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Élménypedagógia a természetben... Gyűjtési akció 
Csíkszentgyörgyön

Gyűjtési akciót szervezett 
Csíkszentg yörg y–Bánk
falva Ifjúsági Szervezete, 

a CSIBISZ az egyháztanáccsal kö
zösen 2011. május 20án és 21én 
Csíkszentgyörgyön a négy tűzká
rosult család javára. A helybeli fi
atalok házról házra jártak és pénzt 
gyűjtöttek. Az akció eredményes
nek mondható, hiszen sikerült ösz
szegyűjteni közel 19 000 lejt, amit 
egyenlő arányban osztanak szét a 
segítségre szorult családok között. 

Az adománygyűjtésben részt vett 
fiatalok így nyilatkoztak: „Nagyon 
nagy lelkesedéssel álltunk a gyűjtési 
akciónak, és meg is lett az eredmé
nye, örültünk, hogy segíthettünk 
a bajbajutottakon.” A fiatalok kez
deményezését a helybeliek nagyon 
pozitívan fogadták, rengetegen 
adományoztak a rászorulóknak, ez
által is erősítve az összefogást, ösz
szetartozást a településen.

André Zsuzsánna,
Csíkszereda

A grafológia segít 
az önismeretben

Nemcsak környezetünk, de mi 
is sok negatív és pozitív tu
lajdonsággal rendelkezünk, 

amelyek nem egyeznek a magunkról 
alkotott képpel. Mindezek a tulaj
donságok (pl. pontos, megfontolt, 
kiegyensúlyozott, kapkodó, optimista 
vagy pesszimista stb.) megmutatkoz
nak a személy által teleírt papírfelüle
ten, rendezettségével, a betűk nagysá
gával. Ahogyan az egyén mozgásából 
megállapítható lelki akarata, hogy bi
zonytalan, gátlásos vagy éppen maga
biztos, hiú vagy arrogáns, ugyanezek 
megállapíthatók a kézírásból, az alá
írásból is. Ahogyan nincs a világon két 
egyforma ember, úgy nincs két egyfor
ma írás, aláírás sem.

Az írás a gondolatközlés egyik 
módja, és így kapcsolódik össze sze
mélyiségünkkel. A létrejött írás min
dig a létrehozó egyénről ad hű tükör
képet. Kézírásunk „agyírás”, vagyis 
minden, ami tollunk, íróeszközünk 
segítségével nyomot hagy a papíron, 
nem más, mint az agykéreg által ve
zérelt tudatos, valamint az agytörzs 
által közvetített akarattalan mozgás
impulzusok kivetítődése.

A grafológia olyan tudomány, 
mely a rajzokból és a kézírásból kö
vetkeztet az egyén fizikai, szellemi, 
lelki tulajdonságaira, személyiségé
re. Írásunkban tehát teljes egészé
ben benne vagyunk, az íráselemzés 
mintegy egészként, holisztikusan 
szemléli az embert.

A grafológia tudománya mára 
elterjedt az egész világon. 

Romániában 2007ben Gáspár 
Jolán Andrea okleveles grafológus, 
írásszakértőírásanalitikus, külföldi 
grafológus szakoktató vezetésével, 
megalakult a romániai Grafológiai 
Egyesület. Kidolgozta a grafológi
ai szakma hazai követelményeit és 
kompetenciáit. Intellektuális és tu
dományos, egyetemi szintű rangra 
emeltette a grafológiát Romániában.

Többféle irányzat alakult ki, 
de egy dologban mindegyik meg
egyezik, mégpedig abban, hogy a 

személyiség és az írás közötti össze
függéseket keresi. 

A bennünket ért mindennapi 
stresszhatások, társas kapcsolata
ink, az ösztön, erotika, anyagiság, 
betegségjegyeink, mind megtalál
hatók írásunkban.

Ezek nyomot hagynak betű
formálásainkon, különböző írás
jeleinken. A grafológus a vonal 
feszültségéből az érzelmi meleg
ségre, a betűn belüli kötésekből a 
normákkal szembeni beállításokra, 
az oválok minőségéből a belső énre, 
a sorvezetés minőségéből pedig a 
hangulati állapotra következtethet. 
Betűinkben üzen a tudatalattink. 
Erős érzelmi töltésű belső impulzu
saink, vágyaink átformálják a betűk 
struktúráját. Ezért mondhatjuk: az 
írás a lélek tükre.

A grafológia nagyon jól alkal
mazható a személyiség megismeré
sére, mert széles körű tájékoztatást 
nyújt az emberről. Ehhez szükséges 
egy A4es fehér írópapírra, a sze
mély tollal (golyóstoll) írt, mini
mum 15 soros kézírása, ami szük
ségszerűen tartalmazza a megszólí
tást, valamint az aláírást is.

Szeretné megismerni önma
gát? Mire jó az önismeret? Márai 
Sándor Füves könyvéből idézem: 
„Az igazi élmény az ember számá
ra tehát elsőrendűen ennyi: önma
gának megismerése…. Önmagunk 
megismerése a legnagyobb utazás, a 
legfélelmetesebb felfedezés, a legta
nulságosabb találkozás… megtudni 
valami valóságosat jellemünkről, 
hajlamaink igazi természetéről, a 
világhoz, a jóhoz és rosszhoz, az em
berekhez, a szenvedélyekhez való 
viszonyunkról. Mikor értelmem 
eléggé megérett erre, már csak ezt 
az élményt kerestem életemben.”

Erre kínál lehetőséget és elér
hetőséget a: grafomokus@yahoo.
com cím.

Balázsi-Pál Etel 
okleveles grafológus,

Csíkszereda

Amásodik félév folyamán 
Hargita Megye Tanácsa if
júsági pályázatot hirdetett, 

amelyet a Napocska Egyesület is 
megpályázott a Napsugár Napközi 
Otthon gyermekei számára.

Zöld óvodánk koncepciójából is 
tudatosult számunkra, hogy a kör
nyezetbarát attitűdöt, a környezet 
iránti érzékenységet legfőképpen 
a természetben nyújtott élmények 
segítségével alapozhatjuk meg, 
ezért gyakran szervezünk tanul

mányi kirándulásokat, megfigyelé
seket természetesen környezetben, 
erdei óvodát, tematikus napokat, 
így ismerve meg az élővilágot, nö
vényeket, állatokat, természeti rit
kaságokat, jelenségeket.

Ez a pályázat hozzásegítette 
óvodánk Gyopárka és Margaréta 
csoportját ahhoz, hogy megismer
kedjünk szülőföldünk nevezetes
ségével, Európa természeti ritkasá
gának számító vulkanikus eredetű 
tavunkkal, a Szent Annatóval.

A tanulmányi kirándulás a cso
portban projekt módszerrel feldol
gozott Szülőföldünk nevezetességei 
témakör fontos része volt, előzetes 
ismeretekkel és felfedezésre váró 
kérdésekkel, titkokkal előkészítve. 
Kíváncsian keresgéltünk a helyszí
nen a tó vulkanikus eredetét iga
zoló bizonyítékokat, megvizsgálva 
a talajt, a kőzeteket, növény és ro
varvilágot és a vizet. Ugyanakkor 
látni véltük a legenda mesesze
replőit és megtaláltuk a legenda 
hitelességét bizonyító kápolnát és 
az elsüllyedt vár helyén csillogó 
tavat. A mesemondó verseny során 
pedig odavarázsoltuk a sárkánnyá 
változott gonosz várurat, a haty
tyúkká változott lányokat, de még 
a Mohos zöldszakállú vízikirályát 
és vízitündérkéit is.

Az egyéni felderítések, kutatá
sok élményei, a közösen szervezett 
programok következtetései megha
tározóak lehetnek, és bízunk abban, 
hogy ezek a gyerekek természetsze
rető felnőttekké válnak.

Gyermekeink nevében mon
dunk köszönetet a megyei tanács 
2100 lejes támogatásáért, amely 
ily módon hozzájárult egy hiteles 
élménypedagógiai naphoz a termé
szetben.

Levélbontás oldalunkon az írásokat, leveleket szerzőik előzetes hozzá
járulása nélkül, mondanivalójuk tiszteletben tartásával, esetenként rö
vidítve jelentetjük meg. Az itt megjelent vélemények nem feltétlenül 
azonosak a szerkesztőségével.

...és a környezet jeles napjain
Az Élménypedagógia a termé-

szetben című projektünk keretén 
belül, mely a megyei tanács támoga
tása révén valósult meg, egy tanul
mányi kiránduláson vettünk részt 
a Madarak és fák napja alkalmából 
Homoródszentpálon.

Ezen a kiránduláson a Napocs
ka Napközi Otthonból két csoport 
vett részt: A Méhecske és a Bóbita 
csoport.

Kirándulásunk célja a természe
ti értékek felfedezése volt a Nagy
Homoród mentén. Halastavakat 
figyeltünk meg, és betekintést nyer
hettünk a környék csodálatos és 
változatos madárvilágába. Dr. Sza
bó József vezetésével sok mindent 
megtudhattunk a területen előfor
duló ritka madárfajokról, többek 
között azt is, hogy a madárpihenő 
élőhelyeinek változatossága 113 
madárfajnak nyújt fészkelési lehető
séget: több récefajnak, gémféléknek, 
vízicsibéknek, nádi poszátáknak és a 
sárga billegető alfajainak. Fellelhe
tők itt még a vadrécék, seregélyek, 
fecskék, barázdabillegetők és még 
sok más ritka madárfaj. 

A gyerekek számára nagy élmény 
volt ezek közül néhányat megfigyel
ni természetes élőhelyükön az Óri
ás távcsövön keresztül. A projekt 
produktumába a környezetvédelmi 
világnap alkalmából a szülők is be
tekintést nyerhettek. A produktum 
egy rajz, illetve fotókiállítást tartal
mazott, mely a gyermekek élményeit, 
tapasztalatait tárta az érdeklődők elé.

Köszönjük a megyei tanács támo
gatását, és a továbbiakban is várjuk, 
hogy hasonló örömökben részesítsék 
az óvodáskorú gyermekeket.

Albert Ibolya, Sándor Julianna, 
Csata Zsuzsanna, Napsugár 

Napközi Otthon, Csíkszereda


