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A foglalkozás célja: a pozitív életcélok kialakítása és az elérésének motivációjának 

fejlesztése, a tanulók bizalmának és önfelelősségének növelése a célok elérésében. 

Számtalan teljesen hétköznapi helyzet létezik, ami mind fokozza a bizonytalanságunkat – 

csak épp annyira hozzászoktunk ehhez, hogy már fel sem tűnik. 

 

Mit okoz ez a bizonytalanság, és hogyan érdemes örökre búcsút inteni neki? 

Az argentin származású Julio Cortázar nevű írónak van egy egypercese, ami különösen 

alkalmas egy bevezető gyanánt:   

Egy dulimanó autóvezetés közben egy kereszteződéshez ért. Azonban a fék hirtelen elromlott, 

és nekiment egy másik autónak. Ebben a pillanatban felbukkant egy rendőr, és fenyegetően 

közelített felé.  

-Maga nem tud vezetni?- kiabálta. 

A dulimáno egy kis töprengés után így szólt: 

- Maga meg kicsoda? 

A rendőr erre teljesen megdöbbent, ellenőrizte, hogy viseli-e az egyenruháját, csak hogy 

biztos legyen benne, nincs semmilyen tévedés.  

- Hogy ki vagyok? Nem látja, hogy ki vagyok?  

- Én csak egy egyenruhát látok - válaszolta szomorúan a dulimanó. - Maga hordja az 

egyenruhát, de az nem árulja el nekem, hogy maga kicsoda. 

A dulimanó szomorúan sóhajtott egyet, és arra gondolt, bárcsak ne romlott volna el a fék, 

mert most föl fognak neki tenni rengeteg kérdést, ő pedig nem tud majd rájuk válaszolni, mert 

nem tudja, ki az, aki fölteszi őket, és idegenekkel az ember nem tudja megértetni magát.  

Ezt az érzést - akár bevalljuk magunknak, akár nem - mindannyian átéljük nap mint nap: 

valóban fogalmunk sincs, hogy kik azok, akikkel beszélünk. Ki lehet az, akinek fizetünk a 
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szupermarketben, akitől átvesszük a leveleinket, ki lehet a szomszédunk, ki lehet az ügyintéző 

a bankban? Sőt, ki lehet a szobatársunk, vagy ki lehet a párunk? 

Az egyik legfontosabb kérdés talán, hogy azt, amit én érzek belül, azt vajon hogyan éli meg a 

másik ember? Erre a kérdésre sohasem tudhatjuk meg biztosan a választ, hiszen nem 

bújhatunk bele egy másik ember testébe, lelkébe, elméjébe. Csak sejtéseink lehetnek. Ez a 

bizonytalanság egy óriási távolságot hoz létre két ember között, melyet csupán egyféleképpen 

lehet csökkenteni: intimitással. Csakhogy a valódi intim viszony létrehozása sok idő- és 

energia befektetéssel jár, ráadásul félelmetes is, hiszen fel kell tárni magunkat a másik előtt. 

Ezért a valódi intimitás ritka, mert ehelyett elkezdünk spórolni az energián. Igyekszünk 

elkerülni a félelmetes dolgokat, és ezért kerülő utakon próbáljuk meg a másik embert 

valahogy elérhető közelségbe hozni. 

A leghétköznapibb módja a távolság kerülő úton való legyőzésének az, hogy feltételezzük, 

hogy mindenki más olyan, mint mi és ezért mindenki ugyanazt gondolja, mint mi, mindenki 

érti a szempontjainkat, mindenki úgy érez, mint mi. Van is egy remek mondásunk erre, ami 

úgy hangzik, hogy „mindenki magából indul ki”. Ennek a hozzáállásnak több nagyon komoly 

hátulütője is van, de a legfontosabb, hogy ez egyszerűen nem fedi a valóságot. A másik 

sohasem olyan, mint mi. A világon nem kizárólag egy fajta ember él különböző nevek alatt. 

Ezért akár a„jó”, akár a „rossz” belső tulajdonságainkat vetítjük bele a másik emberbe, 

nagyon nagy az esélye annak, hogy tévedünk.  

Az ilyen belevetítések és tévedések sajnos romboló hatással lehetnek a kapcsolatainkra. Egy 

példa: sokan feltételezik, hogy a kisebb csúsztatások, füllentések beleférnek egy 

párkapcsolatba, esetleg azt a nézetet vallják, hogy amiről a másik nem tud, az nem is fáj neki. 

Ilyen nézetek mellett, ha becsúszik időnként egy-egy füllentés, akkor egy idő után felmerülhet 

az emberben az a bizonyos kínzó kérdés: lehet, hogy a másik fél is füllent időnként? És mivel 

természetesnek veszi az igen választ, ezért gondolkodása elindul abba az irányba, hogy vajon 

milyen dolgokban füllent a másik? És innentől kezdve megállíthatatlan a lavina. 

Vérmérséklettől függően ennek a feltételezések lehet a következménye egy vállrántás, de akár 

kialakulhat egyfajta féltékenykedés is. 

Az üzleti életben is ugyanígy működik a dolog. Ha valaki a partnereit megtévesztve a lehető 

legolcsóbb árut adja el a lehető legmagasabb áron, akkor automatikusan feltételezni fogja, 

hogy a többiek is ezt teszik. Az ő beszállítói szintén silány árut adnak el neki drágán, a 

munkatársai pedig csak láblógatással töltik el a napi munkaidőt. Az ilyen vezető bárhogy is 

próbálja ezt palástolni, az üzleti partnerei és a munkatársai érezni fogják ezt, így pedig nem 

lehet tartósan működőképes vállalkozást létrehozni, és akár évek munkája és befektetett 

energiája mehet veszendőbe e miatt a hozzáállás miatt.  

Az intimitást megkerülő kommunikáció kis gyakorlással könnyen felismerhető mind saját 

magunkban, mind pedig másokban. Az ilyen kommunikáció jellemzője, hogy közvetlenül 

vagy közvetetten az önvédelemre irányul. 

Az önvédelemnek sok megjelenési formája lehet. Irányulhat arra például, hogy megvédjük 

magunkat valamiféle vélt verbális támadástól. Erre példa, ha már nem mondjuk el a 

főnökünknek a különböző hatékonyságjavító ötleteinket, mert félünk attól, hogy letol minket 

valami más miatt. Irányulhat arra, hogy bebiztosítsuk magunkat feltételezett sérülésekkel 
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vagy a visszautasítással szemben. Erre példa, amikor minden féle célozgatással, indirekt 

módon, elkódolva vagy rejtjelezve adjuk tudtára a másiknak a mondanivalónkat, mert félünk 

attól, hogy ha direktben kimondanánk, amit szeretnék, és visszautasítást kapnánk, akkor az 

nagyon fájna. Így, ha becsomagoljuk a mondandónkat, nem tisztán, hanem homályosan 

fogalmazunk, és mégis visszautasítanak, akkor az nem fáj annyira. Hiszen lényegében nem is 

tart tártunk fel magunkat. Persze ez a becsomagolás eredményezi azt is, hogy amit mondunk, 

az már annyira indirekt, annyira homályos, annyira rejtjeles, hogy a másik így sohasem fogja 

megérteni Az önvédelem ezen felül, irányulhat például akár arra is, hogy megőrizzük a jó 

hírünket, megmentjük az arcunkat. Erre példa lehet, amikor elhallgatunk, elferdítünk saját 

magunkra vonatkozó kínos vagy kínosnak vélt részleteket, amikor nem tesszük meg valamit, 

mert félünk attól, hogy valaki esetleg kinevet miatta,  amikor nem vagyunk lazák és nem 

engedjük el magunkat akkor sem, amikor pedig meg tehetnénk - hanem ehelyett görcsösen 

ügyelünk az „imazsunkra”, nehogy véletlenül bárki bármit is gondoljon róluk, mert azt nem 

tudnánk elviselni. 

A legnagyobb felismerést az jelenti, hogy valójában erre az önvédelemre semmi szükség 

sincsen. Mivel mások is ugyanúgy esendőek, mint mi, ezért teljesen természetes, hogy vannak 

hibáink. Minek azokat takargatni? Minek erre időt és energiát pazarolni? Hiszen ha ezt 

tesszük, akkor automatikusan elkezdjük feltételezni, hogy mások is ezt teszik, ami aztán majd 

megakadályozza, hogy közel kerüljünk hozzájuk. 

Persze nagyon erős tud lenni a félelem attól, hogy mások megítélnek bennünket. De hát ugyan 

ki akar azokkal az emberekkel közeli kapcsolatot fenntartani, akik megítélik őt? Ha pedig 

nem akarunk velük kapcsolatot tartani, akkor meg miért számítana, hogy ítélkeznek-e, vagy 

sem? És nem furcsa, hogy más gondolatai fontosabbak, mint a sajátjaink? Pláne, ha 

ismeretlenről van szó! Mennyire mulatságos dolog, hogy én azért nem engedem el magam 

szórakozás közben, mert ismeretlenek gondolataitól félek? Vajon mi a fontosabb: az, hogy én 

jól érezzem magam, vagy az, hogy ők jól érezzék magukat? 

A kiemelkedően sikeres emberek egyik közös vonása pontosan ez: nem takargatják a 

gyengeségeiket. Nem fordítanak ilyesmire energiát, és így nem is bénítja meg őket a mások 

megítélésétől való félelem abban, hogy azt tegyék, amit meg kell tenniük a céljaik eléréséhez. 

Márpedig ha el akarsz érni valamit az életben, akkor be kell látnod, nem megy másképp, csak 

úgy, ha fejlődsz. Ha fejlődsz, akkor az azt jelenti, hogy jobbá válsz valamiben, amiben most 

nem vagy elég jó, amiben most gyenge vagy, amiben most tapasztalatlan vagy. Ha ezt a 

gyengeségedet eltitkolod, akkor lényegében sohasem fogsz tudni fejlődni, és ezáltal sohasem 

fogsz tudni elérni igazán fontos dolgokat. 

 

Gondolkodj végig, neked mi a gyengeséged, miben kell fejlődnöd. Hogyan tudod ezt a 

fejlődést megvalósítani?  

A kiemelkedő személyiségek a gyengeségeiket előnyükre fordítják! 

Légy te is kiemelkedő! Vizsgáld meg önmagad, és gyengeségeidet fordítsd át erősségé! 

 


