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Pedagógus neve: Májerné Blanár Katalin 

Tantárgy: csoportfoglalkozás 

Csoport: Koll. 9. 

Téma: Mi vár ránk 2021-ben? 

Dátum: 2021.01.04. 

 

    Az emberiség évezredek óta kutatja, fürkészi a jövőt. Találgatják, jósolgatják az eljövendőt, 

de mivel olyan sok apró részlet szövedékéből áll össze, ezért a végeredményt lehetetlen 

kiszámolni.       

Én sem erre vállalkozom, csak szeretném pozitívan, jó gondolatokkal átitatva, vidáman kezdeni 

az új évet, és a kérdésre a válaszom:           

                                       

Szeretet, öröm, boldogság! 
                                                           

Nem is hozhat mást! A rosszból már volt elég! 

De nekünk is tenni kell érte! 

Ne kívülről, a körülményektől várjuk a csodát, hanem magunktól. Emlékeztek, egy pár 

foglalkozással korábban a „Flow”, áramlatélményről beszéltem, illetve hívtam fel a 

figyelmeteket Csíkszentmihályi Mihály könyvére.  

A Flow az, amikor azt érzed, hogy igazán élsz, a jelenben élsz, figyelsz a pillanatra, magával 

vonz amit csinálsz, és harmóniában vagy a környezeteddel, önmagaddal.  

Az áramlatélmény feltétele a figyelem és a cselekvés eggyé olvadása. A folyton földre huppanó 

és nekirugaszkodó kisbaba, a kertészkedő nagymama, a zongorista, a sportoló, a művész, a 

tudós is flow-ban van. Ahogy mindannyian, amikor éppen fejlődünk. Hiszitek vagy sem, még 

egy matekdogában is van áramlat. 

Visszatérve az eredeti témához, úgy gondolom, ha megtanuljuk szeretni egymást, észre vesszük 

mindazt ami szép, és minden körülmények között azt keressük, ami összeköt és nem azt, ami 

szétválaszt minket, és ha teszünk azért, hogy jobbak legyünk, mint tavaly voltunk, akkor 2021-

ben valóban a szeretet, öröm és boldogság vár ránk.  
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Naiv! Mondjátok most, ugye?  

Pedig nem. De hiszem, ha figyelünk egymásra, ha felfigyelünk arra, milyen gyönyörű a világ, 

ha akár milyen rossz napunk van, de észrevesszük a sok apró csodát, ami körülvesz bennünket, 

ha mindenben meglátjuk a jót, a szépet, akkor valóban szebb és jobb lehet az élet és vele együtt 

a világ.  

A leleményes szeretet hamar meghozza gyümölcsét, mert boldogabbak lesznek a körülöttünk 

élő emberek. Ha segítesz, ha adsz a másiknak: szeretetet, segítséget, kedvességet, 

figyelmességet, szép szavakat, kedves gesztusokat, te is, és az is, akinek nyújtod, boldog lesz. 

Nem a világot kell megváltanunk, de ha a hétköznapi feladatainkat önmagunkhoz képest a 

legjobban ellátjuk, máris tettünk valamit a környezetünkben élőkért, az emberiségért. 

Amennyiben szembe merünk nézni a ránk szabott életfeladatainkkal, az emberi 

kapcsolatainkkal, s ha ezekért teszünk is, boldogabbak leszünk. 

Ha a mai, egyre inkább rohanó világba az informatikai eszközök térhódítása okán nem esünk 

bele abba a hibába, hogy elfelejtünk őszintén beszélgetni, problémáinkat megosztani másokkal, 

akkor boldogok leszünk. 

Ha a családi, munkahelyi, közösségi kapcsolatainkban nem bukkan fel az irigység, a 

féltékenység, és az ebből adódó konfliktusok, akkor nem mérgezzük lelkünk egészséges 

fejlődését. 

Ha a munkában, a tanulásban kiemelt szerepet kap a csapatmunka és az egymásba vetett 

bizalom, és nem az önös érdekek által vezérelt célok mozgatnak, akkor boldogok leszünk.  

Ha nem áskálódunk, nem kavarjuk a dolgokat, nem pletykálunk, nem beszéljük ki a másikat, 

akkor boldogok leszünk. 

Egy szó, mint száz. Ha szeretetet adunk, szeretetet kapunk, és nem is kell más. Ez épp elég a 

boldogsághoz! 

Mi vár ránk 2021-ben? Nem tudom.  

A világ összes gondját megoldani nem tudjuk, és nem is érdemes magunkra venni, mert ha nem 

csupán színjáték, hanem tényleg komolyan gondoljuk, akkor összeroppanunk a súly alatt. 

Illetékesek a közvetlen környezetünkben vagyunk, a családunkban, a lakóhelyünkön, a 

munkahelyünkön, a szűkebb közösségünkben, a baráti körünkben - a világ jobbításának 

szándékával itt érdemes minden nap valami jót tenni. Valamit szebbé, jobbá tenni, valakit 

jobban szeretni, tisztelni, segíteni. 

A nehéz időket akarattal és értelemmel túl lehet élni, kis örömöket nehezebb gyűjteni, pedig 

ezek a kis örömök okozzák a boldogságot, viszik előbbre a világot. 
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Mi vár rátok 2021-ben? Talán jobban megválaszolható a kérdés, ha úgy teszem fel: 

Mit szeretnétek elérni 2021-ben? 

Mit kellene szerintetek tenni azért, hogy szebb és jobb legyen, mint a 2020-as év? 

 

Örülnék, ha válaszolnátok.  

Kérlek benneteket, írjátok le pár mondatban, mit vártok, mit szeretnétek elérni az idei évben.  

Nem kell eget rengető dolgokra gondolni, elég csak annyi, leteszem a cigarettát, komolyabban 

veszem a sportot, egészségesebben élek, nem vásárolok chipset, energiaitalt. Nem adom fel a 

tanulást, egy kis nehézség láttán, nem élek céltalanul. Nem keresem a konfliktusokat, nem 

beszélem ki a másikat. Nem leszek flegma, durva. Nem leszek magányos farkas, nyitott leszek 

a társaságra. Segítem a kisebbet, a gyengébbet, támogatom a rászorulókat. Segítőkész, 

figyelmes, kedves, és mosolygós leszek, stb. 

Egy kis levél formájában szeretném, ha leírnátok. Nem kell elküldeni, az első személyes 

csoportfoglalkozáson összeszedem. Nem fogom felolvasni, elteszem és az év végén 

visszaadom nektek. Akkor megnézhetitek, mit sikerült belőle megvalósítani.  

Jó időtöltést kívánok! 

És egy szebb, boldogabb, sikeresebb évet, mint a tavalyi volt! 

Remélem, a következő csoportfoglalkozáson már láthatjuk is egymást! 

 

Boldog új évet Lányok!  

 
 


