
Szervusztok, Isten hozott Benneteket a virtuális tér nyújtotta  új közösségünkben! 
 
Hosszú - legalábbis mindenképp annak tűnő - idő telt el. Valahogy olyan, mintha egyrészt 
lelassult volna minden, ugyanakkor észrevétlenül siklottunk át a télből szinte a nyárba.  
 
Vannak olyan események, amelyek paradox helyzeteket szülnek. Ez most olyan, rejlik benne 
egyfajta kettőség: merre indulunk - kifelé vagy befelé, hogyan kezeljük: lázadjunk vagy 
elfogadjuk, meglátjuk-e ebben önmagunkat: tükörbe nézünk vagy eltakarjuk a 
szemünket? Mit tanulunk belőle: görgetjük a régi szokásokat vagy 
kialakítunk újakat?  Kérdések garmadája, melyekre meghívott vendégünk, Malchiner Péter 
egyrészt igyekszik majd választ adni - hiszen hivatásához hűen profi kérdező, másrészt - biztos 
vagyok benne -, hogy számtalan kérdés újabb kérdéseket generál majd.  
 
Ahogyan az FB meghívónkban is írtuk, egy új helyzet - jó esetben - új szokásokat szül, és 
igazán szerencsésnek akkor mondhatjuk magunkat, ha ezek az új szokások a magunk és a 
környezetünk számára is pozitívak: fejlődünk, értéket teremtünk, többek leszünk általuk, 
velük. Azaz minden helyzetben indulunk valamerre: ki-ki bukdácsolva, mások rutinos 
magabiztossággal, mások bölcs megfontoltsággal. Jó esetben - ismerve önmagunkat, tudjuk az 
irányt, sőt tapasztalhatjuk már a szelet is, és hogy mit bír el a vitorla. 
 
Hatalmas öröm számomra, hogy Péter elfogadta meghívásunkat, emellett rendkívül hálás 
vagyok a "helyzetnek, a helyzetért", hogy lehetőségünk nyílt új terepen, új eszközökkel, új - 
ám valójában régi és nagyon fontos - témákat körbejárni. És ugye? A helyzet paradoxona: 
profánul fogalmazva egyfelől elvesz, másrészt ad, szentségét nézve pusztít és teremt. Nem - 
vagy legalábbis sokkal ritkábban - találkozunk szemtől-szembe szeretteinkkel, barátainkkal, 
ismerőseinkkel, viszont közel hoz bennünket új emberekkel, új - ámde rendkívül aktuális - 
témákkal, egyszer csak újabb helyzetekben találjuk magunkat. Így van ez ma este is. 
 
Visszatérve az eredeti gondolatmenetre: a helyzetekre, az eseményekre, az életünk történéseire, 
a kihívásokra, a megoldandó feladatokra, a nap mint nap magunkat újradefiniáló 
szerepeinkre. Mert újrafogalmazzuk magunkat. Jó esetben sokszor, önreflexióval, 
kérdésekkel: Ki vagyok én - Nőként? Mi a szerepem - Nőként? Ismerem-e magam - 
Nőként? Változnak-e a szerepeink, ha igen, hogyan? Mert minden helyzet más, 
minden megoldandó feladat egyedi, ám könnyűszerrel mutatunk másra, hibáztatunk másokat a 
kialakult helyzetért.  
 
Mint tudjátok, a Magyar Női Unió Egyesületnek fontos küldetése, hogy minden lehetséges 
helyzetben, a rendelkezésünkre álló eszközzel és az elérhető módszerekkel segítse, támogassa 
a hölgyeket és rajtuk keresztül a családokat. Így van ez most is. Ne árts, ne bánts , istápolj, 
segíts! Örök érvényű igazság. 
 
Malchiner Péter nemzetközileg ismert és elismert üzleti és vezetői életmód-tanácsadó. Ha 
nem is a tökéletes  megoldást, de megfontolandó látásmódot, megközelítési technikát ajánl a 
Nő ezer arca c. kampányunkhoz megannyi szállal kapcsolódó exkluzív előadásában. Hogy 
számunkra meglátásai miért lehetnek hitelesek és példaértékűek?  
Egyszerűen azért, mert az elmúlt évtizedekben EMBEREKET személyesített meg 
(színészként), mert EMBEREKET vezetett (vezérigazgatóként), és mert EMBEREK 
fordulnak hozzá segítségért, támogatásért. Embereket keresett és embereknek segített, 
hogy megtalálják - leginkább MAGUKAT. 
 



Péter befelé visz bennünket, hogy - AZ Ő SZAVAIT IDÉZVE - "meg tudjuk mutatni valódi 
potenciálunkat", a kifelé mutatás helyett a befelé kutatást ajánlja nekünk-nektek 
mindnyájatoknak szeretettel. Elindulunk tehát Péterrel...először valószínűleg, hogy elveszünk, 
majd újra (végre valahára) megtaláljuk MAGUNKBAN, a Nőt. 
 
Kellemes utazást kívánok Mindnyájatoknak! Péter kitűnő "sherpá”-tok lesz, nyugodtan 
rábízhatjátok magatokat! :))) 
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