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Vámos Robi

MINDEN SIKERÜL

Mi az a CSODA, ami gyermekként bennünk

lobog, és felnőtt korra elrejtjük ahelyett,

hogy a Világ AJÁNDÉKÁVÁ tennénk?

Szia!

Ebben a betekintőben a Minden sikerül című könyvem

teljes tartalomjegyzékét és jópár teljes oldalt találsz.

Ha tetszik a könyv, itt tudod megrendelni >>

Örömmel:

Vámos Robi
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“Semmi sem lehetetlen.”

Ez három negatív szó.

Válts erre:

“Minden Sikerül!”

És Minden Sikerül!

Szeretettel:
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Ajánlom a könyvet mindazoknak, akik előre képesek

vinni ezt a világot, és meg tudják mutatni másoknak is,

hogy úgy is lehetséges, ahogy ők csinálják.

Köszönöm családomnak, gyermekeimnek, barátaimnak,

tanítványaimnak a sok biztatást és azon csodákat,

melyek az e könyvben leírtakat inspirálták.
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VR? Nem. Ez nem a monogramom. Azt nem

tetováltattam volna magamra. Ezt igen:

A legfőbb inspirációt egy számomra nagyon fontos valaki

adta hozzá. Innen jött újra és újra elő a “Minden Sikerül”

is, ami így elhagyva klisé mivoltát, valódi erőt adó

mondattá emelkedett. Mert Neki is minden sikerült.

Leírtuk, és így is lett.

Varázslat, Hit, Ragyogás. Ez egy régi gondolat volt –

ebből lett a Gyémántbogár később. De nem mellesleg a
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VHR: az Ő monogramja is. Az én monogramomat, a

VR-t pedig egy szívvel köti össze a H betű. A Hiányzó

láncszemmel. A példája milliók számára tanulság. És

átélhettem, közvetlen közelről. És Ő már a barátom.

Sosem lesz másként. VHR. Mindkettőnk monogramja

benne van.

Hanna

Hisszük, hogy minden jó

Annyi minden kibírható

Nincs határ, él és virul

Néznivaló mosoly pirul

Arcodon a ragyogás…

Réten át a szaladás

Alvás, ágyban maradás

Gyorsnál gyorsabb gyógyulás

Ott, szemedben gyúl a fény

Gonosz nem bánt, ez a tény

Jónak lenni nagy erény

Csoda vagy, nagy ajándék

Olyan jó lesz a játék
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Dalolni, ölelni, élni

A világon semmitől félni

Vígan lenni, tenni, venni

A legjobb kedved elővenni

Gyere hamar, várunk…

Mindig ugyanott járunk

Ilyen a szeretet: mindent látunk

Nincs nagyobb kincs, rád találunk

De ránk találsz Te is, azám

Ezren mondják Neked: Hannám!

Nagyon erős, ő egy hős...

S még alig pár esztendős

Ilyen egy csoda

Kellünk nagyon oda

Együtt vagyunk, jár az agyunk

Ragyogunk és szeretünk

Üdén, tisztán nevetünk

Lesz még ünnep, nekünk, s neked...

Szeretünk itt lenni Veled

Ezért vigyázz, s mi vigyázunk

Rólad szól majd legszebb álmunk
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Ezt kívánjuk szeretettel

Telis tele szív-lélekkel

Ülj most ide

Nézz szemembe

Kezed nyújtsd, tedd kezembe

Vidám álom, csupa öröm

Éjjel is majd őrködöm

Gondolj szépre, színre, fényre

Tiszta vízre, édes ízre

Egy új nap vár: holnap a napja

Lesz itt csoda: Hanna kapja

Este van már, lefekvés

Neked s nekünk pihenés

Ügyes leszel, s úgy tűnik:

Lehetetlen... nem létezik!

Hogy pontosan hogy és mi történt? Ezt élőben

elmondom szívesen. Most, ebben a könyvben

találkozunk. Örülök, hogy találkoztunk!

- 14 -



Előszó

Vannak hatások, amelyek örökre szólnak.

Már eltelt két hónap, mióta az osztályunkban járt Robi.

De azon a napon valami megváltozott.

Az eddig bezárt, mosolytalan kislány ontja nekem a

rajzait, mosolyog, csacsog. A fiú, aki sosem akart

rajzolni, széles mosollyal, határozottan kéri a lapot. És

már nem csak feketével firkál, hanem színes vonalak

keltik életre a fehér lapot. Az egyik tolltartóból eltűnt a

radír, mert nincs többé rá szüksége.

Írás órán a betűk vázolása mindig új kalandot rejt. Már

ők kérik, hadd csináljanak valamit a betűből, nekem kell

kitalálni, vajon mivé változott az „r” betű? Ó, hiszen ez

egy róka! Az meg ott egy lámpa! Hú, ez meg egy

félelmetes szörnyeteg! Egyikből virág fakad, kúszik fel,

az ég felé!

A táblán még ott van Robi rajza: „Minden sikerül!”
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Nem tudjuk letörölni. Az osztály része lett, szeretjük…

Mindenki vigyáz rá. Néha csak úgy megállnak előtte és

nézik. Vannak hatások, amelyek örökre szólnak. Belénk

ivódnak, és valahogy a részünkké válnak. És gyökeres

változást hoznak…

Tk. 83. o. / 4, 5 – vagy nem ez a lényeg?

Szóbeli vizsga. Nekem egy rémálom volt mindig. Írásban

jó vagyok. Izgulok akkor is, egy-egy kérdésnél jön a

pánik, az üresség, de tudom, pár pillanat és

megnyugszom. Már ismerem magam. De a szóbeli…

Kihívás. A gátlásaim, a félelmek. A gyerekek előtt nincs

ilyen. Az a természetes közegem. Egy vagyok velük.

Szimbiózis.

De ez más. Bemegyek. Kihúzom a tételt. Várom a jól

ismert pánikot („nem tudok semmit!!!”), de most

elmarad. Leülök, nézem a fehér papírt. Jegyzetelni kéne.

Valami vázlat. Kinézek az ablakon. Nyüzsög a város, de

finoman belepi a tiszta, fehér hó. Milyen gyönyörű!

Visszatérek a helyzetbe. Ez csak egy vizsga. Már

TUDOM, hogy sikerülni fog.
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Az osztály. Leckét írunk. Végre elcsendesedtek,

mindenki dolgozik. Éppen valamit pakolok a szekrénybe,

mikor odajön hozzám. Rám emeli könnyes szemét:

„Nem akarok leckét írni. Majd otthon megcsinálom.”

Már kérdeznék, de folytatja:

„Tanító néni, az a baj, hogy én béna vagyok. Nem

tudom a matekot, az írást, meg az olvasást.”

Istenem, milyen fáradt lehetsz! Hiszen egész nap

kompenzálsz. A figyelemzavarod, a motoros kényszerek,

a képességzavaraid. Mikor szembesülsz vele, hogy a

többieknek mennyivel könnyebben megy. De te küzdesz,

sokszor csak az én kedvemért. Mikor órán néha

elmegyek a padod mellett, magadhoz húzol: „Szeretlek

Enikő néni!”, és folytatod a munkát. Mikor finoman

megsegítelek, ha elakadsz. Mikor az írás felmérő után az

egész osztály előtt megdicsértelek, mert felülmúltad

magad. Ha más megnézte volna a lapod, kérdőn nézett

volna rám: Mi ebben a különleges? Inkább ”átlag alatti

teljesítmény”. A tollbamondás, az az egy-két szó, még

nem megy. Csak egy kusza firka jelzi a próbálkozásodat.

Még nem érted el ezt a szintet. De végigülted a húsz
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percet, láttam rajtad az elszántságot, mert bizonyítani

akartál. Magadnak és a tanító nénidnek. Mert örömet

akartál okozni. Sikerült…

Ragyognak a szívek…

Mindez pillanatok alatt végigfut rajtam, míg ott állsz

előttem. Egy könnycsepp remeg a pilládon. Egyszerre

tele lesz veled a szívem. Két tenyerem közé veszem az

arcodat:

„Hogy mondhatsz ilyet?” És kezdem sorolni. Mindazt,

amit eddig elértél. Hogy honnan indultál, és milyen

szépen fejlődsz. Csak hidd már el végre, hogy képes vagy

rá! Bízz magadban! Év elején minden feladatnál

mantráztad: „Nem tudom megcsinálni. Én ehhez béna

vagyok!” Ma már csak ritkán mondod. De még mindig

nem hiszel.

Ahogy sorolom a változásait, kezd visszatérni belé az

élet. Néz rám, azokkal a tiszta, gyermeki szemeivel.

Rámutatok a táblára:

„Nézd csak, hát mi van oda felírva?”
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MINDEN SIKERÜL! Hidd már el végre! Széles mosoly,

könnycsepp felszáradva, puszi a homlokra és egy nagy

ölelés. Büszkén megy vissza a helyére és munkához lát.

Lehet, hogy még te sem hiszed el. Azt gondolod, ez csak

egy frázis. Persze, minden sikerül. Ugyan már, talán

másnak. Nekem biztosan nem. És dől belőled a panasz.

Én sem tudtam elhinni sokáig. Pedig én akartam. De

visszahúzott sok minden. Én is ezt gondoltam. Talán

igaz, de rám nem vonatkozik.

De egyszer csak megértettem. Sok idő kellett hozzá, és

valami változás, egy megérkezés. Nem tudom pontosan

megmondani, hogyan és mikor, de egyszer csak ott volt.

A felismerés. Amolyan „aha-élmény”.

Macskásodás – a legegyszerűbb bizonyítása, hogy

minden lehetséges. Tényleg.

Szerettem volna elmondani, hogyan csináld. De ez nem

ilyen egyszerű. Ez a te utad. De azt biztosan tudom, hogy

mindenki képes rá. Te sem vagy kivétel. Legyél nyitott,

engedd, hogy beférkőzzön a tudatodba, a szívedbe! Ez

- 19 -



egy szemlélet, egy gondolkodásmód. Félig-akarva nem

megy. Teljesen át kell formálódnod. De ha egyszer

rászánod magad, hihetetlenül szabaddá tesz! Mert akkor

fogod elfogadni, érteni és végre átélni, hogy:

MINDEN SIKERÜL!

Varga Enikő
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Ahogy ők megélték: ajánlások

“Valahogy megtelt tartalommal az élet”

“Van úgy az ember, hogy csak sodródik a

mindennapokkal, azt hiszi, hogy minden rendben van,

de aztán hirtelen, mint amikor felkapcsoljuk egy sötét

szobában a villanyt, rájön: nem, ez nagyon nem az az

élet, amit én szeretnék élni. De akkor mi lehet a

probléma? Látszólag minden rendben van: család,

barátok, munka. Vajon mi hiányzik a teljességhez?

És ekkor jön Robi, aki kivezet ebből a szobából, ahol

ugyan ég a lámpa, de kint valahogy a nap fénye mellett

minden olyan más, és megmutatja, hogy itt a színek is

élénkebbek, szinte ragyognak a virágok, és még

szivárványt is láthatok. Nem mond és nem tesz semmi

olyat, ami egyébként nem lenne bennünk, de valahogy

a monotonitás, a hétköznapok forgataga, és a felnőtt

élet nagyon mélyre ássák el a valódi énünket. És ott a

napsütésben rájövünk arra, hogy valójában mi

magunk hiányoztunk. Hogy ott legyünk abban, amit

teszünk, hogy megéljük az élet csodáit, hogy valóban

meghalljuk a másik mondatait, hogy tudjunk őszintén
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nevetni, hogy csak úgy elkezdjünk énekelni, hogy

tudjunk mosolyogni, ha egy pillangó repül el

mellettünk, és hogy valóban megéljük a szeretetet. Azt

is, ami felénk árad és azt is, amit mi képesek vagyunk

adni, úgy hogy valóban kinyitjuk a szívünket.

És most, hogy kint vagyok a szabadban, valahogy

megtelt tartalommal az élet. A könyv minden része

segít abban, hogy visszataláljunk önmagunkhoz. Ez

nem egy könnyű út, de minden egyes fejezet, mint egy

segítő kéz vezet azon az úton, ahol MINDEN

SIKERÜL!”

Csesznák Anikó

“Hihetetlen erőt ad”

"Robi egy olyan ember, aki mindent szívvel-lélekkel

csinál. Fontos számára, hogy adjon. Hogy értéket

teremtsen, hogy boldog mosolyt varázsoljon az

arcokra. Mindegy, hogy kicsi vagy nagy, egyedül vagy

osztályban. A lényeg a boldogság. Az, hogy mindenki

jól érezze magát a bőrében, bárki bármit is mondjon.
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Hihetetlen erőt ad azoknak, akik bizonytalanok

önmagukban.

Ez a könyv erről az erőről szól. Megmutatja, hogy

mindenkiben megvan, és segít, hogy elő is tudjuk hozni

magunkból.

Ajánlom mindenkinek, aki szeretné jól érezni magát

úgy, ahogy van. Hogy lehessünk "csak úgy". "

Szabó Eszter, pszichológus

“Minden nap egy új csoda!”

“Robit ismerve, hiszem, hogy ez tényleg így van.

Szülőként és nagyszülőként mindennél fontosabbnak

tartom, hogy gyermekeink boldogan, lélekben

szabadon élhessenek. Éppen ezért, rajtunk múlik, hogy

lelkük megértő, pozitív, segítő útmutatást kapjon

jövőjükre vonatkozóan. Robi munkája ebben

kiemelkedő és példaértékű. Felismeri, fejleszti kicsiny

gyémántbogarainkban mindazon képességeket, melyek

segítő közreműködése nélkül, talán örökre rejtve

- 23 -



maradnának ezekben a csöpp emberkékben. No és

persze, ez alól a felnőttek sem kivételek. Milyen jó lett

volna sokunknak, ha gyerekkorunkban nekünk is lett

volna egy Vámos Robink! Talán sokan másképp

látnánk a világot mostanság. Emlékszem, micsoda

őrült energiákkal telve jöttünk haza azon az estén,

amikor Robival töltöttünk egy csodálatos délutánt a

Táblácska műhelyben. Rengeteget nevettünk, jókat

beszélgettünk és láss csodát, kiderült, hogy tudunk

rajzolni! Nos, ilyen hatással van Robi ránk, felnőttekre

is. Olvassuk hát a könyvét! Szívjuk magunkba a pozitív,

segítő gondolatokat, a szeretet felemelő és gyógyító

energiáit! S, hogy mi vár ránk a végén? A remény a

lelkünkben, hogy minden nap egy új csoda és ha igazán

akarjuk, Minden sikerül!”

Forintosné Kárász Zsuzsa, kormánytisztviselő

(és egy 2 és fél éves Gyémántbogár palánta nagymamája)
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“A két kristály és a lámpa”

“Izgatott gyerekarcok, első osztály, várakozás. Mi

készül itt? Én sem tudom biztosan, de Vámos Robi

garancia. Hogy mire? Valami megfoghatatlan, mégis

egyszerű dologra.
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Látom, nem érted. Ne izgulj, én sem. Itt van. Nem

harsány, nem erőszakosan, „viccesen” nyomuló, nem

hivalkodó. Csendes, mégis minden gyerekszem Rá

tapad. Határozott és vezet. Hogy hová? Az a

gyerekektől függ. Akkor most ki vezet kit?

Nem kell több kérdés. Csak hagyom, hogy sodorjon

magával. Valami belső erő, valami olyan pedagógiai

érzék, ami nagyon ritka. Ami adottság, zsenialitás,

érzék, empátia, tudás. Minden együtt van és a közepén

az osztály, a gyerek. Személyesen megszólítva,

megértve mind, egyesével. Kincsek, amelyeket Robi

elővarázsol. Nem tudom, hogy csinálja, egyszerűen

LÁT. Meglátja azt, ami benne van, amitől más, mint a

többi. Ami egyedi, ami érték. Hihetetlen érzékeny

műszere van és a gyerekek reagálnak rá. Mert ők még

tisztán látnak, úgy, mint Robi.

Ha utólag megkérdezed: Mi volt az órán? Mit

csináltatok?…. Állok, és nem tudom megmondani.

Rajzoltak a gyerekek. Na nem, ennél sokkal több

történt! Vicces volt. Kártyatrükkök, meglepett arcok,

varázslat, nevetés. Na nem, ennél több volt a varázslat!
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Van egy feltétel

Ezt nem lehet elmondani, ezt tényleg látni és érezni kell.

De van egy feltétel: legyél nyitott! Ha nem fogadod be,

akkor tényleg csak ott vagy, de nem vagy a része. Pedig

megéri, hidd el! Mert tanítóként Te is benne lehetsz a

körben, együtt velük. Nélküled nem az igazi. Sosem

éltem meg még ilyen egységet velük. Ritka pillanatok

ezek. Olyan dolgokat tudtam meg róluk, amelyek eddig

rejtve voltak. Valahol mélyen, de most előbújtak a

csigaházból. Ott van a kockafejű macskában, a kusza

vonalban, ami életre kelt, a színes ceruzában, a

mosolyában, sőt a könnyeiben. Mert valami felszínre

tört, de mégis, egyszer csak elindul, kimegy a táblához.

Már nem sír. Nem gondoltam, hogy el fog indulni, de

Robi időnként odament hozzá, valami apróságot

súgott, letett egy ceruzát, valamit rajzolt a lapjára. És

felszáradt a könny, és a lila cica már mosolyog is a

táblán.

Varázsló. Tényleg az? Mi a titka? Nincs titok. Valami

eredeti, valami egyedi és utánozhatatlan, ami csak

keveseknek adatik meg. Egy olyan különleges érzék

birtokában van, ami magával ragad mindenkit, aki a

közelébe kerül. Most találkoztak vele a gyerekek
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először, mégis megnyíltak, áradt a bizalom, átadták

magukat, olyan pozitív energiák szabadultak fel,

amelyben meg mert nyílni az is, aki eddig befordult

önmagába.

Szerettem volna megírni, átadni, de úgy érzem, kevés

vagyok ehhez. Vannak életre szóló élmények, amelyeket

nem lehet szavakba önteni, csak átéled és fogva tart.

Meg akartam magyarázni, amolyan okos, módszertani

elvekkel, mert szeretünk rendszert alkotni,

beskatulyázni, receptet adni. Ha így és így teszel,

készen kapod a sikert.

Hát ne haragudj, ezzel nem szolgálhatok. Ez nem egy

módszer, amit elsajátíthatsz egy képzésen. Pedig

színtiszta pedagógiai, pszichológia, tudás, profizmus, és

úgy érzed, ez így egész, ez maga a teljesség. Mert

teljesnek érzed amikor vége van, mintha egy pontos

terv alapján működne. De közben folyamatosan

változik, alkalmazkodik, váratlan, és mégis minden a

helyén van. Egy újabb adottság: ahogy reagál az új és

váratlan helyzetekre. Ösztönösen és mégis tudatosan,

valahogy mindig ott a megoldás.
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Szóval ne várd, hogy leírom, hogy megmagyarázom.

Hívd inkább el, és éld át! És mindenekelőtt légy nyitott,

engedd, hogy magával ragadjon!

…

Délután, lecke kész

Uzsonna elfogyott, még van fél óránk. Rajzolni

szeretnének Robi bácsinak. Osztom a papírokat, a

vagány sportoló srác nem kér lapot: „Én nem szeretnék

rajzolni Robi bácsinak, mert EZT nem lehet lerajzolni!”

Belenézek a szemébe, és azt gondolom: Igen, igazad

van, EZT elmondani sem lehet…

Kérik, hogy írjam rá a rajzukra az üzenetüket, mert

még nem ismernek minden betűt. Boldogan és

szorgalmasan körmölök:

„Jó, hogy eljöttél! Jó volt a kártyás trükk! Jó volt a

rajzolás is, jó lenne, ha máskor is eljönnél! Ez egy

színező, és imádlak!! Ezer puszi”
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„Nem radíroztam! Jó a hajad! Köszönöm, hogy itt

voltál az órán! Szeretlek!”

„Robi bácsinak szeretettel! Többet nem fogok

radírozni!!!

„Köszönöm a sok mókázást! És hogy rajzolhattunk

sokat! Puszi, puszi, puszi!”

„Szeretlek Robi bácsi!”

Egyre nehezebb visszafojtani a könnyeket. Ekkor

odaérek hozzá. Nézem a rajzát, felnőtt módra próbálom

értelmezni, szerintem látja rajtam, hogy ehhez én kevés

vagyok, így már diktálja is, mit írjak:

„Van két kristály és van egy lámpa. Ha beledobod a két

kristályt a két lyukba, akkor világítani fog a lámpa!”

Nem tudok szóhoz jutni. Azt hiszem, míg élek, nem

felejtem el ezt a pillanatot. Csak állok ott, döbbenten,

szó nélkül, a szívem pedig csordultig tele. Mintha

bennem is felkapcsolódott volna a lámpa. Az egész nap,

Robi órájának esszenciája ez a rajz. Ott a kezemben a
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kulcs, ott van minden ebben a rajzban, amit csak egy

hét éves bölcsessége tudott megmutatni. Belém hasít a

kérdés: Most ki tanít kit?!?

Kölcsönös folyamat

Talán most értettem meg, hogy miért is szeretek

tanítani, mi a pedagógiának az igazi szépsége. Ez

mindig kölcsönös folyamat. Én átadom a tudásom, a

„módszert”, ami tulajdonképpen csak egy megtanulható

technika, amivel megtanul olvasni, számolni. Ennél

persze többet is adok: a szeretetemet, a féltésemet, a

gondoskodásomat, mindazt, amiről úgy gondolom,

segíthet neki az életben. Ez az a pont, ahol legtöbbször

megállunk. Van, aki ennél tovább gondolja: enyém a

hatalom, én irányítalak, majd én megmondom, te csak

egy gyerek vagy…

Pedig a tanítás, a tanulás mindig kölcsönös folyamat.

Én adok valamit, igyekszem a legjobbat adni, és valami

olyat kapok vissza, ami több mint a tudás, maga a

bölcsesség. Bizalom, őszinteség, tisztaság, valami olyan

csoda, ami megismételhetetlen.
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Csak nézem a rajzot, és mintha megállna az idő. Egyre

nagyobb a zaj, már pakolnak, készülődnek haza. Meg

szeretném köszönni nekik, hogy elfogadtak, hogy a

tanítójuk lehetek, hogy megtisztelnek a bizalmukkal és

a szeretetükkel. Sok erőt kaptam ezen a napon, ami

remélem kitart végig, egészen negyedikig, amikor

elengedem őket. Remélem, kapnak tőlem annyit, ami

felkészíti őket a további útra.

Köszönöm Neked Robi, hogy fogtad azt a két kristályt,

és felkapcsoltad azt a bizonyos lámpát! Mert ahogy

körülnéztem, nem a kopottas kis termünket láttam,

hanem egy puha, meleg fészket, amit beragyog az én

gyémántjaim fényessége!!!

Varga Enikő, tanító, Göd, Németh László Általános

Iskola
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“Minden sikerül! Mi van, ha tényleg minden

sikerül?”

“Alig bő egy éve ismerem a szerzőt, Vámos Robit, és

mégis ez az idő örökkévalóságnak tűnik. Sokáig csak

figyeltem a munkásságát, hogy mit is hogyan is csinál?

Mi az, amivel falakat dönt le felnőttben és gyermekben,

vagy éppen gyermeklelkületű felnőttben egyaránt?

Valami nagy fantasztikus technikát vártam és

kerestem. Többször voltam Robival a rajzokkal is

lelkesítő iskolai órákon, ahol mindenki arcán

garantáltan felderül a mosoly. Volt alkalmam

betekinteni az egyedülálló gyémántbogár projektjébe,

ahol magabiztosságot és lendületet ad mindenki
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számára. És volt szerencsém meghívott vendégként a

mindennapok szebbé tételét szolgáló, pozitív

megerősítéseket tartalmazó falfestésen is részt venni,

mely szívet melengető környezet, kicsi és nagy számára

egyaránt hozzájárulás lett.

A fantasztikuma az egyszerűségben rejlik, amire

mindenkinek szüksége van, amire mindenki vágyik:

szeretet és figyelem. Óriási éberséggel ráérez arra,

hogy kinek miből mennyire van szüksége, ahhoz hogy

fel tudja emelni, hogy falakat tudjon leomlasztani, és e

bástyák mögött rejlő igazi kincset, mint egy gyémántot

fel tudja ragyogtatni. Olyan ítéletmentes teret hoz létre

mindenki körül, amelyben a tiszta valódi szeretet

megengedésével kapuk nyílnak ki, és a szemeken

keresztül a lény csodálatos végtelensége sugároz át.

Ilyen egyszerű. És ebben a kitágult ítéletmentes térben

eltűnik mindenki korlátja, félelme, hiszen csak a jelen

pillanat valósága létezik. És igen itt MINDEN

SIKERÜL.

Olyan energetikai kapcsolat jön létre, amely a könnyed

örömteliséget és boldogságot eredményezi bárkiben,

aki megengedi és választja. Igen választja, igen minden

csak egy választás kérdése. Van az örömnek, a

boldogságnak egy olyan tere, amit választhatunk, és ha
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valóban választjuk is, akkor minden elkezd körülöttünk

változni. Amikor igazán örömmel vagyunk eltelve,

akkor az energia mozog, és folyamatos az áramlás,

nincs beszilárdítva semmi. Ez a teljes könnyedség, a

bármi lehet tere. Tehát egyszerűen csak el kell

indulnunk, akkor is, ha nem tudjuk mi vár ránk, mit

hoz az életünkbe. Egy helyben maradni, várakozni a

legrosszabb, amit tehetünk önmagunkkal. Csak

választanunk kell, és elindulni afelé, ahova el

szeretnénk jutni. Az univerzum igazodni fog, és ezt meg

is fogjuk tapasztalni úgy, hogy minden sikerül. Elénk

teszi a lehetőségeket, amelyek egyre jobban hívogatnak.

Ha hiszel magadban, nem tud semmi megállítani. Vedd

kezedbe az életed, vedd kezedbe ezt a könyvet, és tudd:

minden sikerül! Ez a könyv arra bátorít, hogy belépj

önmagad csodálatos terébe, hogy felfedezd és

ajándékká tedd a világ számára csodás lényed végtelen

nagyszerűségét. Engedd magad az lenni, ahogy létezel.

Legyen ez a könyv invitálás számodra egy olyan kincs

megtapasztalásához, amit titkon magadban rejtegetsz

a világ elől!

Mi az az ajándék, amit választhatsz, ami egy

nagyszerűbb életre invitál?”
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Nagy szeretettel: Farkas-Toma Ildikó

“A lehetetlen nem létezik”

“Vannak született tanítók. Tanítanak minden

mozdulatukkal, lélegzetvételükkel, tanít a szemük,

mosolyuk, még a csendjük is. Megtanítanak rengeteg

értékes dologra. Nem feltétlenül a deriválásra, vagy a

másodfokú egyenlet megoldóképletére, még csak nem is

A walesi bárdok csodásan zengő soraira, vagy József

Attila költészetére.
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Vámos Robi tanító, a szó legcsodásabb értelmében. Az ő

tananyaga nincs benne semmilyen tanmenetben, nem

szól róla szakirodalom, nem magolható, nem lehet

kikérdezni sem. Az óráin nincs feleltetés, nincs

érdemjegy, mégis olyan tantárgyat tanít, amiből

minden nap levizsgázunk. Robi megtanít bennünket a

hitre. Hitre önmagunkban, hitre az álmainkban, hitre

abban, hogy értékesek vagyunk, egyedi,

megismételhetetlen kincsek. Megtanít hinni abban,

hogy semmi sem lehetetlen. Ezek érdemjegyben nem

mérhető dolgok, mégis, akinek nincs elég önbizalma,

vagy hite magában, pontosan tudja, hogy hány

lehetőséget szalasztott el pusztán ezen „tananyag”

hiánya miatt. Én is pontosan tudom.

Ezért voltam borzasztó boldog, hogy Vámos Robi, a

Táblácska alapítója, aki régóta nagy sikerrel működteti

a Gyémántbogár programot, aminek keretein belül

már csaknem ötszáz iskolai osztálynak tartott rajzos

szemléletfejlesztő órát, két alkalommal is ellátogatott

hozzánk. Az Alapítvány a Röszkei Gyermekekért

alapítvány nyertes pályázatának és Röszke Község

Önkormányzat támogatásának köszönhetően az 1., 2.,

3. és 4. osztályos tanulók részesei lehettek a

szemléletfejlesztő rajz óráknak és mind megismerhettük
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azt a bevallottan bogaras, és minden tekintetben

fantasztikus szakembert, akinek segítségével rengeteg

csodában lehetett részünk. Első alkalommal is nagy

izgalommal vártam az óráit, hiszen végre személyesen

is megtapasztalhattam azt a rengeteg csodát, amiről

megannyi pedagógus, szülő és tanuló is írt már

korábban. A csoda nálunk sem maradt el. Sokáig

gondolkodtam rajta, vajon miben is áll Robi

varázslatának titka. Aztán rájöttem. A csoda nem a

rajzos feladatokban, vagy Robi mondataiban van, nem

lapul a kártyatrükkökben sem. A csoda nem kívül

történik meg, azt ugyanis Robi nem magával, hanem

magában hozta el nekünk. A feltétel nélküli elfogadás, a

nyugalom, a figyelem a személyéből árad. A

foglalkozásokon nagyjából 20 perc alatt minden száj,

szem és szív mosolygott. Robi óráin egyszerűen harapni

lehet a szeretetet. Minden, ami ott történik, benne van a

gyerekekben. Ők csinálják. Ők ragyognak, ők

sziporkáznak, ők oldják meg briliánsan a rajzos

feladatokat, ők fejtik meg a rejtvényeket, ők figyelnek a

másikra, ők lesznek hirtelen egymást piszkálóból

egymást támogatók, rejtőzködőből önmagukat

megmutatók, Robi csak segít felismerni a saját

fényüket.
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Azt mondja, ő nem varázsló. Én tudom, hogy az.

Észrevétlenül, a jelenlétével, a figyelmével, a lényéből

áradó bizalommal éri el, hogy a gyerekek zártból

nyitottak, visszahúzódóból szerepelni vágyók,

közömbösből csapattagok legyenek. És milyen értékes

tagok! A gyerekeink valóban Gyémántbogarak. Mind

egytől-egyig olyat mutat meg magából, amire azok a

pedagógusok is rácsodálkoznak, akik évek óta ismerik

őket. Erre képes a vegytiszta szeretet. No meg a humor.

Mert fontos, hogy merjünk “Gizik” lenni és igenis

tudjunk mindenen röhögni.

Számtalan csodát tanultunk. Többek között azt is, hogy

mindenből lehet macska. És a macskákon, ceruzákon és

rajzokon keresztül megtanultuk, hogy mindenki

értékes, mindenki másképp különleges és hogy a

lehetetlen nem létezik.

Nem akartam, hogy vége legyen az óráknak. Mondtam

is magamban, hogy olyan világban szeretnék élni, ami

így működik. Ilyen végtelen elfogadásban, szeretetben.

Olyan világban, ahol a különcöket nem rekesztik ki, a

dolgokat másképp látókra nem néznek furcsán, ahol

mindenki bátran vállalhatja önmagát. Robi azt

mondta, a világ ilyen. Kicsit vitatkoztam, szerintem a
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világ nagyon messze van még ettől. Viszont még a

hátsó sorban ülve is megfertőződtem azzal a hittel, amit

a gyerekek is kaptak és ami Robi távozása után is

menthetetlenül rám tapadt és azóta is őrzöm. Igen, már

hiszek benne, hogy ezek a csodálatos gyerekek egyszer

pontosan ilyen világot fognak teremteni. Képesek rá.

Kozma Zsófia, tanító, Röszkei Orbán Dénes Általános

Iskola

“Egy különleges ember felemelő könyve”

“Vámos Robi könyveit nagy szeretettel ajánlom

mindenkinek. Miért? A könyveiből nagyon sokat

tanultam.

Mert sokan, sokszor érezzük úgy, hogy egyedül

vagyunk, nem értenek meg bennünket. Közben

szorgalmasan építjük a falakat magunk köré, amit

nagyon is érdemes lebontani. Ezen hatások átlépésében

nyújtanak nagy segítséget a papírra vetett gondolatok.
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Robit nagyobbik lányom betegsége kapcsán ismertem

meg egy iskolai foglalkozáson. Akkor, ott úgy éreztem

találkoztam egy nagyon életvidám, csupaszív emberrel.

Szülőként fantasztikus átélni azt a csodát, amikor a

szemek valóban csillognak, látni azt, ahogy a süniből

pillangó lesz, érezni gyermekem boldogságát, amit

Robi segített felszínre hozni, az Ő szavaival " ragyogni".

Megtisztelő, hogy részesei lehetünk a valódi csodának,

amit bárki megtapasztalhat.

A könyv megtanított arra, hogy az emberek közötti

legfontosabb kulcs a SZERETET.

Egy különleges ember felemelő könyve, ahol a görbe

tükör is tud szépet, inspirálót mutatni, mert "minden

sikerül"!”

Kiss Edina
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“Megváltoztatta az élethez való

hozzáállásunkat”

“Amikor megismertük Robit, életünk legnehezebb

kihívásával álltunk szemben. Ebben a nehéz

élethelyzetben megtanította, hogy ha igazán

szeretnénk, MINDEN SIKERÜL, nincs akadály, amit a

szeretet ne lenne képes legyőzni. Megváltoztatta az

élethez való hozzáállásunkat, hogy minden rosszban

lehet valami jó, hogy mindig az adott pillanatot éljük

meg és ami a legfontosabb, hogy ne felejtsünk el

hálásak lenni minden apróságért.

Pozitív életszemlélete és a benne lévő végtelen szeretet

csodákra képes.

Többek között ezekről a nem hétköznapi csodákról is

olvashatunk új könyvében, ami bárki életét képes olyan

szintre emelni, ahol már nincs lehetetlen.

Köszönjük Robi, hogy vagy!

Szeretettel,”
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Cs. Kovács Krisztina, egy ragyogó Gyémántbogár büszke

anyukája
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Molnár Dóra fantasztikus rajza a lehetségesített lehetetlen

háromszöggel
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Előhang

Micsoda erő van benned!

🎧 Hallgasd meg itt: http://bit.ly/MS-micsodaero

Mert végtelen tehetség vagy.

Olyan, akiért érdemes volt az egészet elkezdenem. Csak

azért érdemes volt elkezdenem, hogy miután elkezdtem,

évekkel rá találkozhassunk. Hogy megmutasd, mire vagy

képes.

Hogy megcsillantsd. Hogy megláthassa a nagyvilág:

IGEN, képes vagy kihozni magadból a csodát. Mert

végtelen kreativitással működsz. Képes vagy pár

vonalból kincset alkotni.

De a csodára árny vetül.
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Mert nem mindenki fogja fel ezt. És van, aki bánt. Van,

aki másokat bánt körülötted. Van, aki a barátaidat

bántja.

Egy törékeny kismadarat büntet azzal, hogy nulla

tisztelettel bánik vele. Letöri a szárnyait és nevet rajta.

De te ezen nem akadsz fenn.

Mert végtelen erő van benned. Nagyon érzel mindent, és

ez néha fájdalomhoz vezet. De tudod kezelni a fájdalmat.

Mert közben végtelen erős vagy.

Micsoda erő van benned, hogy így, ebben a környezetben

is előtört belőled a csoda!

Micsoda erő van benned, hogy a kegyetlen külvilágtól

függetlenül vagy képes így működni.

Persze tudom: nem függetlenül. Mert jobb is lehetne, ha

hagyná a világ. Mennyivel jobb lenne mindez, ha nem

lenne semmi kegyetlenség körülötted. Ha nem szekálnák

egymást melletted.
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Ha nem szólnának be neked, hogy kussolj, ülj már le,

süket vagy? Ha nem tipornák sárba az önbecsülésed. Ha

nem becsmérelnének folyamatosan és nem nevetnének

sokan a rád mondott értelmetlen poénokon.

Mennyivel jobb lenne, ha tisztelnének. Ha elismernének.

Ha megértenének. Ha tanulnának tőled. Mert tőled csak

tanulni lehet.

Nézz csak körbe. Sokan tanulnak tőled. Sokan néznek fel

rád. Igenis vannak, akik meglátták már benned a

kincset. Mégsem irigykednek, hanem elfogadják, hogy

igen, Te jó vagy. Nagyon jó.

Lehet, hogy nem hétköznapi. Nem szürke. Nem tucat és

nem sablonos. Egyéniség.

Nézz körbe. Vedd észre, hányan szeretnek.

És vedd észre, micsoda erő van benned! Én tudom.

Megvédeni nem tudlak a kegyetlenségtől. De meg tudlak

úgy erősíteni, hogy bízz annyira magadban, hogy ne

számítson senki, aki ellened fordul. Mert aki ellened
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fordul, az maga ellen fordul. Kényszerből: magával van

baja. Veled nincs baja. Csak épp nem lát. Nem hall. Csak

magát látja egyedül. Magának akar mindent.

Pedig te vagy az, aki megérdemli a mindent. Mindent,

ami jó.

Vigyázz magadra. Engedd meg magadnak, hogy erős

legyél. És mutasd meg a világnak, micsoda erő van

benned. Hogy még így is csodákra vagy képes.

És ha még erősebb leszel, tiéd lesz a világ. És ha tiéd lesz

a világ, képes leszel másokat erősíteni.

Mert végtelen tehetség vagy. Nagy szükség van rád!

Sok mindent tettem és sok mindent

nem tettem.

Sok mindenkire hallgattam és sok mindenkinek

segítettem. Sok ötletet hallgattam meg és sok

változtatást végeztem - mások miatt.
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Sok viharon vagyok túl. Sok tapasztalaton, fájdalmas

tapasztalaton. De a fájdalom egyben virágzás is. Mert a

virágok mindig kivirítanak, bármi is történjen!

Rengeteg változás, rengeteg felismerés. Súrlódások.

Mert nem mindenki érti ám, ha valami jót csinálsz.

Akkor sem értik, ha ez az életed. Mert sosem lesz a te

életed az övék. Sosem fogják annyira érteni, amennyire

te.

Nekem ez az életem, és nem baj, ha nem mindenki érti.

Életem a gyerekek, felnőttek boldogsága. És be tudom

bizonyítani egyetlen pici cetlivel, hogy nem kell nagyot

tenni a boldogsághoz!

A gyerekeknek is ezt tanítom: nem baj, ha csak te érted,

amit csinálsz! Ez is épp elég nagy feladat.

Változások, újítások, új jön, régi megy.

Hatással lenni
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Semmi nem fontosabb.

És ma ez már olyan nehéz. Pedig nem nehéz.

Csak néha azokra akarunk hatással lenni, akikre nagyon

nehéz hatással lenni.

Nem rajtunk múlik, lehet. Hiszen azt, hogy valakire

hat-e amit teszünk, az csakis tőle függ. Nem tőlünk.

Nem támaszthatunk nagy elvárásokat mások

viselkedésével, gondolataival szemben. Ha ezt erőltetjük,

könnyen elégedetlenek leszünk. Magunkkal és másokkal

is. És az bizony veszélyes, ha magunkkal elégedetlenek

vagyunk.

Mások miatt vagyunk néha elégedetlenek magunkkal?

Ez nem igaz. Magunknak köszönhetjük. Egyetlen

felelősségünk van. És ez az egy sokak gondolkodását

képes megváltoztatni.

Meg kell tennünk a tőlünk telhetőt.

- 50 -



Ajánlhatunk valakinek egy éttermet. Ő pedig eldönti,

hogy elmegy-e oda vagy sem. Ezért már nem vagyunk

felelősek.

Megvehetünk valakinek egy könyvet. Ő vagy elolvassa,

vagy nem. Nem vagyunk ezért felelősek.

Elhívhatunk valakit randira. Felajánlhatjuk számára a

segítségünket. Ő eljön vagy nem. Elfogadja a segítséget

vagy nem. Nem vagyunk felelősek az ő döntéséért.

Egyedül azért vagyunk felelősek, hogy megtegyük a

tőlünk telhetőt.

A minap azon gondolkodtam az egyik iskolai órám előtt,

hogy vajon a rajzos foglalkozással eljutok-e

mindenkihez, akihez szükséges. A válasz egyértelműen

nem. Sosem fogok mindenkihez eljutni. Annál is inkább,

mivel csak a két tanóra alatt - ha a statisztikát nézzük -

születik csak Magyarországon egy újabb osztálynyi

gyerek.
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A kérdés az, hogy megtettem-e a tőlem telhetőt?

Megadtam a lehetőséget? Lehetővé tettem valaki más

szabad választását?

A válasz igen. Bárki jelentkezhet. Bárki meghívhat.

Bárkinek ott a lehetőség. Ezen görcsölni, aggódni nem

érdemes.

Ez nem nehéz. Sőt, kifejezetten könnyű.

Reklámozni kell? Dehogy. Az is izzadságszagú.

Ha a Táblácskát nézem: Nem vagyok felelős azért, hogy

az emberek normális, valódi és szeretetteli, energiával

feltöltött ajándékot adnak-e egymásnak.

Nem felelős sem a csapatunk, sem én azért, hogy aki

megismeri a Táblácska lehetőségét, ilyen különleges

ajándékot adjon a szeretteinek. Nem kötelező. És

izzadsággal, verejtékkel nem is lehet az embereket erre

rávenni. Nem is akarom.
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De aggódni sem akarok. Nem akarok álmatlanul

forgolódni, mert nem adtam meg a lehetőséget

valakinek.

A valódi értékek lehetősége mindenkinek ott van. Az,

hogy valaki így dönt vagy úgy, nem felelősségem.

De egy valami állandó. És ezt biztosra tudom ígérni.

Mert tök mindegy, hogy értik vagy sem:

Mindent megteszek a boldogságodért!

Nyújtsd a kezed: Minden Sikerül!

Jó olvasást kívánok, nagy szeretettel!

Robi
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Mindennek az alapja ez
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A Minden Sikerül matek

(V x CS) : E = MS

ahol:

V: Vágyak

CS: Csinálás

E: Ellenség

MS: Minden Sikerül.

De nem megy. Sokaknak nem megy.

1. Vannak vágyak és van CSinálás: Minden Sikerül!

2. Vannak vágyak, de CS=0: eredmény nulla.

3. Nincsenek vágyak (V=0), de van CSinálás: eredmény

nulla, sok munkával.

4. V=0, CS=0: szerinted?

Na, melyiknél sikerül minden?
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E, mint ellenség

Ha erős az ellenség, csúnyán lecsökkenti a Minden

Sikerül esélyét. Ráadásul alattomosan. Beszélünk majd

az ellenségről, mert rettentő fontos. Ahogyan az is, hogy

Téged mennyire befolyásol az ellenség!

Ugyanakkor, ha nincs ellenség, akkor - bocs a matekért -

az osztóban nulla van.

“A nullával való osztás értelmetlen” - mantráztuk a

suliban. Ha számológéppel nullával osztasz, kiírja, hogy

“ERROR”. Hiba. Vagy, kiírja, hogy “E”!

Hoppá. E, mint ellenség. Az Ellenség megadta magát!

Ha nullával osztunk, az eredmény végtelen. Ha nincs

ellenség, ha nincsenek akadályok, akkor akármilyen

kicsi a Vágy és a Csinálás - végtelen az eredmény!

Gondolj ebbe bele - ez óriási! Mert ez nem jelent

kevesebbet, mint hogy minden sikerül!
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Te fura vagy?

Nyugi. Furának lenni nem rossz. Sőt. Jó. A fura nem azt

jelenti, hogy flúgos. Vagy hogy kettyent. Vagy hogy nem

normális. Azt sem egyértelműen jelenti, hogy

különleges. A fura az fura és kész.

Nos, fura vagy? Van valami, amiben fura vagy? Igen,

bohócjelmezben biztos. És más valamiben fura vagy?

Eltérsz a többiektől?

A kaméleon igaz sztorija

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kaméleon.

Ez a kaméleon igazán különleges volt. Na nem azért,

mert képes volt a környezetéhez alkalmazkodni. Vannak

olyan kaméleonok, akik annyira színjátszóak, hogy néha

már nem is tudjuk, milyenek valójában. Jaj annak a

kaméleonnak, aki ennyire színjátszó. Mert ő már nem

kaméleon, hanem színjátékos. Az már nagyon más.

Maradj önmagad!
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A mi kaméleonunk így gondolkodott:

“Itt ez a szürke izé” – forgatta a szemeit körbe karikába.

De én nem akarok szürke izévé válni.

“Mi lenne, ha olyan színű lennék, amilyen csak akarok

lenni?” – ragyogott fel, de aztán el is halványult. Hiszen

ha egy kaméleon nem olvad bele a környezetébe, akkor

megeszik a csúnya gonosz ragadozók, akiknek tök

mindegy, hogy színes amit esznek vagy szürke.

Igazságtalanság. Miért nem a szürkéket eszik meg

először?

Igen ám, csakhogy… Ez a kaméleon tudta, hogy itt nem

érheti baj.

Nem érheti baj, akármilyen színű. Mert itt meglátják

különleges mivoltát. Meglátják az egyedi színeit.

Meglátják a szürkeségben. Kitűnik a többi közül. Na és?

Annál jobb!

Merd megmutatni magad, légy színfolt a szürkeségben!
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Hidd el, nem érhet baj. Mert szeretünk.

Te magabiztos vagy?

Nyugi. Magabiztosnak lenni nem rossz :)

Na persze. Jó lenne, ha mindenki magabiztos lenne,

igaz? Biztos vagyok benne, hogy egy árnyalattal

bízhatnál jobban magadban. És ezzel nem azt akarom

bemesélni neked, hogy most nem bízol eléggé. Minden

elég, akkor és abban a pillanatban, helyzetben, amiben

épp vagyunk.

Szeretem a dolgokat két tulajdonság alapján négy részre

osztani. Teszem ezt azért, mert egyrészt így én is

megértem, ami nem árt ahhoz, hogy megtaníthassam

másoknak is. Mindazonáltal nem kell ezeket olyan

nagyon sarkosan, kockásan venni. Ez egy segítség - és

tapasztalatom szerint sokaknak nagyon nagy segítség.
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Az élet négy területe matekosan

Nézd meg ezt az ábrát. Alaposan. Figyeld meg a

részleteket:

A négy negyed - a megoldás ezer agyalásra

Fent: fura. Ez a furák világa. Lent: nem fura.

Állj. Aki nem fura, nem szürke. Nem értéktelenebb, mint

aki fura. Ez nem minősítés és kategorizálás. Ez érzés.
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Jobbra: magabiztos. Balra: bizonytalan. Te is vagy

valahol.

Jobb felül: Van ott valaki, aki ezt meri állítani? És még el

is ismerik!

Jobb alul: okés, jó kislány, jó kisfiú, ötöst kap, így a

helyes, így tanultuk!

Bal felül nézd: ha bizonytalan vagy és újítasz, ki fognak

javítani.

És a legkellemetlenebb a bal alsó: akkor is kijavítanak,

ha igazad van. Jaj!

Találkoztál már sikeres emberrel?

Biztos. Mit láttál rajta?

A sikeres emberek furák és magabiztosak. De a legtöbb

ember nem ilyen. A legtöbb ember azt szajkózza: “egy

meg egy az kettő!”. Ezt tanítják az iskolában. Ezek az

életünket egyértelműen, már gyermekkorunktól
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meghatározó szabályok. Ha megszegjük őket: fekete

pont! Furának lenni nem különlegesség, hanem hiba.

Jobb alsó sarok

Nem vagyok fura, de magabiztos vagyok. Hiszen

betartom a szabályokat. Egy meg egy az kettő. Tutira.

Eredmény? Pipa, pirospont, kisötös.

Ha azonban odapillantok a jobb felső sarokra, jé, azt

látom, hogy valaki szerint egy meg egy az HÁROM! Hát

ez meg micsoda marhaság? Az nem is három. Az kettő!

Mindent eldöntő pillanat

Kétféleképp tekinthetünk egy sikeres emberre. Két

távcsövön. Mindkettő elfogadható, de csak az egyik visz

előre. Csak az egyik távcsövön átnézve sikerül minden.

Mert csak akkor indulunk el a jó irányba.

Az irigység távcsöve

Meglátok egy sikeres embert, és ezt mondom:
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“Jókor volt jó helyen”

“Szerencséje volt, beletenyerelt a kakiba”

“Gazdagok a szülei”

“Hátszele volt tuti, benyalta magát valahová”

“Nekem ez nem jutott eszembe”

“Jellemző, hogy mi kell a mai világban az embereknek”

“Jól kihasználja, ügyeskedik. Vállalkozó?”

Ezzel nem jutunk sehova. Az egyik legnagyobb E, mint

ellenség: mások irigysége és hogy ez hat ránk.

Neked könnyű, hiszen te…

Könnyű. Elintézni azzal, hogy “neked könnyű”.

És igen. Valóban könnyű. A kérdés az, hogy vajon miért

könnyű?

Amikor két perc alatt megértek egy gyereket, akit tíz

éven át nem értett meg senki… akkor nekem könnyű.

Amikor bebizonyítom egy osztályról, hogy szó nincs róla,

hogy az iskola réme lenne… akkor nekem könnyű.
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Amikor azt mondják: “Neked könnyű, hiszen te csak két

órát vagy velük.”

Amikor azt mondják: “Neked könnyű, mert tudod, mit

kell tenni.”

Miért lenne nekem könnyű?

Egyszer kaptam egy ötöst olyasmire, amire mindenki

kettest kapott. Jó esetben. Kérdezték, hogy csináltam.

Kiderült, hogy tanultam. “Neked könnyű, hiszen te

tanultál!”

Nekem könnyű, mert nagyon tudok figyelni a másik

emberre. A gyerekekre valamiért különösen tudok

koncentrálni. Ráadásul egyáltalán nem tudatosan és

nem görcsölve. Valahogy ez jön. Ezért nekem könnyű!

A kislány hisztizik. Anya megőrül. Kiabál. A kislány

hisztizik. Apa erre elővesz egy csokit, és megkínálja a

kislányát. Neki könnyű, hiszen tudja, hogy minek örül a

kislánya.
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Persze jönnek a nyekergő “boldog családért békében lágy

hanggal” vélemények: “Elrontja a gyereket!”. “Na, aztán

majd már ezért fog hisztizni, hogy csokit kapjon.”

Ennek az apának könnyű. Csak a csokinak nem könnyű,

mert a csokit megeszik.

Hidd el, könnyű a másikra figyelni. Csak ne magadra

figyelj. Ne arra figyelj, hogy ciki neked a hiszti. Az rólad

szól. Rossz szülő vagy, ha hisztizik a gyereked? És akkor

is, ha csokit adsz? Apa a jó zsaru, mert mindent

megenged? Anya a rossz zsaru, mert aludni küldi a

gyerekeket? Apa a jó, mert nála lehet csipszet zabálni

vacsorára és sokáig tévézni?

Mindent meg lehet beszélni. Ne találd ki, hogy ki mit

akar.

Szeresd azokat, akikről azt mondod: szereted őket.

Ismerd meg azokat, akiket szeretsz. Könnyű lesz őket

szeretni.
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És olyan könnyű lesz, hogy mindenki ezt fogja mondani:

“Neked könnyű!”.

Könnyű lesz nekik ezt mondani.

“Neked miért van, nekem miért nincs?”

“Neked jár? Akkor nekem is jár!”

“Én akarom ezt.”

“Magamnak is lehet jó néha! Nem csak másnak!”

Tombol az ego. Irigységgel párosulva pedig rombol is.

Jár? Nem jár. Tenni kell érte. Adni, mégpedig

rengeteget.

Mert aki rengeteget ad, az rengeteget kap. És ez néha

feltűnő. Szemet szúrhat. Pedig annak a tekintete szúr és
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annak a szavai szúrnak, aki irigy arra, aki rengeteget

kap, mert rengeteget adott.

Az a baj, hogy száz emberből jó, ha négy tudja, hogy mit

jelent adni. Amikor tényleg csak adunk és magunk se

tudjuk miért. És ha megkérdezik miért, akkor kínunkban

néha muszáj kitalálnunk valami okot. Pedig arra, hogy

szerethessünk valakit, nem kell sosem okot találni.

Az irigység szintjei

Titok. Pszt!

Az irigységnek nincsenek szintjei. Ahogy a szeretetnek

sincsenek.

“Mennyire szeretsz?” – kérdi a lány a fiútól.

“Hát, olyan 7-es a 10-ből.” – válaszol a fiú.

Gáz. Minek méricskélni?

Az irigységgel ugyanez a helyzet.
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Az irigység fáj, ha az, aki irigy nyilvánosan megszól

valakit, aki nagyon tud szeretni, és ezért nagyon szeretik.

Az irigységnek nincsenek szintjei. Valaki vagy irigy vagy

nem. Ennyi.

És igaz, hogy rettentő könnyen el lehet dönteni, hogy

melyik?

Nézd meg alaposan, és ha éppen van kit, sorold be

bátran valahová! Nem kell nagyon sarkosan. És még lesz

szó az irigységről. Bőven.

Haladjunk csak tovább, szeressük azt, akit csak

szeretnénk. Adjunk neki és adjon ő is nekünk szabadon

és korlátok nélkül. Aki pedig úgy érzi, hogy ez neki is jár,

tegyen érte.

Érezzen és ne beszéljen.

Lásson, ne csak nézzen.

Adjon inkább, és ne kérjen.
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A bűvös tízes

A másik távcső a lényeg. Az iskolai óráimon minden

alkalommal megkeressük ezt a tulajdonságot.

Kisvárosi iskola. Kint hideg, bent jó. Nagyon jó.

Szinte mindig mutatok valamilyen kártyatrükköt a

gyerekeknek. Szeretem a varázslatot. És ők is szeretik.

Szeretik, ha még hisznek a varázslatokban.

Közönséges kártyapakli. De a tízest mindig megtaláljuk

benne, pedig csak az ujjunkat tesszük hirtelen a pergő

lapok közé! Hogy lehet ez?

Aztán valaki azt mondja, hogy könnyű, mert mind tízes.

Megmutatom, hogy nem az. De ettől még lehet igaza! Ki

is jön három bátor jelentkező, aki vállalja, hogy mind

tízes, miközben teljesen világos, hogy ez nem igaz.

De ez a kártya fura. Most már mind tízes. Tényleg?

Tényleg! De ezt hoooooogy?
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Meg is kérdezem, ezt hoooooogy?

Bűvész vagy!

Trükk!

Szerencse!

Varázslat!

Varázslat? Hopp! Aha! Te hiszel a varázslatban!

Mert képzeljétek el, gyerekek, vannak felnőttek, akik

nem hisznek a varázslatban. Ők a varázslatot csalásnak

érzékelik. Valaki csalt.

Képzeljétek el, sokan, nagyon sokan, ha olyasmit látnak,

amit nem tudnak, hogy történt, azt a valamit csalásnak

mondják. Ez egy csaló! Szemfényvesztő.

Mert kiveszett belőlük a…

Egyetlen dolog van, ami ha elvész, akkor minden nagyon

szürke lesz. Egyetlen dolog van, ami ha nincs, akkor

nincs bátorság. Nincs önbizalom és nincs lendület. Ez a
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valami akkor vész el, abban a pillanatban, amikor legyint

valaki: ez csalás, haladjunk tovább!

Mert kiveszett belőle a…

KÍVÁNCSISÁG

Kíváncsiság egyenlő: élet. A csillogó szemek. A tiszta

mosolyok! A varázslat, amiben hiszünk.

A kíváncsiság távcsöve

Ez a másik távcső. Ha ezen át nézzük, elindulhatunk.

Egy egészen érdekes irányba. Csak nehéz ám elindulni,

mert vár az ismeretlen. A “nem tudom”. A “jaj mi lesz”.

És az a helyzet, hogy nem tudsz átugrani a jobb felsőbe.

Nem egyből leszel fura és magabiztos.
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Melyik nyílon lehet jobb haladni?

Akik furák, innoválnak. Újat hoznak létre. Akik nem

furák, másolnak. Ez sem hiba. Csupán sajátosság. A

nyilakat nézd!

A világ próbálja lebeszélni a furákat arról, hogy furák

legyenek. Mert furának lenni és kilógni a sorból gáz?

Dehogy!

Az út a jobb alsóból nem felfelé, hanem balra vezet. Nem

lehet átugrani egyből ott a távcsöveket. Bele lehet
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kukucskálni, amelyiken szeretnél. De aztán, ha a

kíváncsiság távcsövén látottak hatására elindulsz, akkor

egy kicsit el kell bizonytalanodni. Ott kell hagyni a tutit,

amire esetleg eddig támaszkodtál, mert azt hitted, ez a

legjobb hely.

Meg fogom mutatni ezt meseszerűen és rögtön érteni

fogod. Sőt. Házi feladat: elhelyezni magad majd a

térképen! Izgi lesz!

Bal alsó sarok

Menni kell a bizonytalanba. Elengedni a sok szabályt,

korlátot. Nem megszegni. Elengedni. És szabadságot

kapni ezáltal. Ez félelmetes. Tudod, amikor hirtelen

végeztél minden feladattal és nincs mit csinálni. Juj!

Volt már egyáltalán ilyen érzésed?

Ebben a sarokban balra lent nem komfort lenni. Hiszen

bizonytalan vagy és még nem is fura. Ahhoz, hogy igazán

önmagad légy, át kell menni felfelé. A fura oldalra.

Fura vagyok, ne bántsatok!
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Aki fura, gyakran nem értik meg. És a legtöbben azt

akarják, hogy ne legyen fura. Mert ha netán

megerősödik, akkor legyőzi őket!

Furának kell lenned és erősnek. És ez az útja. Meg kell

erősödni. Most pedig akkor nagy szeretettel nézd meg a

varázstérképet! Előadásaimon imádom használni.

Használd arra, hogy megkeresed magad. Nem, nem

fogom részletezni. Találkozzunk és alaposan megnézzük,

hogy veled pontosan mi a helyzet. Segíteni fog!
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Nos, sikerült megtalálnod a helyed? Mi lehet vajon a

következő lépés? És vajon ki tudja meglépni?

Dönts. A döntés teremt újat!

Ha a vívódás hídján téblábolsz, akkor ideje eldöntened,

hogy tényleg elindulsz vagy sem? Mit szeretnél? Menni

vagy maradni? Bevállalod a kockázatokat, az

ismeretlent, a meg nem értettséget? Mert ha bevállalod,

akkor minden sikerül! Semmi nem állíthat meg! Semmi!

Ne kérdezz meg olyanokat, akik nem értik ezt a térképet.

Hogy tudnának segíteni? Sehogy!

Annak idején eldöntöttem, hogy megtanulok

bendzsózni. Se tanár, se anyag, se hangszer. Az

eredmény: http://bit.ly/MS-doin

Minek várni?

Amikor látod, hogy lehetséges. Mert olvasod a posztokat.

Neki is sikerült. Ő is eljutott a Bahamákra. Két napja
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féláron csináltad meg a haját, és most ott van egy napi

százezres hotelben? Érted...

Vagy nem. Gyakran csak várunk és azt vesszük észre,

hogy mindenki elhúz mellettünk. Valamit nagyon

tudhatnak. Valamit nagyon. Mi meg semmit?

Dehogyisnem!

Te is rengeteget tudsz. Te is képes vagy megtenni.

Dönteni. Fordítani egy nagyot. Egyesből hatost fordítani

a kockán. És aki hatost dob, az kiléphet és újra dobhat.

Most tudsz elkezdeni valamit. Most tudsz változtatni.

Minek várni?

Most tudod megmondani valakinek, hogy szereted. Most

juthatsz el oda, ahova szeretnél. Ha kell, akkor gyalog.

Sátorral.

Így megy ez.

ÉLJ. Ne vegetálj. Tessék előrelépni most!
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Csillan a remény

Hogy hamarosan lesz

Az, mire vársz:

Röppen az élmény

Feléd.

Mi tagadás?

Csoda ez, s

El is hisszük

Szeretni tudás

A miénk.

Bajból már nincs

Elfogyott mind, meglehet

Nálunk van örökre

Az igazi kincs

A szeretet.

Lépj át bátran a fura oldalra!

De vigyázz. Nincs visszaút. Behajtani tilos visszafelé.

Mert ha visszalépsz mégis, akkor ki kell dobnod a
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furcsaságod. Ez nagyon nem jó. És nagyon nem fog

minden sikerülni. Lépj és tarts ki!

Meg se halld a nyafogókat!

Az ellenségről még lesz szó. Az ellenség elsősorban

magad vagy, vigyázz. De van sok ellenség, ha jobban

megnézed. Nem. Ne légy üldözési mániás. De vedd észre

az ellenséget. A “Minden Sikerül” gondolkodás

szempontjából minden és mindenki ellenség, ami vagy

aki egy kicsit is megingat!
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Fontos tanítás, hallgass rá!

Már a bal felső részben járunk a térképen. A furák világa.

Már csak meg kell erősödni.

Elnézést, hogy a saját könyvemben álszerényen

magamat ábrázoltam segítségként. Kell valaki, aki

felfedez téged! És mi van, ha saját magadat is fel tudod

fedezni? Ez a lehető legjobb, ami történhet veled!

A felfedezés után kell az inspiráció. Sokféle. És ahogy

ezek jönnek, te erősödsz. Lehet ez egy könyv. Ez a könyv
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is akár. Vagy egy színdarab. Vagy ha csak simán leülsz

egy domboldalon, megöleled akit szeretsz, és együtt

megállapítjátok, hogy ez most mennyire jó. Nem kell

sok, hidd el. Vedd észre, hogy mi minden képes téged

erősíteni!

Ragyogj!

Nos, igen. Mint a gyémánt. A jobb felső sarokban.

Mondd bátran, menj fel a hegy tetejére és kiáltsd: “egy

meg egy az három”! Itt már tiéd a világ!

Apropó: Tiéd a Világ? Micsoda fellengzős duma!

Mondjuk így: a Te Világod a tiéd!

Senki másé. Ne hagyd, hogy beleszóljanak, hogy milyen

világgal veszed körül magad!

Ragyogj! Így leszel ajándék. És tudod mit? Ragyogtass is

másokat. Képes vagy észrevenni, hogy kiket érdemes

igazán. Ragyogtasd őket! És ne akarj mindenkit

megmenteni, főleg saját magad előtt.
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Nézd csak ezt a kis bonyolult gyémántos rajzot:

Csak elsőre bonyolult, igaz? Figyelj a részletekre!

Ragyogj és ragyogtass!

Úgy tűnik, rátaláltam valamire. Vagyis rátaláltak azok,

akikkel egymásra találtunk.

“Ha valaha is rájössz arra, hogy hogyan tudod ezt a

képességet tovább adni, akkor még van esélye az
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emberiségnek.” – írja egy igazi csillag igazi csillag

édesanyja.

És tudod mit? Nem állok neki elemezni. Idézem a

felugrott gondolatokat:

“Hogy igény mindig lesz… de ez a fajta képesség ha

valahogy nem örökíthető tovább, akkor elvész.”

“Az országban egyetlen ember tud akril műszemet

készíteni… ami megszólalásig hasonlít az igazira.

Erzsike majd’ 70 éves és ez a tudás csak az ő fejében van

meg… ha Erzsike nem lesz, akkor is lesz szemprotézis

csak mondjuk porcelánból… ami soha nem lesz olyan

élethű.

A technológia minden bizonnyal tovább adható… de az

a művészi képesség, amivel a szemeket megfesti nem.

Szóval te is valamiféle Erzsike néni vagy… csak Robi és

bácsi… de viccet félretéve, ha valaha is rájössz arra

hogyan tudod ezt a képességet tovább adni, akkor még

van esélye az emberiségnek.”
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Hm…

Lehet, hogy ez a képesség máris megvan a legnagyobb

kincseimben. És ez hajt, hogy felszínre hozzam őket?

“Szerintem nem lehet… hanem biztos. Ösztönösen nem

engeded el őket…pedig mondjuk a küldetés már rég

teljesült. Gondold végig, kik ezek a KINCSEK és tartsd

meg őket mindenáron.”

Ez a végső cél nem? Hogy ne csak ragyogjanak hanem

képesek legyenek ragyogtatni. De. Ez a végső cél.

És amikor felfedezek egy kincset, ez kezd el nagyon

működni: találtam valakit, aki képes arra, amire én.

Képes ragyogtatni. Képes felemelni.

És ő lehet az, aki folytatja mindezt, amikor én már nem

leszek. Hát ezért kell mindent megtennem a

kincseimért!

Így tényleg minden sikerül!
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Mindent, mindenkit nem lehet
megmenteni

Ez igaz. Nagyon nagy fába vágod a fejszéd, ha a Világot

akarod megmenteni. Mert egy idő után rájössz: te

segíteni szeretnél, de a Világ ezt nem akarja. Vagy

legalábbis nem mindenki. Aztán arra jössz rá, hogy

kevesen vannak, akik úgy gondolkodnak, mint te és csak

ezen kevesek segítenek neked. Mintha mindenki más

ellene lenne! Elkeserítő? Dehogy. Mindenki csak saját

magát tudja elkeseríteni. Te magadat? Ne keserítsd el!

Nos, eddig tartott a betekintő, nagy szeretettel. A

folytatás, rengeteg tanulsággal és megfejtéssel a

könyvben vár téged.

Örömmel:

Vámos Robi

Ha tetszik a könyv, itt tudod megrendelni >>
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