáltal helyi termékkel ellátni a földet nem művelő
embereket.
Fontos még a Birtokon elhelyezni egy
kaptár
méhet
a
saját
méz
előállításához, azonban a méznek
csak egy kis részét szabad elvenni a
méhektől
a
kényes
egyensúly
fenntartása érdekében.
Más állatok tartása is ajánlott és
megengedett,
de
elsősorban
együttműködés és nem tenyésztés
céljából. Az állatok tejet, tojást adnak,
trágyájuk természetes

Rendezvények
II. Everness Fesztivál, Balatonakarattya, július 2-6.
XX. Nyári élőfalu találkozó, Ópusztaszer, július 4-6.
VIII. Országos Arvisura találkozó, Ózd, július 11-12.
Sun Festival, Bercel, Csobánkapuszta, július 22-27.
Művészetek Völgye, Kapolcs + több helyszín, július 25 – augusztus 3.
Ördögkatlan Fesztivál, Villány és környéke, augusztus 5-9.
9. Határmenti Zenei Fesztivál – Panyolafeszt, Panyola, augusztus 8-9.
Kurultáj, Bugac, augusztus 8-10.
Kaposfest, Kaposvár és környéke, augusztus 13-19.
Rainbow/Szivárvány közösség világtalálkozó, augusztus 25.

GyermekTáborok
„Erdő Ajándéka” élmény-, túlélő-, sport- és zenei táborok egész nyáron, szinte
minden héten. Budapest, Hármashatárhegy, Erdei iskola.
Minden természetet kedvelő, a növények, madarak és erdei vadak életéről többet
megtudni kívánó gyermeknek felszabadító élményt nyújtanak ezek a táborok az
újonnan megnyílt budapesti Erdei Iskolában.
Bővebb információ: Szabó Miklós, 20-954-22-52, erdoajandeka@gmail.com,
www.erdoajandeka.hu, www.facebook.com/erdoajandeka.
Falusi Kalandtábor dél Zalában, Maróc, július 19-25.
Kirándulás az ország egyik legöregebb erdejébe (Vétyem), strandolás, kajakozás
(Kistolmács, Bázakerettye), Arborétum látogatás Budafán, ismerkedés a helyi növényés állatvilággal, kézműveskedés, játékok, tánc.
Jelentkezés és érdeklődés: Madarász Zsuzsa, táborszervező, 30-9318-753,
zsuska.madarasz@gmail.com vagy Lauter Judit, táborvezető, 70-310-2293,
tisztaforras2011@gmail.com.

Honlap, blog ajánló
www.pozitivnap.hu
Egy honlap, ahol csak pozitív, lélekemelő hírek vannak.
almameter.wordpress.com
Természetesen kreatív. Otthonoktatás témakörben élő, gyakorlati tapasztalatok.
www.anasztazia.hu
„Azok számára létezem, akik számára létezem.” Anasztázia
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Jobb agyféltekés angol
Agyunk bal és jobb féltekéje
alapvetően
összehangoltan
működik,
azonban stressz hatására - kineziológiai
kísérletek kimutatták - ez az együttműködés
jelentősen csökken, vagy akár meg is szűnik.
Mivel döntően bal agyféltekénket használjuk
a tanulásban, ezért a Jobb agyféltekés angol
óráimat úgy állítottam össze, hogy az
intuitív,
elsősorban
a
képzeletet
megmozgató gyakorlatoké legyen a
főszerep, melyhez érdekes hanganyagokat,
szokatlan képeket és ábrákat, elképzelt
szituációkat használok.
A Jobb agyféltekés angol oktatás
feltételezi, hogy a tudás már bennünk van!!!! Csak nézzünk körül, és látjuk, hogy az angol ott
van a hétköznapjainkban: az üzletek felirataiban, a kommunikációs eszközeink használata
során, a tévében, a mozikban, a zeneszámokban, az élelmiszerek címkéin, és sorolhatnám még.
A Jobb agyféltekés órákon visszatérünk a természetes tanuláshoz: képekben
gondolkodunk, javul a memóriánk, használjuk saját kreativitásunkat, fáradás helyett frissülünk.
Tágul az érzékelésünk azáltal, hogy az egységre koncentrálunk és megkeressük a részek helyét
az egészben. A módszer sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk, csak ráhangolódást kíván.

Felhívás
Mivel ez a magazin egy új kezdeményezés, és ez az első, a próbaszám, a visszajelzéseteket
kérem azzal kapcsolatban, mit olvasnátok benne a legszívesebben a jövőben, illetve ti mivel
tudnátok színesíteni. Egyelőre csak papírformában, saját költségvetésből, Word
programban állítottam össze a cikkeket néhány lelkes barátom közreműködésével,
de kiadványszerkesztésben, színes nyomtatásban, vagy egyéb, a magazin
színvonalát emelő, támogató jellegű felajánlást, ötletet szívesen fogadok.

Szeretet Tere
1. szám

2014. Nyár

„Ne gondolkozz, álmodozz!
Mert mi valóság, mind álomból jön létre.”

Az olvasóhoz
Ez a magazin egy felkérés és egy belső igény találkozásából született a
sokszínűség jegyében. Minden ember létre tud hozni maga körül egy kis „szigetet”, a
Szeretet Terét, akár otthon, a munkahelyén vagy közösségi területeken,
intézményekben. Egy olyan helyet, ahová bárki, ha belép, kellemes érzések, jó
hangulat fogadja, s szívesen elidőzik, mert szeretet veszi körül.
A magazin nevét és mottóját a Zengő Cédrusok könyvsorozatból ismert
Anasztázia tanításai inspirálták, tartalmát pedig olyan hazai alternatív
kezdeményezések bemutatkozásai adják, melyek bátorítják az útkeresőt, hogy
merjenek váltani, változtatni, hogy az élet számos megoldást kíván nehéz
helyzetekben és az emberi találékonyság határtalan. Mindenki ott és abban hozza létre
saját Szeretet Terét, amihez ért, ami a szíve vágya, amit a legszívesebben csinálna.
Még az is lehetne mottónk, hogy egyszerűen csak LÉGY ÖNMAGAD!
Remélem ez a magazin hasznos olvasnivalót jelent majd mindenkinek. 
Kátai Piroska, szerkesztő

Anasztázia kérése az volt, hogy fogjuk össze a magyarországi olvasókat és legyenek klubszerű
találkozók régiónként, megyénként, ahol beszélgetni lehet a tanításairól, vagy a magazinban
közlésre került tartalmakról. Sokan igénylik ezt, mert nincs kivel megosztaniuk gondolataikat.
Aki kedvet érez egy ilyen klub szervezéséhez, kérem, kezdje el a környezetében, ahol él, már
ezzel is sokat tesz embertársaiért és önmagáért. Köszönöm: Kátai Piroska
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