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TUDATOS JELENLÉT

Relaxációs és boldogságtechnikák 65 felett

SKYPE, VIBER
ÉS A TÖBBIEK

Hogyan beszélgessünk
a neten?

KONFLIKTUSOK NÉLKÜL
KÖNNYEBB

Kommunikációs módszerek a családban

Egyszeri díjas megtakarítási lehetőséget
nyújtó életbiztosítások a Postán!
Már 300 000 Ft-tól!

Előre garantált hozamot biztosító megtakarítási
lehetőséget keres, alacsony kockázattal?
Életbiztosítási védelemre is vágyik?
Öröklésiilleték-mentes befektetési formát keres?
Egyszeri díjas befektetéssel egybekötött életbiztosításaink
már 300 000 Ft-tól megköthetők, felső értékhatár nélkül.

Az elérhető gondoskodás

OTTHON, BIZTONSÁGBAN
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ok tekintetben próbára tett minket az
elmúlt néhány hónap, megszokott világunk a feje tetejére állt. A kényszerű
bezártság és távolságtartás leginkább az
érettebb korosztály tagjait érintette, ami
különösen az egyedül élőknek okozhatott
nehézségeket.
De ez a rendkívüli helyzet alkalmas volt
arra is, hogy felnyissa a szemünket, és megtanuljunk értékelni olyan dolgokat, amelyeket korábban talán nem a súlyuknak megfelelően kezeltünk.
Például bebizonyosodott, hogy egy-egy
emberi szó, segítő gesztus valóban értékesebb ezer más dolognál. Kiderült, hogy
sokan vannak, akik akár kérés nélkül is segítenek, ha pedig elmondjuk, mire van szükségünk, biztosan lesz megoldás.
Az is egyértelművé vált, hogy ha eddig
nem tettük, érdemes megismerkedni az új
technológiákkal. Nem csak azért, mert az
internet, az okostelefonok segítségével láthatjuk, hallhatjuk a szeretteinket, a barátainkat akkor is, ha fizikailag nincsenek mellettünk. Megtapasztalhatjuk azt is, hogy a

világhálón számos tennivaló elintézhető a
csekkbefizetéstől a vásárlásig, az időpontfoglalástól a tanulásig – mindez a tudás
akkor is jól jön majd, amikor életünk visszatér a régi kerékvágásba, hiszen időt, energiát spórolhatunk így.
Reméljük, hogy előbb-utóbb ismét
elkezdhetünk találkozókat, programokat
szervezni, persze fokozott óvatossággal,
az ajánlott óvintézkedések betartásával.
De az sem baj, ha egy ideig inkább még az
otthonunk, a kertünk csinosításának szenteljük az időnket, vagy éppen az ezen időszak alatt elsajátított új hobbinak. Érdemes
megfontolni a csatlakozást egy szimpatikus
nyugdíjas-egyesülethez, esetleg azt, hogy
mi magunk szervezzünk klubbá egy baráti
közösséget.
A magazin nyári számának cikkeivel
abban szeretnénk segíteni a Posta Biztosítóval, hogy mindenki biztonságban, tartalmasan, testi-lelki egészségét megőrizve
tölthesse el ezt az átmeneti időszakot. Kellemes lapozgatást kívánok!

Gundel Takács Gábor
A LEGSZEBB ÉVEK NYUG ALMÁÉRT!
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MINDIG
KELL
EGY
BARÁT...
Új barátságok, akár új szerelmek, de új élmények mindenképpen
várnak azokra, akik az aktív munkával töltött évek lezárása után úgy
döntenek, csatlakoznak egy korukbelieket tömörítő klubhoz, egyesülethez.
Dr. Hegyesiné Orsós Éva, aki sok éve vezeti a Nyugdíjas Klubok és
Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetségét, úgy látja, tízezreket
tömörítő klubjaik népszerűsége nem véletlen.
Tapasztalataid szerint mennyire változik
meg itthon az emberek élete, miután ab
bahagyják az aktív munkát?
Bár ma már egyre kevésbé jellemző, hogy
valaki egy életen át egyetlen munkahelyen
dolgozik, és így a nyugdíjba vonuláskor
szinte a második családjával szakad meg a
napi kapcsolat, azért ez még mindig fontos
fordulópont. Aki megkeresi a lehetőséget,
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hogy például részmunkaidőben, tanácsadóként vagy önkéntesként kamatoztassa a
tudását, a tapasztalatait, aki magabiztosan
használja az internetet kapcsolattartásra
és egyébként is társaságkedvelő, annak jó
eséllyel nem okoz törést az új helyzet. De
vannak, akik nem ilyenek, őket veszélyeztetheti az egyedüllét, az elmagányosodás.

Milyen előnyei lehetnek egy nyugdíjas
klubnak?
Sok olyan tevékenység van, amit szívesebben végzünk együtt, legyen szó a sportról
vagy a sakkozásról, ezekhez könnyebb egy
klub tagjaként társakat találni. Aki például kisebb településen él, a segítségünkkel
találhat útitársakat, és biztonságosabban,
egyszerűbben juthat el olyan helyekre, ahová egyedül nem biztos, hogy elindulna, legyen szó egynapos kirándulásról a fővárosba vagy akár hosszabb utakról. És persze új
barátokra találhat, akikre mindig számíthat.
Milyen típusú programok a legnépsze
rűbbek?
Mindig túljelentkezés van például a 3-4
napos, szállodákban szervezett művészeti
fesztiváljainkon, ahol a pihenést összekötjük a művészeti csoportok bemutatkozásával. Sokan érdeklődnek a különböző tanfolyamaink iránt, hiszen kevés helyen lehet
érettebb fejjel megszerezni például a mai
élethez szükséges informatikai ismereteket,
legyen szó az online vásárlásról vagy a digitális háztartási gépek működtetéséről.

Annak is rendkívül örülök, amikor azt látom, hogy az elmúlt hónapok kényszerű bezártsága még közelebb hozta egymáshoz a
tagjainkat. Az egyik klubban például „telefonláncot” szerveztek: beosztották, hogy
ki kit hív fel hetente egyszer, így senki nem
marad jó szó, beszélgetőtárs nélkül. Mások
maszkot varrnak, és akad, aki kis videóklipeket készít, így tanít örömtáncot a többieknek a személyes óra helyett most online.
Most ugyan sok rendezvényünk elmaradt, de bebizonyosodott, hogy rendkívül
fontos a tevékenységünk. Amint lehet, még
nagyobb lelkesedéssel látunk neki a munkának!

Milyen visszajelzések érkeznek a tagok
tól? Mi ad erőt, energiát egy ekkora szer
vezet vezetéséhez, az önkénteseknek a
munkához?
Gyakran előfordul, hogy tagjaink, akik korábban elvesztették a házastársukat, a mi
rendezvényeinken találnak valakit, akivel
megoszthatják az életüket. Amikor mosolyogva, hálásan annyit mondanak, „Évike,
köszönjük, hogy összehoztál minket!”, az
felejthetetlen élmény. De az is, ha valaki
annyit mond, hogy a segítségünkkel néhány
napra megfeledkezhetett a gondjairól.
A LEGSZEBB ÉVEK NYUG ALMÁÉRT!
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SKYPE, VIBER
ÉS TÁRSAIK

HOGYAN
BESZÉLGESSÜNK
A NETEN?

Társas lények vagyunk, akkor is
szükségünk van a barátainkra,
családtagjainkra, ha fizikailag
nem tudunk találkozni a távolság,
betegség vagy épp egy járvány
miatt. A virtuális videóbeszélgetések
ugyan nem nyújtják ugyanazt az
élményt, mint egy valódi találkozás,
de jó érzés legalább így látni,
hallani szeretteinket. Ebben ma
már számos internetes eszköz áll
rendelkezésünkre.
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zámos olyan fordulatot hozhat az
élet, amelynek következtében mes�szire kerülünk azoktól, akiket szeretünk: a gyermekünket más városba szólíthatja egy munkalehetőség, unokánk egy
időre külföldön folytatja tanulmányait,
vagy – mint az utóbbi hónapokban – egy
világméretű járvány teremt példátlan
helyzetet, és vág el bennünket családtagjainktól és barátainktól, illetve a kapcsolattartás megszokott formáitól.
A rohamos technológiai fejlődésnek
köszönhetően azonban nincs az a sok
száz vagy éppen ezer kilométer, amely ne
volna könnyűszerrel áthidalható. Igaz, a
személyes együttlétek meghittségét nem

pótolhatják ezek az online kommunikációs
megoldások, mégis fontos szerepük van a
kapcsolattartásban, segítségükkel nem
csupán szeretteink hangját hallhatjuk, de
egymásra mosolyoghatunk, megnézhetjük, mennyit nőtt az unokánk, sőt akár
főzhetünk is közösen. Ráadásul – meglévő
internet-előfizetésünkön felüli – pluszköltség nélkül, korlátlanul folytathatjuk ezeket
a beszélgetéseket.
Az online kommunikációs alkalmazások egyik éllovasa az ingyenesen letölthető Skype, amely immár több mint 15 éve
segíti a kapcsolattartást szerte a világon.
A program használata rendkívül egyszerű, bármely életkorban könnyen elsajátítható. Az online beszélgetéshez nincs
másra szükségünk, mint egy számítógépre, tabletre vagy okostelefonra, valamint
internetkapcsolatra. Ha webkameránk is
van (vagy tabletet, laptopot, okostelefont használunk, amelyekben a kamera
alapfelszereltség), akkor nem csupán hallhatjuk, de láthatjuk is beszélgetőpartnerünket. Ráadásul a program segítségével
egyszerre több emberrel is beszélhetünk,
így nincs akadálya egy nagy, ráérős családi beszélgetésnek – még akkor sem, ha
egyik gyermekünk az ország túlsó szegletében, másikuk pedig a világ egy messzi
országban él a családjával.

A Facebook Messenger szintén népszerű eszköze az online kapcsolattartásnak. Nemcsak arra biztosít lehetőséget,
hogy írásban beszélgessünk barátainkkal
és családtagjainkkal, de online videóhívásokat is indíthatunk a segítségével.
A hívásokhoz mókás filterekből is válogathatunk, amelyek átalakítják kinézetünket (például virtuális bajuszt rajzolnak
nekünk), még felejthetetlenebbé téve a
beszélgetést. Csoportokat is alakíthatunk,
így egyszerre több emberrel is kommunikálhatunk.
Ha okostelefonunk van, a kapcsolattartás remek módja lehet a Viber is. Azon
túl, hogy ingyenes üzenetküldő alkalmazás (számtalan remek matricával, emoji
ikonnal, fénykép- és videómegosztási lehetőséggel), díjtalan telefonhívásokat is
indíthatunk vele bármely, a telefonunkban
található számra. Az akár nemzetközi beszélgetéshez nincs szükség másra, mint
hogy mindkét fél letöltse a telefonjára a
Viber applikációját, illetve rendelkezzen
internetkapcsolattal. Természetesen itt is
van lehetőség csoportos csevegésre.
A LEGSZEBB ÉVEK NYUG ALMÁÉRT!
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A NYÁR
ÖRÖMEI
OTTHON

A nyár a teraszon elfogyasztott reggelik, a kerti napfürdők és
a lakásban való kellemes délutáni hűsölés ideje. Bizony felértékelődik
ilyenkor otthonunk kényelme és biztonsága. De a sok örömbe üröm
is vegyülhet, ha nem megyünk elébe a lehetséges károknak, amelyek
igencsak megkeseríthetik ezeket a szép hónapokat.
GONDOK A HÁZ KÖRÜL
Aki olyan szerencsés, hogy kertes házban
él, jól tudja, mennyi munkába és anyagi ráfordításba kerül a szép kert, a veteményes
és akár egy nívós kerti bútor. S azt is, milyen nagy bosszúság, ha ezekben kár keletkezik.
Pedig ezek messze nem a legsúlyosabb
károk, amelyekkel a háztulajdonosok manapság, amióta a globális felmelegedés
miatt mind szélsőségesebbé váló időjárás
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nálunk is érezteti hatását, egyre gyakrabban szembesülnek.
Az egész országban szaporodnak a viharkárok: a kárfelmérőket egyre több betört
nyílászáró, tönkrement tető, a házra vagy a
kocsira dőlő fa és elárasztott otthon fogadja.
Nagy szerencse ilyenkor, ha az embernek van egy megbízható otthonbiztosítása, hiszen az egyre kiterjedtebb károkat
saját erőből nehéz, ha nem épp lehetetlen
helyreállítani.

POSTAÉDESOTTHON: SZEMÉLYRE SZABHATÓ INGATLAN- ÉS INGÓSÁGBIZTOSÍTÁS



KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK

Ezekre és sok más, kifejezetten a társasházi
lakásokra jellemző, lehetséges kárra ugyancsak fedezetet nyújthat a PostaÉdesOtthon
biztosítás az Ön igényei szerint.

A KOCSI, A BRINGA ÉS A JÓ
SZOMSZÉDSÁG VÉDELME

Ha Ön kertes házban él, javasoljuk, hogy
PostaÉdesOtthon személyre szabott ingatlan- és ingóságbiztosítás kötése esetén
a nagy értékű nyári ingatlankárok mellett
igényelje legfontosabb személyes érté
keinek, például kerti bútorainak, gépeinek,
kiskertjének, haszonállatainak védelmét is.

JELLEMZŐ NYÁRI KÁROK
A LAKÁSBAN
Társasházban élni kényelmes és biztonságos. Napjaink vehemens nyári viharai és
jégesői azonban komoly károkat tehetnek
még egy újonnan épült, modern nyílászárókkal felszerelt otthonban is, nem beszélve a régebbi lakótelepi vagy körfolyosós
házak lakásairól.
Amikor ezek a házak épültek, a tervezők még nem számolhattak a ma jellemző
szélsőséges nyári időjárással, utódaik pedig
sokszor elmulasztották azokat a felújításokat, amelyek ellenállóbbá tehették volna
ezeket az otthonokat a nyílászárókárokkal, üvegtörésekkel, vízbetörésekkel vagy
épp az erkély, loggia sérüléseivel szemben.

Nyáron azonban nemcsak a közvetlen lakókörnyezetünkben, hanem az ingóságainkban is komoly sérülések keletkezhetnek
az időjárás vagy épp egy-egy állat kártevése miatt.
S mivel ilyenkor mi magunk is aktívabbak vagyunk, mi is több kárt okozhatunk
például szomszédainknak akaratunkon
kívül is, amiért ugyancsak felelősséggel
tartozunk. Ha a loggia cserepes növényei
közül lezuhan valamelyik, és sérülést okoz
egy autóban, járókelőben vagy az alattunk
lakó értékeiben, ha a kertünk fája rádől a
szomszéd épületre, ha egy betérő állat
megrágja a kocsi alkatrészeit, nagy segítséget jelenthetnek a PostaÉdesOtthon által nyújtott egyes fedezetek, amelyeket mi
magunk választhatunk ki, amikor a biztosítást megkötjük a postán.

NYUGDÍJASOKNAK, TÁRSASHÁZBAN VAGY KERTES HÁZBAN ÉLŐKNEK ÉS KISGAZDÁLKODÓKNAK
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A TITOKZATOS
MOTIVÁCIÓ

HAJTÓERŐ,
AMELY
MOZGÁSBAN
TART
Ma, amikor az élethosszig tartó
tanulás időszakát éljük, nem ritka,
ha érettebb korban fogunk bele
valami újba. Az első hetekben
jellemzően még túlteng bennünk a
tettvágy, ám később megesik, hogy
alábbhagy a lendületünk.
Jó hír, hogy a motiváltság hosszú
távú fenntartása egyáltalán
nem lehetetlen. Sőt, a megfelelő
motivációs bázis felépítésével a
hatékonyság, a kitartás és az
elköteleződés mértéke növelhető.
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otivációink alapos ismeretében
garantáltan fel fogunk tudni állni
a kudarcokból, és sokkal nagyobb
eséllyel találjuk meg azokat a tevékenységeket, amelyek identitásunk részeivé válhatnak. Mert az igazi motiváció nemcsak
mozgásban tart, nemcsak benzin a tankban vagy a jó szél a vitorlánkban, hanem
hajónk stabilitásának alapja, a tőkesúly is.

MINDIG KELL EGY CÉL
Sem a motiváció felkeltése, sem fenntartása nem képzelhető el önmagában, mindig
valaminek az elérésére vagy éppen elkerülésére irányul ugyanis a motivációnk. Tehát, legyen bármilyen kemény is a munka,

ha nem egy konkrét cél felé halad, önmagában csak tevés-vevés marad.
Tony Robbins sikeres vállalkozó, népszerű motivációs szónok és számos nemzetközi bestseller szerzője felismerte azt
a veszélyt, hogy a hétköznapi tennivalók
hosszú listája könnyen elhomályosíthatja ezt a bizonyos célt. Kidolgozta hát az
RPM-szisztémát (Rapid Planning Method),
a gyors tervezés módszerét. Az általa
életmenedzsmentnek, sőt filozófiának
aposztrofált tervezési modell rövid bemutatásakor Robbins az elérni kívánt eredmény világos megfogalmazására, a fókusz
megtartására és a miértek megválaszolására hívja fel a figyelmet: „Ha elég erős a
miérted, rá fogsz jönni a hogyanra!” Azaz,
ha tisztában vagyunk vele, hogy miért szeretnénk valamit elérni, ha célunkat valódi
értelemmel ruháztuk fel, akkor elég erős
lesz az érzelmi kötődésünk, az elköteleződésünk ahhoz, hogy ne adjuk fel, még ha
akadályok állják is az utunkat.

RAGADD MEG A NAPOT,
SZAKAJTSD LE VIRÁGÁT!
Hiába találtuk meg azt a bizonyos elérni
vágyott célt, hiába alakult ki hozzá erős
érzelmi kötődésünk is, még mindig letörheti a motivációnkat a cél távolisága, vagy
elrettenthet a bonyolultsága. Erre lehet
jó megoldás a chunking technika, azaz az
előttünk álló út kisebb, belátható szakaszokra darabolása. Akár úgy, hogy napi fix
időtartamokra bontjuk le a tevékenységet
(mindennap egy órát edzünk), akár úgy,
hogy napi fix kvótákat szabunk meg magunknak (mindennap 100 szót írunk meg a
könyvünkből). Az is működhet, hogy felállítjuk a célhoz vezető részcélok rendszerét,

Még olyan, egymástól távoli területeken
sikeres emberek is kiemelkedően fontos
nak tartják a cél szerepét, mint például
Anselm Grün bencés szerzetes és Arnold
Schwarzenegger testépítőbajnok, film
sztár, egykori amerikai kormányzó.
„Egy cél, amelyet szem előtt tartasz,
összegyűjti az erődet, világosságot és új,
célratörő akaratot ad neked.”
ANSELM GRÜN

„Minden egyes gyakorlat, amit csinálok,
minden ismétlés, minden súlyemelés
közelebb hoz egy lépéssel a célom meg
valósulásához. … Kell, hogy legyen célod,
bármit csinálsz is az életben.”


A R N O L D S C H WA R Z E N E G G E R

az egyes részcélok elérésére pedig konkrét, megvalósítható lépéseket jelölünk ki.
Ha napról napra, lépésről lépésre haladunk,
nem fogunk összeroppanni a súly alatt, és
nap mint nap új motivációt nyerhetünk a
részeredmények nyújtotta sikerélményekből, a célunk felé való határozott haladás
pedig megerősítheti az önbizalmunkat.

A LEGSZEBB ÉVEK NYUG ALMÁÉRT!
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TUDATOS
KOMMUNIKÁCIÓ
A CSALÁDBAN
Önök is megfigyelték már, hogy a családi viszályok legtöbbször nem
tettek, hanem egy-egy rosszul irányzott vagy épp félreértett megjegyzés
nyomán bontakoznak ki, és mérgesítik el a kapcsolatainkat?
Mit rontunk el? Mit tehetnénk másként? Íme néhány jótanács az
asszertív kommunikáció és az ún. Gordon-módszer tárházából...

E

lőbb gondolkodj, aztán beszélj! Számolj előbb tízig! Ugye, milyen nehéz
ezeket a bölcs intelmeket betartani?
A hiba nem bennünk van. Agyunk ugyanis
sokszor szinte automatikusan mondatja ki
velünk a dolgokat, még azelőtt, hogy tudatosan átgondolhatnánk a szavainkat.
Az első és legfontosabb feladatunk, ha
jót akarunk magunknak, a bennünk élő
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ösztönlény kordában tartása. Ezt pedig
gyakorolni kell, például a következő technikák alkalmazásával.

„TE” BESZÉD HELYETT
„ÉN” BESZÉD
Ha bántónak érezzük a másik viselkedését,
soha ne őt minősítsük, hanem indulatok
és általánosítás nélkül mondjuk el neki, ha

valami rosszul érint bennünket. Egy példa: A feleség épp nagytakarítást végez, s
megkéri a férjét, hogy javítsa meg a csöpögő radiátorokat. Mikor végez, látja, hogy
a férje újságot olvas, miközben a lakás
különböző részein szerszámok hevernek
szerteszét...
A rossz megoldás: Elegem van, mindig
ez van, én egész nap takarítok, te meg kényelmesen heverészel, folyton széthagyod
a holmidat, én meg kezdhetem az egészet
elölről...
A jó megoldás: Nagyon elfáradtam a takarításban, és lehangoló érzés a szép tiszta
lakásban ez a sok szerszám. Légy szíves,
tedd el őket, ha már befejezted a szerelést.
Szeretnék egy kicsit gyönyörködni az eredményben...

AZ ÉRTŐ ÉS FIGYELMES
HALLGATÁS TUDOMÁNYA
Sokszor érzi az ember, hogy valamiért
„hisztis” a másik, de az ok sehogy sem derül ki. Ilyenkor érdemes szelíden reflektálni
az elejtett megjegyzéseire, a viselkedésére úgy, hogy csak leírjuk, szinonimákkal
ismételjük meg, amit mond vagy tesz. Így
egy idő után jó eséllyel megnyílik, és végül
maga oldja fel a benne lévő feszültséget.
Egy példa: A kiskamasz unoka a nagyszülőknél nyaral. Épp a szomszéd házaspárhoz mennének vele vendégségbe, de
az unoka sehogy sem akar összekészülni. A nagymama azonban ahelyett, hogy
megszidná, leül mellé, és beszélgetni kezd
vele:
– Látom, nagyon nehezen megy ma neked ez a készülődés...
– Semmi kedvem Ottó bácsiékhoz
menni!

– Attól tartasz, nem fogod magad jól
érzeni ott?
– Nincs ott semmi, és nem is telefonozhatok...
– Úgy érzed, unatkozni fogsz?
– Ja, hallgathatom Ottó bácsi ezerszer
hallott történeteit...
– Sokszor meséli el ugyanazt...
– Igen, a múltkor is elmondta, hogy volt
az, amikor gyerekkorában tíz kilométert
gyalogolt az iskolába... Azért az nem semmi! Kemény legény az öreg! Vajon most is
lesz tűzrakás, mint a múltkor? Na jó, menjünk, veszem a cipőm...
Ez a nagymama, bár nem adott jótanácsot a fiúnak, és nem is szidta meg, mégis
elérte a célját. Ez a fajta empatikus viszonyulás gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt nagyon eredményes tud lenni: érdemes kipróbálni!
A LEGSZEBB ÉVEK NYUG ALMÁÉRT!

13

ELŐRELÁTÓ
GONDOSKODÁS
Az elmúlt hónapokban jelentősen megváltozott az életünk, de ezek a
változások segíthettek abban, hogy átértékeljünk, más szemszögből
lássunk egyes dolgokat. Talán azt is többen végiggondoltuk, hogy
mit hagyunk magunk után, hogy milyen módon szeretnénk majd
búcsút mondani, amikor eljön az ideje. Ebben sokat segíthet egy jól
megválasztott kegyeleti célú biztosítás.
14
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MEGKÖTHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLAT

F

iatalként talán kevésbé fontos számunkra, hogy egyszer majd megtörténő dolgokkal foglalkozzunk, ritkán
gondolunk a távoli jövőre. Az évek előrehaladtával életünk egyik legfontosabb
célja az lesz, hogy minél többet segítsünk
gyerekeinknek, unokáinknak, családtagjainknak, közeli barátainknak, és véletlenül
sem akarunk nehézségeket okozni nekik.
Különösen, ha olyan helyzetbe kerülünk, mint az elmúlt hónapokban, amikor
kiderült, milyen könnyen eltűnhet a biztosnak hitt egzisztencia, mekkora szükség
lehet a vésztartalékokra. Sokaknak az is
nehéz feladatnak bizonyult, hogy saját
magukról gondoskodjanak. Ilyen esetben
egy családtag elvesztése az elháríthatatlan érzelmi terhek mellett olyan anyagi
gondot jelenthet, amely már kezelhetetlennek bizonyul. Ettől pedig mindannyian
szeretnénk megkímélni a hozzánk közel
állókat, mint ahogy az is fontos, hogy
megnyugodhassunk: mindent megtettünk, ami módunkban állt.
Szerencsére van megoldás, hiszen gondoskodhatunk arról, hogy szeretteinknek
ne kelljen anyagi nehézségekkel küzdeniük, ha velünk megtörténik a legrosszabb.

NÉLKÜL IS



A Posta Biztosító szakemberei az elmúlt
másfél évtizedben mindig is arra törekedtek, hogy az életünk valós, mindennapi
problémáinak megoldásában segítsenek.
Néhány éve, az ügyfelekkel folytatott
sok-sok személyes beszélgetés után úgy
tapasztalták, hogy érettebb fejjel sokan
szeretnének gondoskodni arról, hogy a
végső búcsú költségeit majd ne a családtagjaiknak kelljen viselniük, hogy méltó
módon távozhassanak. Ezért alkották meg
a PostaÖrökhagyó névre keresztelt biztosítást, amelynek létjogosultságát és sikerét
bizonyítja, hogy már több mint ötvenezren
választották.
A jól átgondolt szolgáltatás előnye, hogy
már havi pár ezer forintos összeg is elég
ahhoz, hogy akár 1 millió forintig fedezze
a kegyeleti költségeket, amikor szükség
lesz rá. Fontos tudni, hogy a részletekről
bármelyik postán kérhetünk tájékoztatást,
ahogyan készíttethetünk előzetes kalkulációt is, és természetesen meg is köthetjük
a biztosítást. Így megnyugodhatunk, hogy
szeretteinket biztosan megkíméljük azoktól az anyagi gondoktól, amelyek életük
egyik legnehezebb időszakában súlyosan
nehezednének a vállukra.

1 MILLIÓ FT-IG FEDEZHETI A KEGYELETI KÖLTSÉGEKET
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TUDATOS JELENLÉT
GYAKORLATOK A MINDENNAPI

BOLDOGSÁGÉRT

Költők, írók, filozófusok kutatják évezredek óta a tökéletes boldogság
titkát. A válaszok között furcsamód általában nem a pénz, a hatalom,
a szerencse, még csak nem is az egészség szerepel az élen. Kosztolányi
például egyik novellájában egy vonatutat ír le főhőse életének
legboldogabb pillanataként, amikor az illető hosszan, elmerülten nézte,
amint odakinn csendesen szállingózik a hó...

A

fenti jó példa lehetne akár korunk
egyik legsikeresebb „lelki fitnesz”
irányára, a mindfullnessre, azaz a
saját életünkben való tudatos jelenlétet
célzó gyakorlatokra. Ez a lélektani irányzat azt tanítja, hogy sok minden történhet
velünk életünk során, jó és rossz egyaránt,
de mindenképpen energikusabbak és nyugodtabbak leszünk, ha időről időre elmélyülünk saját testünk és környezetünk inge-
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reiben. Ilyen testi-lelki feltöltődést nyújtó
gyakorlatokból adunk most egy kis ízelítőt.
A TUDATOS LÉGZÉS
Lélegezzük be a levegőt az orrunkon keresztül lassan, négyig számolva, majd fújjuk ki szintén lassan a szánkon át. Közben
gondoljunk arra, hogy minden levegővétellel a békét és a nyugalmat szívjuk magunkba.

AZ ÉRZÉKELÉS FEJLESZTÉSE
Ez a gyakorlat kertben, parkban vagy
nyitott ablak mellett ülve is végezhető.
Csukjuk be a szemünket, és figyeljük meg,
milyen hangokat hallunk. Összpontosítsuk figyelmünket az első hangra, amelyet
meghallunk, és igyekezzünk alaposan elmélyedni benne: minek a hangja ez? Milyen
távoli lehet? Ezután keressünk egy másik
hangot, próbáljuk azt is azonosítani. Keressünk további hangokat, és mindegyiket
igyekezzünk a magunk módján felderíteni,
megismerni.
ELMÉLYÜLT SÉTA
Gyaloglás közben tudatosan kövessük testünk érzeteit! Fedezzük fel lábunk, talpunk
érzeteit, izmaink mozgását, a levegő érintését arcunkon, s ezek folyamatos változását a talaj, a környezet hatásaira! Figyeljük
meg, hogyan módosul a levegővételünk,
ha lassabban és ha gyorsabban lépdelünk! Vegyük észre a bennünket körülvevő
hangokat, illatokat is! Ha bármi elterelné a
figyelmünket, álljunk meg egy pillanatra,
vegyünk lassan mély lélegzetet, és így induljunk el újra!

TESTTUDATOSÍTÓ GYAKORLAT
Feküdjünk hanyatt, és figyeljük meg, ahogyan levegővétel közben emelkedik és
ereszkedik a hasunk. Ezután képzeljük el,
hogy a figyelmünk egyfajta fény, amely
bejárja a testünket! Kövessük, amint eljut először a bal lábunk végéig, egészen
a lábujjakig, majd ugyanígy a jobb lábon,
majd a bal és a jobb kéz végéig is. Hagyjunk bőven időt minden testrészen elidőzni, és feltöltődni az érzetekben! Ezután
irányítsuk figyelmünket a vállakhoz, majd
a nyakhoz, hogy ezeket a testrészeket is
átjárhassa a nyugalom! Közben hagyjuk
testünket minden kilégzéssel egyre jobban ellazulni! Vigyük végig figyelmünket
az ajkakon, az orron, a szemeken, a homlokon is, végül hagyjuk arcunkat is alaposan ellazulni!
FRISSÍTŐ ZUHANY GYAKORLAT
Képzeljük el, hogy a ránk zubogó víz
nemcsak a fizikai szennyeződéseket, de
minden rossz érzést, fájdalmat is lemos
rólunk. Kövessük tudatosan ezt a folyamatot, és amikor már végigjárta a víz az
egész testünket az arcunktól a lábujjainkig, élvezzük a zuhanyozás üdítő és energetizáló élményét még pár percig!

A LEGSZEBB ÉVEK NYUG ALMÁÉRT!
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Egy hűs italnál nincs is jobb a
nyári melegben, talán csak az,
ha egy kényelmes nyugágyban
ihatjuk meg, esetleg valahol a
vízparton… Bárhol is legyünk,
a reneszánszát élő limonádé
tökéletes választás, hiszen
annyiféle változatban készíthető,
hogy nem fogjuk megunni.

LIMONÁDÉ, TE ÉDES…
LIMONÁDÉ-ALAPRECEPT
HOZZÁVALÓK: 1 liter víz (nem szénsavas)

5 dkg cukor
ELKÉSZÍTÉS: A citrom levét kifacsarjuk,
ha szeretjük, a húsát is felhasználhatjuk, a
magokat dobjuk ki. A hozzávalókat addig
keverjük, ameddig a cukor fel nem oldódik,
majd a limonádét a kívánt hőmérsékletre
hűtjük. A citrom és a cukor mennyiségét ízlés szerint növelhetjük vagy csökkenthetjük.
Savanykásabb, édesebb vagy kesernyésebb végeredményt kapunk, ha a citrom helyett (mellett) lime-ot, narancsot, mandarint
vagy grépfrútot zúzunk össze, és a cukrot
is kiválthatjuk más édesítőszerrel: más-más
lesz a végeredmény, ha mézet, barna cukrot, esetleg juharszirupot használunk.
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GYÖMBÉRES-KÖRTÉS
HOZZÁVALÓK: 1 adag alap limonádé

friss gyömbér (egy kb. 5 cm-es darab)
1-2 darab lédús, érett körte
ELKÉSZÍTÉS: Lereszeljük a gyömbért, a
levével és a hámozott, pépesre tört vagy
reszelt körtével a limonádéba keverjük.
A körtét lédús almával is helyettesíthetjük.




EPRES-BAZSALIKOMOS
HOZZÁVALÓK: 1 adag alap limonádé

15 dkg érett eper  4-5 levél friss
bazsalikom
ELKÉSZÍTÉS: A megtisztított epret ös�szetörtjük, a bazsalikomleveleket apróra
vágjuk, hozzákeverjük őket a limonádéhoz, és behűtjük. Egészen más lesz a végeredmény, ha a bazsalikom helyett mentát
használunk.
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