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Minden
varázslat?
Világválság – 2008 utolsó napjaiban is ez a legtöbbször kimondott, leírt szó, a vigaszféleséget pedig ilyen régi bölcsességek hordozzák (?),
mint: A világ megy tovább… Az élet is megy tovább… De az örökmindennapi kérdés marad: hogyan, miként élni az életet?
Einstein szerint: „Csak kétféleképpen élheted az életed. Vagy abban hiszel, a világon semmi sem varázslat. Vagy pedig abban, hogy a világon
minden varázslat.”
A kérdést a felnõtt már eldöntötte, a gyerek választás elõtt áll. Mivel
mindannyian voltunk gyerekek, emlékszünk a választásainkra, elképzeléseinkre. A FORDULÓPONT tíz esztendõn át úgy próbált tenni
valamit (szándékaink és a visszajelzések szerint: sokat!) a gyerekekért, hogy a hajdani gyereket (a mai szülõt, a gyerekekkel foglalkozó
szakembert) szólította meg. A válságban most már egyre inkább meg
szeretnénk szólaltatni magát a gyereket is – gyerekeinket, hiszen
mindannyian voltunk gyerekek, és mindannyiunknak vannak, vagy
lesznek gyerekei, és olykor nagyon kellene tudnunk, mit gondol, mit
érez a holnapi felnõtt most, amikor a válságban a világ természetszerûen: a torzabbik arcát mutatja.
Márpedig a válságban „világra eszmélõ” gyerek (világ)látásának
alakulása a tisztánlátás jövõjét, a jövõnk képét alakítja és árnyalja.
Olvasóink, szerzõink, munkatársaink tudatában vannak, hogy
azoknak a céloknak a kitartó szolgálatára, amelyekért lapunkat egy
évtizeddel ezelõtt útjára indítottuk, manapság nagyobb szükség mutatkozik, mint valaha.
Továbbra is várjuk minden Olvasó véleményét, kezdeményezését,
hiszen a lapot – miként eddig – ezután is együtt alakítjuk. Ennek a
válságos esztendõnek a végén változatlan a régi bölcsességhez való viszonyulás: az élet megy tovább… de nem mindegy, hogyan!
A varázslatokhoz való viszonyulás alaphelyzete pedig azé a kisgye-
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reké, aki a lakás ablakából kinézve minden csodának lát, pedig „csak”
a világ mutatja magát… valamilyennek.
A kisgyerek háta mögött a szobában: televízió. Az is ablak, az is mutat valamit a világból (sõt azt hirdeti, hogy õ maga a világ!)
De a kisgyerek MÉG ránk néz.
Tõlünk vár válaszokat – de segítséget mindenképpen.
Legyünk mi is a szobában!
(Sz. I.)
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