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Méder Áron és Carina a szomáliai kalózok "vadászterületén"

eTarget hirdetés Hirdessen Ön is itt

Méder Áron és Carina a szomáliai kalózok "vadászterületén"

Szépen, megfontoltan haladnak Méder Áron és Carina hazafelé gazdagon - mi nem is 
tudhatjuk mennyi szellemi érték, élmény, tapasztalat birtokában. 

Lehet, hogy a napokban, a Fókusz című TV műsorban az Áronról szóló riport keretében 
elhangzottakat nem jól értettem, de most úgy tűnik, elhangzott egy mondat: "...a terv szerint 2 év 
alatt kellett volna, hogy megtegye (Áron és Carina - WebKorridor megjegyzése) az utat de valahogy 
másként sikeredett, immár 2,5 éve van úton...".

Hát, nem erről szól az egész. Áron és Carina célja maga az út  annak minden velejárójával együtt. 
Ha valahol egy hónapig, vagy fél évig kell "állni", annak valami oka lehet, vagy, valami célból éppen 
Áron döntött. Nem számít semmit az induláskor kimondott határidő. Felejtsük el! Tény, hogy egy 
fantasztikus teljesítmény áll Áron és Carina mögött, amit rajta kívül eddig még senki sem valósított 
meg.

Az idén hazatér, és bízzuk az ő döntésére, mit fog nekünk elmondani, mit fog leírni. Ami benne 
felhalmozódott ezen az úton az ő kincse, hiszen egy régi álma valósul meg.

A mi dolgunk, hogy segítsünk neki - ha másként nem, jókívánságokkal.

Jó szelet Áron! Ezt kívánjuk Neked tiszta szívből. A többit rád bízzuk!

Legyen ez a 
kezdőoldala!
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Áron útja (mai adat) a szomáliai és jemeni partok felé, utána a Vörös Tenger, a Szuezi Csatorna...

Gyönyörű naplemente a mérhetetlen nagy vízen
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Eléggé zötyögős a hajózás az "összevissza" hollámokon (ahogy Áron nevezte el őket)

Tarajos hullám kialakulása



Ez a tarajos hullám számunkra hátborzongató, de Áron leküzdött még keményebbet is

IDE kattintva olvashatják Áron édesapja bejegyzéseit a Szomália partjai felé vezető útról melyet 
táblázatba foglaltunk
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