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Önkéntesnapjaink alatt számos külföldivel találkoz-
tunk, akik ugyanúgy vágtak neki az ismeretlennek, mint 
mi, sok mindent maguk mögött hagyva és lezárva. Töb-
ben közülük azt mesélik, hamar beteltek a látvánnyal: 
tényleg megszámlálhatatlanul sok szebbnél szebb part, 
völgy, domb, folyó, vízesés, madár, fa, virág várt ránk 
Új-Zélandon. És tény, hogy egy idő után szinte befogad-
hatatlanná vagy akár fárasztóvá vált ez a gyönyörű kör-
nyezet. Az ilyesfajta mini krízishelyzetek azonban rávi-
lágítottak utazásunk mélyebb rétegeire. Sokaknak újra 
a meggyökerezés, az alapok keresése, az alkotás válik fő 
céllá pár hét vagy hónap utazás után, úgy, ahogy nekünk 
is. Az otthoni gondolkodásunkhoz képest lényeges kü-
lönbség, hogy itt elkezdtük megízlelni, milyen, amikor 
mi definiáljuk (újra) vagy mi döntjük el, miben aka-
runk részt venni, mire adjuk a voksunkat, hol eresztünk 
gyökeret, milyen emberekkel vesszük magunkat körbe, 
vagy mit eszünk, milyen diétát folytatunk, mennyit al-
szunk, mennyit és mit dolgozunk. Nem tűnt lehetsé-
gesnek, hogy otthon újraértelmezzük azokat az adott-
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ságokat, amelyekbe szépen betagozódtunk az egyetemi 
évek, meg hát az egész életünk alatt. Azért nem, mert 
majdnem mindnyájunk élete egy hatalmas építmény. 
Ezt az építményt sikerek és kudarcok és újrakezdések 
által tartjuk fenn a folyamatos épülés és fejlődés je gyé-
ben. Ilyenebb munkahely, amolyanabb lakás, új barát-
nő, több fizetés, több fekvőtámasz, nagyobb kocsi, és a 
többi, miközben azt látjuk, hogy ritkán és nagyon ne-
hezen kérdezzük meg magunktól, hogy milyen alapon 
is csináljuk mindezt. Pontosabban mi a valódi mozga-
tórugója annak, hogy egy adott időszakban az adott szi-
tuációban és élethelyzetben vagyunk. Észrevettük, hogy 
van egy olyan irányultságunk, ami által néhány körön 
keresztül a magától értetődő körülményekre kenjük a 
jelenlegi állapotunkat (hogy jól, vagy rosszul érezzük-e 
magunkat). Viszont később nem igazán tudjuk elkerül-
ni a sejtést, hogy valójában csak félünk, vagy féltünk a 
változástól. Ezzel kockára tennénk az addig befektetett 
energiáinkat, pénzünket, kapcsolatainkat. Fura, de azt 
gondoljuk, ez az egyik legnagyobb illúzió. Úgy engedtük 
el a dolgainkat, cicástul az albérletünket, a fantasztikus 
munkahelyeinket, a fizetésünket, a jobbnál jobb kollé-
gákat és barátokat, a családot, abban a biztos hitben, 
hogy ha egyszer ezeket meg tudtuk teremteni, akkor 
erre egész egyszerűen képesek vagyunk. Mint amikor 
sütünk egy gyönyörű kenyeret, és attól kezdve fel sem 
merül, hogy ne lennénk képesek bármikor újra elkészí-
teni. Ez hatalmas magabiztossággal, derűvel, hálával és 
szabadságérzettel tölt el. Ezt a megértést ugyanakkor 
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– fontos kiemelnünk – éppen az otthon (a család, a szü-
lők, az iskolák és a tanítók) által kapott gyökerek miatt 
élhetjük át. Magyarországot, az otthonunkat ebben az 
értelemben amolyan intel lek tuá lis hazaként tartjuk szá-
mon. A szakmák, az iskolák, a neveltetés, a szociális ér-
zékenység, de még a szellemi tanok is legtöbbször az ér-
telmünket fejlesztették, legalábbis az értelmünkön, azaz 
intellektusunkon keresztül hatottak a személyiségünk-
re. És látnunk kell, hogy bizonyos fokú intelligencia 
szükséges volt ahhoz, hogy ilyen döntéseket hozzunk, 
s hogy megbecsülve a magyar gyökerünket, itt, Új-Zé-
landon in situ megtapasztaljuk a jobb agyfélteke világát, 
az intuitív, a természeti, a szellemi régiók tanításait is. 
Így hát Új-Zélandot rövidesen szellemi otthonunkként 
kezdtük definiálni.
 Te Moatán rájöttünk arra, hogy nem az utazás, a 
vulkánok és az óceán miatt csináljuk mindezt. Azért 
jöttünk el, hogy tiszta legyen a lap, amire felskiccel-
jük álmaink életét. Több mindent sejtettünk már ott-
hon is abból, mit szeretnénk csinálni, milyen irányba 
szeretnénk mozdulni, de talán túl nagy volt a nyomás, 
a doboz fala, hogy kilássunk belőle, látva, mennyi le-
hetőségünk van továbblépni, és újragondolni az éle-
tünket.
 Nem mondjuk, hogy van kész válaszunk, kikristá-
lyosodott képünk álmaink életére. Ez leginkább olyan 
általunk megalkotott dolgok összessége, amiket egész 
egyszerűen szeretünk csinálni. Amiért lelkesedünk, 
ami segít megőrizni a középpontunkat, ami nyuga-
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lomban tart minket, amivel egyre közelebb kerülünk 
a természethez, a testünk varázslatos tudományához, 
a közösséghez, Istenhez meg az Egységhez.
 Elérkezett az a nap is például – csak hogy egy igen 
magasröptű esettel szemléltessük a gondolatot –, ami-
kor nyitottunk egy új-zélandi bankszámlát. Jó volt 
látni, hogy ez a dolog az első perctől kezdve a mi irá-
nyításunk alatt áll. Nem úgy, mint Magyarországon, 
ahol már tizenöt éves korunk óta saját bankszámlánk 
van, nem is mi akartuk, illetve fel sem merült, hogy 
dönthessünk róla. Sem a bőrszínünkről, sem a vallá-
sunkról, sem a nemzetiségünkről, sem a nevünkről 
nem mi döntöttünk. Na, ezek valóban súlyosabb kér-
dések, mint egy bankszámla, de ezekre még később 
visszatérünk. Belegondoltál már, mi az, ami azért van 
az életedben, mert tiszta szándékkal választottad, és 
a békéhez vezető utadon az segít a legjobban? Nos, a 
bankszámlával kapcsolatban ekkor jutottunk el oda, 
hogy megfontoljuk: igen, az adott élethelyzetben ez az 
ideális forma ahhoz, hogy pl. fizetést kapjunk, vásárol-
junk, utalhassunk. Hát persze, gondolhatnánk; pedig 
nem olyan egyértelmű. Aztán ott ültünk az ügyintéző-
nél, aki egyrészt hármunk felé fordította a képernyőjét, 
hogy mindnyájan mindent lássunk abból, amit csinál, 
másrészt minden lépését tolmácsolta nekünk, ráadásul 
az egész folyószámlánk teljesen ingyen volt. Nincs át-
verés meg kisbetűs rész: nincs számlavezetési díj, kész-
pénzfelvételi díj, tranzakciós jutalék, kártyadíj, éves 
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díj, havi díj, levegőadó meg miegymás: ingyen van.* 
Nyilván más típusú számlákról és betétekről húzzák le 
a profitjukat. 
 Aztán az a szituáció sem volt teljesen egyértelmű, 
amikor Dávid tervezett egy családi házat Te Moata séfjé-
nek és a kis családjának. Simán, pár hét utazgatás után 
gondolhattuk volna, hogy akkor most megszedjük ma-
gunkat az ötezer dolláros havi fizujával valami építész-
irodában, de az akkori életvitelünkkel nem rezonált az 
ötlet. Az egyik fő vágyunk, hogy az életünk változatos 
legyen, sokszínű, kalandos, rendezett, de vad, nyers: 
mint a természet. Ami tele van alkotással, inspirációval, 
emberekkel, közösséggel, utazással, és nem évente egy 
utazás meg három évig egy meló, hanem átfedésben, az 
alkotórészek egymást kiegészítő diverzitásával.
 Ahogy beleereszkedtünk az ismeretlenbe, a bár-
mi megtörténhet életmódba, ahogy megnyugodtunk, 
ahogy a stressz maradék nyomai is kimásztak a rend-
szerünkből, ahogy újra alkotni kezdtünk nyaklánco-
kat, díszeket, étlaplayoutot, virágcsokrokat, könyvet, 
ahogy végre fizikai munkát végezve elkezdtük mű-
velni a földet, gazolni, ültetni, metszeni, locsolni, fát 
vágni, füvet nyírni, vízvezetéket szerelni; ahogy egyre 
több emberrel ismerkedtünk meg, ahogy barátságokat, 
mély kapcsolódásokat éltünk meg; annak is magától 
teremtődött meg a lehetősége, hogy Dávid életteret 

* A bank neve: ANZ. Ld. anz.co.nz



144

tervezzen egy fiatal párnak és a babájuknak. De nem 
pusztán azért, mert ez a végzettsége, és csak ehhez ért, 
és innentől ezt csinálja egy életen át. Nem. Sok min-
dent csináltunk Te Moatán, és volt is időnk csinálni 
őket. A stressz azelőtt mintha csak felőrölte volna az 
időt. Te Moatán ott voltak az elvonulások, a kb. egy-
hetes szünetekkel tűzdelt három-hét napos, kéthetes 
táborok, amikor reggel hat-fél hét magasságában, de 
legkésőbb hétkor elkészítettük a reggelit, a szürke ta-
konnyá érlelődő zabkását. Mint megtudtuk, kiemelke-
dően magas színvonalon készítettük ezt a nemzeti spe-
cialitást. Dávid begyújtotta a központ fatüzelésű meleg 
vizes bojlerét, takarítottunk, aztán adott esetben részt 
vettünk a programokon, vagy kirándultunk egyet Te 
Moata valamelyik erdei ösvényén, aztán míg Dávid úgy 
három órát rajzolt, Kaia egyedi noteszeket készített, 
Dávid rakott a tűzre, majd lementünk az óceánpartra 
estefelé, hetente kétszer megnéztük az e-maileket, és 
persze pihenő, vacsorakészítés, majd Open Mic (péntek 
esténként jamest a Haheihez közeli Hot Waves Café-
ban), naplemente, holdfelkelte, madárcsicsergés. Ké-
pességeink organikusan kezdtek kibontakozni, a saját 
ütemükben, az univerzummal egyre inkább összehan-
golódva. Amikor Dávid nem állt készen rá, nem kel-
lett házat terveznie, csomópontokat rajzolnia; amikor 
másra szántuk az időnket, nem kellett e-maileznünk; 
amikor kertészkedni akartunk, és volt is rá igény, meg-
tehettük, ha viszont esős nap volt, rajzolgathattunk, 
terveket szőhettünk.


