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Kedves Látogató! - Dear Visitor!
Ha hozzá akarsz szólni, akkor regisztrálnod kell. A megsokasodott kéretlen hozzászólások miatt sajnos meg
kellett szüntetnünk az automatikus regisztrálást. Ezentúl a következőt kell tenned, ha Te is szeretnél a fórum
tagja lenni: írj egy e-mailt az istvan@meder.hu-ra "fórum regisztrácó" fejléccel és a következő tartalommal:
felhasználó név, e-mail cím, és egy rövid leírás, hogy mihez szeretnél hozzászólni. Megértésedet nagyon
köszönjük!
If you want to write a message, you should have an account to the forum. According to the increasing
number of spammers we had to stop automatic registration via form. Now you should the the following:
please send an e-mail to istvan@meder.hu whit the "forum registration" title and body containing: your
username, e-mail address and a short description of your message you want to add. Thanks a lot for your
attention!
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Kedves Látogató!
2 évvel ezelőtt, 2006 szept. 24-én reggel 9 előtt indultam el Koperből, Szlovéniából, hogy egyedül CARINAval körbevitorlázzam a Földet. CARINA-nak, a 38 éves 19 lábas tavi hajónak vannak üzenetei bőven, ami a
jachtnaplómban folyamatosan olvasható .
Ez az út nem rólam és nem az én egómról szól. Ez az út sok mindenről szól, de amit itt és most le szeretnék
írni, az, hogy nem egyedül vitorlázom körbe a Földet! Nem egyedül vagyok, mert sokan követnek a
meder.hu-n keresztül és néhány rádióamatőr barát a HF rádión keresztül kísér engem. A legtöbben azonban a
gondolataikkal és a spirituális energiájukkal vannak velem. Eddig több százan segítettek nekem, a lista igen
hosszú: a család, a barátok, ismerősök, ismeretlenek, cégek, jachtosok, helyi halászok… Köszönöm!!!
Sok szeretetet kapok és próbálok sok szeretetet adni, mert ez az egyetlen, ami fontos. Köszönöm
mégegyszer!!!
Az eredetileg tervezett 2éves vitorlás utam elhúzódott folyamatos technikai, pénzügyi okok miatt, majd
’belecsúsztam’ a ciklon szezonba Fidzsin. A jelenlegi tervem szerint jövőre szeretnék visszaérkezni
Európába.
Sok minden változott bennem az elmúlt két évben és CARINA-n is.
CARINA egy nagyon jó hajó, a hajók esetében is igaz az, hogy nem a felszínt kell nézni!
Minden pozitív gondolat, energia segítség, de ezen túl is lehet segíteni négy fő témában:
1. Ha van média kapcsolatod (TV, Rádió, Újság, Magazin, Internetes Portál), akkor talán érdekli őket a
történetem (sport, kaland, utazás, óceán stb. témákban). Illetve én is tudok írni egy-két rövidebb cikket a
vitorlázásról, az utazásomról és az óceánról újságokba, magazinokba. Sokkal jobban meg szeretném osztani
az élményeimet másokkal.
2. A weboldalam (www.meder.hu) fejlesztésében/designjában is lehetne sokat segíteni. Kb. napi 400 látogató
van jelenleg, de szebb designnal és egy kis fejlesztéssel lehetne egy profi oldal sokkal több látogatóval. (Az
elmúlt 2 év alatt közel 290 ezer látogatóm volt.)
3. Folyamatosan keresek szponzorokat, akik láthatnak ebben az útban inspirálót vagy annál többet is! Cégek,
akiknek a weboldalon, a hajó oldalán adok helyet. Akiknek ’adom’ a történetemet, illetve a történetem része
lehetnek. Nemzetközi viszonylatban is az utam egyedi! 20,000 tmf után, 2 óceán és sok-sok tengeren vagyok
már túl.
Szponzoraim listája itt található: http://www.meder.hu/hun/szponzor_uj.htm
illetve van egy új szponzorom is, ami még nincs kint a linken: Turtle-Pac, www.turtlepac.com
4. Az utam során folyamatosan videózok (minDV), később szeretnék ebből egy ’kis’ filmet készíteni, ehhez
a munkához keresek egy nagyon kreatív személyt, aki szívesen segít ebben.
Azt tervezem, hogy hazaérkezésem után fogok adni egy kis egyszerű emléklapot (egy kis vitorla darabbal és
egy kis kötél darabbal rajta) minden segítőmnek, támogatómnak, szponzoroknak és természetesen a
rádióamatőr barátoknak. Mi mást adhatnék? :-)
Linkajánló:
Utazás – képek – útitárs – élménybeszámolók: http://www.ongo.hu
(Egy rövid élménybeszámolót én is írtam arról, hogyan is éreztem magam Pápua Új Guineában.)
Mindenkinek minden jót!
Békét és Szelet!
Áron és CARINA
Darwin, AUS
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köszi mindent, nagyon jó ez a kis honlap igy is.
Jó szelet és sok üdvözletet küldök, Boro :-)

Az élet rendkívül egyszerü, csak mi ragaszkodunk hozzá, hogy bonyolulttá tegyük. Konfucius
Senki sem tudja, hogy mire képes, míg ki nem próbálja.

Pubilius Syrus

Légy türelmes, minden nehéznek tünik, mielött könnyü lenne.

Saadi
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Szilveszter - Thaiföld – Phuket
Segítsetek, hogy segíthessenek...
Sziasztok!
Áronnak küldene valaki egy kis csomagot spéci horgászfelszerelésekkel.
Ennek eljuttatásában segíthetne valaki, aki Phuketben szilveszterezne.
Ez egy felkapott (és persze drága) hely, de azért nem kizárt,
hogy egy ismerősötök ismerősének az ismerőse ismer ilyen személyt :-)
Áron is körülbelül Szilveszterre érne oda, így ott találkozhatnának,
vagy más módon megszerveznénk a csomag célbajuttatását.
Segítségeteket előre is köszönjük:
mi
istvan@meder.hu
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