
A tranzícióm első 12 hónapja

Pontosan ma (2021. október 25-én) egy éve kaptam az első tesztoszteron

blokkoló injekciót és kentem fel az első csomag ösztrogént, amivel útnak indult

az orvosi és a szociális tranzícióm is, és magabiztosan léptem ki a nagyvilágba. A

jogi rajtam kívül álló okokból sajnos nem. Készítettem egy interjút magammal

😀, hátha segít megérteni a “kívülállóknak” mi zajlott, zajlik bennem és segíthet

másoknak is, akik még nem járnak ezen az úton vagy az elején járnak, akik pedig

már előrébb járnak, azok megtudhatják, hogy nálam milyen változások történtek.

Köszönöm szépen mindenkinek, hogy sok kérdéssel segítettétek ezt az írást !

Van ahol a kérdéseket összevontam, mert ugyanarra a témára vonatkoztak és

külön ezt újra nem válaszoltam meg. Olyan kérdés nem volt, amire nem térnék ki

az írásban valamilyen formában, remélem mindenki megtalálja benne amire kíváncsi volt, ha mégis lenne még

elvarratlan dolog, akkor ne maradjon ez így, kérdezzetek még nyugodtan és majd kiegészítem az írást, illetve

külön megválaszolom. Az írás szabadon megosztható.

Milyen volt ez a 12 hónap, hogy lehetne összefoglalni egy szóval?

Egy szóval azt tudom mondani, egy óriási “hullámvasút”.

Hogyan viselkedett a “LÉLEK”?

Ebben a lelki hullámvonatozásban valószínűleg benne volt az, hogy a

hormonok szinte teljesen kicserélődtek bennem ez alatt az egy év alatt.

A legutolsó labor eredményeim (október 6.) szerint a hormonszintek

most úgy állnak, hogy tesztoszteron gyakorlatilag nincsen bennem, az

ösztrogén pedig folyamatosan ott van, ahol a cisz nőknek a luteális

fázisban (tüszőrepedés), annak is a felső értékén. Ezt úgy élem meg,
hogy lelkileg sokkal érzékenyebb lettem, mondhatnám hiperérzékeny.
A tranzíció útja amúgy sem egyszerű menet, de ezt az utat nem könnyíti meg ez a hormonváltozás és ennek

ilyen mellékhatása. Nehezen tudtam kezelni ez idő alatt sok olyan helyzetet, amiben talán erősebbnek kellett

volna lennem és az érzékenységem miatt, sokszor hoztam meg olyan döntéseket, amiket ugyan nem bántam meg,

de talán jobban át kellett volna gondolni. Ilyen volt például az a csalódás, amit a civil szervezetek működésében

és együttműködésében tapasztaltam meg és persze a társkeresésben is csak csalódások jöttek eddig, valamint

a szociális tranzíció roham lépései sem mentek zökkenőmentesen lelkileg (az élet úgy hozta hogy gyorsabban

haladt szerintem, mint ahogy én lelkileg fel lettem volna erre készülve), sokszor főleg a családon belül. Azt is

észrevettem, hogy szinte rajongásig elkezdtem vonzódni a romantikus filmekhez és gyakorlatilag 5 perc után

már potyognak a könnyeim, ahogy elkezdem nézni ezeket. Most hogy erre a felismerésre eljutottam (ami talán

már kezdetnek nem rossz, most azon kell dolgoznom, hogy ezt hogyan tudom “normális” szinten tartani.)
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Mikor elkezdted a hormonokat az hogyan hatott rád? (közérzetre gondolok itt elsősorban, esetleg ha volt
depressziód amiatt, hogy nem vagy önmagad (nemi diszfória) ez enyhült-e a hormonoktól/ vagy
erősödött-e esetleg?)

Én egy elég kemény élethelyzetben voltam, amikor elkezdtem az orvosi tranzíciót. Előtte 2 éven keresztül egy

nehéz válási procedúrában voltam benne, amit önmagában sem könnyű kezelni, a nemi diszfória pedig erre még

rájött. kb. egy évig szedtem antidepresszánsokat, ezek valamennyire szinten tartották a közérzetemet, de

végig éreztem hogy a probléma gyökerét nem kezelik ezek a gyógyszerek. Ahogy közhelyesen mondani szokták

az élet és az idő sok mindenre gyógyír és megoldás is. Velem is így volt. Nagy nehezen kikeveredtem jogilag a

házasságból és az antidepresszánsok használatából is magamtól, és utána, ahogy elkezdtem a hormonterápiát, a

nemi diszfória és az ezzel járó depresszió egy pillanat alatt megszűnt, sőt én is megéltem azt a nemi

hormon eufóriát, amiről a szakirodalom ír, ami akkor jön elő, amikor elkezdi valaki a HRT-t és pár hétig tart az

elején.

Mennyi idő után lehet az első pici változást észrevenni?

Gondolom itt a kérdező a testi változásokra utal, a lelkiről írtam fentebb, az szinte azonnal bekövetkezik a

nemi eufóriának köszönhetően. A testi változások, azok természetesen lassabban jönnek elő. Nekem az első

testi változások, csupa negatív dolgot hoztak😁: vérnyomásom felborult, a bőröm iszonyúan kiszáradt és

viszketett, pár napig az elején étvágytalanság émelygés volt. Aztán utóbbi kettő magától szűnt meg, a

vérnyomást pedig az háziorvossal beállítottuk. Ha arra gondolunk, hogy milyen nőiesedési (feminizáló) jelek

voltak, akkor először talán a mellem, mellbimbóm kezdett el egyre érzékenyebb lenni, de ez is kb. 4.-6. héten

kezdődött. Utána jött a fogyás, aztán az alakom is elkezdett “körtésedni”, a hajam visszanőtt, a szőrök

köszönhetően a kezeléseknek az arcomon ritkulni kezdtek.

A hangom változott-e vagy fog-e változni valamennyit „mármint nőiesedni”?

Nagyon jó kérdés! Szakirodalom szerint és saját tapasztalatból is

mondhatom, hogy sajnos a hormonterápia a hangmagasságra nincsen

semmilyen hatással.😭 Erre vannak úgynevezett hangterapeuták,

akikhez lehetne járni, illetve a YouTube-on is vannak ilyen online

leckék. Én megmondom őszintén egyikkel sem élek. Megpróbálok saját

magam odafigyelni arra, hogy megmaradjak a természetesség határán,

mert sajnos nagyon könnyen el lehet csúszni egy természetellenes

affektálós fura hang tartományba ami szintén nem jó. Ennek legjobb visszajelzése az, amikor telefonon

beszélek hivatalos ügyekben (pl. ügyfélszolgálat) olyanokkal, akik nem ismernek, nem látnak és kezit

csókolommal köszönnek vagy leveszik, hogy valami nem stimmel és elbizonytalanodnak. Vegyes ez még sajnos,

próbálom fejleszteni nap mint nap ezt a dolgot. Nekem az bejött hogy időnként megpróbálok egy kicsit

halkabban és lassabban is beszélni. Vannak remek telefonos alkalmazások, amelyek pontosan bemérik a

kimondott szavak, mondatok frekvenciáját és felrajzolják akár folyamatosan, hogy melyik tartományban beszél

az illető a maszkulin, az androgün, vagy a női tartományban. Nekem általában ez az androgün, női tartományba

esett amikor próbálkoztam ezzel, de nem mondom hogy mindig tudok erre figyelni. Ez nagyon nehéz és nagy

kihívás a  transznemű embereknek (akár MtF, akár FtM) és rengeteg időt és gyakorlást igényel.
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„Engem rettenetesen zavar hogy ugyebár nincs mellem” ezzel kapcsolatban tudnak-e a hormonok valami
minimális  változást nyújtani?

Ez rengeteg mindentől függ, hogy tudnak-e változást nyújtani, és

ha igen, akkor milyen mértékben. A szakirodalom szerint a HRT

megkezdése után 18-24 hónappal a mellek növekedése befejeződik.

Nekem nagyon lassan halad ez a dolog, kb. egy 10-12 éves kislány

szintjén vagyok most 12 hónap alatt. Nagyon zavar és ahogy írtam is

később, azt hiszem, hogy bele kell vágnom egy mellplasztikába 6-10

hónap múlva. Ez persze nem általános, ismerek olyan transznemű nőt, akinek a “semmiből” csak ösztrogéntől kb.

B/C kosaras mellei nőttek. Ezt befolyásolja az, hogy hány éves vagy mikor kezded a HRT-t, minél korábban

annál jobb esélyed van, milyen genetikát hordozol, a női felmenőknek milyen mellmérete volt/van, illetve az is,

hogyan reagál a tested az ösztrogén kezelésre. Sajnos ezt előre senkinél sem lehet megmondani, kb. 12-18

hónap múlva kezd majd látszani az, hogy hol lehet vége a növekedésnek, illetve menetközben Te is látod,

hogyan alakul hétről hétre. A fájdalom ez esetben jó jel, mert dolgoznak a hormonok! A WPATH ( World

Professional Association for Transgender Health) 8 legfrissebb kiadása szerint (transz egészségügyi

szervezet ajánlása) a transznőknek a mellrákra való hajlama nem jellemző. Ez egy új megállapítás, mert

korábban úgy emlékszem, hogy a cisz nőkkel egyforma esélyt tulajdonítottak nekünk is, de szerintem

mammográfiára pár év hormonkezelés után érdemes elkezdeni járni. (Hogy a magyar egészségügy egy férfi

hivatalos iratokkal rendelkező transznemű nőt hogyan fogad be erre a vizsgálatra, az még egyelőre előttem is

rejtély.)

Ezen kívül még milyen változások voltak nálad, amit te észrevettél vagy esetleg a környezeted jelezte,
hogy adott dologban megváltoztál?

Azt én is észrevettem és a környezetem is visszajelezte hogy sokkal érzékenyebb lettem és nehezebben

kezelem a konfliktusokat, erről írtam korábban. Testi változásokról szintén írtam az előző kérdésekre

válaszolva és még később írok részletesen, amit még hozzátennék, hogy szerintem a kasztráció nagyon nagy

mértékben gyorsítja a feminizációt. Szerintem, aki csak teheti MtF minél előbb végeztesse el ezt a műtétet.

Ami talán a legjobban foglalkoztat, hogy milyen segítséget lehet kérni (nincs olyan személy a
környezetemben, akinek elmondhatom az igazat és még mellettem is állna viszont számára fontos, hogy
legalább az első pár alkalommal eljöjjön velem pl. legalább mikor rávesszem magam a szakvélemények
elkészíttetésére.)

Nagyon fontos és nagyon jó kérdés! Tőlem a pszichiáter mikor a

szakvéleményemet készítette ezt kérdezte meg egyedül szinte. Fel kell rá

készülni sajnos, hogy lelkileg ez nagyon kemény folyamat lesz, elsősorban a

szociális tranzíció szempontjából. Rengeteg nehézséggel, diszkriminációval

találkoztam én is és az emberi kapcsolatokat is kezelni kell valahogy elsősorban

a családodban. Talán az a legjobb ha a közvetlen családodban találsz egy

támogató embert. Az még jobb ha ő már elkezdte a tranzíciót. Nyilván azért ez

elég ritka dolog. Jellemzően a transzneműek már annak örülhetnek ha nem

rakják ki otthonról őket, vagy nem megy rögtön tönkre az a kapcsolatuk amiben

éppen vannak. Szerintem mindenképpen nagyon fontos, hogy otthon a családban

ezt meg tudjad beszélni. Ha félsz ettől a helyzettől, akkor ebben szakemberek tudnak neked segíteni,

mentorálni a helyzetet. Én fel tudom ajánlani a segítségemet, keressél nyugodtan emailben, messengeren, vagy

akár itt Budapesten bármikor találkozhatunk és beszélgethetünk. Nekem 2018 óta van egy nagyon közeli és
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nagyon jó cisz barátnőm, akivel mindent megbeszélek és mindig támogatott. Örökre hálás vagyok neki ezért. Én

azt tudom tanácsolni, hogy mindenképpen legyen valaki melletted ha elkezded a tranzíciót. Minél több ember

van, természetesen annál jobb, de ők ne felszínes kapcsolatok legyenek, hanem valóban őszinte, közeli barátok.

Ez szintén egy nagyon nehéz helyzet ilyen embert találni. Nemrég indítottam egy zárt Facebook csoportot

Transzegészség (transznemű közösség szakmai testi és lelki terápiája), ahol affirmatív szakemberek,

érintettek és érintett támogatók vannak jelen és kérhetnek ,kaphatnak segítséget, csatlakozz be ide, a civil

szervezetek is mindig tartanak valamilyen online, vagy élő eseményeket amikre el tudsz menni. Muszáj valakit

keresni, találni, mert úgy sokkal könnyebb lesz!

Hogyan alakult a szexualitásom ?

Ez a hatalmas hormonváltozás és csere, napról napra hozta meg bennem azt az egyre

erősebb érzést, hogy rohamtempóban kezdett a szexualitásom is változni. A tranzíció

megkezdése előtti években már éreztem, hogy biszexuális érdeklődésem kezd kialakulni,

ami a tranzíció megkezdése után és a nőiesedés útjára lépve újra teljesen letisztult és a

női énem “újra” egy heteroszexualitással és vággyal találkozott. Ezért sokszor értetlenül

állok, amikor sokan keverik a szexualitást és a nemi identitást. Pl. egy transznemű nő simán lehet leszbikus, ha

másik transznemű nőt szeret, vagy akár cisznőt, lehet heteroszexuális, ha cisz férfit, transzférfi szeret,

lehet biszexuális is, de lehet aszexuális, pánszexuális és nem folytatom, mert rengeteg “alcsoport van”.

Felmerült-e bármikor, az hogy megbántam az egészet?

Nem, ez egyszer sem merült fel, még a rengeteg sírás és borzalmasan nehéz helyzetek

közepette sem. Többször kerültem a szó szoros értelmében a padlóra itthon a sírástól, mert

annyira kikészültem, akár egy filmen, aminek olyan mondanivalója volt, ami emlékeztetett

korábbi családi eseményekre és mélyen érintett, vagy olyan esemény történt velem pl. a

szociális tranzíció alatt, amit nehéz volt feldolgozni. Egyik ilyen esemény volt pl. az az óriási

csúfos vereség, amit az ellenzéki oldal elszenvedett 2022. áprilisban. Akkor úgy éreztem

mintha minden reményem elveszett volna és sajnos ez az érzés, most fél évvel később sem változott. Azt

elmondhatom ha nem élhetnék tovább nőként, akkor nem is választanám az életet valószínűleg.

Milyen eszközöket használtam a változások, különösen a nehézségek kezelésére?

Sírás, Sírás, Sírás😭…persze ez nem tudatos eszköz,

hanem talán egy “természetes” reakció, amikor az

ember szomorú. Érdekes, hogy minden kiborulás után

sokkal jobban lettem, mintha egy megtisztuláson és

kiüresedésen (hú ez elég klerikálisra sikerült) mentem

volna át. Ilyenkor nagy segítségemre vannak a Sedacur

nyugtatók is, amikből elég sok fogyott és végül de nem utolsó sorban a legjobb barátnőm, akivel vagy

üzenetekben vagy személyesen találkoztam és kibeszéltem, vagy az Interneten a barátok, akik sokszor

segítettek szintén átlendülni egy-egy helyzeten vigasztaló kommentekkel. Sokszor elmentem ilyenkor egy

nagyot sétálni és kicsit az is segített.
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Van reggeli és esti rutinod?

Igen, de szerintem a legtöbb embernek van valamilyen kialakult napszakhoz kötődő

rutinja. Nézzünk egy átlagos hétköznapot: Korán szoktam kelni, ez általában hajnal 4-5

óra között van valamikor, változó, elég sok mindentől függ. Első dolog a testsúlymérés,

aztán zuhanyzás következik egy hajmosással együtt. Általában minden reggel

megmosom a hajam, de minden második nap egészen biztos. Ennek van egy “alrutinja”

gyakorlatilag, ami először az Alpecin Black Edition samponból áll, ezt kb. 2 percig

hagyom rajta, addig tusfürdővel leszappanozom magam, majd leöblítem, aztán jön a

Plantur 21 hajbalzsam ami kb. fél percig van rajta, ezt is leöblítem. Törölközés után a

hajamat is megtörlöm és rákenem azt a krémet (Kérastase), ami a hajnövekedésért

felelős. Ezt 5 percig kell rajta hagyni. Addig borotválkozás (inkább minden nap

csinálom, mert sajnos délutánra már zavar pár szál), aztán a krém leöblítése, majd jön a hajszárítás, ami egyre

több időt vesz igénybe ahogy nő a hajam 😀(eredményt lásd alább). Ez az egész haj procedura/fürdés kb.

30-40 perc mindennel együtt, aztán felkapom magamra azt a ruhát amit este kikészítettem. Utána jön a

reggeli készítés, és gyógyszerek, vitaminok bevétele. Egy kisebb dózisú vérnyomáscsökkentőt kell szednem

reggelente, ezt egészítik ki a vitaminok, amik a Biovanne (bőr, köröm, haj) vitaminból áll, Citrokalcium 200 mg

-ból, ezt azért kell szedni, mert a HRT előtt megállapították, hogy van egy kis kezdődő csontritkulásom, meg a

hormonkezelés ezt amúgy is erősíti, ehhez muszáj szedni D vitamint, korábban NE 4000-t most már NE 3000-t

szedek, és egy héten egyszer, kétszer C vitamin retard 1000-et. A reggeli készítése kb. 6 órakor indul, amikor

beröffentem a telefonon a Klubrádiót (szerda - Para The Best), első lépése pedig a melange elkészítése. (méz,

ír whisky ízű kávétejszín, tejhab, kávé - nagy ünnepeken tejszínhab kakaóporral - lásd fénykép). egy kis

szendvicset bekapok. Emellett fiamnak csinálok szintén reggelit, tea, tej, kakaó amit éppen kér, reggelire neki

pedig a tükörtojástól a szendvicsig bármit, valamint megcsinálom a szendvicseit az iskolába, kap általában mellé

répát, vagy gyümölcsöt, meg teát/szörpöt/narancslét. (nincsen befizetve ebédre, mert ehetetlen amit adnak)

elpakolás, asztaltörlés. Ha minden reggelizéssel kapcsolatos dolog lezárult, akkor fogmosás mindenkinek, gyors

sminkelés és egy hajtömegnövelő spray a hajra, tupír és általában ilyenkor már 7 óra van, amikor pedig már

hulla fáradt vagyok és rohanásban vagyunk, mert utána kb. másfél óra múlva érek be a munkahelyemre hetente

háromszor autóval.

Az esti rutin úgy alakul, hogy viszonylag korán vacsorázunk a

fiammal, 6 óra körül. Az nagyon változó mit eszünk, fiam

általában ilyenkor szokott főtt étel enni, ez még vagy a mamától

hozott hétvégi kaja, vagy főzök neki valamit. (Imádok sütni,

főzni!) Én inkább délben szoktam meleg kaját enni, ugyanebből a

“készletből”. Este már csak salátát, zöldségeket, esetleg egy

hering konzervet vagy egy kis szendvicset eszem. Utána

lesminkelés következik és ekkor szoktam felkenni a hajamra a

Minoxidil nevű csodaszert, amitől teljesen összeragad minden

hajszálam. (ezért is kell másnap reggel hajat mosni mindig), aztán a L’Oreal -nak van egy esti ránctalanító

krémje, és egy esti ránctalanító széruma, azokat kenem fel az arcomra, utána pedig jön a hormon gél, amit

szintén kenni kell 1 mg-ot a herezacskóra, ami most már üres szerencsére. 😀 Aztán még kicsit a fiammal

beszélgetünk az ágyban, csinálok egy nagy tányér gyümölcsöt, amit együtt befalunk, körte, alma, szőlő, narancs,

kikészítem a másnapi ruhákat. Utána fogmosás, és ő rendszeresen 9 órakor alszik, én pedig általában még

olvasok, vagy Netezek, ritkábban megnézek egy Netflixet és kb. 22-23 óra között alszom el.
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Ezek a rutinok már jó ideje így működnek, nyilván a tranzíció ebbe rengeteg mindent hozott bele. Pl. soha

életemben nem mostam ennyit hajat, nem szedtem ennyire rendszeresen vitaminokat, nem kentem magamra

ennyi ránctalanító krémet, nem méregettem a testsúlyomat, nem figyeltem arra annyira oda, hogy mit, mikor

mennyit eszem. Igen azt határozottan mondhatom, hogy megváltozott a napi rutinom is, de szeretem és ezek

nélkül nem is tudnék élni már.

Hogyan alakult a szociális tranzícióm?

A szűk családban volt a legnehezebb, és a mai napig ez jelenti a legnagyobb kihívást

nyilván. Nem szeretnék részleteket erről mondani az ő védelmük érdekében,

maradjunk abban, hogy mindenkinek meg kell vívnia a saját szociális tranzíciós útját

velem kapcsolatban, amit nekem tiszteletben kell tartanom, hiszen én ezt az utat kb.

25-30 évig készítettem magamban elő. Nem várhatom el senkitől, hogy napok, hetek,

hónapok vagy akár pár év alatt ezt megértse, befogadja, elfogadja és még szeretettel

is álljon hozzám. Minden családtagnak ez a saját útja. Kinek kevesebb, kinek több idő

kell hozzá, van aki talán sosem lép erre az útra és soha többé nem áll szóba velem. A

fiam viszont egyre gyakrabban hív apa helyett MoMo-nak, a kislányomnak és

édesanyámnak ez még nehezebben megy, de ők is haladnak az úton.

A munkahelyemen nagyon érdekesen alakult szintén a szociális tranzíció. 4 nap alatt az adminisztrációs része

lement. Megkaptam mindent a cégtől amit kértem, de természetesen ott is szerintem mindenki akkor

szembesült ilyen dologgal először életében. Mondhatnám hogy érdekes volt látni ki hogyan reagál. Volt aki

felhívott és minden tiszteletét kifejezze a “bátorságomért”, volt aki “csak” megírta ezt egy emailben, voltak

akik bejelöltek ismerősnek a Facebook-on miután megtudták rólam, aztán pár nap után gyorsan vissza is vonták

ezt. (azóta sincsen a munkahelyemről egy ismerősöm sem). A nagy többség úgy áll ehhez a kérdéshez, “Hogy ha

Neked így jó, akkor legyen”, de igazából őszintén megmondom, teljes elszigeteltségben vagyok, igaz ezt a

helyzetet nem segít az sem, hogy nem igazán érzem magam jól azon a munkahelyen a tranzíciótól függetlenül.

Most év végén lesz egy nagy cégátszervezés, amiben egyelőre nem tudom hol találom meg a helyem.

Társadalmi szinten a szociális tranzíció is nagyon érdekes folyamat. Ezzel az a “probléma”, hogy én mindig jóval

exchibicionistábban, extrovertáltabban öltözködöm és jelenek meg a társadalom “színe előtt”, mint amennyire

passing vagyok. Ezzel teljesen tisztában vagyok, de igazából pont leszarom ezt a helyzetet, mert én így érzem

jól magam. Egyesek szerint direkt csinálom, polgárpukkasztásból, de tényleg nem ez a célom. Mostanában azt

veszem észre, hogy már egyre kevesebben néznek meg, pláne ha kicsit vissza tudom fogni magam és egyre

többen első találkozáskor köszönnek kezit csókolommal. 😍 😀 Engem azonban annyira sosem zavart ha

megnéztek. Azt is viszont észrevettem, hogy amióta ilyen könnyen és nekem teljesen természetes módon

vállalom fel magam bárhol, bármikor, bárkinek azóta az emberek is egyre kíváncsiabbak lettek rám. Pillanatok

alatt jönnek oda, tudok szinte bárkivel, bármikor kapcsolatot kialakítani minden gond nélkül, de utána nem volt

könnyű lelkileg megemészteni azt, hogy én csak egy “UFO” voltam többségüknek, akik felületesen picit

megismertek, aztán elhajítottak a sarokba és mentek tovább és elmondhatták, hogy találkoztak életükben egy

transznemű emberrel. Hajlamos vagyok ilyenkor ezt elég nehezen kezelni lelkileg, mert csak egy fura bábnak

érzem magam, illetve én hamar gondolom bele akár barátságok kialakulásának a lehetőségét is ezekbe a

találkozásokba, amihez persze két ember kell. Ez nagyon ambivalens érzés bennem és még nem tisztult le, mert

ezzel pedig szöges ellentétben van az a küldetésem, hogy a társadalom ismerjen meg minket, ne féljenek tőlünk

és esetleg fogadjanak is el. Ehhez viszont “kapcsolatba kell kerülni” velük. Szóval még nem tudom hogy mi a jó.

😁
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Miért Mónika lett az új neved? A Gabriella “praktikusabb “ lett volna

Édesanyám tette fel ezt a kérdést először, több mint egy évvel ezelőtt. 2016-2018 táján, amikor eldöntöttem,

hogy valamit tennem kell az életemmel, mert ez így nem mehet tovább, őrült módjára kerestem azokat a

szakembereket és lehetőségeket, akik megmondják nekem, hogy mi van velem és tanácsot adnak, hogy mit kell

tennem. Gyakorlatilag azt vártam valakitől, hogy mondja ki helyettem, hogy nekem ott kell hagynom a régi

életemet, családomat, munkámat mindent, és egy új életet kell kezdenem. Természetesen ennek felelősségét

senki nem vállalta fel, egyedül a Magyar Pszichológiai Társaság LMBTQ szekciójának alapítója Ritter Andrea

pszichológus mondta el nekem, hogy ezt csak én dönthetem el, de nekem viszont meg kell hozni ezt a döntést.

Utána majd ő kísér az utamon tovább amit választottam. A nagy válaszkeresésben kerültem el egy ismerős

ajánlására Dr. Angster Mária családállítási alkalmára. Előtte olvastam a könyvét is, és a transzneműségnek egy

külön fejzetet szentel. Ő úgy magyarázza a dolgot, hogy ilyenkor a transznemű embernek az édesanyja egy

ikerterhességet hordott, ahol az egyik magzat a terhesség során elvetélt, elment. Ez az időszak lelki síkon

annyira meghatározó periódus a másik magzat számára, hogy ilyenkor egész életén át hordozza az egyén a

másik magzat lelkét és hiányát is. Ha az a másik magzat ellenkező nemű volt, akkor alakulhatnak ki nem-bináris

és bináris transznemű identitások. (Most abba ne menjünk bele ez mennyire lehet így valóban “szakmailag”, de

folytatom a történetet…)

Elmentem egy ilyen alkalomra, mert nem hittem ezt el, sőt édesanyámat is kérdeztem erről, de ő nem

emlékezett erre hogy ikerterhessége lett volna. Angster Mária a meglévő emberekből “kirakta” a családomat,

körben álltak körülöttem a szülők, nagyszülők és választott egy fiatal lányt is jelen lévőkből, már nem is

emlékszem a nevére, akit megkért, hogy térdeljen le velem szemben, én is térdeljek le vele szemben és fogjuk

meg egymás kezét. A szülők, nagyszülők körülöttünk álltak, mint egy méhet formázott ez az alakzat, amiben mi

ketten térdeltünk. Aztán mondta, hogy most csukjuk be a szemünket és szorosan tartsuk egymást átölelve.

Utána mondta a kislánynak, hogy most lassan engedje el a kezem és álljon fel, és menjen ki a körből. Most is

libabőrös leszek, ahogy ezeket a sorokat írom, mert most is annyira át tudom élni azt a veszteséget, hogy

nekem, belőlem valaki hiányzik. Az alkalom után hazajöttem, teljesen átértékelve és megértve mindent, mikor

mintha szólt volna valaki hozzám odafentről, hogy Mónika vagyok, és várlak, nagyon hiányzol és nagyon

szeretlek Téged! Innentől nem volt kérdés, hogy Mónika lesz a nevem, amivel pillanatok alatt azonosulni is

tudtam, nagyon tetszett, egyáltalán nem jutott eszembe a “Mónika Show”, aki szerencsétlen módon járatta le

ezt a gyönyörű nevet.

A Gabriella igen valóban kézenfekvő lett volna, édesanyám is mondta ezt, de miért is? Hogy minél közelebb

legyek ahhoz a régi énemhez, akit majdnem így hívtak és akkor becézésben ez a “kis különbség” elmosódna és

nem lenne ekkora változás? Nem, azt hiszem az nem én vagyok és nincs is közöm ahhoz az emberhez és nem

szeretném hogy ha lenne ezentúl. Leéltem a fél (vagy talán többet is) életemet azzal a névvel, most már nem

szeretnék azzal élni tovább, és nem is szeretném ha hasonlítana a két identitású nevem egymásra.

Sajnos ez egy nagyon fájdalmas és rossz dolog, hogy itthon erről jogilag nem én dönthetek és minden nap el

kell szenvednem azt, hogy azon a régi nevemen szerepelnek az iratok , azon a néven, amit én már eltemettem és

aki már nem létezik többé és nem is leszek többé!

Arról az érzésről amit ezen a családállításon megéltem, írtam korábban párszor a Facebook-omon (naplómban

😁), mennyire hiányzik nekem valaki (igaz nem fedtem fel ennek eddig az okát).

7/14

http://www.angstermaria.hu/


Érdekes felismerésre jöttem rá ma este. Amíg nem kezdtem el a tranzíciót (szoc., orvosi), addig a nemi
diszfória szedett darabokra és sodort nem egyszer a halál torkába, aztán sikerült elindítani a tranzíciót, és 10
hónap után lassan eljutottam oda, hogy mindenki elhagyott. EGYEDÜL maradtam, minden tekintetben.
EGYEDÜL lenni azt jelenti, hogy nem tudod kivel megosztani a gondolataidat, nem tudod kinek odaadni a
szeretetedet, nem tudsz kit megölelni és nem vár haza senki.
Igen sokszor erősnek kell mutatnom magam, hogy a tengeren hánykolódva ne terítsenek le a hullámok és ne
egyenek meg a cápák, de egy idő után a sok sok csalódás, kudarc, meg nem értés, bántás lesodorja az embert
arról az egyetlen fránya szálkás deszkáról, amibe kapaszkodik és utána már csak arra marad ereje, hogy
hanyatt fekszik a vízen szét teszi a kezét és nézi a csillagokat az égen, ahogy hullámok sodorják tova a
tengeren, és arra gondol, hogy biztos van egy sokkal jobb hely ennél a pokolnál, amiben itt létezik.
Kell hogy legyen, mert különben minek lenne ez a rengeteg szenvedés?
Aztán az égről már a csillagokat is elmossák a záporozó könnyeim és a távolba vesznek, és ekkor már csak arra
vágyom, hogy jöjjön a cápa és utána találjam meg az utat ahhoz a ragyogó fényes csillaghoz ami az enyém, ahol
végre tiszta szeretettel, átölelve, megértve, kérdések és félelmek nélkül várnak és fogadnak el és szeretnek.
A könnyek között egyetlen csillag marad az égen, egy MAGÁNYOS CSILLAG, ott van Ő is tudom, aki már
nagyon vár, hogy találkozzon velem végre......Hiányzol kis testvérem. Jövök. - 2022.09.02.
---------------------------------------------------------------------------------------

“Magányos Csillag” címmel elkezdtem írni egy önéletrajzi novellát is, de nagyon lassan haladok ezzel.

Egy életút végén

Te vársz az út végén, ahol tisztára mosod lelkemet?
Te döntöd el, hogy merre léphetek?
Ha hosszú az utad, csak a távolba nézz
De nekem azt hiszem, már éppen elég
Az emlékek maguk alá temettek csendben
A homokórán legördültek az utolsó percek
Kiáltani most már nincsen kinek
A felhők takarják szívemet
Kérlek várj, és megyek veled
Tudom, hogy ott vársz, Te, aki szeretsz
Fáradtan és megtörve emelkedek hozzád
Nyújtsd ki a kezed, és csak ölelj át. - 2022.08.14

—----------------------------------------------------------------

Ti hisztek abban, hogy mindenkinek van valamilyen "küldetése" amiért ide született a Földre? Én egész
életemben keresek valakit, akit elvesztettem egyszer és az élet egyre többször hoz elő olyan dolgokat, amik
erre a "küldetésre" emlékeztetnek. Ez a film is ilyen volt. Remélem megtalálom Őt egyszer vagy itt a Földön,
vagy halálom után valahol máshol. HIÁNYZOL! - 2022.07.01
—-----------------------------------------------------------------
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Írok naplót?

Alapvetően nagyon szeretem a kommunikációt az emberekkel, és sokszor

vizsgálom saját lelkemet is. Ezt korábban még a tranzíció elején is

kérdezte a legjobb barátnőm, hogy miért nem írok naplót, vagy készítek

YouTube videókat? Nos a válasz nagyon egyszerű és őszinte, lusta vagyok

arra, hogy minden nap leírjam mi történt velem, nagyon sokszor igazából

semmi nem történik, arra pedig pláne, hogy egy igényes, jó videót

készítsek. Utóbbira sokkal nagyobb késztetést éreznék, mint egy

naplóírásra. Azt hiszem a nagyobb eseményekre és az érzésekre is

pontosan vissza tudok emlékezni és ezeket össze tudom foglalni akár most

is, illetve az ismerőseim a Facebook oldalamon megtalálják a “naplómat” a

hírfolyamban.

Milyen lelki érzésekkel szembesültél, hogyan alakult a kapcsolatod édesanyáddal, a gyerekeiddel és
egyáltalában a közvetlen környezetedben￼ a barátaiddal a kollégáiddal. ￼Változott valami a velük való
viszonyodban?

Barátok, kollégák: Gyakorlatilag 2016 óta óriási vergődésben vagyok

munka tekintetében, mert nem igazán találom azt, hogy mit is

szeretnék dolgozni. Talán az elmúlt fél évben kezd ez egyre jobban

kitisztulni bennem. Mivel nem éreztem jól egyik munkahelyen sem

magam, a depresszió, a nemi diszfória rendkívüli módon rányomta a

bélyegét arra, hogy én baráti és kollegális kapcsolatokat alakítsak ki a

tranzícióm előtt. Egyszerűen nem voltam erre képes szociálisan. Azt

tudom mondani, hogy a tranzícióm amióta elkezdődött az ismerősök és a barátok kezdenek “gyülekezni”

szerencsére, a kollégákkal sajnos, amíg találok olyan munkahelyet és munkakört, ahol szeretnék lenni és

dolgozni, addig ez nehezebb lesz.

Édesanyám: Ez elég rázós dolog volt, de az én hibám. Sajnos a tranzíció elkezdésekor a nemi eufória hatása

alatt mindent rázúdítottam egy hosszabb beszélgetés alkalmával, egészen a nemi megerősítő műtétekig. Ezt ő

borzasztóan nehezen élte meg, érthető módon. Gyakorlatilag nagyon sokáig úgy élte meg, hogy elvesztette a

gyermekét. Rengetegszer vesztük össze nagyon, és rengetegszer békéltünk ki. A legjobb megoldás szerintem

az, hogy ha ilyenkor sok sok őszinte beszélgetés tud kialakulni, kérdésekkel és válaszokkal. Persze sokszor

voltak részéről is olyan kérdések önmaga felé, hogy “mit hibáztam el?” , “ hogy nem vettem észre?”, stb…Én is

menetközben jutottam el arra a felismerésre, hogy ezt nem lehet erőltetni és elvárni sem mástól még a saját

anyámtól sem, hogy amit én 25-35 éven keresztül érleltem magamban és alakultam, azt ő egy bemondás után

elfogadja, megértse, és támogasson ebben. Nem, neki is kell egy “szociális tranzíciós út”, amin végig megy és

feldolgozza ezt. Nemrég volt a Klubrádióban Dr. Mangó Gabriellával egy riportműsor, akinek van egy

transznemű lánya. Édesanyámnak pl. az az interjú elég sokat segített. Ma már ott tartunk, hogy barátkozik

azzal, hogy MoMo-nak hívjon, az ő barátnői és környezete hogyan ismerje fel hogy transznemű lánya van, szóval

megértem neki sem könnyű ez a helyzet de nagyon büszke vagyok rá, hogy szépen halad!
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Gyerekek: Alapvetően a két gyerekem is járja a maguk “szociális tranzíciós útját”. A lányom az anyja miatt

sokkal lassabban és nehezebben halad, mivel ilyen szempontból erős ellenszél van, mert ők együtt laknak. A

fiam viszont annál nagyobb lépésekben, ő már MoMo-nak tud hívni és vele a kapcsolatom is nagyon szoros. Erről

írok később részletesebben.

Milyen testi változásokat tapasztaltam eddig?

RENGETEGET! Kezdjük fentről lefelé. Szinte teljesen kopasz

voltam a tranzíció indulásakor, ill. mondjuk ilyen “monkos”,

szerzetesi hajam volt. (lásd fent képek). Rengeteg utánaolvasás és

tanulás, kísérletezés után kialakítottam egy olyan rutint (lásd

reggeli és esti rutin), ami egyre látványosabb eredményeket

kezdett hozni ezen a területen. Azt tudom mondani, hogy szinte a

fejtetőn már nincs olyan terület, ahol ne lenne haj, még a homlok

területen van min dolgozni azért😁. Ezzel egy “baj” van, hogy egy

olyan szer idézte elő ezt a látványos változást, amit állandóan naponta adagolni kell, különben újra ki fog hullani

ami kijött. Nem baj, ez legyen a legkevesebb.

Következő változás és egyben óriási küzdelem nekem, az arcszőrzet. Sajnos a hormonkezelés szinte semmit

nem hat a szőrnövekedés leállítására, ezért erre igazából az arcon én három eljárást próbáltam ki. A lézeres

szőrtelenítést, az elektrolízist és a sima borotválkozást. Mivel nekem világosbarna, kicsit vöröses színű arc

szőröm van, ezért a lézer nehezen hat, az elektrolízis egy középkori kínzóeszköz (kb. 4-5 alkalommal voltam,

de feladtam), a borotválkozás talán a legkényelmesebb megoldás, de az ugye alapvetően nem egy végleges

szőrtelenítő eljárás😁 Egy éve járok lézerre folyamatosan, kb. 2-3 hetente + volt az a 4-5 alkalom elektrolízis

és most tartok ott, hogy kb. két naponta kell borotválkoznom és foltos eredmény mutatkozik. Van ahol szinte

semmi nem nő már, van ahol meg úgy mint egy férfinak. Még nagyon hosszú út lesz ez.

A bőröm állaga sokkal vékonyabb lett, finomabb tapintású és eleinte eléggé hamar kiszáradt, de ez megszűnt és

beállt szerencsére.

Fogytam eddig 8 kg-ot ! A tranzíció elején 82 kg voltam, most 74 kg. Ez tudom fura, mert általában mindenki

hízik az ösztrogén kezelés alatt, mert iszonyú étvágyat csinál. Mi a titok? Nincsen titok, én sem találtam fel

semmi újat. Nagyon odafigyelek arra, hogy mikor, mit és mennyit eszem. Napi háromszor eszem szigorúan és

abból csak egy étkezés úgymond “nagyobb”, tehát valami melegételszerű dolog. Rengeteg zöldséget, salátát

eszem és sok csirkehúst, halat. Mozgás sajnos csak arra koncentrálódik, hogy van egy kb. 6-7 km-es kisebb

séta köröm, amit itt Rákoskerten a kis családi házak között intenzívebb tempóban szoktam lesétálni heti

egyszer, kétszer. Nincsen igazából nasi és igen bevallom sokszor vagyok éhes, de önuralom, és ilyenkor egy

pohár víz csodát tesz.

Ami nemrég tűnt fel, de szakirodalom szerint baromság, mintha a lábméretem is elkezdett volna csökkeni.

Eddig 41-es cipőket hordtam, de megfigyeltem mostanában kiesek szinte mindegyikből, és inkább már 40 - 40,5

-es kellene.😁

2022. áprilisban megműtöttek és eltávolították a fő tesztoszteron műhelyeket belőlem. Ez fantasztikusan jó

érzés azóta. Ami még egy kicsit bánt, hogy a mellnövekedés elég lassan halad, de lehet hogy csak én vagyok

türelmetlen, mint általában mindennel…. Elkezdtem komolyabban gondolkodni egy mellplasztikai műtéten. A
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végleges nemi megerősítő műtétet még sem lelkileg, sem anyagilag nem érzem közel magamhoz és nem is tudom

most megmondani, hogy ez mikor jön majd el.

A hormonkezelés megkezdésekor a vérnyomásom borult fel, amit újra be kellett állítani, de szerencsére

háziorvosom annyira támogató és jó fej, hogy ezt is megoldottuk. Azóta semmi gond vele. Még egy pozitív

hozadéka volt orvosi szempontból a tranzíciónak, hogy nekem a májenzim funkciók sosem volt a határértéken

belül (enyhe nem alkoholos😁zsírmáj), ok, nem drasztikusan voltak rosszak, de mindig *-okat kaptak. Most már

kb. fél éve amióta fogytam és figyelek az étkezésekre úgy tűnik a máj regenerálódott és szépen minden

értékről lekerült a *. 😀

Az is egy érdekes testi tapasztalás, hogy a korábban sem túl nagy testi izomtömeget a hormon alaposan

lebontotta és megtépázta. Azt tapasztalom, hogy sokkal hamarabb elfáradok már, olyan munkákban (pl. kerti

munka), amit korábban nekifutásból csináltam meg.

Hogyan viszonyulsz a régi énedhez? Ha felhozzák, milyen érzéseket vált ki? Csak rossz emlékeid vannak,
vagy vannak jók is? Illetve, ha a múltadból feltör egy-egy emlék az milyen?

Talán az egyik legnehezebb kérdés amit kaptam. Nagyon

ambivalens ez bennem, egyrészt tudom azt, hogy a múltam nélkül

nem lennék az, aki vagyok most. Rengeteg tapasztalat, az

egzisztencia amit sikerült felépítenem hosszú évek alatt, most

egy olyan biztonságot, hátteret adnak, amivel sokkal könnyebb

volt kezdeni és csinálni is a tranzíciót. A tranzícióm elején még

sokszor futtattam magamban végig az életem meghatározó

pillanatait és vizsgáltam meg azt, hogy bizonyos események ha

nem történtek meg, vagy nem úgy történnek meg, akkor is ide fut

ki vajon az életem? Mindig arra jutottam, hogy igen. Két

házasságom volt és mikor a másodikban beláttuk mind a ketten, hogy ez nem megy így tovább, akkor

próbálkoztam többször is nőkkel kapcsolatokat kialakítani és borzasztó nagy kudarcba fulladt minden alkalom,

végül beláttam, hogy nem biztos hogy nekem ez az utam, nem biztos hogy kell találnom egy harmadik nőt is,

akinek tönkre teszem az életét. Erre az időszakra is úgy gondolok vissza annak ellenére, hogy nagyon rossz

élmények kapcsolódnak hozzá, hogy valószínűleg nem véletlenül történtek meg és valószínű az is, hogy nem

véletlenül ilyen kimenetelekkel. Szerintem ezek az élmények is nagyban járultak ahhoz hozzá, hogy tisztult

folyamatosan az, hogy ki is vagyok és mit szeretnék, és érdekes módon, amikor ezek a “női kalandok” ilyen

szörnyű véget értek, akkor ezzel szinte egy időben elindult az érdeklődésem a férfiak felé, ami viszont elég

sikeresen működött. Mi kell ennél több visszaigazolás arra, hogy milyen irányban kell az életemet tovább

élnem? Visszatekintve sokszor gondolok arra, hogy két nőtől mindenképpen bocsánatot kellene kérnem, a két

feleségemtől, hogy megnehezítettem az életüket és egy olyan kapcsolatot erőltettünk 7+15 évig, amik

alapvetően halálra voltak ítélve és abszolút miattam. Sok idő kellett hogy eljussak erre a felismerésre, mert

megmondom őszintén mindig a másikat okoltam amiatt, hogy nem működik a kapcsolat. Ezeket mára azonban

már sikerült lezárni magamban, úgy vagyok vele, hogy nekem 2021. október 25-én egy új születésnapom van.

Most már ott vagyok, hogy egyszerűen a régi keresztnevemtől rosszul vagyok, le sem tudom írni a régi nevemet

és több harcba is belementem azért, hogy azt már nem akarom használni és ha valaki úgy szólít, akkor az az

első, hogy udvariasan megkérem, hogy ne használja azt már. Sajnos ma még Magyarországon van egy ember, aki

sokkal jobban tudja, engem hogy hívnak és milyen nemű vagyok, mint én magam, ő az alapvető emberi jogaimmal

ellentétesen belekényszerít egy borzalmasan, frusztráló, mindennapi megalázó helyzetbe.
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Milyen a gyerekeidhez való viszonyulás akkor és most?

Másik nehéz és komoly téma. Két gyerekem van, a lányom 7 éves, a fiam

11 éves. Az nyilvánvaló mindenki számára, hogy “apa képet” a

gyerekeimnek én nem tudok mutatni, de szerintem soha nem is tudtam

korábban sem. Gyerekek szempontjából “szerencse” a dologban, hogy a

második exemnek van új barátja, akivel a két gyerek meg az exem egy

egész szép családot is alkothatnának akár. Ez eleinte nagyon bántott és

féltékeny voltam, de be kellett látnom, hogy ez így van jól és önző lennék

akkor, ha a gyerekeket megfosztanám egy férfi képtől. Nyilván az a

férfi sosem lesz apjuk, és ahogy az exemmel, vele sem vagyok beszélő

viszonyban. A lányom az exemmel él a fiam pedig velem. Ez a két

gyereken egyre jobban érződik, hogy mivel mi nem vagyunk beszélő

viszonyban az exemmel egymással, így nem tudjuk az egyenlőtlenségeket

sehogy sem kiegyenlíteni. A lányom hétről hétre kerül távolabb tőlem, és valószínű kerül teljesen az anyja és

annak barátja befolyása alá, a fiammal viszont egyre szorosabb és jobb a kapcsolatom. Mutatja talán az is,

hogy lányom még mindig apának hív, a fiam viszont nemrég óta már csak Momo-nak. Nagyon szeretem mind a

két gyereket és sokszor nehéz lelkileg azon túllenni, hogy a lányomat így “vesztettem el” és nem is tudom

sajnos, hogy mit tehetnék. Az exem engem látni sem akar, a lakása környékére sem mehetek, és a lányom

iskolája környékére sem. Sajnos ez a hozzáállás a lányomat is teljesen elidegenítette tőlem. Nem tudja felfogni

az exem, hogy milyen károkat okoz ezzel a lányomban, hogy kéthetente hétvégén egy rövid időre találkozunk.

Ha úgy nézzük a “viszonyulás”-ban nincsen különbség nagyon szeretem mind a kettőt, de sajnos ez a helyzet

egyre erősebben differenciálja a gyerekek hozzám való viszonyát.

Milyen tapasztalataim voltak a társkeresésben?

Nem jók. Sajnos azt meg tudom erősíteni én is, hogy a férfiak (mert

ahogy írtam fentebb “újra” heteroszexuális lettem) a transznemű nőket

mint egy fétist kezelik. Egy éjszakás kalandra szinte bármikor, bárkit

lehetne találni, de ez engem borzasztóan taszít, nem érdekel. Nem

vagyok egy bulizós fajta sem, kifejezetten nem szeretem a klubokat,

nem járok ilyen helyekre. Mi marad? Persze az Internet, a maga

csodáival. Belefutottam kemény olajfúrótornyos sztoriba én is, amiből

még éppen időben sikerült kilépnem, aztán kaptam rengeteg őrült

megkeresést mindenféle nemzetközi társkeresőkből ahova

regisztráltam, Indiából, Afrikából. Volt egy fickó Angliából aki hülyített egy ideig, de nem volt komoly abszolút.

Itthon nem találtam még senkit, de az is igaz, elég magasan van a mérce és nem is pörgök ezen a témán nagyon.

Ha hoz valamit majd az élet akkor hozni fog, ha nem akkor az talán úgy lesz a legjobb. El kell fogadni.

Ért valamilyen bántás, sérelem, diszkrimináció?

Igen, persze. Több esetben is ugye azzal volt a gondom, hogy mivel

2020.05.19 óta tiltott a nem és névváltás, így gyakorlatilag senki nem

ismeri el azt hogy én saját magamról mit gondolok, annak ellenére sem,

hogy van erről közjegyzői okirat. Ez bosszant a legjobban, hogy egy

alapvető emberi jogomban korlátoz engem egy hatalom, mert ő úgy

gondolja, hogy jobban tudja hogy én ki vagyok és mi vagyok, mint én
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saját magam. Ez egy borzasztó nehéz és frusztráló dolog a mindennapokban. Vitám volt ezzel kapcsolatban

több társkereső oldallal (magyarral és nemzetközivel), aztán vitám volt a Telekommal, aztán a fiam iskolájával

ahol egy elektronikus naplóban kértem csak a nevem átírását, de nem csinálták meg. Ezek nekem mind 2-3 nap

óriási kudarc és lelki válság, nagyon nehéz ezeken túllendülni.

Fizikai vagy verbális bántalmazás nem ért eddig sehol. (Pár Facebook beszólás volt, de ezeket vagy

leszereltem, vagy nem vettem róluk tudomást)

Mi volt a legrosszabb és a legjobb élményem?

Legrosszabb élmények között elsősorban azok az elég undorító és bántó hangok

megjelenése voltak a saját transznemű közösségemből, amelyek irigységből,

illetve fogalmam sincs milyen indíttatásból nem nézik jó szemmel és nem értik

meg azt, hogy értük szeretnék tenni, de meg kell barátkozni a gondolattal, hogy

attól mert egy valami összetarthat elvileg egy közösséget, attól a közösség tagjai

ugyanúgy emberből vannak. Nem adom fel ennek ellenére sem, mert nagyon sok

köszönetet és hálát kaptam már másoktól azért amit eddig tettem és segítettem,

és még nagyon sok ember vár segítségre a közösségből. Nagyon rosszul esett a

civil szervezetek közötti együttműködés hiányának és széthúzásoknak a megtapasztalása és a Háttér Társaság

viselkedése velem szemben. Sokszor nehezen élem meg a név és nem használati mindennapi kudarcokat, az

hogy nincsen 4 éve olyan főállásom, amit úgy érzek, hogy örömmel és motiváltan csinálnék, ezzel kapcsolatban a

kb. 200 álláspályázaton való elutasítás vagy válaszra sem méltatás, és persze az a mérhetetlen magány, ami

abból adódik hogy nem találok párt magamnak. Az, hogy az exemmel nem tudunk egy normális emberi

kapcsolatot kialakítani. Nem utolsó sorban az, hogy rengeteg emberben kellett csalódnom.az elmúlt időben, de

nemrég arra felismerésre jutottam, hogy ennek oka is bennem keresendő, hogy én lettem túlérzékeny bizonyos

dolgokra.

Legjobb élmények között van az, hogy rengeteg embernek tudtam segíteni a közösségből, akik még az út elején

vannak, sok szakmai dolgot tudtam tanulni, hogy sikerült viszonylag könnyen a munkahelyi coming out, hogy a

gyerekeim nagyon elfogadóak, sőt a fiam már apa helyett MoMo-nak hív! Hálás vagyok azoknak az orvosoknak,

szakembereknek, akik segítették és segítik az orvosi tranzíciómat és akkor is mellettem álltak amikor a saját

közösségem elkezdett kikezdeni. Örülök és hálás vagyok, hogy édesanyám is egyre elfogadóbb és megértőbb,

hogy találtam új barátokat és hogy a legjobb barátnőm minden nehézségben és örömben folyamatosan ott áll

mellettem.🥰 Szerettem az interjúkat amiket adhattam kétszer is nagyobb online médiumoknak, és talán ha

lesz még lehetőség megszólalni, akkor is szívesen élek a lehetőséggel. Hálás vagyok azoknak az embereknek is,

akiknek “UFO” voltam és érdeklődtek hogyan él egy transznemű ember, mert talán edukáltam őket és az ő

szűkebb környezetüket. Hálás vagyok mindenkinek, aki nem vert pépé az utcán, vagy nem köpött le, nem késelt

meg, nem szólt be.
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Mit tervezek a jövőre nézve?

Rengeteg tervem van, azt mondják addig jó, amíg az

embernek tervei vannak, mert addig életben van.

Szeretném ha megoldódna végre a főállásom helyzete,

szeretnék olyan helyen dolgozni, ami motivál, ahol

megbecsülnek, amiből meg lehet élni szerény normális

szinten. Azt sem bánnám ha ez Európában lenne valahol és

nem ebben az országban. Ha megoldódik a munkahelyi

kérdés, akkor lehet hogy neki szaladok a mellplasztikának.

Jó lenne ha társkeresésben is történne valamilyen

előrelépés, de ez annyira nem prioritás, mert bárkivel,

bármilyen áron nem. Szeretnék egy szakmai kerekasztal beszélgetést összehozni, ahol a szakmai (klinikai

szakpszichológus, pszichiáter, transzegészségügyi szakember, stb..) beszélgetnének a transznemű nemi

identitásról. Ezt a beszélgetést egy szélesebb elérésű online médiumban szeretném megcsinálni. (Telex, Index,

24.hu, stb..) esetleg a Klubrádióban. A Klubrádió már 1 hónapja ígéri hogy bemhetek egy interjút adni, de ez is

húzódik valami miatt. Végezetül egy hosszabb távú terv: Addig nem tervezek meghalni, amíg nem lez az

országban egy szép vöröstéglás épület, amire az lesz felírva, hogy Transzegészségügyi Ellátó Központ (T.E.K)

🤣, ahova bemehet fiatal, felnőtt, bárki és segítséget kaphat lelki, testi problémáira, esetleg még valamilyen

átmeneti szállás lehetőség is lenne azoknak, akiket transzneműségük miatt otthonról kitesznek. 2023 október

25-én szeretnék írni egy hasonló összefoglalót és bízom benne gyarapodik az igaz, baráti kapcsolataim száma

is, akik majd újra segítik az írást nagyszerű és jó kérdésekkel.

Magasházi Mónika

Transgender aktivista, Diversity & Inclusion Coach

https://lmbtqcenter.hu

info@lmbtqcenter.hu

2022.október 25.
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