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Szeretettel üdvözlünk az
A&K Magazin olvasói között!
Novemberi számunkban reméljük, hogy sok
kedvedre való cikket találsz! Ha van valami,
amiről szívesen olvasnál a jövőben, írd meg
nekünk üzenetben erre a címre:
olvaso@ak-akademia.hu
Jó szórakozást kívánunk!
Andris & Kati
A&K Akadémia
A szoftverfejlesztés iránt érdeklődőknek:
ak-akademia.hu
Önismeret fejlesztése és coaching:
ak-coaching.hu
A nyelvtanulás szerelmeseinek:
ak-nyelvtanulas.hu
Tördelés és grafika: Horváth Andrea
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Örömmel értesítünk, hogy elindítottuk a felvételi folyamatot
a 2018 elején induló új csoportunkba az A&K Akadémián!
Olvasd el ajánlatunkat és jelentkezz hozzánk!

Miből áll egy Komplex Java Programozó Képzés az A&K
Akadémián?
- Java programozás oktatás teljesen kezdő szinttől a professzionális
szintig, min. 70% gyakorlattal, baráti légkörben, a Te személyes igényeidhez
igazított tanmenettel!
- Oracle vizsga felkészítés is igényelhető a képzés végén kiegészítő
képzésként, hogy az állásinterjún nemzetközi igazolást tudj felmutatni
tudásodról
- Angol szaknyelvi fejlesztés, kiejtés javítása, szókincs bővítése,
magabiztosságod növelése, hogy ne kelljen aggódnod az állásinterjún
- Szakmai személyiségfejlesztés, vezetői készségfejlesztés, állásinterjú
felkészítés
- Soft skillek fejlesztése: prezentáció, csoportmunka, tárgyalástechnika,
asszertivitás, netikett, stb.
- Csoportos coaching beszélgetések, hogy a csapatmunka
gördülékenyen menjen
- Egyéni coaching beszélgetések a legnagyobb titoktartás mellett az
önbizalmad növeléséért és elakadásaid feloldásáért
- A&K Akadémiai VIP Klub tagság, mellyel közösségünk oszlopos tagja
leszel
- korlátlan hozzáférés a folyamatosan bővülő online oktató
rendszerünkhöz, ahol elméleti anyagokat, feladatsorokat, megoldókulcsot,
magyar és angol nyelvű mp3 anyagokat, és sok érdekességet találsz
- állandó kapcsolattartás a képzési napok között is: mindig kérdezhetsz
tőlünk, gyorsan válaszolunk, zárt csoportunk privát felületén keresztül.
- személyre szabott tanmenet és fejlesztési terv javaslatok, hogy
kihozhasd magadból a maximumot
- business networking események, színvonalas előadások, programok
- karriertervezés, változatos témájú workshopok, Prémium MasterMind
csoport és sok minden más vár Rád!

További részletek és a jelentkezés feltételei a honlapon:
ak-akademia.hu
4

Ha te is angolul tanulsz, akkor keresd a
magazinban a keretes jegyzeteket! A cikkek
tartalmához kapcsolódó angol szószedeteket
és magyarázatokat találsz bennük. Segítségével
könnyedén fejlesztheted a szókincsed.
A magazint angol tudásod tesztelésére is
használhatod. Olvasás után próbáld meg angolul
elmondani, hogy miről szólt a cikk! A szükséges
kifejezéseket a szószedetben megtalálod.
A jelenlegi szám körülbelül középfokú angol
nyelvtudást igényel.
Ha ötleteiddel támogatnád a magazin angol nyelvi
fejlődését, várjuk leveled az alábbi címre:
olvaso@ak-akademia.hu
Jó tanulást kívánunk!
Andris és Kati
Az A&K Akadémia alapítói
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Markos András vagyok, az A&K
Akadémia társalapítója, mérnök
informatikus, az Oracle által
hivatalosan
elismert professzionális Java
programozó. Képzéseinken Java
szoftverfejlesztéssel és angol
szakmai szókincsfejlesztéssel
foglalkozom.
Angolul és németül beszélek.
ak-akademia.hu

Markos Katalin vagyok, az A&K
Akadémia társalapítója, coach,
mentor, pszichológus hallgató.
Képzéseinken az ún. soft skillek
fejlesztésével, tanulástechnikával,
prezentációs technikákkal,
motivációval foglalkozom. Egyéni
coaching beszélgetésekkel is várlak,
sok szeretettel! Angol, olasz,
német és eszperantó nyelven
beszélek.
ak-coaching.hu

“Sziasztok, Eszter vagyok, és
a jövőben az A&K Magazin
angol hangjaként fogtok
majd ismerni.
Tavasszal szereztem meg a
BA diplomámat az ELTE
BTK Anglisztika szakán, ősztől pedig
folytatom a tanulást az ELTE BTK Angol
Irodalom mesterképzésének keretein
belül. Jelenleg kora újkori/
reneszánsz költészettel foglalkozom,
a szakdolgozatomat Shakespeare
szonettjeiről írtam.
Szabadidőmben legszívesebben a
barátaimmal vagyok, nagyokat sétálok,
vagy az ukulelémen játszom, de egy jó
filmet sem vetek meg, ha arról van szó.”
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Az A&K Akadémián
Java programozás oktatásban
Angol szaknyelvi szókincsfejlesztésben
és angol kommunikációs órákon
Coaching beszélgetésekben és
Soft skill fejlesztésen vehetsz
részt.
6 fős kis csoportok,
egyénre szabott tanmenet,
mozgássérült ösztöndíj
program és ajándékok várnak!
Ha kíváncsi vagy a részletekre:
ak-akademia.hu
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Milyen lesz a világ 2040-ben?
Egyre elképesztőbb technológiai
újdonságoknak lehetünk tanúi az
utóbbi években. Hol vannak már a régi
szép idők, amikor a Tetris játék hódított,
vagy mikor mindenki Super Márióért
izgult, ahogy ugrált a kockákon.

Az izgalom, amikor először fogtunk
mobiltelefont a kezünkbe, az érzés,
hogy bármikor tudunk telefonálni,
mikor megjelentek a légkondícionálók
az autókban és már nem sültünk oda
az ülésre nyáron sem. A régi szép idők.
De milyen idők jönnek vajon a jövőben?
Nagyon sok jóslat van arra
vonatkozóan, hogyan is fog
kinézni a jövőnk. Nézzünk néhány
konkrétumot, mely már megvalósult,
és messze túlmutat minden eddigi
elképzelésünkön:
Önjáró, elektromos autók futnak majd
az utakon emberi irányítás nélkül,
legalábbis a Tesla nagyon komolyan
dolgozik rajta. Az autók töltéséhez
pedig nem lesz szükség vezetékekre
sem. Wireless elérés bárhol bármikor.
Persze felmerül a kérdés, hogy ahhoz,
hogy utazzunk ki kell –e mozdulnunk
otthonról egyáltalán, hiszen egyre
precízebben kidolgozott a virtuális
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valóság is, melyben lassan tényleg
úgy érezhetjük magunkat, mint a
Mátrixban. Már nem csak játékok
érhetők el így, de megtörtént az első
lánykérés is a virtuális valóságban. Nem
sokan mondhatják el magukról, hogy
egy zombitámadás közepén kérték
meg a kezüket.

Lesz mit mesélni a gyerekeknek!
A kényelem is új szintre lép a tervek
szerint. Automatizált otthonban
élhetünk majd, ahol robotok
takarítanak, sőt főznek is, a legújabb
okos konyhai robotkaroknak
köszönhetően.

Ha pedig használjuk a Token gyűrűnket,
kulcsokra sem lesz szükségünk, mert
adatainkat és belépő kódjainkat egy
gyűrűnyi adathordozón magunkkal
vihetjük bárhová. (Erről a gyűrűről
olvashatsz részletesebben a következő
cikkünkben.)
Ha pedig szembejön valaki velünk
az utcán, érdemes kétszer is
megnéznünk, mert ha úgy fest majd,
mint Sophia, a Hanson robotics új
robotja, akkor bajban leszünk, hogy
megállapítsuk, hogy új szomszédok
érkeztek, vagy csak házi robotok
indultak bevásárlásra a helyi piacra.

A telefonok egyre okosabbak, a
számítógépek egyre laposabbak,
könnyebbek, kisebbek. A vonatok 400zal robognak, 3D-ben nyomtatunk
tárgyakat, az orvosi műszerek is egyre
precízebbek, a művégtagok pedig
lassan többre képesek, mint a valódi
végtagok voltak. A sebesség nő, de
vajon mi tudunk-e majd alkalmazkodni
a változásokhoz, és ha igen, milyen
áron?
Milyen lesz a világ 2040-ben? Nem
tudhatjuk. Vajon mi lesz a következő 25
év legnagyobb újdonsága? Neked van
ötleted? Írd meg nekünk: olvaso@akakademia.hu
Forrás: trenditech.com
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leading
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come up

lánykérés

proposal
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stupendous

seriously

Új eszközök
a virtuális kényelem szolgálatában
TAP a virtuális billentyűzet
Bármilyen felületet használhatsz
billentyűzetként, csak az ujjadra
kell húznod ezt a kis kütyüt és már
pötyöghetsz is! Az ujjaidat egyszerre
is használhatod, és így különböző
kombinációban más-más karaktereket
adhatsz meg. Ennek az az előnye,
hogy a teljes klaviatúrát használhatod
egyetlen kézzel. Biztosan sok
gyakorlás kell hozzá, de ha egyszer
belejön az ember, semmi nem
állíthatja meg. Végül is átszoktunk
a nyomógombos sms írásról is az
okostelefonok érintőképernyőjére,
és nem tartott sokáig. Ha érdekelnek
a TAP új kényelmi funkciói, érdemes
lehet kipróbálnod. Jól kiegészítheti
a VR készüléked is. Hangtalan, gyors
beviteli módot biztosít telefonokhoz,
számítógépekhez. Használhatod
főzés, munka, vagy utazás közben is,
hiszen elég csak mozgatnod az ujjad
és már gépel is, bárhol is legyél éppen.
Leleményes egyetemistáknak biztosan
beugrott néhány kreatív ötlet a
felhasználhatóságára. Te mit gondolsz?
Megkönnyítené a hétköznapokat, ha
lenne egy TAP-ed?
Forrás: http://tapwithus.com/

Scroll ring
Első ránézésre talán csak egy átlagos
gyűrűnek tűnik, de valójában egy
virtuális távirányító, amit Nat Martin
desinger fejlesztett ki. Képes virtuális
tárgyak irányítására, a mindennapi
tennivalók vizuális megjelenítésére.
Remekül használható a virtuális
valóságban navigációra, a tennivalók
rendszerezésére, beállítások
módosítására. Úgy működik, mint egy
digitális lézermutató. Érzékelőkön
keresztül értelmezi az érintést,
tekerést, mozgást. Ha digitálisan
végzed te is a munkád nap, mint nap,
hasznos kiegészítő lehet számodra is.
Forrás: https://www.dezeen.com
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Token ring
2017 decemberében hozzák
forgalomba ezt az új eszközt, token
ring néven. Ez a gyűrű minden
azonosításra alkalmas eszközt képes
helyettesíteni. Egyszerre slusszkulcs,
lakáskulcs, bankkártya, belépőkártya,
jelszó tárolására is alkalmas, stb.
Képzeld el a napod, ahogy reggel
felhúzod, becsukod vele a bejárati
ajtót, kinyitod az autód ajtaját, vagy
épp bérletet vásárolsz egyetlen
érintéssel. Nincs többé otthon
felejtett belépőkártya, elfelejtett
jelszó vagy hiányzó aprópénz. A lopás
ellen beépített ujjlenyomat leolvasó
véd. Felhelyezéskor azonosítja
tulajdonosát. Más ujján nem működik,
és amikor lehúzod az ujjadról,
kikapcsol. Kettőt kell koppantani a
használni kívánt eszköz mellett és
működik számítógéppel, telefonnal,
fizető terminállal. Automatikusan
kitölti számodra a jelszó mezőt, így
nem lesz többé elfelejtett jelszó. 50
méterig vízálló, így zuhanyzáskor sem
kell aggódnod miatta. Egy töltéssel
körülbelül 2 hétig működőképes. 3 féle
színben (rózsaarany, ezüst, és fekete)
kerül forgalomba. Ára 249 és 299 dollár
között mozog.
Forrás: https://tokenize.com/

Okos kontaktlencse
A Sony kifejlesztette a kontaktlencsék
új generációját. Igen, jól olvasod, a
Sony. Nem tudtad, hogy ebben is
utaznak? Mi sem. Ahogy azt sem, hogy
a Google és a Samsung is tervez hasonlót. Elképesztő amit alkottak. Nézd
csak!
A kontaklencséktől alapesetben nem
várnánk mást, mint hogy kényelmesen
korrigálják látásunkat a hétköznapokban. Ezek a lencsék azonban ennél
jóval többet tudnak!
Képesek videós tartalmak rögzítésére,
és visszajátszására. Képes zoomolni számodra fontos részletekre, és
beépített autofókusza is van. Az
irányításához nincs másra szükséged,
mint egy szándékos, lassú szemmozgásra, pislantásra.
Különlegessége még, hogy piezzoelektronikus érzékelőket tartalmaz, melyek
a szem mozgását energiává alakítják,
és ezt a lencsék fel tudják használni.
Éjjeli és hőtérképes használata is lehetséges. A felvett adatokat tárolni is
képes.
Forrás: http://www.pocket-lint.com/
news/137527-sony-smart-contactlens-will-record-everything-you-seewith-the-blink-of-an-eye

12
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felhúz

pull up
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gadget

pötyögtet
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strum
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könnyen belejön
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megszokni vmit

get used to sg

érintőképernyő
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kiegészít
leleményes
beugrik
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megkönnyít

complete
resourceful
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availability
facilitate, ease

hétköznap

weekday, workaday

kiegészítő

supplementary

forgalomba hoz
ujjlenyomat
korrigál
szándékos

release
fingerprints
correct
purposive, willful
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wink, blink

átalakít

transform

hőtérkép
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heatmap
is is possible
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Extrém jóga lehetőségek világszerte
Sok helyen olvasni, hogy a jóga
mennyire jótékony hatással van az
emberre, segít csökkenteni a stresszt,
megőrizni az egészséget, nyújtja az
izmokat, és segít a koncentrációban is.
Itthon találkozhattunk már női jógával,
felmelegített teremben végzett hot
jógával, láthatunk jógázókat a parkban
is. Most nézzünk néhány igazán extrém
jóga lehetőséget szerte a világban!
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Kutyás jóga:

Sörös jóga:

El tudod képzelni, hogy kedvenceddel
jógázz? Londonban a Dog Yoga
központban megteheted! A foglalkozás
célja nem más, mint hogy erősítse a
kapcsolatot a kutyusok és gazdáik
között. 2012-ben Mahny Djahanguiri
találta ki a kutyás jógát, vagy ahogy
ő hívta Doga-t (dog+yoga=doga).
Első pillanatban én is azt gondoltam,
hogy ez nem más, mint néhány jógázó
nő, és egy falka kutya, akik körben
rohangálnak és teljes a káosz. De
valójában a kutyusok nagyon gyorsan
megérezték a hangulatot, csendben
ültek a jógamatracokon és csendben
voltak. Egy 90 perces jóga óra ára 20
font.
Forrás: http://dogamahny.com/

Igen, jól olvasod. Nyiss egy üveg sört
és irány a jógaterem, vár a Vinyasa
Jóga. Amikor egy-egy mozdulat a fejedhez közelít, kortyolhatsz egyet a
hideg sörből. Motivációnak nem rossz.
A helyszín egy angol pub, természetesen. Egy óra 12 font (a sör benne van
az árban).
Forrás: http://uk.businessinsider.com/
beer-yoga-london-vinyasa-flow-yogadrinking-beer-funzing-uk-pub-drinking-alcohol-2017-6

Kecskés jóga:
Azt gondoltad, hogy a kutyák után
már nem érhet meglepetés? Kecskés
jógára biztosan nem számítottál!
Pedig létezik! Jógamatracok és vidám
kecskék mindenfelé a teremben.
Rámásznak az emberekre, hozzájuk
bújnak, nyalogatják őket miközben
kitartják a pózokat. Mély relaxációról
nincs szó, természetesen, de a
hangulat biztosan remek lehet, főleg
Meztelen jóga:
mikor a matracok megtelnek bogyókkal.
Forrás: http://www.azgoatyoga.com/

Jóga delfinekkel:
A Mirage Hotel és Casino-ban Las
Vegasban még ez is lehetséges! Egy
óra 50 dollárba kerül, és a víz alatt
úszkáló delfinek között jógázhatnak
a jelentkezők. A hangulat különleges
körben a hatalmas üvegablakokkal,
szűrt kék fénnyel és csenddel. A
delfinek játékosan nézik a jógázókat
a gyakorlatok alatt, és jókedvet
ébresztenek a jelenlevőkben. Ha
Magyarországon is lehetőség lenne rá,
én biztosan kipróbálnám. Neked lenne
kedved hozzá?

A jógának ez a formája már nem csak
külföldön elérhető. A bemelegítéstől
az aszanakon keresztül a levezetésig
mindent meztelenül végezhetünk. A
szervezők szerint a ruhánk levételével
szabaddá válunk, és olyan érzéseket
tapasztalhatunk meg, melyeket
ruhában nem tudnánk. A jóga ezáltal
eredményesebb és lelkileg mélyebb
folyamattá válik, segíti a félelmeinken
való túljutást és önmagunk
elfogadását.
Forrás: http://intimter.hu/meztelenjoga/

Neked lennének további, egyedi
ötleteid?
Oszd meg velünk az
Forrás: https://www.tripsavvy.com/yo- olvaso@ak-akademia.hu címen!
ga-with-the-dolphins-at-the-miragehotel-las-vegas-4140229
Kíváncsian várjuk!
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jótékony
hatás
csökkent
foglalkozás
káosz

effect
reduce, lower
training
chaos

megérez

percieve

hangulat

mood

helyszínen

on the spot

benne van az árban

inclusive

számít vmire

count on

rámászik

dump on

hozzábújik

spring

nyal

lick, snog

póz

pose

bogyó
lehetséges
víz alatt
úszkál
szűrt fény
ébreszt vkiben vmit

dropping
possible
under water
bathe
filter-light
move sy. to sg

jelenlevő

present

kipróbál

try out

bemelegítés

warm up

eredményes

productive, efficient

túljut
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beneficial

get over, pass

Imposztor szindróma
– megérdemled, amid van?

El tudsz képzelni egy felső vezetőt,
aki megjelenésében, viselkedésében
és eredményeiben is megtestesíti
mindazt, amit egy vezetőtől várhatnak
a kollégái? Természetesen igen. És
el tudod képzelni, ahogy este sírva
alszik el, mert úgy érzi, hogy bármelyik
pillanatban kiderülhet, hogy nem ért
semmihez, és nem érdemli meg azt a
tiszteletet és megbecsülést, amit nap,
mint nap kap? Igen, ez is megeshet!

Ha a versenyszférában dolgozunk,
a főnökünk perfekcionista és
folyamatosan aggódik, intelligens és
sikeres, és mégis sokszor ingerülten
reagál a kritikára, álljunk meg egy
pillanatra! Mielőtt ítélkezünk felette,
forduljunk felé türelemmel és
próbáljuk elképzelni, hogy min mehet
keresztül! Az empátia és az asszertív
kommunikáció segíthet egy jobb
kapcsolat kialakításában.
Nem mindenki kezeli szégyenként ezt
az érzést, szerencsére egyre többen
vállalják fel nyíltan, hogy életük egyes
szakaszában hasonló dolgokon mentek
keresztül. Erről olvashatunk a Facebook
ügyvezető igazgatójának, Sheryl
Sandbergnek a könyvében is, melynek
címe Dobd be
magad!

A probléma valós, úgy hívják, hogy
imposztor szindróma. Sajnos csak
keveset hallani róla. Hajlamosak
vagyunk azt hinni, hogy ha valaki
tehetséges, okos, sikeres és remek
eredményeket ér el az életében, annak
semmi baja nem lehet az önbizalmával.
A logika ezt mondatja velünk, de a
valóság az, hogy emberből vagyunk,
és legyünk bármilyen beosztásban is a
munkahelyünkön, az önbizalmunk nem
attól függ, hogy milyen megnevezés áll
a névjegykártyánkon.

De hasonlóan
nyilatkozott
Kate Winslet és
René Zellweger
színésznők is.
Mit tehetsz,
ha magadra
ismertél?
Fontos, hogy
foglalkozz
az érzéssel,
mert hosszú távon kiégéshez, étkezési
zavarokhoz, vagy akár depresszióhoz
is vezethet! Érdemes támogató
segítséget keresni, tudatosítani a
sikereket és csökkenteni a stresszt.

Ez az állapot megkeserítheti egy
ember mindennapjait és ilyenkor
nagyon rosszul viseli a kritikát is.

Források:
maipszicho.hu
pszichoforyou.hu
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megjelenés
viselkedés

behaviour

eredmény

result

megtestesít

incorporate, personalize

megérdemel

deserve

megbecsülés
tisztelet

honor, honour
respect

nap, mint nap

day by day

imposztor

impostore

hajlamos
tehetséges
megnevezés

to be dispose to sg.
talented
denomination, designation

függ vmitől

depend on sg.

megkeserít

sour

verseny
perfekcionista
ítélkezik
keresztül megy
kialakít
szégyen
nyíltan
bedobja magát
foglalkozik vmivel
kiégés
támogató
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look, presence

race, competition
perfectionist
judge
go through
form
shame
straight out
he put all his strength into it
run on
burn out
supportive

Külső alapján ítélünk?
Azt már régóta tudjuk, hogy az első
4-5 másodpercben kialakul rólunk egy
kép másokban, mely utána nehezen
módosítható. Ez az ún. első benyomás,
ami ellen nem tehetünk semmit
sem. Mi is hasonlóképp mérünk fel
mindenkit, akivel kapcsolatba kerülünk.
Az evolúció során fejlődött ki ez a
képességünk, hiszen villámgyorsan fel
kellett mérni, hogy aki közelít felénk
az barát vagy pedig ellenség. Abban,
hogy valaki szimpatikus-e nekünk vagy
sem, nagy szerepet játszik az arc és
annak felépítése. Már csecsemőkorban
is az arc, azon belül is a szemek és a
száj az, amit elsőként azonosítunk és
felismerünk. Nem elég, hogy arcra és
néhány másodperc alatt ítélünk, de
a számunkra szép arcú embereket
automatikusan kedvezőbben is ítéljük
meg, pozitívabb tulajdonságokat
feltételezünk róluk.
Az arcok felismeréséért az ún. FFA
(fusiform face area) agyi terület
felelős. (Ennek sérülése okozza a
prozopagnóziát, vagy más nevén az
arcvakságot, melyet már az Arcmás
– Faces in the Crowd című amerikai
thrillerből is ismerhetünk.)
Úgy gondolod most, hogy te nem ítélsz
első látásra? Teszteld magad! Melyik nő
a legszimpatikusabb a számodra?

Alexander Todorov a Princeton
Egyetem professzora szerint
nem tudjuk befolyásolni, hogy
benyomásokat gyűjtsünk másokról
már az első pillanattól kezdve, hogy
megláttuk őket. Tesztekkel be is
bizonyították, hogy a szebb arcokhoz,
főleg, ha mosolyogtak is kissé, az
emberek nagyobb arányban társították
a megbízhatóságot, a vonzalmat és
szimpátiát.
Ezen a képen balról jobbra nő a
megbízhatóság érzése a tesztalanyok
eredményei alapján:

Mit tehetsz, hogy pozitívabban
ítéljenek meg mások, mikor először
találkoznak veled? Nos, az ápoltság és
egy kis mosoly sosem árthat!
Forrás:
businessinsider.com
mindset.co.hu/ahogy-az-arcokatlátjuk
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régóta
kialakul
módosítható
első benyomás
felmér

evolve
variable
first impression
measure, estimate

evolúció

evolution

kifejlődik

unfold

felépítés

structure

azonosít

identify

felismer

recognize

kedvezőbb
feltételez
benyomás
mások
pillanat
bebizonyít

more favourable
suppose
impression
others
moment
prove

arány

ratio

társít

associate

megbízhatóság
vonzalom

trustworthiness
affection

szimpatikus

sympathetic

villámgyors

as quick as thought

nem elég
külső alapján ítél
csecsemőkor
20

for a long time

not enough
judge by looks
infancy

Life és business coaching
Az A&K Akadémián a Java
szoftverfejlesztés és az angol
szaknyelvi kommunikáció mellett nagy
hangsúlyt fektetünk az ún. “soft
skillek”, a kommunikáció, kreativitás,
csapatmunka, a személyes és
szakmai önismeret fejlesztésére is.
Kiemelten fontosnak tartjuk a
folyamatos tanulás mellett a lelki támogatást is, ezért egyéni coaching
alkalmakon a személyes jellegű
problémákon, bizonytalanságot vagy
elakadást okozó nehézségeken
dolgozunk négyszemközt.
Erősítjük az önbizalmat és motivációt,
csökkentjük a félelmeket,
segítünk kezelni a stresszes
helyzeteket.

előtt áll, vagy csak jobban meg
szeretné ismerni önmagát.
Milyen eszközöket használok a
munkám során?
Legerősebbnek a jól irányzott
kérdéseket tartom. Különböző önismereti feladatok, kreatív
vagy szituációs gyakorlatok,
történetek, zenei vagy filmes eszközök
segítségével a problémát megpróbáljuk
több oldalról megfigyelni és elemezni.
Szeretem az előadásokat,
könyveket, és az otthoni,
elgondolkodtató feladatokat is.

A beszélgetés nem tekinthető
pszichológiai tanácsadásnak
vagy terápiának. Ha ilyen jellegű
szaksegítségre merül fel igény, akkor
Kinek ajánljuk coaching
kapcsolataim
szolgáltatásunkat?
révén további szakembereket tudok
Szolgáltatásunkat bárki igénybe veheti, ajánlani.
aki szeretné áttekinteni jelenlegi
élethelyzetét, jövőbeni terveit,
Ha szeretnél kipróbálni egy coaching
elakadásait, döntéshelyzet
beszélgetést, szeretettel várlak!

A&K Akadémia
Az önfejlesztő szoftverfejlesztők közössége
Markos Katalin
+36 20 232 9278
markos.katalin@ak-coaching.hu
ak-coaching.hu
21

Halálkanyon

(Terror-dactyl Colorado)
A világon egyedülálló 200 láb (kb. 61
méter) magas kötélpálya, amelyen egy
biztonsági ülésbe kötözve zuhanhatsz
kb. 160 km/h-val a szakadékba. A
szabadesés mindenkiből más érzéseket
vált ki. A Youtube-on is népszerűek a
száguldás közben rögzített felvételek.
Találsz közöttük vékony, magas
hangon sikító megtermett férfiakat,
síró gyerekeket, a sokktól ájult nőt és
bevállalós nyugdíjasokat is.
Kutatásaim alapján megnyugtathatlak,
még senki sem sérült meg a kaland
során.
Már az előkészületek alatt emelkedni
kezd az adrenalin a vállalkozó
szellemű résztvevőkben, hiszen már
maga a látvány is lenyűgöző, amikor
a biztonsági szék alatt két oldalra
szétnyílnak a korábban támaszt
nyújtó pallók. Ezt követően a szék
szépen lassan előre dől, egészen
addig, amíg utasa arccal egyenesen
a szakadék mélyére nem néz. Amikor
pedig az izgalom a tetőfokára hág, a
szék tartószerkezete egy kattanással
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elenged és az
egész ülés a
szakadékba
zuhan. Az
út végén a
biztonsági
köteleknek
hála
lelassul, és tesz még pár kört, míg a
lendület kitart. A látvány az ülésből
lélegzetelállító, a szél pedig legendásan
erősen fúj a kanyonban.
Csak néhány technikai szempontból
fontos elvárásnak kell megfelelnünk,
ha szeretnénk részt venni ebben a
kalandban: csak az szállhat be, aki
magasabb, mint 120 cm és a súlya 45110 kg közé esik. Egy kör a kanyonban
50 dollárba kerül.
Szabadesést kicsiben a régi budapesti
Vidámparkban is kipróbálhattunk
annak idején, bár abban biztos vagyok,
hogy ez egy egészen más minőségű
élmény lehet.
Te elég bátor lennél hozzá?

egyedülálló
kötélpálya
biztonsági ülés
zuhan
szakadék
előkészület

unique
cableway
safety seat
fall
ravine
preparation

emelkedik

increase

résztvevő

participant

sikít
megtermett
ájult
bevállalós, vagány
tartószerkezet
kattanás

scream
large, stalwart
swooned, in a state of swoon
cool, tough
frame
clicking

elenged

let go

lendület

swing

kitartó
látvány
lélegzetelállító
legendás
elvárás
minőségű

persistent
vision
breath-taking
legendary
expectation
quality

bátor

brave

beszáll

get in

mélység

profoundness
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PROBLÉMAMEGOLDÁS KICSIT MÁSKÉPP
Művészeti coaching és ami mögötte van
Storytelling Cabinet - Történetmesélő művészeti coaching műhely
El tudja képzelni, hogy egy
múzeumban kap választ aktuális
megoldatlan élethelyzetére?
Esetleg egy várostörténeti séta
keretében
döbben rá arra, hogy elakadt valamiben
és nem tud tovább lépni?
Zenével, kreatív írással, vagy rajzok,
fotók, filmjelenetek segítségével
tapasztalja
meg azt a csodát, ami Önben van?
Nyitott arra, hogy egy galériában
például montázst készítsen? A
montázs például kiválóan
alkalmas arra, hogy egy
aktuális elakadás jó és rossz
tapasztalatait integráljuk és
átbeszéljük.

A művészeti coaching kreatív és
vizuális technikákat hív segítségül
egyéni döntések meghozatalában.
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„

Egyedülálló kifejezésmódokkal
segít abban, hogy jobban
megértsük a minket körülvevő
világot.

A múzeum nem

”

mauzóleum.

Aki belevág egy ilyen folyamatba,
megtapasztalja azt, hogy hogyan
lesz a ”vitrinszemléletű”
gondolkodásból
„problémamegoldószemlélet.”
Ezt a coaching módszert olyanoknak
ajánljuk, akik nyitottak a
múzeumi térre és a
művészetekre, szeretik a
nyugodt, meghitt művészeti
légkört.
Ajánljuk azoknak is, akik szívesen
kilépnének a komfortzónájukból,
de nem tudják hogyan.
Aki belevág, tárgyak, képek,
fényképek, zene és filmrészletek
fogják segíteni abban, hogy válaszokat
kapjon elakadásaira,
dilemmáira, aktuális nehéz
élethelyzetére.
További részleteket a Storytelling
Cabinet Facebook oldalán olvashatsz:
@storytelling.cabinet

Kódjáték
Mit ír ki a következő kód?
public class MysteriousAlgorithm {
public static void main(String[] args) {
		
int i = (byte) + (char) - (int) + (long) - 1;
		System.out.println(i);
}
}

Előző havi kódjáték megoldókulcsa:
A pi szám számjegyeinek kiszámolását végzi iteratív módon. Minél többször
iterálunk a ciklussal, annál pontosabb lesz a pi értékének a közelítése.

Az előző számban olvashattál a Java 9 Process API –ról angol nyelven. 3
kérdésre kerestük a választ. Íme a megoldások:
1. Mi volt az az egyszerű feladat, amire a Java 9 előtt csak csúnya megoldás volt?
A saját folyamat azonosítójának lekérdezése a Java programból.
2. Honnan lehet tudni ezt?
A Githubon látszik, hogy milyen sok nyílt forráskódú projekt használja a kerülő
megoldást világszerte.
3. Milyen művelet hajtható végre Java kódból a többi folyamaton?
Leállíthatók más folyamatok többféle módon is (destroy(), destroyForcibly()),
lekérdezhető az összes folyamat azok fontos információival együtt: mióta fut, ki
a tulajdonosa, mi a neve.
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JAVA 9
Olvasd el az angol nyelvű cikket, majd válaszolj a feltett kérdésekre magyarul:
1. Melyik osztály használható a stack bejárására?
2. A szál stackjéhez való hozzáférést biztosító más API-khoz
képest mivel tud többet a Java ö-ben bevezetett új API?
3. Az új API-val a Class objektumokhoz való hozzáférés szolgálhat
biztonsági résként?

Java 9 Will Change the Way You Traverse Stack Traces
Meet another cool Java 9 feature, the StackWalker and Stack-Walking API
It’s time to dive in deeper into Java 9 and discover some more features it has to
offer. This time, we’ve decided to focus on the Stack Walker.
In the following post we’ll go over Java Enhancement Proposal (JEP) 259: StackWalking API, check out what’s Stack Walking is all about and of course, enjoy
some of our all time favorite references from Star Wars. Get ready to reach point
five past lightspeed.
Stack-Skywalker Here to Rescue You
You already know we count back the days to the launch of Java 9, and one of our
pastime activities is going over the JEPs proposed to target JDK 9. We’ve already
came across some interesting new features, that include some that might
change the way you code, and some that you might have never heard about.
We admit it, JEP 259 caught our eyes due to its name:
Stack-Walking API. Sure, walking across the stack is an
interesting concept, but it’s the vague reference to Star
Wars that really got us exploring it. It was a smart decision,
since we found yet another cool feature that’s about to be
part of Java 9.
Walking Along the Stack
Even if you’ve never heard of the StackWalker class, it’s
pretty self explanatory from its name alone. Yup, it walks along the stack. But it’s
much more than just that .It’s the first time we get to have an official Java way to
process stack traces, versus treating them as plain text.
To be more specific, this class includes methods that go over the stack and
provide us an overview of the current thread at any point we desire. It’s
somewhat of a snapshot to a certain stack trace we’re interested in.
There are a few methods we can use in order to capture the information we want
in the stack, such as:
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•
forEach – Performs the given action on each element of StackFrame
stream of the current thread
•
getInstance() – Returns a StackWalker instance
•
walk – Applies the given function to the stream of StackFrames for the
current thread
For example, when we use the walk method in the StackWalker class, it opens
a sequential stream of StackFrames for the current thread and then applies
the given function to the StackFrame stream. StackFrame is the object that
represents a method invocation returned by StackWalker.
The stream is the one in charge of reporting the stack frame elements in order,
starting from the top most frame. The top frame represents the execution point
at which the stack was generated, and the stream continues to report until it
reach the bottom most frame.
The StackFrame stream is closed when the walk method returns, and any
attempt to reuse it will lead to an IllegalStateException being thrown. Speaking
of it, according to a recent research of ours, IllegalStateException is the 5th
most popular exception that is thrown in production.
Back to StackWalker – it’s thread-safe, meaning that multiple threads can share
a single StackWalker object to cross its own stack.
In the following example we want to find the first 10 calling frames in the
method, first skipping those frames whose declaring class is in package com.foo:
List<StackFrame> frames = StackWalker.getInstance().walk(s ->
s.dropWhile(f -> f.getClassName().startsWith(“com.foo.”))
.limit(10)
.collect(Collectors.toList()));

We can see how to use the StackWalker.getInstance method, specifying the
stack frame information it can access. This method takes a Function accepting a
Stream<StackFrame>, rather than returning a Stream<StackFrame> and allowing
the caller to directly manipulate the stream.
Stack-Walking in Java 9
Why is it so important? Well, while there are some APIs that provide access to
a thread’s stack, they require the VM to capture a snapshot of the entire stack
and return the information representing it. This means that if the caller is only
interested in the top few frames on the stack, it will still require it to go through
all of the frames.
Among these APIs you’ll be able to find Throwable::getStackTrace and
Thread::getStackTrace, that return an array of StackTraceElement objects. These
objects contain the class name and method name of each stack-trace element.
However, the methods in these APIs return an array of StackTraceElement
objects, which contain class and method names, but not the actual Class
instances.
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Oracle itself points out that for applications that are interested in the entire
stack, the current specification allows the VM implementation to omit some
frames in the stack for performance. In other words, Thread::getStackTrace may
return a partial stack trace.
The Stack That You Were Looking For
The Stack-Walking API will allow laziness and frame filtering, it will support short
walks that stop at a frame matching given criteria and will also offer support
for long walks, that cross the entire stack. It will allow efficient lazy access to
additional stack frames when required.
According to the official Oracle description of this Java Enhancement Proposal,
the new feature is meant to define a capability-based StackWalker API to
traverse the stack. Oracle also plans on enhancing the JVM to provide a flexible
mechanism, to give the required stack-frame information and to allow the
efficient lazy access to additional stack frames when required.
On the practical side, the API will specify its behavior when running with a
security manager, so that access to the Class objects in stack frames do not
compromise security.
If you want to try out the Stack-Walking API before Java 9 release date, you can
do it right now through the “Microbenchmark of Java
9 StackWalker API” GitHub library. It’s composed of
StackTraceBenchmark that measures how long it takes
to retrieve the 5 last elements of a stack trace without
actually using them.
The second file in this library is
FileAndLineNumberBenchmark, that measures how long
it takes to get the filename and line number of those
elements.
Speaking of stacks, we at OverOps want to help you
make sense of your stack trace, and help you solve
errors faster. That’s why we’ve built Stackifier, a free online tool where you
can paste your stack trace. It will create a new representation with a readable
design, that would highlight the information you need to draw out – without
compromising on seeing the full picture.
by Henn Idan - January 5, 2017 blog.takipi.com

28

Újdonság az A&K Akadémián!
Az “első 90 nap” szakmai tanácsadó és változást támogató
szolgáltatás.
Egyéni konzultációs csomag ajánlat programozóknak munkahelyváltás,
előléptetés, új kompetenciákat igénylő megbízások esetére.

Programozással kapcsolatos szakmai kérdések és privát
coaching beszélgetések a te igényeidre szabva, 3 hónapon át.
Ha érdekelnek a részletek, árak, ajánljuk figyelmedbe erről
szóló blog posztunkat:
ak-akademia.hu/az-elso-90-nap-tamogatasa
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Asszertivitás a gyakorlatban
Az asszertivitás egy olyan
magatartásforma, amely figyelembe
veszi a beszélgetés során mindkét
fél igényeit, jogait, és igyekszik
egy mindkét fél számára kielégítő
megoldást találni az adott
szituációban. Aki asszertíven
kommunikál, nem fél kifejezni a saját
igényeit és érzéseit, és érzékenyen
reagál a másik fél hasonló jelzéseire is.
A kulcspontja az, hogy az asszertíven
viselkedő ember számára nem csak
önmaga vagy nem csak a másik fél
a fontos, hanem mindkét fél igényei
egyformán fontosak, és win-win, azaz
győztes-győztes helyzet kialakítására
törekszik.
Mi kell ahhoz, hogy valaki asszertíven
tudjon kommunikálni? Elengedhetetlen
a magabiztosság, az önbizalom, hogy
teljes mértékben tisztában legyen
az egyén azzal, hogy milyen jogai,
szükségletei, igényei vannak, és hol
vannak a határai, meddig tud engedni
ezekből és meddig hajlandó engedni
ezekből. A legtöbbször a coaching
üléseim során azt tapasztalom, hogy
ezek a legnehezebb kérdések, és az
esetek jelentős részében a csend a
válasz rájuk:
Milyen igényeid vannak?
Miről nem lennél hajlandó lemondani?
Hol vannak a határaid?
Milyen asszertív jogokat ismersz?
Mások mely igényeit és jogait nehéz
tiszteletben tartanod és miért?
Hogyan is néz ki az asszertív
kommunikáció a gyakorlatban?
Nézzünk egy konkrét szituációt!
A munkahelyeden nyugodtan
dolgozol az asztalodnál. Másnap
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fontos meetingen vesztek majd részt,
ahol mindenki bemutatja, hogy min
dolgozott eddig, ezért lelkiismeretesen
felkészülsz. Tegyük fel, hogy egyik
munkatársad, akinek szomszédos az
asztala a tiéddel, belép az irodátokba,
fogja a kezében levő papírhalmot,
idegesen az asztalra dobja, és azt
mondja fennhangon, megszakítva
téged a munkádban: „Az egész egy
rakás szr, és nem lesz kész holnapra
a meetingre.” Majd ledobja magát a
székére, és továbbra is csapkod az
asztalon, dobálja a tollat, és majd’
felrobban a dühtől.
Ebben a helyzetben választhatsz, hogy
hogyan viselkedsz:

1.
agresszíven, kiabálva közlöd
vele, hogy egyrészt szedje össze
magát, mert utálod hallgatni
mások nyavajgását, másrészt ne
csapkodjon, mert megzavar téged a
munkában, harmadrészt, meg az ő
dolga, oldja meg, de tele a hócipőd a
viselkedésével.

2.
passzívan, a saját igényeid
háttérbe szorítva odalépsz hozzá,
megsajnálod, abbahagyod a saját
munkád, egyfolytában nyugtatgatod,
hogy nem lesz semmi gond, megoldod,
és gyakorlatilag azzal töltöd a délutánt,
hogy megcsinálod helyette, nehogy
bajba kerüljön, vagy kellemetlen
helyzetben legyen szegény holnap,
mindenki előtt

nincs egyedül a problémájával, van,
aki meghallgatja (jó eséllyel ezért is
rendezett jelenetet korábban, mert
tudat alatt azt szerette volna, ha valaki
meghallgatja). Elmondja tehát neked,
hogy mekkora hülyeség az egész
feladat, néha elszidja Ádámtól, Évától
napjainkig az egész történelmet, majd
mikor csökkent benne a feszültség, és
ezt a testbeszédén is észleled (sóhajt,
kifújja magát, hátradől a széken,
3.
manipulatívan közlöd vele, hogy mint aki hosszú futásból ért vissza),
amiatt, ha ő ideges, te is az leszel, te is akkor előveheted a második kártyád.
elrontod a munkád, és akkor már ketten Ráveheted egy együttműködésre,
lesztek bajban a holnapi meetingen, és melyben közösen kereshettek
az is az ő hibája lesz.
megoldást. Elmondhatod, hogy te mit
érzel, mit gondolsz és megkérdezheted
4.
Vagy választod a negyedik utat,
tőle ugyanezt.
az asszertivitást:
Tudatában vagy annak, hogy ha a
nem készül el a feladatával holnapra,
akkor akadályozza a gördülékeny
munkavégzést, feszültséget szül, ezért
nem teheted meg, hogy nem veszed
figyelembe a problémáját. Azzal is
tisztában vagy, hogy nem adhatod fel
a saját munkád azért, hogy megtedd
helyette, amit neki kell megtennie.
Ezért konstruktív, a probléma
megoldására fókuszáló hozzáállással
fordulsz felé. Nyilvánvalóan túl
ideges, hogy azonnal a megoldáson
gondolkodjon, látszik, hogy agresszív
állapotban van. Első körben tehát
„Megijesztett a lendületed, amivel
tudatosan csökkentened kell a benne
beléptél. Úgy érzem, hogy segítségre
felgyülemlett feszültséget, hogy újra
van szükséged, de tudnod kell,
a racionalitásával tudjon ránézni a
hogy nekem is van még munkám.
feladatra és meg tudd szólítani, ezért
Összpontosítanunk kell a holnapi
érdeklődően és befogadóan fordulsz
meetingre, keressünk együtt
az érzései felé, megfogalmazod, amit
megoldást a problémára! Fel tudok
érzékelsz:
ajánlani az időmből fél órát, nézzünk rá
„Látom, hogy nagyon felbosszantott
együtt! Jó lesz így?”
ez a feladat” … majd elég csendben
„Meg tudod mutatni, hol van a konkrét
várnod, míg kiadja magából a
probléma?”
feszültséget. Az aktív hallgatás
„Mire lenne szükséged a
segíti őt abban, hogy úgy érezze,
megoldáshoz?”
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„Ez a lépés megfelelő számodra?”
„Mi a véleményed arról, ha ezt és ezt
tennénk?” stb.
Természetesen nem csinálod meg
helyette, amit meg kell tennie, de nem
is rázod le a válladról a felelősséget.
A következő fél órában rá figyelsz,
támogatod, majd visszatérsz a
saját munkádhoz. A közös célotok
érdekében motiválod, bátorítod,
miközben nem veszed teljesen
magadra a problémáját. Végig nyugodt,
kiegyensúlyozott maradsz, később
a saját pozitív testbeszédeddel őt is
tovább lendülésre bíztatod. Halványan
elmosolyodsz, miközben a megoldást
keresitek, és brainstorming közben is
folyamatosan megerősítő üzeneteket
küldesz felé, hogy visszanyerje
magabiztosságát. Ahogy csökken a
testében az adrenalin és kortizol szint,
úgy lesz egyre nyugodtabb, nyitottabb
és kreatívabb a folyamatban. Végül
pedig, ha fél óra után nem is találtok
rá a megoldásra, ő már ismét olyan
állapotban lesz, hogy jó eséllyel
egyedül is képes lesz rá.

Olyan egyértelműnek tűnik olvasás
közben, hogy ez egy eredményes
viselkedés, miért nem alkalmazzuk
hát a mindennapjaink során
automatikusan? Mert az életben
adódhatnak olyan helyzetek, amikor a
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másik fél a viselkedésével összezavar,
amikor te is eleve ingerült vagy valami
miatt, lehettek fáradtak, feszültek, vagy
egész egyszerűen nem tudsz időben
döntésre jutni bizonyos kérdésekben
és ez bizonytalanságot, félelmet
szül benned. Ekkor bekapcsolnak
a védekező mechanizmusok, és ez
személyiségtől, vérmérséklettől vagy
szituációtól függően lehet támadó,
agresszív, visszahúzódó, passzív
viselkedés, vagy akár manipulatív is.
A tudatosság ebben az esetben
is nagy segítségedre lehet, ahogy
az élet más területein is. Az, hogy
asszertíven viselkedsz-e, döntés
kérdése. Ha el tudsz távolodni a
problémától egy pillanatra, végig tudod
gondolni, mit szeretnél elérni, akkor ki
tudod választani a legcélravezetőbb
kommunikációs utat hozzá, és ha az az
asszertivitás, akkor tudod alkalmazni.
Most azt akarom ezzel sugallni, hogy
ne legyél mindig asszertív? Igen,
bizony azt. Mint mindenben, ebben
is az arany középút követendő.
Vannak élethelyzetek, ahol szükség
van agresszív viselkedésre, és néha
engedni is kell a másiknak, alább adva
a saját szükségleteinket. De hogy
az életünk nagy részében milyen
viselkedéssel élünk, meghatározza
a kapcsolataink minőségét. Az
asszertivitás egy mindkét fél számára
ideális, arany középút, és az esetek
nagy részében eredményes is.
Érdemes tréningeken és coaching
folyamatban gyakorolnod, hogy ha úgy
döntesz, erre van szükséged, akkor
tudatosan tudd alkalmazni.

magatartás
figyelembe vesz
kielégítő
megoldás
érzékenyen érint vkit
elengedhetetlen
egyén
lemondás
lelkiismeretes
felkészül
egyrészt, másrészt

behavior, manner
take into consideration
satisfying
solution
sting sy to the quick
essential
person, individual
waiver
conscientious
prepare
on the one part, on the other part

tele a hócipője

to be sick to death

háttérbe szorít

play down

nyugtat

sedate

bajban van

be in trouble

manipulál

manipulate

akadályoztatás
megfogalmazás

incapacitation
phrasing

testbeszéd

body language

összezavar

confuse

ingerült
védekező mechanizmus
tudatosság
szükségletek
eredményes

irate
self mechanism
consciousness, awareness
needs
productive
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Hogyan add el magad az állásinterjún?
Vannak helyzetek az életben, amikor
csak magunkra számíthatunk, amikor
a teljesítményünk az adott időpontban
hatással lehet az életünkre, a jövőnkre.
Ez fokozott stresszel járó állapot,
és ha nem készülünk fel rá, akkor
azt vehetjük észre magunkon, hogy
menekülünk a fejlődést hozó előre
lépési lehetőségek elől. Bár tudjuk,
hogy álmaink és ambíciónk útja arra
felé mutat, de inkább választjuk a
halogatást, semhogy még egyszer
kitegyük magunkat a stressznek, amit a
tárgyalás okoz. Így számtalan esetben
látom, hogy tehetséges, ambiciózus,
de felkészületlen szakemberek jóval
alacsonyabb beosztásban, kevesebb
kihívást jelentő pozíciókat töltenek
be, a vágyottnál jóval alacsonyabb
bérért, mert a sikertelen interjúk során
felhalmozott negatív tapasztalatok és
a kihívásoktól való félelem megbénítja
őket.
Gondoljuk végig milyen készségek
szükségesek ahhoz, hogy valaki
nagyobb eséllyel járjon sikerrel egy
állásinterjún?
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A legfontosabb az egészséges
önbizalom. Azért helyezem ezt
előtérbe, szemben a megjelenéssel
vagy kommunikációval, mert annál
fontosabb nincs ebben a helyzetben,
mint hogy tudatosítsuk magunkban,
hogy legyen bármilyen kecsegtető az
állás és bármilyen nagy a tét, az akkori
teljesítményünktől függetlenül értékes
és különleges emberek vagyunk, és ezt
a siker vagy sikertelenség az interjú
során nem befolyásolhatja.
Azt, hogy a megjelenés, a megfelelő
dress code szerinti öltözködés és
ápoltság fontos, talán nem kell
kiemelnem. Már-már elcsépelt tény,
hogy ítélkezünk első találkozáskor, és
nem is sok, mindössze 4-5 másodperc
alatt.
A jó kommunikáció szintén
alapvető. Nem csak a verbális, de a
metakommunikáció is ide tartozik,
valamint az is, hogy ne csak a saját
testünket tudjuk megfelelően
használni, de értelmezni is tudjuk a
felvételi bizottság jelzéseit. Az erős
magabiztos kézfogástól kezdve,
a stabil, de még épp nem zavarba
ejtő szemkontaktuson át, az interjú
során használt szókincsig minden
hatással van a tárgyalás kimenetelére.
A szókincs kapcsán had emeljem
ki, hogy nem csak az számít, hogy
milyen választékosan beszélünk, vagy
mennyire használjuk a szakzsargont.
Az egyik legfontosabb szempont az,
hogy alkalmazkodni tudjunk a bizottság
által használt szókincshez. Gyorsan
fel kell mérni, ők milyen szinten
kommunikálnak, és alkalmazkodni

hozzá. Nincs rokonszenvesebb egy
olyan embernél, akivel egy nyelvet
beszélünk.

felvételünket, és van olyan élethelyzet,
amikor csak a majdnem tökéletes
ajánlat az elfogadható számunkra. Te
hol tartasz a saját piramisodban?
Tudatosan építed a karriered? Nézzünk
egy konkrét feladatot, melyet akár
otthon is elvégezhetsz!

Mindenekelőtt azonban érdemes
tisztáznod magadban, hogy a
Maslow piramis mely szintjén állsz
épp az életedben, mert egész mást
érdemes megtenni egy állásért,
ha a mindennapi étkezésed és
biztonságod múlik rajta, mint ha a
felső 1-2 szinten tartasz és épp a
sikeresség vagy az önmegvalósítás a
célod. Vannak helyzetek, amiben nem
válogatunk annyira, és szinte kérjük a

A következő interjú előtt rajzold fel
magadnak az eddigi karriered egy
koordináta rendszerbe, melynek
x tengelye az időt, az y pedig a te
munkahelyi elégedettségedet jelzi
az egyes időpontokban. Jelöld be
rajta, hogyan változott ez az évek
során. Érdemes megjelölnöd azokat a
pontokat is, ahol döntéseket hoztál,
változtattál, és megvizsgálnod: vajon
mi befolyásolta eddig az utad és mit
tanultál belőle?
Majd végül képzeld el, hogy hogyan
folytatódik a jövőben, és gyűjtsd össze
azokat a szempontokat, amelyeket
figyelembe fogsz venni a következő
állásajánlat kiválasztásakor. A döntés a
kezedben van!
Sok sikert kívánok neked!
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teljesítmény

performance

hatással van vmire

effect on sg.

felkészül

prepare

észrevesz

realize

menekül

run for

halogatás
kiteszi magát vminek

lay oneself to

számtalan

unnumbered

megbénít
készség
tudatosít

paralize
skill
aware

kecsegtető

enticing

függetlenül

independently

előtérbe kerül

come to the front

elcsépelt dolog

thrash

szemkontaktus

eye-contact

kimenetel
szakzsargon
rokonszenves
válogat
koordináta rendszer
tengely
megjelöl
megvizsgál vmit
befolyásol
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procrastionation

outcome
patois, lingo
likeable
select
frame of reference
axle
mark, sign
investigate, examine, test
influence, affect

Einstein hegedűje

E

dwin Bachmann világhírű
hegedűművész, aki
Budapesten született 1890ben Jakob Bachmann a
Rumbach utcai zsinagóga
egykori főkántorának fiaként, már
Amerikában találkozott Albert
Einsteinnel 1921-ben. A zseni ebben
az életszakaszában sokkal több volt,
mint kutató. Elkötelezett pacifista, aki
az első világháború kapcsán Freuddal
intenzív levelezésbe kezd „Miért a
háború” címmel. Az egyre növekvő
antiszemitizmus hatására pedig, a
cionizmus elkötelezett támogatója,
annak ellenére, hogy 1911-ben a
prágai Károly Egyetemen magát
vallástalannak vallotta. Az kevésbé
köztudott, hogy rajongott a zenéért,
különösen Mozart szonátáiért és
Haydnért, és már gyerekkorában
hegedűórákat vett. Amerikába való
érkezésekor az újságírók kócos hajú,
különös fekete nadrágot viselő kedves
emberként jellemezték, aki bárhova is
ment, magával vitte hegedűtokját.
Bachmann, aki Arturo Toscanini olasz
karmester nagy felfedezettje volt,
a National Broadcasting Company
zenekarának prímhegedűse volt. Jól
ismerte Einsteint, hiszen meghívást
kapott Einstein zenekarába az
Einstein-kvartettbe. A megőrzött
családi visszaemlékezés barátságukról
a következő történetet őrzi:
„Nagybátyám az Einstein-kvartettben
is játszott. Remek történetei voltak
Einsteinről, nagyon jó barátok voltak.
Például hetenként jöttek össze, ha jól
emlékszem, Einstein lakásában. Mikor
festették a lakást, és az egész család

szállodába költözött, Einstein nem
volt hajlandó beköltözni velük. Kiment
a cselédszobába, és ott lakott. Eljött
az a nap, mikor összejött a kvartett,
mindenki hozta a kottaállványt és
hangszert, és kiderült, hogy nem
férnek el. Olyan kicsi a cselédszoba,
hogy nem férnek el a kottaállványokkal.
Azt mondta Einstein, pillanat,
uraim, ez az én mesterségem. Leült,
kiszámította, hogy melyik állványt hogy
kell állítani milliméternyi pontossággal,
és elfértek.”
Einstein egy másik magyar zenei
tehetségére is felfigyelt, aki nem
volt más, mint Harsányi Miklós
hegedűművész, akivel az Egyesült
Államokban, Princetonban találkozott.
A híres matematikus, Neumann
János születésnapi partit szervezett
Einstein számára, ahol Harsányi
zenekara muzsikált. Einstein rögtön
megkérte, hogy szerda esténként
tartsanak kamarazenei előadásokat
saját lakásásban, és Harsányi szerint
mindent meg is tett, hogy a szerda
estéit szabaddá tegye, hogy együtt
zenélhessenek.
Harsányi, aki zenei igazgatója volt a
princetoni Szimfonikusok zenekarának,
felkérte Einsteint a zenekar
alelnökének. Eintsein először habozott
és csak ennyit kérdezett:
„És mi fog történni, ha az elnök
meghal?” Természetesen a tisztséget
később elvállalta, és 1952-ben
bekövetkezett haláláig volt a zenekar
alelnöke. Vajon mennyire volt jó zenész
Einstein? Harsányi azt mondta róla,
hogy „pontos, de nem elég érzékeny”.
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Bár kétség kívül Einstein jól ismerte a
régi és modern zeneirodalmat, mégis
Harsányi azt mondta róla:
„Einstein soha nem hallgatott
Bartókot”. Többször felajánlotta neki,
hogy játsszon barokk zenét is és
próbálja ki a csellót is, de Einstein ezt
elhárította. Harsányi szigorú karmesteri
munkájára csak ennyit mondott: „Ön
egy krokodil, aki hipnotizálja a zenekar
tagjait.”

korai kiadású könyvet, levelet stb.
tartalmaz. Többek közt Händel, C. P. E.
Bach, Albrechtsberger, Gluck, Mozart,
Haydn, Beethoven, Schubert, Weber,
Mendelssohn, Chopin, Schumann,
Liszt, Wagner, Verdi, Franck, Brahms,
Dvorzak, Debussy anyagait.
A gyűjtemény az austini University of
Texas egyik, zenei gyűjteményekre
szakosodott könyvtárában
lelhető fel. Nagy rajongója volt
a művészettörténetnek és szép
A tudós zseni csodálta a magyarok
festményeknek. Képszakértő lett,
zenei tehetségét, csodálta Budapestet, ami azt jelentette, hogy előkelő
ahonnan számos híres muzsikust
képüzleteknek dolgozott, galériáknak,
ismert személyesen, mint pl. Ormándy és ha azok kerestek valaki számára
Jenő, Doráti Antal, Solti György vagy
híres festményt, akkor ő tudta, hogy
Széll György.
azt hol lehet megtalálni. Azonkívül
Edwin Bachmann Einsteinhez
Toscanini kedvéért megtanult
hasonlóan több mindennel is
olaszul tökéletesen, és rendszeresen
foglalkozott. A hegedülés mellett
tudósított egy olasz zenei lapot az
gyűjtött régi könyveket és
amerikai zenei életről. Barátsága
nyomtatványokat, amiből egy szép,
Einsteinnel, a feltaláló 1955-ben
nagy gyűjteménye volt, amit el is
bekövetkezett haláláig megmaradt.
ajándékozott a Dallasi Egyetemnek.
Az Edwin Bachmann Gyűjtemény
Facebook: @storytelling.cabinet
(Edwin Bachmann Collection) több
Források: Centropa Alapítvány
mint 600 18. és 19. századi nyomtatott, Peregrine White: Albert Einstein: The
ill. kéziratos zenei anyagot, első vagy
violinist
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kántor

clerk, cantor

kutató

researcher

pacifista
elkötelezett
köztudott
rajong
különösen
kócos

pacifist
committed
evident
adore, enthuse
specifically
uncombed, shock

jellemez

characterize, typify

bárhová

anywhere

hegedűtok

fiddle-case

karmester

conductor, chorus-master

felfedez

observe, discover

zenekar

orchestra

megőriz

preserves

visszaemlékezés
szabaddá tesz
felkér vkit
tisztségviselő

reminiscence
vacate, free
ask, adjure
office-holder

elvállal

undertake

alelnök

vice-president

felajánl

offer

gyűjtemény
tudósít
művészettörténet

collection
report
history of art
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Könyvajánló
J. P. Delaney: The Girl Before
Naplóthriller a javából. Emma és Jane története bontakozik
ki a regényben. Emma otthonába betörtek, ezért egy új,
biztonságos otthont keres magának. Így talál rá a Folgate
Street 1-re. A zárkózott tulajdonos szerint a hely megváltoztatja azt, aki benne él. Jane magánéleti válságából menekülve egy új kezdet reményében költözik be új otthonába,
a Folgate Street 1 szám alatti lakásba, ahol értesül a hozzá
nagyon hasonló előző lakó tragikus haláláról. Jane elkezdi
kutatni az eseményeket, miközben ő maga is kísértetiesen
hasonló döntéseket hoz, és kezdetét veszi a rettegés. Női
thriller erős idegzetű olvasók számára!

Stephen King: Cujo
Az író idén lett 70 éves. Egyik legnépszerűbb regénye
ez, melyet még 1981-ben írt és amit 1983-ban meg is
filmesítettek.
Cujo egy hatalmas bernáthegyi kutya, aki jámboran és
játékosan éli vidéki életét, mikor egyik kalandja során
veszett denevérek támadnak rá és ennek hatására ő maga is
agresszívvé válik. Ő lesz a város, Castle Rock rettegett réme.
King stílusa, tudatossága és tehetsége felejthetetlenné
teszi ezt a művét is.

Al Ghaoui Hesna: Félj bátran
A könyv azt kutatja, hogy miért félünk félni és mi okozhatja
azt a jelenséget, hogy valakire motiváló hatással van a
félelem, míg másokat teljesen lebénít. Háborús országok
haditudósítójaként azt hiszem, az írónő sokat tud mesélni
nekünk félelemről, rettegésről, feloldásról. Olvasásra
érdemes, elgondolkodtató mű.

A könyvajánló forrása: Libri.hu
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Filmajánló

Amerikai sci-fi, egyes források szerint cyberpunk stílusú film,
jelentsen ez bármit is.
(* A cyberpunk stílus a közeli jövőben játszódó sci-fik egy altípusa,
legalábbis a Wikipedia szerint.)
Harrison Ford és Ryan Gosling főszereplésével került a mozikba 2017
őszén. Különlegessége az is, hogy a film nagy részét Magyarországon forgatták.
A történet fő szála egy nyomozás, melyet az LAPD egyik tisztje, „K”
folytat. Egy kb. 30 évvel ezelőtt eltűnt rendőrt kell felkutatnia, Rick Deckartot, hogy választ kaphasson a kérdéseire és megoldja a rejtélyt.
Érdekes, számunkra kicsit talán vontatott film volt, de élveztük.
Neked hogy tetszett?
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Az angol nyelvű mp3 hanganyag alapján oldd meg a feladatokat!
Primer: Make sense of cognitive computing Part 1.
If you’re confused about exactly what it means from an IT and business
perspective, you’re not alone.
I./ Egészítsd ki a szöveget a hallottak alapján!
If you’ve been seeing the word “………………………….” a lot lately, you’re not alone.
And if you’re confused about exactly what it means from an IT and business
perspective, you’re not alone in that either.
To help provide some …………………….. around the cognitive concept and what it
might mean for your organization, I’ve put together this ………………………...
What does ‘.......................’ mean in the context of computing?
…………………………… computing uses technology and algorithms to automatically
extract concepts and relationships from data, understand their meaning,
and learn …………………………… from data patterns and prior experience—extending
what people or machines could do on their own, says Paul Roma, ………………………..
………………………. at consulting firm Deloitte Consulting.
II./ Hogyan foglalnád össze saját szavaiddal, a 3 fő alkalmazási módját?
1. ………………………..………………………..………………………..
2. ………………………..………………………..………………………..
3. ………………………..………………………..………………………..
How is ……………. computing different from AI?
III./ Válaszolj néhány szóval magyarul a feltett kérdésekre!
1.
Roma szerint mire használták elsősorban ezt a technológiát?
………………………..………………………..………………………..
2.
Vendor milyen neveken említi ezt a technológiát?
………………………..………………………..………………………..
3.
Mi az az IDC?
………………………..………………………..………………………..
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How widespread will the use cognitive computing and AI be over the next
decade?
IV./ Fejezd be a mondatokat a saját szavaiddal!
The technology will be ……………………………………………………………..
By 2020 …………………………………………………………………………….
With the confluence of exponential data growth ……………………………………………………………
…………………………
What are examples of cognitive technology in the enterprise today?
V./ Hallgasd meg a következő szakaszt és saját szavaiddal, magyarul foglald
össze 10 mondatban!
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
VI./ Válaszolj angolul 10-10 mondatban a feltett kérdésekre a hallott szöveg
alapján!
What are some of the ways cognitive might work in an enterprise?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Which industries are most likely to be affected by the emergence of cognitive
technologies?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
What are some of the major challenges with cognitive computing?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
This story, “Primer: Make sense of cognitive computing” was originally published
by InfoWorld.
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Előző számban megjelent angol feladatlaphoz tartozó megoldás:

The unorthodox productivity hacks of Elon Musk, Bill Gates, and Mark
Zuckerberg
The leaders of the biggest companies on the planet are always trying to
figure out what to do with their time, and it seems they all have come to one
conclusion: work.
Approaching their ambitions with a single-minded intensity, none works less
than 70 hours a week, including weekends, even at the expense of aspects of life
other people value.
However, being armed with a strong idea, determined to be the best, and
supported by a superhuman work ethic pays off: Mark Zuckerberg, Bill Gates, and
Elon Musk are among the wealthiest people in the world, and, beyond that, they
each helm technologies that have, or have the capacity to, change society in
irreversible ways.
Each of the three, to make sense of his own busyness, has developed his own
coping mechanisms.
From wearing the same faded grey T-shirt every day to escaping into the woods
once a year to parse through volumes of paper, here are some unorthodox
efficiency hacks from the three men at the very top.
Mark Zuckerberg’s quest for simplicity
Much has been written about Zuckerberg’s uniform of identical grey t-shirts
and hoodies he rotates through his work week — it helps him stay focused and
expend as little energy as possible figuring out what to wear every day — but less
noted is that this simple way of living extends to almost every aspect of his daily
life.
The 31-year-old wunderkind-turned-billionaire CEO of Facebook rolls up to FBHQ
not in the Audis favored by his counterparts at other companies, but a fairly
modest black Acura.
While he has recently acquired the three properties surrounding his home in
Palo Alto, he has famously kept his abode (located just a few blocks away from
the offices, where he supposedly works up to 15 hours a day) pretty sparse. By
eliminating a lot of the extravagance available to him, his most focused goal is
still the work that he does.
In a Q&A at Facebook last year, he was quoted as saying, “I feel like I’m not doing
my job if I spend any of my energy on things that are silly or frivolous about
my life so that I can dedicate all my energy into building the best products and
services.”
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How Bill Gates keeps his email, life, and reading list in check
In a blog post back in 2006, Bill Gates, then chairman, CEO and chief software
architect at Microsoft, shared how he hacks his email with a simple solution — a
larger three-monitor display area.
Back then, he was tackling more than 100 emails a day. With all his philanthropic
work as co-chair of the Bill and Melinda Gates Foundation, social activism and
his continuing role as technical advisor to Microsoft, one can only speculate how
much that number has grown.
With one monitor displaying incoming emails, one set on whatever email he’s
working on, and one screen for his regular desktop, he can multi-task without
falling off a task. By concentrating on his work, one email on its own monitor at a
time, Gates gives each correspondence the time and attention it deserves. This
is something all younger entrepreneurs can implement into their lives.
Gates goes on an annual ThinkWeek to a cabin in the woods to completely
unplug with reams of documents and books. By sequestering himself from all
manner of distraction, he gets a years’ work of reading and thinking in a week.
He plans strategies, carefully examines the companies and organizations he’s
partnering with, and goes over his past year. ThinkWeek moves him into a mode
of ultimate productivity.
Elon Musk takes multitasking to the extreme
With three executive job titles (as CEO of SpaceX, CEO of Tesla Motors, and
chairman of SolarCity), five kids and a wildly ambitious — indeed out-of-thisworld — vision for the future of technology, it’s hard to see when the 44-year-old
Elon Musk gets the six to six-and-a-half hours of sleep he says he averages a
night.
Writer Max Chafkin, in a 2007 profile of Musk, noted, “To get through the day,
Musk relies on two stimulants: caffeine and a desire to help humanity colonize
Mars.”
Musk, who divides his week between SpaceX and Tesla Motors, has also
perfected the art of multitasking: He sends emails while scanning invoices, holds
meetings and takes care of business on his phone at the same time, and even
texts with his children on his lap (an admission that gathered no small amount of
criticism from the public).
While he officially clocks in no more than 15 hours at the office, he has said that
he doesn’t ever stop working. With these round-the-clock responsibilities, it
seems understandable that the most effective way to save time is by doing
everything at once.
Few of us have the desire to clock 15 hour days, or to head multibillion-dollar
companies. But, getting more done in less time will give you more time to focus
on whatever it is that really matters to you.
http://www.businessinsider.com/elon-musk-bill-gates-mark-zuckerberg-productivity-hacks-20174?utm_
content=buffer07846&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer-ti/#elonmusk-takes-multitasking-to-the-extreme-3
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A hatékony tanulás 8 módszere

U

gye te is érezted már
úgy tanulás közben,
hogy ez most valahogy
nem megy? Repülnek a
percek, az órák, de szinte
semmit nem tudsz visszamondani az
eddig olvasottakból? Ezzel nem vagy
egyedül, mondhatnám azt is, hogy
tömegeket érint ez a probléma. Ha
megtudod az okokat, akkor tudsz tenni
ellene, és sokkal hatékonyabbá válsz.
Lássuk!
1. Előkészületek: friss levegő és oxigén
kell az agyunk működéséhez, bátran
szellőztess! Keress egy számodra
kényelmes testhelyzet! Legyen a
szobában megfelelő világítás, ne kelljen
félhomályban hunyorogni! Emellett ne
legyen se túl meleg, se túl hideg, mert
ha megvan az összkomfortérzet, akkor
ez már nem vonja el a figyelmedet!
2. Folyadék- és energiabevitel: sok
vizet kell inni, esetleg zöld teát, tanulás
közben rágcsálhatsz répát, almát,
banánt, olajos magvakat: mogyorót,
diót. Teli hassal nem érdemes neki
ülni tanulni, mert az emésztés elvonja
a sok energiát, és csak azt fogod
érezni, hogy túlságosan álmos vagy a
koncentrált tanuláshoz.
3. Szünet beiktatása: egyszerre 20-25
percet tud figyelni az agy, utána lankad
a figyelem, romlik a hatékonyság. 25
percenként iktass be egy 5 perces
szünetet: tegyél egy kört a házban,
hallgass meg egy zeneszámot,
teregess ki, utána pedig megújult
elszántsággal ülj vissza megint és
semmi másra ne figyelj!
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4. Elmetérkép készítése az adott
anyagról: Először nézd meg teljes
valójában a tanulni valót! Mi a címe,
milyen hosszú? Utána olvasd végig a
tartalomjegyzéket, így tudni fogod,
hogy milyen témákat fogsz érinteni
tanulás közben! A következő lépésként
lapozd át az egészet, nézd meg a
képeket, olvasd el a képaláírásokat, és
olvasd el a kiemelt szövegrészeket,
félkövérrel szedett szavakat! Ez
rengeteget segít az agynak egy alap
rendszer kialakításához.
5. Érzékszervek bevonása: próbálj
meg minél több érzékszervet bevonni
a tanulásba! Ha csak olvasol valamit,
akkor a látáson kívül mást nem
használsz. Ha már jegyzetelsz hozzá,
szövegkiemelőt használsz, akkor
egy fokkal jobb vagy. Ha a lényeges
dolgokból hangfelvételt készítesz, vagy
van elérhető hanganyag a témában,
akkor bárhol tanulhatsz, ahol amúgy is
nyugodt szívvel fülhallgatóval járkálnál.
Így egy fél órás utazás vagy boltban
sorban állás közben is szívod magadba
a tudást. Ha valamit meg lehet
kóstolni, vagy kreatívan az anyagodhoz
kapcsolni, akkor tedd meg! Lehetséges,
hogy egy bonyolult műveletet arról
fogsz megjegyezni, hogy közben életed
legrosszabb pisztáciáját rágcsáltad.
6. Elegendő alvás kell a tanuláshoz:
Ennek egyik oka, hogy alvás közben
a szervezet kiürült energia raktárjai
újra töltődnek. A másik ok pedig,
hogy ébrenlét során a megtanult
anyag agyunk hippokampuszába kerül
“mentésre”, amelyből alvás során
átkerül az információ a prefrontális

cortexbe, ami a hosszú távú tárolásért
felelős. A rövidtávú memória így
felszabadul és készen áll további anyag
befogadására. Egy óra alvás csodákra
képes tanulás közben.
7, Tanulókártyák és kérdések
alkalmazása: készíts magadnak
tanulókártyákat, amiket tarts
magadnál és olvasd el őket újra
meg újra! Ha saját kis rajz vagy ikon
is van hozzá, és színesen készíted,
akkor még hatékonyabb. Színes
öntapadós cetlikre írt fogalmak,
kérdések tömkelegével plakátold ki
a mosdót! Ahányszor csak betérsz
oda, mindig ragad rád valami. Egy
témakört akkor tudsz elsajátítani, ha a
témához kapcsolódó kérdésekre tudsz
válaszolni. Nézd meg az anyagod végén
vannak-e kérdések, alkoss te magad
kérdéseket, és folyamatosan kérdezzfelelek módban tanulj!
8, Ismétlés a tudás anyja. Nem hiába
van ez a közmondásunk. Az először
hallottak, olvasottak agyunk rövid távú
memóriájába kerülnek. Onnan aztán

akár 80%-ban is elveszhetnek ezek az
információk, ha nincsenek többször
használva. Vedd elő a tanultakat jövő
héten is, és vedd elő egy hónap múlva!
Ha pedig be tudod építeni a munkádba
és napi szinten használod az új tudást,
akkor összekötöd a kellemeset a
hasznossal.
Szóval most már van egy kis rálátásod,
hogy neked hol akad meg a tanulás, és
tudsz tenni ellene. Ha fejleszted magad
a tanulási technikák terén, akkor
sokkal több időt meg tudsz spórolni,
vagy ugyanannyi idő alatt komolyabb
és tartósabb tudásra teszel szert.
Ebben a cikkben csak érintőlegesen
foglalkoztam az egyes pontokkal, de
ha bármelyikről szívesen olvasnál
részletesebben is, kérlek írd meg az
olvaso@ak-akademia.hu címre!
Cikket írta: Tóthné Kurucz Bianka
Forrás: Domján László – A hatékony
tanulás mesterfogásai
Képek: pinterest
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További információk
Az A&K Magazinban nincsenek fizetett hirdetések.
Célunk a szórakoztatás és a közösségépítés.
Szeretettel várjuk a visszajelzéseidet az
olvaso@ak-akademia.hu
címre, hogy hónapról hónapra egyre színesebb,
szórakoztatóbb, érdekesebb magazint alkothassunk.
Nem kell félned, hírlevelet, spamet
nem küldünk!
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Amennyiben bármelyik téma felkeltette az érdeklődésedet,
további információt találsz az alábbi forrásjegyzékben.
Az A&K Magazin jelen számában felhasznált források:
Al Ghaoui Hesna: Félj bátran
appleinsider.com
azgoatyoga.com/
businessinsider.com
mindset.co.hu/ahogy-az-arcokat-látjuk
Centropa Alapítvány: Peregrine White: Albert Einstein: The violinist
cheekmagazine.fr
dezeen.comt
digitaltrends.com
dogamahny.com/
fromthegrapevine.com/innovation
fontsquirrel.com
intimer.hu
intimter.hu/meztelen-joga/
irishtimes.com
J.P. Delaney: The Girl Before
legacy.pitchengine.com/themirage
libri.hu
maipszicho.hu
mashable.com
mobile-blogs.which.co.uk
moblieworxs.com
news.com.au
newswatchtv.com
pixabay.com
pocket-lint.com/news
princeton.edu
pszichoforyou.hu
Sheryl Sandberg: Dobd be magad
Stephen King: Cujo
tapwithus.com/
tokenize.com/
trenditech.com
tripsavvy.com
unsplash.com
webcikkek.hu
Youtube
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Az A&K Magazin következő
lapszámának várható megjelenése:
december 18. hétfő
Reméljük, hogy akkor is olvasóink
között köszönthetünk majd!
További szép őszt kívánunk neked!
Andris & Kati
A&K Akadémia
ak-akademia.hu

