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élet magazin  • a pozitív emberek lapja

Az amerikai Disney stúdió 1964-ben bemutatott, 
Mary Poppinscímű igen nagy sikerű filmjének 
alapjául P. L. Travers: Csudálatos Mary című köny-
ve szolgált.

„ez a történet az 1900-as évek elején, londonban 
játszódik és egy olyan családról szól, ahol az apuka 
banktisztviselő, az anyuka pedig lelkes szüfrazsett(po-
litikai egyenjogúságért harcoló nő), így komoly elfog-
laltságaik miatt két kis lurkójukra sosincs idejük. a szü-
lői szeretetet és kellő figyelmet pótlandó, az édesanya 
nevelőnők egész sorát alkalmazza, ám egyikük sem 
marad a háznál túl sokáig, mert a kis „bestiák” megke-
serítik az életüket. ekkor érkezik papagájfejes ernyőjé-
vel, a keleti szél hátán a csodálatos mary poppins, aki 
szőnyegtáskájából képes egy egész szobányi beren-
dezést elővarázsolni, aki a lépcsőkorláton felfelé is tud 
csúszni, aki ért az állatok nyelvén, és aki egész lényé-
vel elvarázsolja mindkét gyermeket, valamint bert-et, 
majd szép sorra az egész ház minden lakóját. 

az édesapa kezdeti ellenállása a szigorú nevelési 
elveket sutba vető mary poppins-szal szemben szép 
lassan csendes felismeréssé szelídül, és a történet 
végére a merev angol polgári famíliából igazi, egy-
másra figyelő, egymás társaságát kereső és kedvelő 
család lesz…”

…talán azért vagyok én is itt, hogy egy kis mosolyt, 
egy kis vidámságot hozzak az emberek hétköznapja-
iba, amitől boldogabbak lesznek. bízom benne, hogy 
kis csoportunk is egyre több „pozitív” taggal bővül!

Filozófiám, hogy nevessünk naponta többször, az 
jót tesz a közérzetünknek – ezt higgyék el nekem – és 
még csak mellékhatása sincs, mint a legtöbb gyógy-
szernek. Én nem azt mondom, hogy egész nap vigyo-
rogjunk, fennhangon, gusztustalanul vihorásszunk 
mindenen, csupán arról a bizonyos belső mosolyról 
beszélek, ami kívül nem is látszik, ugyanakkor meleg-
séggel tölti el az embert. Ha ezzel a szemlélettel tekin-
tünk a világra, szerintem még a legnehezebb helyzetek 
is könnyebbnek tűnnek majd és boldogabbak leszünk, 
hiszen annyi ökörség van a körülöttünk lévő világban, 
hogy azon már egyszerűen csak röhögni lehet.

Hiszem és vallom, hogy mindenki képes megtalál-
ni boldogságát itt a Földi életben! itt nem a mulandó 
anyagi értékek felhalmozására gondolok (amit úgysem 
vihetünk el magunkkal, ha menni kell). Sokkal inkább 
a belső értékeinkre, amiről néha nem is tudunk, vagy 
elnyomjuk önmagunkban. az asztrológia segít önma-
gunk megismerésében, feltárja lehetőségeinket és 
korlátainkat is.

Boldog és Szép napot mindenkinek!

Mosolyogni kell komám!

asztrológiai tanácsadás/oktatás
astro58.papa@mail.com  
+3630/751-3777
www.astropapa58.gportal.hu  
http://blog.xfree.hu/myblog

gyarmati Miklós 

Hozzátok azért jöttem én,
Hogy ide hozzam a csodát,
Mitől szelídebb, és szépül a világ.
Akármit hordsz a hátadon,
Ne légy te morc,ne bánd nagyon.

Egy hang elég, és virág hull eléd!

Arra int Mary Poppins, 
mindig mosolyogni kell.
Jaj, ne felejtsük el, 
hogy mosolyogni kell.
Rajta hát, Mary Poppins mondta 
mosolyogni kell!
Szívvel is meg lélekkel…

(Mary Poppins dala)
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