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•	 Mi jut eszedbe az idézetről? tényleg ennyire egyszerű lenne? 
•	 Sorolj fel néhány jó érzést!
•	 Az eszedre, vagy inkább az érzéseidre szoktál hallgatni? Hogyan hatnak egymásra?
•	 Hogyan képzeled el a jövődet? Mi tenné számodra csodálatossá?

4. értelem és érzelem „Az életünk pontosan annyira 
teljes, értelmes és csodálatos,
amennyire azzá tesszük.  
És tényleg egészen csodálatossá 
tehetjük.”
•	Richard Dawkins, evolúciós biológus

Ésszel vagy szívvel?

Vannak olyan érzések, amelyek min-
den emberre jellemzők, bárhol él is. 
Hová sorolnád a szeretetet, a szerel-
met, a bűntudatot, a szégyent, a za-
vart, a büszkeséget, az irigységet, 
vagy a féltékenységet? Mennyire is-
mered magad? Miért hallgatsz néha 
inkább az eszedre, mint az érzelme-
idre, ha döntened kell? Hogyan vol-
na a legjobb? És miért döntesz néha 
csak az érzelmeid alapján?

Beszéljétek meg!
•	 Vajon vannak-e tanulható érzések?
•	 Mit gondolsz ezekről az érzésekről: öröm, bánat, harag, félelem, meglepetés, undor?
•	 Mi a különbség: valaminek mindenki örül, vagy valakinek a kárára örülnek mások? 
•	 Vannak úgynevezett forrófejűek, és vannak, akik megfontoltan cselekszenek.  

Mi a különbség? 
•	 Mit gondolsz, mitől függ, hogy az egyik ember jobban, a má-

sik kevésbé tudja kimutatni az érzéseit?

most mutasd meg! 
Párban dolgozzatok!
•	 Szavak nélkül mutassatok be egymásnak különféle jó és rossz 

érzéseket! 
•	 Mutassátok be, hogy ti milyen érzéseket tartotok fontosnak!
•	 Vitassátok meg, mi segített kitalálni, hogy a másik mire gondolt!
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Beszéljétek meg!
•	  Milyen emberre/gyerekre mondjátok, hogy in tel li gens? 
•	  Vajon hogyan lehet „az érzelmeket megismerni”?
•	  Képes-e az ember a saját érzelmeit fejleszteni vagy irányítani? 

Ha igen, te hogyan próbálnád meg?
•	 Mit jelent az empátia?
•	  Mit teszel, ha valami nagyon rossz dolog ér, és szomorú vagy? 

Hogyan tudsz megvigasztalódni? Hogyan tudnád a barátodat 
ilyen esetben jobb kedvre deríteni? 

Beszéljétek meg!
•	 Mit jelent a harci szellem kifejezés? Milyen érzés ez?
•	 Hogyan egészíti ki egymást az érzelem és az értelem az idézetben?
•	 Miért szoktak fogadni az emberek?
•	 Mit jelent a mondás: A szerencse forgandó?

„Senki sem hitte, hogy a kutya győzhet. Thorn-
ton fejest ugrott a fogadásba, kétségek gyötör-
ték (…) egyre lehetetlenebbnek érezte Buck 
sikerét. Matthewson diadalmasan nézett rá.

− Három az egyhez! − kiáltotta. − Még egy 
ezrest, Thornton, ilyen arányban. Mit szólsz 
hozzá? 

Thornton arcáról lerítt a  kétség, de a  har-
ci szellem felébredt benne − a  harci szellem, 
amely fölébe kerekedik minden hátránynak, 
amely nem ismer lehetetlent, és süket min-
denre, kivéve a csatazajt. Odahívta Hansot és 

Pete-et. Aranyporos zacskóik elég soványak 
voltak, (…) A szerencse már régóta nem ked-
vezett nekik, ez volt minden vagyonuk; de 
azért habozás nélkül odatették a Matthewson 
hatszáz dollárja mellé. A  tíz kutyát kifogták 
a  szán elől, és Buckot állították a  helyükbe, 
saját szíjaiban. Őrá is átragadt az izgalom, s 
megérezte, hogy valami nagyot kell tennie 
John Thorntonért.” 

Érzelmi és értelmi intelligencia
„Az értelmi intelligencia (…) az okos gondol-
kodás, a  helyzetnek megfelelő viselkedés, és 
bizonyos, az önálló élethez szükséges jártas-
ságok ötvözetét értjük alatta. (…)

Az érzelmi képességek azt határozzák 
meg, hogy hogyan alkalmazkodunk a  tár-
sas környezetünkhöz, mennyire tudjuk fel-
ismerni mások érzelmeit vagy éppen meg-
érteni a  társas szituációkat, hogyan tudjuk 
kezelni az érzelmeinket, és milyen kapcsola-
tokat építünk ki a  többi emberrel. (…) Aki 

magas érzelmi intelligenciával rendelkezik, 
az könnyebben boldogul a  mindennapi 
életben, és ehhez nem feltétlenül szükséges 
magas értelmi intelligenciával rendelkeznie. 
Ugyanakkor megállapították, hogy a hagyo-
mányos értelemben vett és az érzelmi intel-
ligencia között pozitív a kapcsolat, vagyis az 
egyik bizonyos mértékben feltételezi a mási-
kat.” (Lábadi Beatrix, pszichológus: Érzelmi és 
értelmi intelligencia, users.nik.uni-obuda.hu/
santane.edit)

(Jack London: A vadon 
szava, Egy embert szeretni 
– részlet)
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Beszéljétek meg!
•	 Vajon milyen lenne félelem nélküli világban élni?
•	 Hogyan reagál a szervezet a rossz érzésekre? (pl. gyomorfájás, fejfájás stb.)
•	 Hogyan tudsz segíteni a szerető családtagoknak, hogy ne aggódjanak miattad?
•	 Beszéljétek meg, hogy milyennek képzelitek el a jövőtöket!

Jelen és múlt, közös az út
Alkossatok 3-4 fős csoportokat, és találjatok ki egy időutazást! A csoport egy része írja le a rö-
vid történetet! Olvassátok fel hangosan, és beszéljétek meg, hogy milyen előnyökkel járna 
és milyen veszélyekbe sodorna benneteket az adott korszak! Próbáljátok meg beszélgetés 
közben összeegyeztetni az érzelmeket és az észérveket! 

Összegző kérdések
•	 Mit jelentenek számotokra az érzelmek?
•	 Mennyire tudjátok mások érzelmeit tudomásul venni?
•	 tudok-e őszintén együtt örülni az örülőkkel és együtt bánkódni a bánkódókkal? 
•	 Döntéseiteket inkább az értelmetek vagy az érzéseitek befolyásolják?

Nézz utána!
•	 Menjetek el közösen egy múzeumba, és nézzétek meg, hogy a különböző korokban 

milyen eszközökkel fejezték ki az érzelmeket a festők vagy szobrászok! Ha nincs a kö-
zelben múzeum, ugyanezt az interneten is megnézhetitek.

•	 Hallgassatok közösen klasszikus és könnyűzenét! Beszéljétek meg, hogy kire milyen 
hatást gyakoroltak, kiből milyen érzelmeket váltottak ki! 

•	 Ha színjátszó körbe, néptáncra vagy énekkarra jársz, figyeld meg, mit érzel, amikor 
próbáltok, és mit, amikor felléptek!

Könyvek, filmek, internetes bejegyzések
Vásárhelyi Judit: Magyarország öröm és bánat térképe (természetBÚVÁR Alapítvány Ki-
adó, 1996)
Anne Frank Naplója (Park Könyvkiadó, 2012)
videómegosztó portál: Érdi tamás látássérült zongorista játéka
videómegosztó portál: Radnóti másképp! slam előadás


