
VALAMI KÉK

                     TÓTH  RÉKA  |  WWW .DRTOTHREKA .HU

Inspirációs kalauz

http://www.thetemplatetribe.com/


TARTALOM

01

02 Mediátor trükkök

05 Kedvenc posztom

07 Álmodozások

nyara

08 Időről időre

09 Nosztalgia

11 Illatemlékek

14 Illatüzenetek

15 Köszönet

Üdvözlet



Szeretettel köszöntelek a "Valami Kék"

Mini-magazinomban.

Réka vagyok, mediációval foglalkozom

és idén nyáron tengerparti vakáció

helyett a blogom "Valami Kék" rovatával

utazom.

A célom, hogy testi-lelki-mentális

megújulásra inspiráljalak azokkal a

dolgokkal, amiket szeretek, vagy amik

nagyon foglalkoztatnak.

Ez a kis kiadvány a saját

szórakoztatásomat is szolgálja, de a

blogon szeretitek a személyes

hangvételű írásaimat, 

így ezek is helyet kapnak.

Üdvözöllek



Mediátor trükk a
kiegyensúlyozott,
boldog élethez
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MEDIÁTOR
TRÜKKÖK

01 | beszélgess saját magaddal,
kérdezd meg hogy érzed
magad, mire van szükséged

Belső párbeszéd

02 | Te hova fókuszálod a belső
látásod?

Belső látás trenírozása

03 | Üres pohárból nem lehet tölteni,
pihenj , kapcsolódj ki, figyelj a
testi, lelki egészségedre

Töltődés

04 | Szeretettel, megértéssel,
elfogadással

Kapcsolódj

05 | Légy kíváncsi a párodra,
magadra, a vliágra és áss
mélyebbre

"Csodakérdés" - Miért?



MEDIÁTOR
TRÜKKÖK

06 | Ne feltételezz, inkább
elfogulatlanul próbálj
megtudni információkat

Kérdezz!

07 | Ne csak a pillanatnyi helyzetet
értékeld, hanem az
alőzményeket és a folyamatot is

Gondolkodj történetben

08 | a kommunikációban is:
"Nem lehet..." helyett
"Úgy döntöttem, hogy..."

Felelősségvállalás

09 | Önts ki mindent az üres papírra

Írd ki magadból

A következő oldalon a kedvenc
trükkömet olvashatod :)

A további trükkök részletesen a
facebookoldalom: drtothreka



Indulás előtt végre láttam a
vadonatúj unokaöcsémet, aki
rettentően aranyos. Aztán lementünk
a Balatonra a szüleimmel és a
kisfiammal, a nyaralóban már ott
voltak a húgomék , két kisgyerekkel
és egy vakációzó kutyával. A kisfiam
sír, hogy haza akar menni, hogy
aztán cserébe vasárnap azon
sírhasson, hogy haza kell menni.
Halvacsora a kertben, aztán fülledt
éjszaka, ide-oda mászkálás.
Nyűgösen induló nap, aztán
feloldódás, unokatesós rohangálás,
szieszta és már jönnek is a rég nem
látott rokonok. 

Folyt. a következő oldalon

„- Jó volt a Balatonon?
- Igen, jó volt”„

- Milyen volt a Balatonon?”
"- Hú, rengeteg minden történt, ezt a
hétvégét minden bizonnyal Gerald
Durrell és Brunella Gasperini saját
szórakoztatásukra rittyentették. 

Miközben a felhőkön lóbálták a
lábukat, egymásra licitáltak hogyan
tudnának egy alsóörsi nyaralóba
minél több gyereket, állatot és
bolondos felnőttet bezsúfolni.

A KEDVENC
POSZTOM 



No akkor mi a tanulság? Két kérdés,
az egyik zárt a másik nyitott. Két
válasz: az egyik zárt, a másik egy
történet.Ha Te a történetre vagy
kíváncsi, érdemes nyitott,
kérdőszavas kérdéseket használni (Ki,
Mi, Kit, Mit, Mivel, Hogyan, Miért, Mi
okból stb.)

Vakmerő nagynéni kajakkal nekivág a viharnak, a
vakációzó kutya mellé még két vendégkutya.

Limoncello a tárgyalóban, grillkolbász sütögetés a
„szélcsendes” helyen, vitorlás árbocokcsilingelése.

Szőke kisfiú, aki az illegális nyalókázás után minden
alkalommal megeszik egy szem olajbogyót. Zöldet.

Fürtös kislány, aki cicáskodva az ujja köré csavar
mindenkit. Az én kisfiam éppen tanulja, milyen az

unokatestvéresdi és nem hajlandó pólót cserélni. 48
órán át. Vihar után másnap Füred, lábon kihordott

infarktusok, hogy mikor esnek kacsaetetés közben a
vízbe. Papa odaadja a mobilját, hátha ugrani kell.

Játszótér, fagyi, vizipisztolyozás, a hátsó ülésen két
kisfiú rajzfilm figura hangon eszmét cserél fennkölt
témákról: lehet-e rágógumizni ebéd előtt és otthon

van-e a mama. Ebéd után szunyókálás, nincs
kedvem összepakolni.Csordultig tele a szívem ezzel

a hétvégével.”
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Nosztalgia
ÁLMODOZÁSOK NYARA



Néha az idő fellebbenti kissé poros fátylát, felkeveri az
emlékezet mélyét. Varázslatos és hétköznapi helyeken

egyaránt.

 Emlékek buknak elő a semmiből, egy móló korhadt
fája, a Balaton nyirkos hűvös, algás illata… Megint

egyszerre vagyok gyerek, aztán az életet kóstolgató
fruska,s immár felnőtt nő és anya

.Az idő fordít még egyet a köpenyén, ezüst csillámok
táncolnak a vízen, s én a vízpárán keresztül látom

magam disztingvált (de nem túlzottan konszolidált)
idős hölgyként.Campari szódát kortyolgatva azon az
emléken mereng, ami éppen most történik… három

éves kisfiú megható kis lábaival rohan a mólóra, hogy
vízre szálljon…

Nekem ez a teljesség, amikor a múlt visszakacsint a
jelenbe és jövő páráját is meglátom a mostban.

Az Idő Kék.
Az Idő Nő.

Asszonyi bölcsességgel és gyermeki lelkesedéssel.

Időről időre
Éld meg a teljességet
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Imádom a nosztalgia keserédes sóvárgását, egyik
kedvenc időtöltésem otthon feltúrni az emlékes

dobozomat, meghatódom, ha a kisfiam az
unokatestvéreim féltve őrzött matchboxait tologatja,

ha megérzem anyukám Venezia parfümjét, nagy 
becsben tartom a nagyanyám gyűrűjét, porcelánját,

menthetetlen vagyok.

A nosztalgia a párkapcsolat terén is kiválóan hadra
fogható. 

 Gondolj vissza, hogyan viselkedtetek egymással a
kapcsolat hajnalán? Milyen apró kedvességeket

tettünk meg? Milyen kis jellemző rituálék voltak? Van-e
valami meghatározó ruha, illat a gardrób mélyén?

Becenév, ami kikopott?
 Közös időtöltés, ami időközben alámerült? Néha
érdemes kiporolni ezeket az emlékeket, és újra

beépíteni a mindennapjainkba. Nekem még van pár
csepp Naomi Campbell Cat de Luxe parfümöm.

(folyt. köv. oldalon)

Nosztalgia - 

a legális múltban élés...
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.A nosztalgia egyébként jó beszélgetésindító is, a közös
emlékek felidézése garantáltan jobb hangulatot

teremt, mint a napi bosszúságok kielemzése. 

Érdemes arra is koncentrálni, hogy miért is éreztük
annyira jól magunkat a kapcsolat kezdetén, mi okozott
örömöt, mi volt az ami megtetszett a párunkban, miért

volt olyan jó az a nyaralás.Nézzünk magunkba is, mi
milyenek voltunk a kapcsolat kezdetén? Mennyi időt

fordítottunk a készülődésre?
 Itt nemcsak a külsőnk kicsinosítására gondolok, bár az
is megér egy misét, hanem, hogy lélekben, érzelmileg

hogyan készültünk egy találkozásra.

 Milyen gondolatok jártak a fejünkben? Képesek
voltunk teljes valónkkal, minden idegszálunkkal

odafigyelni egymásra?Mit gondolsz meg tudod ezt
tenni ma is?

Nosztalgia - 

a legális múltban élés...folyt



Illatemlékek
-utazz az illatok szárnyán



.Ha a gyerekkoromra
gondolok, érzem a régi lakásunk illatát, anyukám

rúzs- és kávéillatát, a
frissen mosott ágynemű illatát, apukám

arcszeszét, a Balaton algás, nyirkos
strandillatát, a napsütötte bőrillatot, a naptej

illatával keveredő Nők Lapja
nyomdaszagát, a húgaim babaillatát. A mai napig

libabőrős leszek, ha felidézem
az első adriai kempingezés illatát, a sátor kissé

régi, állott szagát, átjárta
a hajnali tenger, pínea fenyőkkel keveredett illata.

Na, ha ezt a tengerillatot
lehet üvegbe zárni, akkor azt azonnal kérem

szépen, életem végéig locsolnám
magamra. 

Az illatok mély húrokat
pendítenek a lelkemben:
szinte minden emlékem
felidézésekor érzem az ahhoz
kapcsolódó illatot.



Hiszek az illatok erejében: egy szép,
jelentéssel bíró, harmónikus illat felemel,
megtart, vigaszt nyújt és inspirál...

Kislánykoromtól  fogva bolondultam
a szépségápolási és piperecuccokért,

folyton nyitogattam nagyanyám
púderos dobozát, szagolgattam a

rúzsokat, rendezgettem a bizsukat,
ebből a szenvedélyből családom

nőtagjai által féltve őrzött ajándékba
kapott parfümjei sem maradhattak

ki. 
A 80-as években voltam kisgyerek, a
családunkban és a környezetünkben

is elképzelhetetlen volt, hogy 2-3
darabnál több parfümöt birtokoljon,
nagyanyám szerintem el is ájulna, ha

látná, mára mennyi parfümöt
halmoztam fel. Amikor

vendégségben voltam, ott is
lelkiismeretesen megszaglásztam

mindent, bár tudom, nem túl
udvarias dolog.

Az illatok azóta is kísérnek utamon.
Szeretek előre megfontolt

szándékkal illatemléket gyártani,
mint pl. egy utazás során végig

egyetlen parfümöt használni, így egy
szippantás és lélekben már messze

járok, és visszazárva az üveget
végigsimítok az időutazástól

libabőrös karomon.



Jázmin: mámorító bódító,

fényűző kábulat, az élet

szépségének esszenciája

Rózsa: kecses nőiesség,

törékeny gondoskodás, pompa

és letisztultság

Narancsvirág: üdeség,

pajkosság, makacs életszeretet

Lássuk a három kedvenc illatomat:
jázmin, rózsa, keserűnarancs

Milyen üzenetet hordoznak?



Köszönöm, hogy velem tartottál ezen
az úton, megtiszteltél, hogy
belelapoztál ebbe kis inspirációs
kiadványba.

Ha máskor is szívesen olvasnál tőlem,
vagy inspirálódjál, tedd meg az alábbi
elérhetőségeimen, nagyon fogok
örülni, ha viszontlátjuk egymást!

Ha bármilyen kérdésed, észrevételed,
visszajelzésed van, tedd meg a lenti
elérhetőségeimen, mindig szívesen
olvasom és válaszolok is.

Remélem még találkozunk!

KÖSZÖNET

Tóth Réka

www.drtothreka.hu

tothreka8000@gmail.com


