
  

TUDATOS BOMBANŐ SZÜLETIK – AZ ÉN TÖRTÉNETEM 

(Nagyhegyesiné Kiss Klára) 

 

2020. október eleje – nagy-nagy dilemma, belevágjak-e a programba… Minek, hiszen már 

annyi videó, program, életmódváltó tanfolyam, könyv áll a rendelkezésemre, hogy két élet is 

kevés lenne végig csinálni…. De csak meg kellene próbálni, hisz annyian dicsérik, meg ez a 

szakértői gárda, meg Ági annyira hiteles….  

Mivel én egy kicsit (nagyon) számmisztikus vagyok, ezért 2020.10.10-én szombaton kezdtem 

neki a 10 hétnek egy 37,4 km-es teljesítménytúrával. Tehát, mint látjátok, nekem a sport 

teljesítmény résszel nem igazán van gondom, a futás, úszás, túrázás, bringázás, tenisz, teke 

(szinte) napi szintem jelen volt az életemben, és időnként a 21+3 napos Pilates flow videókkal 

kezdtem a napjaimat. 

Igazából én nem is a mozgás miatt jelentkeztem erre a programra, mert nekem ezek a táncok, 

meg hogy 15 percnél többet jógázzak, Pilatesezzek, Body Artozzak – na, ezek annyira nem 

mennek.  

De mégis nekikezdtem, kapásból le is nyomtam 45 perc PBD-t, magam is meglepődtem, főleg 

azon, hogy még élveztem is. Ki is tűztem célként a heti fél kiló mínuszt, a heti egy „táncos” 

mozgást, minden reggel Pilates Flow, táplálkozásra való odafigyelést, de aztán beütött a 

„ménkű”… 

Pozitív „ménkű”: lett hirtelen egy kis kölyök, baba vizsla kutyusunk, aki nem hagyott tornázni, 

mindig sétálni kell vele, így a mozgás az esti séták lettek. A friss levegő után pedig jól esik a 

családdal nagyot vacsorázni, beszélgetni – így a smart cél hamar módosításra került: ne hízzak 

(télen úgyis kell a szigetelő réteg, mert állandóan csak fáznék – és ez tényleg így van)! És ez -

majdnem       - sikerült! 



  

 

És az elsőre negatívnak tűnők: 

2020. október 15-én legjobb barátnőmmel közölték a munkahelyén minden előzmény nélkül, 

hogy mivel nem alkalmas feladatai elvégzésére, megfosztják vezetői pozíciójától, és egy olyan 

munkakörbe helyezik szakügyintézőnek, amelyhez sem végzettsége, sem szakmai tapasztalata 

nincs. Persze, hogy összetört ettől a megalázó eljárástól, nagyon nehéz volt tartani benne a 

lelket, hogy ne omoljon össze, biztatni, ne hagyja, hogy nem veszik emberszámba. De sikerült! 

November 10. óta már egy, az eredeti munkakörénél magasabban kvalifikált helyen dolgozik, 

ahol emberileg, szakmailag megbecsülik, szeretettel fogadták új kollégái, és október végén 

óriási boldogság érte: hamarosan NAGYMAMA LESZ! 

2020. október 29-én tájékoztatott a főnököm, ne haragudjak, de én kerültem kijelölésre, hogy 

amennyiben szükséges, áthelyezésre kerülök a Népegészségügyi Osztályra, mert az ott 

dolgozó kollégák a koronavírusos fertőzöttek magas száma miatt már nem bírják a munkát, 

segítségre van szükségük. November 04-én már az új helyen kezdtem, 12 új kollégám, egy 

teljesen új feladatom lett egyik pillanatról a másikra. 

Nem kevés változás és megoldandó feladat így egyszerre, amihez járul még az is, hogy tipikus 

Hal jegyűként hajlamos vagyok egyik pillanatról a másikra, tulajdonképpen minden előzmény 

nélkül melankóliába (depresszióba) süllyedni, és ugyanúgy egy pillanat múlva 

megmagyarázhatatlanul a fellegekben járni, és pörögni (barátnőim szokták mondani, nem 

tudják, mikor is aggódjanak jobban: amikor lent, vagy amikor fent vagyok) 

Azt hiszem, ezt az időszakot nem tudtam volna végig csinálni egy komolyabb mély hullám 

nélkül, ha nincs Ági, a nagyszerű szakértői csapat, ez a szuper közösség… 

És nem, hogy végigcsináltam, de ilyen RENDben még soha nem volt az életem, kijelenthetem, 

hogy BOLDOG vagyok! És ez még csak az út kezdete… Végre tudom, hogy ki és mi a fontos, 

(Én, Család, Barátok, Hála, Hit, Egészség, Szeretet), saját véleményem van a dolgokról, tudom 
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mi a feladatom a világban, és látom a célom megvalósításához vezető utat, melyet nagy 

türelemmel és szeretettel végig fogok járni. Rengeteg értékes emberrel, segítő csoporttal 

ismerkedtem meg ebben a 10 hétben, sok új ismeretre tettem szert. A fantasztikus heti 

szakértők még sok-sok hétre adnak olvasni, tanulni valót.  

A legnagyszerűbb ebben a programban, hogy a TUDATOS szó szerepel benne. Mivel én eddig 

is nyitott voltam az új dolgokra (egészséges táplálkozás, környezetvédelem, pszichológia, 

agykontroll, spiritualitás, stb.), sok mindent hallottam, tudtam is a most megismertekből, de 

valahogy nem állt össze rendszerré, és mivel eddig csak ösztönösen alkalmaztam a jó dolgokat, 

nem voltam igazán hatékony. 

Még sok-sok 10 hétre való tervem van! Holnap, 2020. december 19-én (mivel nekem ma 

éjfélkor jár le a program) – még tudatosabban – kezdem is a következő etapot, mely pont a 

49. születésnapomon ér véget! 

Mi az, ami már beépült ebben a tíz hétben az életembe? 

Elsősorban a HÁLA. Minden napomat HÁLA meditációval kezdem és zárom, reggelente pedig 

a HÁLANAPLÓMBA hosszasan leírom az előző napra vonatkozóan, miért vagyok hálás, illetve 

a tanultaknak megfelelően jelen időben azt is, amit szeretnék elérni – kedves történeteim 

vannak!  

 

 

 

Életem minden konfliktushelyzetében TUDATOSAN alkalmazom, hogy indulatra, agresszióra 

nyugodtan, szeretettel reagáljak – persze, néha azért még előfordul, hogy felemelem a 

hangom, mikor úgy érzem, igazságtalanul bántanak akár engem, akár mást, de az eset után 

HÁLANAPLÓM – nagylányom 

ajándéka, a mandala az Ő 

alkotása       



  

átgondolom, mit kellett volna máshogy tennem, a következő hasonló szituációban már 

TUDATOSabban veszek részt.  

Igyekszem minden ember felé szeretettel fordulni – és működik, rengeteg jó szándékot, 

segítséget, szeretetet, mosolyt kapok ismeretlenektől is.   

DISC teszt! Találtam egy részletes, nagyon jópofa tesztet, azóta – ha már úgyis ezt az időszakot 

éljük – a családomat, barátaimat tesztelem. Ennek segítségével megértettem saját magamat, 

férjemet, néhány nehéz eset barátomat – most már TUDOM, hogy kell velük bánni, megértem, 

hogy mit miért teszek, tesznek, elfogadom őket és önmagamat, tudom, hogy működünk és 

ennek megfelelően egyre TUDATOSABBAN kommunikálok, cselekszem. 

Víz fogyasztás! Nem tudom, az aranymetszett üvegtermékekről hallottatok-e már? Ahogy az 

első szakértői előadást hallgattam, bevillant, hogy nekem van egy ilyen kancsóm, elővettem, 

és azóta csak azt a vizet iszom, ami előzőleg abban strukturálódott. A gyerekeim is, szüleim is 

elkezdték inni az aranymetszett vizet, mindenki jó tapasztalatokról számol be (édesanyám 

szinte egyáltalán nem volt hajlandó vizet inni, most egész sokat iszik naponta és karácsonyra 

aranymetszett bögrét, poharat kért). A gyerekeim jobban teljesítenek a tanulás terén, én úgy 

érzem, a gondolkodásom kitisztult, megingathatatlan, saját véleményem van a dolgokról (én, 

aki eddig úgy voltam, ha valaki elmondta a véleményét, egyet értettem vele, aztán ha egy 

másik személy ugyanarról a tök ellenkezőjét, hát neki is igazat adtam….) 

Smoothie! Ez még csak beépülőben van, de mikor ezzel kezdem a napom, akkor délig csak ezt 

fogyasztom némi olajos maggal, szupertáplálékkal (pl. chia mag, homoktövis por, zöldárpa por, 

stb.), s akkor rengeteg energiám van.  

Táplálkozás terén rövidtávú terv a csíráztatás, a fermentálás – Huszár Ildikó segédmentorom 

révén ismerkedtem meg ezzel a technikával, hála neki ezért is – illetve a február 17-én 

kezdődő böjti időszakban biztos vagyok benne, hogy néhány hét léböjt kúra elvégzésére is 

képes leszek mentálisan, és a Húsvétot már a(z első) SMART célomat jócskán túlteljesítve 

köszöntöm!  

Nagyon nehéz év van mögöttem, mert közigazgatásban, állategészségügy területen dolgozom, 

és március végén a madárinfluenza is kitört, rengeteg idegeskedést, túlórázást vonva maga 

után. Az egyébként jó munkahelyi kollektíva nem bírta el ezt a kettős nyomást, a két vírust, 

morálisan, szakmailag széthullott a társaság. 

Mindezek ellenére nyugodt, kiegyensúlyozott vagyok, férjemmel óriásit, gyermekeimmel, 

családommal a kapcsolatom sokat javult. Néhány barátot (remélem csak átmenetileg) el 

kellett engednem, mert a régi énem tapasztalatai alapján a mostani dolgaimat, változásaimat 

is csak fellángolásnak gondolják, és kérésem ellenére sem hajlandók meghallgatni. Tudom, itt 

nincs helye a szavaknak, majd a tetteim, a kisugárzásom beszélnek. 

Néhány fontos gondolat, mely a tíz hétben sokat lendített az életemen, gondolkodásomon, s 

a jövőmben is elkísér: 

„Vidd le inni a lovat a folyóhoz” 

„Az életnek nincs értelme… Csak gyönyörűsége!” 



  

Huszár Ildikó segédmentrom tanácsa – sok 

egyéb mellett – az éjfél előtti alvás fontossága, 

egészségre, hormonrendszer működésére 

gyakorolt hatása. Azóta legkésőbb 22 órakor 

eldobok mindent, és vonulok aludni! 

„Az apróságokat tekintve csak ússz az árral. 

Alapelvekben viszont sziklaszilárdan állj!” (T. 

Jefferson) 

„A szívben ugyanolyan neuronok, idegsejtek 

vannak, mint az agyban” 

Már csak néhány munkanap, és itt az ünnep! 

Lesz idő pihenésre, sportolásra, olvasásra, 

tanulásra, nagy beszélgetésekre és a 2021 év 

megtervezésére.  

Immár Tudatos Bombanőként, az Ágipilates 

Közösség tagjaként biztos vagyok, hogy 2021 

lesz eddigi életem legjobb éve! 

Hála és köszönet mindenkinek, aki óriási hittel mutatja az utat, a szeretet, az összefogás 

útját, és a maga módján tesz egy jobb, szebb, igazabb, boldogabb, az igazi értékeket hordozó 

életért, jövőért                      

 

 

 


