


anításunk Zamir Cohen rabbi ne-
véhez fűződik.

ktuális hetiszakaszunkban – 
Mózes 5. könyvének első 
hetiszakaszában – többek 

között Mózes tanítómesterünk ha-
láláról is olvasunk.

Mielőtt Mózes elhagyta volna 
ezt a földi világot, felsorolta Izrael 
népének hibáit és bűneit, amelyeket 
a sivatagban elkövettek, mégpedig 
azért, hogy a nép változtasson rajtuk. 
Ezt azonban Mózes nem akármilyen 
módon, nem egyenes bírálat formá-
jában, hanem kizárólag célzások-
kal, utalásokkal tette. „Emlékeztek 
erre és arra a helyre...” – kérdezte, és 
ebből a nép azonnal pontosan tudta, 
hogy milyen bűnről van szó. Nagyon 
fontos üzenete van annak, hogy Mó-
zes nem egyenesen bírálta a népét, és 
ebből nekünk is tanulnunk kell! 

Ha szeretnénk valakit jószándék-
ból, javító célzattal bírálni – akár a fe-
leségünket, a férjünket, a barátunkat, 
a szomszédunkat, a munkatársun-
kat, a munkavállalóinkat vagy bárki 
mást –, nagyon fontos jól megtanul-
nunk, hogyan tehetjük meg ezt he-
lyes módon.

Először is fontos a szavaink ere-
jét lecsökkentenünk, ugyanis a sza-
vak nagyon erősen tudnak ütni. 
Általában, amikor egy-egy szituáci-
óban mérgesek, dühösek vagyunk, 
szinte azonnal felemeljük a hangun-
kat és rögtön meglátszik az arcunkon 
is az idegesség, és bizony ez a harag 
és düh rossz irányba viheti a dol-
got. Ilyenkor mintegy „bombákat”, 
„rakétákat” küldünk a másik ember 

felé azért, hogy ezzel hozzuk tudo-
mására, milyen súlyos cselekedetet 
követett el. A probléma ezzel csak 
az, hogy így nem fogunk célt érni! 
Sőt, éppen ellenkezőleg fog történ-
ni, ugyanis a másik fél ahelyett, hogy 
azt tenné, ami helyes és amit mi is 
szeretnénk, szintén ideges és dühös 
lesz, és azokat a „bombákat” és „ra-
kétákat”, amelyeket mi küldtünk felé, 

azokat még nagyobb erővel fogja ne-
künk visszaküldeni. Akkor hát mit 
tehetünk? Próbáljunk bölcsen gon-
dolkodni és cselekedni!

A tapasztalatok azt mutatják, 
hogyha valaki egy beszélgetés, egy 
vita elején és végén is dicséri a má-
sik embert, és a dicséretek közé 
csomagolja a bírálatát, akkor nagy 
esély van rá, hogy a másik fél azt 
elfogadja és azt teszi majd, ami he-
lyes és amit mi is szeretnénk. És hát 
minden ilyen beszélgetés vagy vita 
előtt meg kell kérdeznünk önma-
gunktól, hogy mi is a valódi célunk, 
mit is akarunk elérni? Csak le akar-
juk győzni a másikat vagy azt szeret-
nénk, hogy a másik fél elfogadja jó-
szándékú bírálatunkat és úgy tegyen, 

ahogy szeretnénk és ahogy az számá-
ra is jó és helyes lesz?

Miért ennyire problémás dolog 
a bírálat? Azért, mert amikor bírál-
nak, akkor rögtön egy negatív ér-
zés támad bennünk és ezt senki sem 
szereti. Éppen ezért, ha először di-
csérünk, ezzel kihúzzuk a bírálat 
méregfogát, és így már teljesen más-
képpen fog viszonyulni a bírálatunk-
hoz is a másik ember.

A tanárok, pedagógusok akkor 
követik el a legnagyobb hibát, amikor 
például egy szülői értekezleten azon-
nal nekiesnek egy szülőnek, hogy ma 
ezt és ezt csinálta a gyermeke. Ez eset-
ben a szülő azonnal védekezni kezd, a 
védekezés pedig nagyon gyorsan tá-
madásba mehet át, még akkor is, ha 
tudja a szülő, hogy a tanárnak iga-
za van. Ha viszont a pedagógus elő-
ször arról beszél, hogy a gyermek mi-
lyen sokat fejlődött, mennyi jót tett, 
milyen jól tanul, stb., de van egy kis 
probléma ezzel és azzal, akkor telje-
sen máshogy fog reagálni erre a szü-
lő és így már együtt fog működni, és 
teljesül, amit a pedagógus el szeretett 
volna érni, ami a célja volt.

Összefoglalva tehát, nagyon fon-
tos, hogy hogyan tálalunk finoman, 
célzásokkal, utalásokkal egy-egy 
prob lémát és a  szendvics-technikát 
elsajátítva,  hogy a bírálat előtt és után 
dicsérünk – vagyis dicséretekbe cso-
magoljuk a bírálatot –, teljesen más, 
sokkal szebb és jobb lesz az életünk!

Kívánok mindenkinek minden 
elképzelhető jót! Shabbat Shalom! 
Gut sábesz!

Czink Moshe (Tomi)

  
 

  
 





anításunk Zamir Cohen rabbi nevéhez fűződik.
neves nagy kabbalista, RáMáK (Rabbi Mose 

Kordoveró, 1522-1570) zc”l azt írta, hogy a 
különböző színek hatással, befolyással van-

nak a lelkünkre. Ha például egy piros szobában tar-
tózkodik valaki, az komoly, erős ha-
tással lesz rá. Ha például ebben a 
szobában minden piros, nemcsak 
a fal és a mennyezet, de a székek, 
az asztalok, a bútorok és min-
den más is, és ezt az embert is 
piros színű ruhákba öltöztetik, és 
így egy órán át abban a szobában tar-
tózkodik, amikor onnan kijön, akkor 
ideges és feszült lesz. Hogy miért? Hi-
szen senki nem beszélt vele a szobában, 
nem volt ott a felesége, a férje, a gyermekei, 
mitől lesz mégis ideges? Attól, hogy a piros szín 
ilyen hatással van a lélekre!

Azt is írta Rámák, hogyha viszont valakinek ala-
csony a vérnyomása, akkor számára előnyös lehet, ha 
piros színt néz, mert a piros szín felviszi, megemeli a 
vérnyomást.

Azt is megírta, hogyha valaki szomorú, akkor na-
gyon hasznos, ha a sárga színre gondol. Az a legjobb, 
ha valaki leül és miután becsukta a szemét, erősen 
gondol a Napra vagy egyszerűen magára a sárga szín-
re, és ettől máris vidámabb lesz.

Azután arról is írt, hogy aki ideges, annak a kék 
színt kell néznie és arra kell nagyon erősen  gondolnia, 

például mintha a tengerparton ülne és nézné az ég-
színkék vizet. Ha ezt teszi, akkor rövid időn belül 
máris sokkal nyugodtabb lesz.

Csodálatos, hogy a Kabbala a teremtésben rejlő 
titkokat megosztotta velünk, és ezen információk va-

lódiságát ma már a különféle modern tudományos 
kutatások eredményei is alátámasztják, bizo-

nyítják.
Nagyon érdekes az is, hogy az utób-

bi időben Izraelben például a kórhá-
zakban a kórtermeket – melye-

ket előzőleg mindig csak fehér 
színűre festettek – elkezdték 
zöld színűre festeni. Miért? 

Mert a kutatások bebizonyították, 
hogy a zöld szín gyógyító hatással 

van nemcsak a testre, de a lélekre is!
Az agyban található a chochmá (= bölcsesség) és a 

biná (= értelem). Az értelemhez a Kabbala szerint a 
zöld szín tartozik. Az értelem az agyban a női részt je-
lenti, a teremtésnek pedig a gyökerét, és a biná, az érte-
lem volt az, ami alapján az egész teremtés elkezdődött.

Rámák azt írta, ha valaki a zöld színt nézi vagy pél-
dául zöld ételeket, zöldségeket eszik, ez visszavezeti az 
ő testét és lelkét a teremtéshez. Azt gondolom, nagyon 
érdekes a színek világa és bízom benne, hogy ez a ta-
nítás sokaknak segíteni fog, aki – ne adj I-ten! – szo-
morú, ideges vagy gyógyulásra van szüksége, és érde-
mes ilyenkor a Kabbala titkainak figyelembevételével 
felhasználni az abban rejlő bölcsességet és tudást!

 
 
 

  

   
 
 


