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Mottó

“Megtörténhet bármi, hogyha hagyod,
Néha nem megy könnyedén, hát álmodj nagyot!
Nem kell tőle félni, a változás közel,
Egy nagyobbacska ásóval egy hegyet hordhatsz el.
Nincs előtted egy ajtó se zárva,
Pillangóként röppenj ki a nagy világra!
Minden álmod váltsd valóra, nem kell várnod másra!
Az égen minden csillag néked ragyog,
Megtörténhet bármi, hogyha hagyod.”
Mary Poppins

Jantyik Eszter (9) Gyémántbogár díjas pályaműve
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Figyelj.

Ne mondd meg, mit akarsz.
Ne mondd meg, mit akarok.
Tudom én. Csak figyelj: szívem dobban.
Figyelj, még ennél is jobban.
VR, 2017
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“Miért ajánlod ezt a könyvet a gyerekeknek?”
Baliné Zentai Réka, óvodapedagógus, gyógypedagógus:
“Azért, hogy bátran vállalják magukat. Legyen kreatívak.
Alkossanak. Érezzenek. Hogy láthassák meg a jót, a szépet, a
POZITÍVAT egymásban és a világban. Legyetek gyerekek!
És mert az előző könyved is érthető és szórakoztató mégis
elgondolkodtató volt.
Kicsit pszichológia, kicsit életvitel, ami háttérbe szorul a mai
oktatási rendszerben. És a pozitív tartalma, üzenete miatt.
Érezz bátran! Gondolkodj! Alkoss! Oszd meg! Fontos vagy! Jó vagy!
Elfogadlak! Fogadd el magad! Lásd a szépet! Éld meg a pillanatot!
Fókuszálj a pozitív dolgokra! Bízzál önmagadban! Képes vagy rá!”

Hajnal Dóra, gyógypedagógus:
“Úgy gondolom, hogy segíthet azoknak a gyermekeknek, akik
sokszor érzik úgy, hogy nem értik meg őket vagy akiket különféle
tényezők gátolnak a kibontakozásban. A könyv ráébresztheti őket
arra, hogy mindenki különleges a maga módján és ezt nem kell
szégyellni. Sokan vagyunk úgy, hogy igényelnénk valami külső
hatást, ami lendületbe hoz minket. Ez a könyv méltó lehetne ennek a
"lökésnek" a megadására.”

Busi Judit, tanár:
“Olyan életvidám embert ismertünk meg, akit nem riasztanak a
társadalmi, generációs vagy intellektusbeli különbségek, egy
Gyémántbogár, aki tudja hogyan használja képességeit a flow
megéléséhez. Más Gyémántbogarak felkutatása és támogatása
motiváció a pedagógusnak, a diktált tempó példaértékű a szülőnek,
a szeretet pedig építő a gyerekeknek. Meg ne állj soha!”

Vámos Robi

12

Ragyogj!

Szabó Eszter, pszichológus:
“Mert megmutat egy utat, amit végigjárva igazi önbizalomra és
énerőre tesz szert.”

Tóth Kata, tanító:
“Ismerjék meg azokat a gyerekeket, akik Hozzájuk hasonlóan lehet,
hogy eddig nem merték megmutatni tehetségüketmagukat.
Ötleteket,inspirációt kaphatnak belőle.”

Józsi Szonja Lili rajza

Józsi Szonja Lili (13), tanuló:
“Egy csomó gyerek nem érti miért van az, hogy ők mindig a
flúgosak egy társaságban. Ez a könyv megtanít elfogadni saját
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magadat, megérteti veled, hogy nincs semmi gáz veled és a
szülőknek is magyarázatot ad arra, hogy a gyerekük tök normális
és nem kell félni.”

Kovalcsik Mónika, pedagógiai asszisztens:
“Minél kisebb korban tapasztalja meg ezt az érzést annál jobb.
Idővel kinövik ezt a csodát. Hogy aztán felnőtt korban újra
rácsodálkozhassunk.”

Török Petra (18), tanuló:
“Hátha ez segít nekik elfogadni, hogy másnak lenni egyáltalán nem
rossz, sőt!”

Kútvölgyi Orsi rajza
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Köszönetnyilvánítás és ajánlás
Köszönet mindenkinek. Családomnak, tanítványaimnak és a
pedagógusoknak, szakértőknek, akik az utóbbi években teljessé
tették napjaimat:
Anitának a támogatásért.
Petinek a borítóhoz adott ötleteiért.
Virágnak az apró gondolatokért.
Bebinek a rengeteg ajándékért és inspirációért.
Dórinak a sok támogató javaslatért.
Borcsának, Bettinek és Eszternek a felnőtt bogaras írásokért.
Flórának, hogy felismertette velem, milyen fontos a dolgok mögé
nézni.
Laurának a rengeteg kérdésért.
Bélának a korrektségéért.
Barbinak azért, hogy mert kérdezni.
Lilinek pusztán azért, hogy ismerhetem, és megtanítottuk egymást
csak úgy lenni.
Mayának azért, hogy belecsöppent az életembe.
Hannának a macskológiai munkákért.
Anitának azért, mert megmutatta, milyen egy igazi hypermacska.
Krisztinának a mérhetetlen intelligenciájáért.
Rékának, hogy mindig újra és újra megpróbálja.
Timinek, hogy keményen nevel engem.
Kamillának, hogy megadta magának az engedélyt és így sokan mások
is rájönnek erre.
Hédinek, amiért pontosan olyan, amilyen.
Fefének a nyitottságáért.
Rozinak azért, mert megmutatta, hogy igenis bele lehet fogni valami
nagy dologba.
Zoénak és Hangának, hogy megmaradt az értékes kapcsolatunk.
Zsuzsinak, mert felnőttként bizonyítja, hogy léteznek nagy
Gyémántbogarak.
Jázminnak a körülötte lévő varázsburokért.
Petrának a könyörtelen véleményéért és humoráért.
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Nathalie-nak azért, mert megmutatja másoknak a tehetségét.
Diusnak, hogy napsugarakkal borítja be akik körülötte vannak.
Eszternek, aki nagyon nagyon Gyémánt és igazi lélektesó.
Larának a ragyogásáért.
Szabrinának a türelméért és kitartásáért.
Boldának a csodálatos rajzokért.
Hannának azért, mert magasra teszi a mércét sebességben.
Zsófinak, hogy eljuthattam hozzájuk.
Péternek azért, mert bizonyítja, hogy vannak fiú Gyémántbogarak.
Zalánnak, akinek szórakoztatnia kell másokat.

Feleségemmel, Anitával, akinek a legtöbbet köszönhetem
Kittinek és Lilinek, hogy rávilágítottak, hogy mindenkivel kivételezni
kell - egyszerre.
Katicának, hogy megtanított arra, hogy van, aki ilyen és van, aki
olyan és kész - nem kell mindenkit megváltoztatni.
Máténak, hogy megosztotta velem a tehetségét.
Briginek a csodás közös alkotásokért.
Pankának, hogy igazi kincs a szüleinek - és nekem is.
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Vikinek, mert képes arra, amire mások nem.
Zsófinak, aki mindig feldobja a napom.
Zitának, aki az egész osztályt tartja életben.
Lolának a pörgésért és lufikért.
Eszternek a sok segítő gondolatért.
Gyuszinak, hogy először elhozta a családot hozzám.
Annának, hogy eljött hozzánk és megajándékozta a tanítványaimat a
jelenlétével.
Panninak, aki nélkül nem lenne itt semmi.
Nórinak, Annának, Lucának és Juditnak, hogy a Táblácskán
keresztül egy igazi barátság született.
Borókának és Hancinak a különlegességükért.
Zsófinak a folytonos komolytalankodásért.
Katának az együtt dolgozásért.
Heninek a távolról érkező biztatásért.
Johannának a csodálatos türelméért.
Ilonának azért mert nagyon nagyon ember.
Virágnak a gondolataiért.
Flórának azért, mert megmutatta, hogy a felnőttek sokszor
túlaggódják a dolgokat.
Eszternek a terem dekorálásáért.
Vandának, hogy erős és bátor.
Yikinek (sic!), mert imádom stílusát.
Orsinak, akit nem kell megmenteni, ő ilyen és ez így van jól.
Nikinek, hogy képes mindenre.
Lorkának azért, mert egyszerűen nincs nála különb.
Pankusnak, örök Béluskámnak.
Csinszkának a művészetéért.
Penelopénak a ragyogásért és emberségéért.
Amirának mindazért, amit megtesz és kezdeményez.
Lilinek a kemény kérdéseiért és hogy mindenről tudunk beszélni.
Panninak, mert összekapcsolja a sportot az alkotással.
Timinek a sok közös gondolkodásért.
Ákosnak, mert felül tud kerekedni a hátrányain - amik igazából
előnyök.
Leventének, aki bűvész lesz.
Emőkének a szívekért.
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Rékának a nevetéséért, amit azóta is sokan emlegetnek.
Sanyinak a bolondságaiért.
Mirjamnak és Lillának a képeslapokért.
Katának a szivárványokért és a Legofigurákért.
Borinak az egész napért.
Kingának a különleges képességeiért.
Zalánnak és Csanádnak a kitartásukért és erejükért.
Dorinának az érett gondolataiért.
Márknak azért, mert képes arra, amit csak akar.
Izabelnek mert mióta megismertem, mindig inspirál, még ha nem is
találkozunk, akkor is.
Jázminnak, mert sok erőre van szüksége.
Lilinek, a változás szeléért.
Barbinak a vidámító percekért.
Dávidnak, mert el tudja engedni magát néha.
Olivérnek, akinek trükköznie kell, mert képes arra, hogy másokat
szórakoztasson.
Nellinek a csodás rajzokért.
Zsombornak, hogy bátran eljött és elindult egy úton.
Hangának az igényességéért.
Dorinának, hogy megosztja másokkal az örömét.
Adriennek, hogy néha megcsillantja a tehetségét.
Kírának azért, mert hatodikosan kész óvónéni.
Lélának a társaság folytonos szervezéséért.
Verának, hogy mindent megold.
Nórinak, hogy először mutatta meg a lufis színezést.
Rékának a hatalmas ajándékért, amit az osztálynak jelent.
Mirtillnek, aki felhívta a figyelmet arra, hogy az emberek nem mindig
élnek a lehetőségeikkel - de ő mindig.
Zoénak, hogy ír.
Timinek, hogy a kezdetek óta támogat.
Köszönet mindenkinek!
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Előszó
- Mit rajzoltál? - nézem a 3 éves fiam rajzát, amin vonalak és nagy
paca-formák vannak.
- Naprendszert! – feleli magabiztosan.
Újra ránézve valóban a naprendszer az: a nagy paca a Nap, a
kisebbek pedig a bolygók, még a számuk is stimmel.
- És ezek itt mik? - kérdem a vonalakra mutatva.
- Hát üstökösök – mondja a gyermek, aki alig pár hónapja kezdett el
egyáltalán beszélni, most pedig már a bolygókat sorolja.
Alig bújt ki a tojásból, de már felfelé néz a csillagokba, oda, ahova
tiszta estéken annyian felpillantunk azon tűnődve, mi lehet ott a
távolban. Új világok, új, felfoghatatlan kultúrák, különös lények, vagy
csak a világűr mérhetetlen üressége és csendje?
S, miközben ezen tűnődöm, eszembe ötlik (mint minden anyának),
milyen csodálatos ez a kis ember, máris milyen okos, milyen
különleges. Anyaként átélem ugyanazt, mint minden anyatársam: az
érzést, hogy a gyermekem egyedi, megismételhetetlen, különleges kis
emberi lény. Gyémántbogár.
Miközben felnézünk az égre és érdekes távoli világokról álmodunk,
észre sem vesszük, mennyi fantasztikus és egyedülálló kis világ vesz
minket körben minden nap itt a Föld bolygón is. Értékes gyermekek
és felnőttek, akiknek az értékeit eddig senki sem fedezte fel. Vagy
rejtegetik őket, szégyellik, nehogy valaki megszólja őket. Vagy
lemondtak a tehetségük felhasználásáról, mert úgy tűnt, nincs rá
szükség az életben, mással jobban lehet érvényesülni.
A kisgyerekek még nem rejtegetik a képességeiket, azt csinálják, amit
élveznek, amiben örömüket lelik. A világ azonban szüntelen azon
dolgozik, hogy az egyediségüket letörje. Hányszor hangzik el a nap
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során, hogy „ne csináld”, „nem szabad”, „viselkedj rendesen”?
Ezeknek egy része szükséges, más része letöri a felfedezőkedvet,
lenyesi a gyermek szárnyait. Később a közösségben a versenyszellem
veszi el a gyerekek kedvét vagy éppen egy-egy rosszul
megfogalmazott vagy nem jól célzott kritika bátortalanítja el őket.
Elhiszik, hogy amit csinálnak az rossz, elhiszik, hogy „rajzolgatás
helyett inkább a matekkal kéne foglalkozniuk, annak legalább van
értelme”.
Később a csoportszellem van rossz hatással. A falkából nem jó
kilógni, az a biztos, ha meghúzza magát a gyerek, ha a többiekhez
hasonlóvá válik, ezért beolvad, alkalmazkodik.

Amikor végre szabaddá válik, felnőttkorában évekig dolgozik azon,
hogy újra megtalálja magát. Újra visszataláljon ahhoz a
kisgyermekhez, aki mert szabadon játszani, aki merte azt tenni,
amiben örömét lelte. Ha szerencséje van, újra rátalál erre. Ha nincs
szerencséje, ha nem úgy alakul az élet, soha többé nem leli meg a
saját legbelső lényegét, azt, ami különlegessé teszi. Azt, amiben
korlátlanul feloldódik, amit szenvedéllyel végez. Azt a kis bogárkát,
aki ott lapul benne, csak a világ szűk, sötét terráriumba zárta, nem
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mozoghat szabadon, nem is szabad észrevenni őt. De most végre
kiszabadulhat és visszatalálhat a természetbe. A benne élő
Gyémántbogarat.
A gyerekekben még ott lapul és könnyen előásható. A felnőtteknek
már többet kell küzdenie érte. Miért jó Gyémántbogárnak lenni?
Mert ez az, amit hozzá tudunk tenni a világhoz. Mindenki szeretne
nyomot hagyni. Mindenki tud nyomot hagyni. De csak akkor, ha a
saját útját járja. Ha a saját egyedi legjobbját adja.
Ez a könyv abban segít, hogy a bátortalan gyermekből kihozzuk a
bátorságot, a magát középszerűnek érzőből a különlegest, a
visszahúzódóból a lelkesen alkotót. Rámutat, mennyire különbözőek
is a gyerekek és, hogy mindenkiben van mégis valami értékes,
mindenkiben ott lapul a rejtett kincs. Elfogadóbbá és nyitottabbá
tesz, miközben a magunkban lapuló gyémántokat is segít felszínre
hozni és rácsodálkozni ragyogásukra. Ajánlom minden szülőnek,
pedagógusnak és minden kincsvadásznak!

Vida Ágnes
pszichológus
www.kismamablog.hu
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Kezek  Mozdulnak.
Lelkek  Lazulnak.
Szájak  Mosolyodnak.
Szemek  Kerekednek.
Szívek  Nemesednek.
Repesnek  Lelkesednek.
Életek  Színesednek.
Mindig  Mindenkié.
Miértek  Szétfoszlanak.
Falak  Porrá omlanak.
Gátak  Feloldódnak.
Virágok  Kinyílnak.
Nehézségek  Elfelejtődnek.
Lehetetlenségek  Lehetségesednek.
Elbújtak  Felragyognak.
Korlátok  Elvarázsolódnak.
Szomorúak  Boldogulnak.
Mindig  Mindenki.
Csodák  alakulnak.
Virágok  Mosolyognak.
Vonalak közt apró
Szívek dobognak.
VR, 2017
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Nyitány
És akkor, ott, abban a pillanatban megláttam a szemében.
Valahogy mindig azt éreztem, hogy tesztel engem. Valahogy mindig
mintha az lett volna az arcán, hogy oké, de mire jó ez az egész.
Úgysem lesz jobb. Úgysem változik semmi. Haladjunk.
Ő az, aki amit csinálni “kell”, nagyon minimálban csinálja. Csak amit
muszáj. Amire már nem mondják, hogy kevés.
Ő olyasvalaki, akinél azt érzed: tud valamit, de direkt nem mondja ki.
Olyasvalaki, aki a legtöbbek számára amolyan “hagyjuk” kategóriás.
Mert annyira ritkán mutatja meg önmagát, hogy még azok sem
ismerik, akik nap mint nap találkoznak vele. Nem mutatja meg
magát, mert nem tartja önmagát érdemesnek arra, hogy valaki
megkedvelje az igazi kincs mivoltát. Ott bujkál, önmaga árnyékában.
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Ő az, aki senkit nem enged közel – mert minek? Minek az egész
felhajtás, nincs itt semmi érdekes, haladjunk tovább. Annyiszor és
annyian mondták már meg neki, hogy mi a helyes, hogy már nem
tudja, mi az igazság. Annyiszor és annyian mondták már meg neki,
hogy kik a jók és kik a rosszak, kik a szépek és kik a csúnyák, kik az
ügyesek és kik a bénák, hogy maga már nem is tud dönteni.
Kivéve, ha saját magáról van szó. Magára bezzeg simán mond bármit,
ami éppen megfelel ott és akkor. Mert ha nem akarja, hogy valaki
megismerje őt, akkor máris emeli a falat és inkább mond valami
sablont. Csak zárjuk le, haladjunk tovább, mert ha sokat ad magából,
akkor abból mindig baj van.
De legbelül tudja ám. Tudja, hogy mekkora érték. Ott van a
szemében. Ott van minden mozdulatában. Még – igen- az on-line
mozdulataiban is. De nem ezt láttam meg most. Valami egész mást.

Csemer Izabell rajza
Ő az, aki ha olyasvalakire talál, aki megérti őt, egyszerre még
vastagabb falat húz fel. Még egy réteg tégla, vastag szigetelés, vakolat,
festék. A legtöbben ilyenkor elfordulnak Tőle. Feladják. Én soha nem
adom fel. Mert tudom, hogy ott van az a valami, amit keresek. És
hiszem, hogy ez a valami egy óriási ajándék.
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A helyzet az, hogy nem csak én keresem ám. Ő is keresi. Mert
önmaga kincse még ismeretlen számára is.
Ő egy igazi Gyémántbogár.
A Gyémántbogarak leggyémántbogarabbika.
Ott van az a valami, biztosan. Nem adom fel. És ha nem adom fel,
akkor érdekes dolog történik. Tudod, hogy csinálom?
Figyelek.
És ha már eleget figyeltem, akkor…
Figyelek.
A legapróbb dolgokat is meglátom. A sorok között olvasni könnyű.
De egy fal mögött meglátni a kincset sokkal nehezebb. Nagyon,
nagyon kell figyelned!
Nem bámulni, mert akkor bezár. Véged. Nincs ajándék.
De ha figyelsz és ha ezt Ő érzi, akkor egyszer csak megtörténik.
Mert egy falat nem kívülről kell lebontani valaki körül. Csak figyelni
kell. Óvatosan. Mint napsütésben a köveken melegedő csillogó kis
gyíkocska: elég egy rossz mozdulat és máris elbújik a sötétben.
Várhatsz rá újra.
Figyelned és várnod kell. Mert nem kívülről bontasz. Várj még. És
egyszer csak, szinte észrevétlenül Ő egy egészen apró kis résen
kikukucskál rád a fal mögül. És ha azt látja, hogy figyelsz, akkor kinéz
egy másik kis lyukon is. Figyelj hát, míg lassan lebomlik a fal, és
láthatod Őt, immár fal nélkül, álarc nélkül.
És akkor, abban a pillanatban meglátod a szemében.
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Ő az, akinek a szemében meglátod a figyelmed jutalmát. Ott van a
szemében nagyon nagyon mélyen. Fájdalommal még sebzett hála ez,
de hála. Gyógyírt a fájdalomra Te adhatsz majd. De várnod kell még.
Mert Ő ilyen. Csak figyelned kell. Mert akkor ezt gondolja majd
magában:
“Jé. Ez nem piszkál engem. Ez nem kutakodik. Ez nem vájkálódik!
Ez… ez… ez elfogad engem!”
Elfogad bizony. Ilyennek és nem másnak. Nem minősít, nem
kielemez és nem következtet. Csak elfogad. És nagyon figyel.
Nos, figyelek hát. Rá is figyeltem. És akkor, ott, abban a pillanatban
megláttam a szemében. Nagyon mélyen, nagyon éretten és nagyon
nagy felkiáltó jellel. A csillogó szemek ezt suttogták:
“Köszönöm, hogy elfogadsz. Köszönöm, hogy én – én lehetek
melletted. Köszönöm, hogy ennyire, ilyen teljességgel itt vagy.”
Ő az, akire figyelni már önmagában ajándék. Mert a csoda lassan
előbújik a fal mögül. Csak nézd, nézd, nézd! És figyelj rá. Figyeld a
szemét. Lásd meg benne, mit akar mondani.

Lovat kért  megkapta
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Mérhetetlen értékek vannak ezekben a szemekben. Segíts nekik
felszínre törni!
Minden tudásom a Tiétek, Gyémántbogarak. Szeretlek Titeket.
A Ti boldogságotok számomra az élet.
Robi

