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Szia(sztok)! 
Az lett a mondas hogy inkabb mail, mint facebookos kommentfolyam, ugyhogy akkor legyen mail. 
Mivel az utobbi idoben inkabb kivulrol, mint belulrol nezem az mtt eletet, nem latok bele 
mindenbe, de latom a kulso megitelest. Az egyik nagyon hangsulyos kulsos velemeny, hogy 
tulsagosan komolyan vesszuk sajat magunkat, es tul van burokratizalva minden. Amikor meglattam 
hogy egy beszelgetes folyam levezetesere palyazni kell, akkor felkialtott bennem az "uristen elment 
a maradek jozan eszetek?" Hat ezzel az egesszel pont azt olitek meg, amiert a dolgot inditjatok. Azt 
gondolom(es tapasztalom az utobbi idoben) hogy sokkal hatekonyabb es sor mellett lazan 
megbeszelni a dolgokat, mint mindennek hivatalos keretet adni. Raadasul a hivatalossag nem jelenz 
biztonsagot es hatekonysagot sem(erre szerintem gyonyoru pelda a TK, ami hasonlo indokkal lett 
anno hivatalositva). Inkabb riaszto es eltaszito hatasa van. Az meg hogy egy beszelgetes 
levezetesehez projekmenedzselni kell... A formaval kapcsolatban, ha mar emiatt kulon talalkozo 
kell (amin nem leszek jelen) baromi egyszeru a megoldas. Lehetoleg elore ki kell jelolni az 
idopontokat. Peldaul minden honap elso szombatja es ehhez ragaszkodni is kell. A temakat is 
erdemes igy valasztani es a beszelgetest levezeto moderatorokat is. Egyaltalan nem szabad 
ereztetni, hogy xynak nincsen koze ehhez mert mondjuk nem volt kgyn vagy nem tag... mert 
momentan azert ez eleg eroltejesen ereztetve van. Nem vagy benne a liebling csapatban, kussolja ( a 
face folyamban ketszer is elojott ez a reakcio, illetve a mi vagyunk a faszagyerek fonokok, te meg a 
kis csira). Sokkal jobb lenne, ha nem csak latszolag erdekelne a nepet a nem tag velemenye is es 
nem soporne a szonyeg ala azzal, hogy o hat ez trolllodas mert felagund/rabyn/bigfott ecc. mondja. 
Nekem tobbek kozott ez a hozzaallas vette el a kedvemet attol, hogy elmenjek, pedig erdekelne a 
dolog, de inkabb fogok pihenni, minthogy elmenjek es ugy erezzem, nem eloszor, hogy tok 
foloslegesen koptatom a szamat, a stilusom eloben se nagyon ter el az irasbelitol. Azt hiszem ennyi. 
Ha esetleg eszembe jutna meg valami, majd meg megirom. 

Rabyn 


