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Minden jog fenntartva!



Rólam

1974. december 09-én születtem Szentesen.

'95-’98-ig a média világában vettem részt: a Csongrád megyei
Hírlap, a Délvilág és a Szentesi Élet oldalain publikáltam, majd a
Média6 és Orient Rádió híreit szerkesztgettem. Csak hát, valami
hiányzott...

Felszálltam Szentesen az első induló vonatra,  hogy új  életet
kezdjek, új emberekkel találkozzak, új célokat tűzzek ki magam elé.

A  vonat  Szolnokon állt  meg.  '99-ben elköteleztem magam a
gyógypedagógia  iránt.  2009-ben  hivatalosan  is  gyógypedagógus
lettem...

Gyerekként megtapasztaltam, milyen az, ha valaki bánt és nem
hiszik  el…  kamaszként  beleláttam  a  drogos  éjszakák  lila
felhőjébe…  amikor  újságíró  lettem  rájöttem,  hogy  bizonyos
státuszok  magukkal  vonzzák  a  korrupciót…  2008-ban  át/meg
kellett élnem apu halálát, két évvel később pedig azt, hogy a tíz
éves kapcsolatok is be tudnak fejeződni...

2010. szeptember 22-én megismertem valakit, aki újra értelmet



adott  mindennek.  Általa  ismerkedtem  meg  a  Reikivel,  az
Angyalokkal,  a  Kristályokkal,  az  őszinte  érzelmekkel…

De még mindig hiányzott valami...  Ismét irányt váltottam, új
útra léptem, másba kezdtem.

2011.  november  30-án  a  barátnőmmel  repülőre  szálltunk  –
Angliában landoltunk.  Londonból másfél  hónap után Brightonba
költöztünk. Itt megismertünk egy csodálatos embert, aki az üveg
megmunkálásának a mestere és általa betekintést nyerhettünk az
ólomüveg- és mozaikkészítés rejtelmeibe.

 

Egy év után újra itthon.

Szeretném  megtanítani  az  embereknek,  hogyan  lehet
boldogabban  élni.  Át  akarom  adni  azokat  a  tapasztalatokat,
melyekkel én is rendelkezem, megosztani a TITKOT!  Most már
bátran bele merek vágni akár a bizonytalanba is, mert tudom, hogy
nem vagyok egyedül. A sorsom már rég megíródott. Nincs mitől
féljek: az Őrangyalom vigyáz rám, a Társam mellettem áll, szeret,
elfogad  és  támogat  mindenben.  Hiszem,  hogy  az  Angyalok,  a
Kristályok ereje,  a pozitív  energiák velem vannak és segítenek,
hiszen  amit  el  szeretnék  érni,  az  jó  célt  szolgál.  Elég  erőt  és
elszántságot érzek magamban, hogy készen álljak a változ(tat)ásra.
Most már van elég önbizalmam ahhoz, hogy tudjam, képes vagyok
rá.

 



A kötetről

Még  általános  iskolás  voltam,  amikor  megírtam  első
„versemet”,  papírra  vetettem  érzelmeimet,  gondolataimat,
kételyeimet...  Választ  akartam keresni  bizonyos  kérdésekre.

Eleinte fájdalmakon alapuló kreációk születtek, melyeket lelki
vívódásaim hoztak felszínre. Aztán jöttek a gondoltatok a világról,
a társadalmi problémákról.

A  bizonytalanság,  kiúttalanság  tükröződéseképpen  a  valóság
megérttetése  helyett  inkább  hangulatomat,  lelkiállapotomat
fejeztem  ki  kezdetleges  írásaimban.  Ezeket  tartalmazza  ez  a
gyűjtemény.

A jelen már egészen más:  a  dühöt,  kiabálást,  kiúttalanságot
felváltja a csend és a nyugalom. Úgy érzem, megtaláltam az utam
és  most  már  sokkal  higgadtabban,  megfontoltabban,  tisztábban
látok/írok. De ezt a következő kötetben mutatom be.

http://www.opula-poem.com

 



Az illusztrátorról

Sebők Zsolttal Szolnokon ismerkedtem meg tizenvalahány éve.
Együtt dolgoztunk a város speciális általános iskolájában. Mindig
csodáltam,  hogyan  tud  néhány  ceruzavonással  életre  kelteni
mesefigurákat,  vagy  egy  papír  darabkából  elővarázsolni  bármit
(legyen  az  állat,  jármű,  lakásdekoráció),  vagy  vászonra  festve
feltárni gondolatait… így hát nem meglepő, hogy őt kértem fel a
versek  illusztrálására  és  a  borító  megtervezésére.  Amikor  a
munkáit  megkaptam,  csak  ennyit  tudtam  mondani:  megértett!
Ezúton is  köszönet  érte!

Egyébként  számos  kiállítást  tudhat  maga  mögött,  megjelent
már  16  könyve,  több publikációja  és  ő  a  Magyar  Origami  Kör
magazinjának kiadványszerkesztője is.

A NOA origami világkiállításán különdíjat, 1. helyezést, speciális
díjat és japán külügyminiszteri díjat kapott!

http://sebokzsolt.atw.hu/

 



„Nagy  örömmel  fogadtam,  és  megtiszteltetésnek  éreztem,
amikor  a  szerző,


