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Pedagógus neve: László Olga 

Tantárgy: csoportfoglalkozás 

Csoport: Koll. 6 

Téma: Érd el vágyaidat! 

Dátum: 2020. 11. 23. 

A foglalkozás célja: a tanulók motiválására a tehetségük felfedezésére, készségek kialakítása a 

személyes vágy meghatározásához és pontos megfogalmazásához; mások identitásának 

tiszteletben tartása; az önfejlesztés elősegítése. 

 

Néhány éve hallottam az alábbi történetet: 

Egy bölcs indián asszony a hegyekben utazgatott, és egy folyóban talált egy különösen értékes 

drágakövet. Másnap találkozott egy másik utazóval, aki éhes volt, így hát a bölcs indián 

asszony kinyitotta a csomagját és megosztotta ennivalóját a vándorral. Az éhes utas meglátta 

a drágakövet az indián asszonynál és kérte, hogy adja neki. A nő habozás nélkül neki adta a 

követ. A vándor örvendezve jó szerencséjének, továbbállt, hiszen tudta: a drágakő olyan 

értékes, hogy élete hátralévő részében nem kell többé szükséget szenvednie. 

Ám néhány nappal később a vándor visszatért az indián asszonyhoz, és így szólt: 

- Gondolkoztam... Jó tudom milyen értékes az a kő, de visszaadom abban a reményben, hogy 

kérhetek tőled valamit, ami még értékesebb. Add nekem azt a tulajdonságodat, azt a valamit 

belőled, ami képessé tett arra, hogy nekem add a drágakövet. 

Az ember számára fontos, hogy álmodozzon, tűzzön ki feladatokat a jövőre nézve. Ez segít a 

szakmai és személyes fejlődésében. 

Azt hiszem, senki sem tagadja, hogy mindig azok érik el a legnagyobb sikert, akiknek van 

határozott célja. Egyes fiatalok számára a célkitűzés rendkívül nehéz, sokan sohasem 

gondolnak az életük céljára, illetve annak összefüggésére az iskolai tanulással. A számodra 

valóban fontos célok kitűzésétől való félelem blokkolja az önmegvalósítás útját. A siker esélyét 

a világos célmeghatározás biztosítja.  

Helyezkedj el kényelmesen a fotelodban, vagy a székeden! Vegyél a kezedbe egy papírlapot 

és egy ceruzát, és írd le, miről álmodsz, ki akarsz lenni, hogyan látod magad a jövőben Ne szabj 

korlátokat gondolataidnak! Próbálj meg kitűzni célokat magad elé a következő szabályok 

figyelembe vételével: 

1. a cél megfogalmazása legyen pozitív: gondolkodj arra, amire vágysz, nem arra, amit el 

akarsz kerülni. Például ahelyett, hogy „nem akarok függeni a szülőktől ”fogalmazd 

meg: „független akarok lenni”; 
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2.  fogalmazz pontosan. Például: az a vágy, hogy "boldog akarok lenni" - fontos, de nem 

konkrét. Kérdezd meg magadtól: „Mi fog engem boldoggá tenni?” És ezzel közelebb 

leszel egy konkrét célhoz; 

3.  világosan képzeld el az eredményt: mi lesz pontosan, ha eléred a célod, például: 

bizonyítvány, oklevél, munka stb. 

4. próbáld összekapcsolni a célodat a tanulással. A célod legyen: tömör, világos, 

megvalósítása szempontjából reális, mérhető; pozitív. 

A jövőd megtervezéséhez szükséged van adottságokra, tudnod kell, milyen előnyeid 

vannak, illetve milyen erőforrásokkal rendelkezel. Az erőforrás a mi esetünkben az, ami 

segíti a cél elérését, feltölt, energiát, bizalmat, meggyőződést ad. Van-e a cél 

eléréséhez kapcsolódó hobbid? Milyen tulajdonságod segít elérni a célod? Mit 

szeretnél fejleszteni magadban? 

Köztudott, hogy az életben mindennek ára van. Mindig meg kell fontolni, mit miért 

adunk! 

Henry Oberlander neve csak kevesek számára ismerős. Nem írnak róla a lexikonok, nincs 

ismert fotója; néhány nyúlfarknyi elsárgult újságcikken kívül sehol sincs leírva a neve. Pedig ő 

volt a világ legnagyobb csalója az 1930-as években. Áldozatai főleg bankok voltak. Körülbelül 

240 millió dollárt csalt ki tőlük, ami 4,4 milliárd mai dollárnak felel meg, ez pedig kicsit több 

mint ezer milliárd forint. Miután lefülelték, a tárgyalása során az ügyész így nyilatkozott: 

"Módszere annyira veszélyes, hogy ha nem kaptuk volna el, akkor a nyugati világ teljes 

bankrendszere összeomolhatott volna. 

Hogy mi is volt pontosan Oberlander módszere, arról érthető módon nem írnak a lapok. Egy 

mondata azonban kifejezetten ismertté vált, amit azóta Henry törvényének neveznek. Így 

hangzik: "Mindenki hajlandó feladni valamit azért cserébe, hogy megkapja, amire a legjobban 

vágyik." Oberlander nagyon jól ismerte az emberi természetet és pontosan tudta, hogy ha 

megérti, mire vágyik a másik fél, az nagyon sok mindent hajlandó lesz neki megadni azért 

cserébe. És ez mindenkire igaz. Kivétel nélkül. 

A szenvedélybetegek, drogosok, alkoholisták képesek feladni a pénzüket, a családjukat, végső 

soron az egészségüket azért a vágyukért, hogy elmenekülhessenek egy kis időre a valódi 

életből. Mások feladják a családjukat, az egészségüket a pénzért vagy a hírnév megszerzéséért. 

Megint mások a pénzt és a karriert áldozzák fel a családjukért. Ha arra vágysz, hogy izmos 

legyél, akkor órákat fogsz feladni minden nap az életedből azért, hogy sportolhass. Diplomára, 

jó munkára vágysz? Éveket fogsz tanulással tölteni egy egyetemen, hogy megszerezhesd. 

Minden egyes ember a bolygón Henry törvénye alapján éli az életét. De nincs két egyforma 

ember a földön, mindenki más és más. Ezért aztán mindenki mást akar, mindenki másra 

vágyik, ráadásul mindenki magából indul ki. Ösztönösen úgy viszonyulunk a többi emberhez, 

mintha olyanok lennének, mint saját magunk. Így hát rendszerint automatikusan feltételezzük, 

hogy ugyanazt tudják, amit mi, ugyanazt szeretnék, amit mi. Rengeteg erőfeszítés és sok 

odafigyelés szükséges egy másik ember megismeréséhez, megértéséhez, a hozzá való 

alkalmazkodáshoz és annak elfogadásához, hogy a másik más, mint mi. A viselkedésünkben  
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létezik egy bizonyos rendszer. Valaki ezt személyiségnek nevezi, van, aki karakternek, mások 

jellemnek. Az elnevezés szerintem lényegtelen. Az én meggyőződésem például az, hogy a 

döntéseinkben a gondolkodásunké a legjelentősebb szerep. Vagyis az, hogy milyen a 

szemléletünk, milyen az észjárásunk, hogyan gondolkozunk az életünkről, a többi emberről, az 

élethelyzeteinkről. Ennek alapjait megkaptad otthonról, a családodtól, a környezetedtől. Most 

már eljött az ideje annak, hogy erre az alapra építve csiszold az ismereteidet, tudásodat, 

kultúrádat, hozzáértésedet, műveltségedet iskolád, tanáraid segítségével, hogy az általad 

elképzelt célokat megfelelő módon, legeredményesebben el tud érni az életben.   

Gyakran előfordul, hogy olyan képességekkel rendelkezünk, ami egyfajta csiszolatlan 

gyémántként él bennünk. Gyerekkorunktól eddig még nem volt alkalmunk arra, hogy valódi 

tehetségé vagy erősségé formájuk a bennünk lévő potenciált. Lényegében minden 

képességünk így kezdi, hiszen csecsemőkorunkban viszonylag ritkán vagyunk már egyetemi 

professzorok vagy híres írók. A bennünk rejlő potenciál, tehetség egy része idővel természetes 

módon fejlődik a napi életben használható intelligenciává. De lehetséges, hogy marad 

bennünk olyan képesség, intelligencia, amit nem veszünk észre, mert nem figyelünk eléggé 

magunkra. Ezért ezt az intelligenciát nincs alkalmunk fejleszteni.  

Figyelj oda a tetteidre! 

Hallgasd meg a vágyaidat! 

Merj álmodni! Fedezz fel magadban olyan rejtett tehetségeket, amelyekről eddig nem is 

álmodtál! Amiről fogalmad sem volt, hogy létezhet! 

Oszd meg a szüleiddel, a barátaiddal, a tanáraiddal, velem. És közösen kezdjük el fejleszteni. 

Ez a fejlesztés a saját magunk munkája. Bár a bölcs indián asszony története nagyon tetszetős, 

senki nem adhat nekünk olyan dolgot, amitől jobbá válunk, ugyanúgy, ahogy nem tudjuk a 

másikat kedvessé tenni, racionálissá sem tudjuk, vagy zeneileg tehetségessé sem. Bármilyen 

fejlődésünket a saját munkánk eredményezi. A saját magunk munkája gyerekként még nem 

tudatos, most viszont már azzá tudod tenni, és most még van időd, amiit erre rá tudsz 

fordítani. Mert felnőtt emberként komoly áldozatot kell hozni ennek érdekében. Ha valamiben 

előre akarunk jutni, valamit fel kell adnunk a vágyainkért, ahogy Henry törvénye is mondja: 

pénzt, időt, energiát - de valamit bele kell fektetnünk abba, hogy jobbá váljunk, és ez által jobb 

életünk lehessen. 


