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Előszó
 

Ezt  a  könyvemet  elsősorban  hozzám  hasonló  fiataloknak  írtam,  akik  felsőoktatásbeli
tanulmányaikat folytatják és úgy érzik, eredményeik elmaradnak attól, amit ők elvárnának vagy épp
kitűztek maguk elé. Akár úgy gondolod, hogy nem tudsz megfelelni a kihívásoknak, akár úgy, hogy
nem tudsz kiteljesedni abban amit tanulsz, ez a könyv kétségtelenül neked szól. Ha úgy érzed, hogy
a tanulás számodra gyötrelmes, megerőltető, esetleg fölösleges időpazarlás, ez egyértelműen azt
jelzi számodra, hogy valamit rosszul csinálsz.

Könnyen lehet, hogy e könyv lapjain több meghökkentő kijelentéssel is találkozni fogsz. Nos, itt
az első: A tanulás igenis lehet könnyű, szórakoztató és felemelő elfoglaltság. Nem csak, hogy lehet,
annak is KELL lennie, feltéve persze, hogy döntéseid megfelelnek néhány egyszerű elvnek, melyeket
a  későbbiekben  részletezek  majd.  Nem  számít,  mi  okozza  a  tanulással  vagy  az  egyetemmel
kapcsolatos  ellenérzéseidet,  hiszem és  tudom, hogy van rá  megoldás.  Képes vagy elérni,  hogy
könnyedén vedd az utadba gördülő kihívásokat, fejlődj általuk és mind eközben remekül szórakozz.
Ezt a könyvet pedig épp azért írtam meg, hogy ebben segítségedre legyek.

Az  elkövetkezendő  néhány  fejezet  során  egyszerű  ám  hatásos  instrukciókat  találsz  majd,
melyeket, ha megszívlelsz és beépítesz a mindennapi rutinodba, garantáltan meghozzák a kívánt
eredményt.  Néhányon talán lelkesen bólogatsz majd,  újabb néhányat pedig talán kategorikusan
elutasítasz, így első olvasásra. Azt tanácsolom neked, hogy folytasd az olvasást még akkor is, ha
valamelyik állításommal esetleg nem értesz egyet. Olvasd végig az összes fejezetet, szerezz egy
átfogó képet mindarról, amit eléd tárok és csak utána mérlegelj.

Sejtem, milyen az, ha valaki elénk áll nagy vigyorogva és kijelenti, hogy nála van az orvosság, ami
minden problémánkat egy csapásra megoldja. Távol álljon tőlem, hogy hasonlókkal ámítsalak ez
ugyanis nem is állhatna messzebb az igazságtól. Én egyetlen egy problémádat sem fogom tudni
megoldani, ahogyan ez a könyv sem. Erre ugyanis csak te vagy képes. Én csupán néhány hasznos
támpontot adhatok neked, ami alapján elindulhatsz. A munka nagyobb részét azonban neked kell
elvégezned. Bocs, ha ezzel most kissé letörtem a kezdeti lelkesedésed.

Nyilván,  ha  valaki  nagy  prédikációkba  kezd,  tanításai  a  legkevésbé  sem  hangzanak  majd
hitelesen, ha az illető egy olyasvalaki, akinek semmi köze ahhoz, amiről tanít. Így hát úgy érzem, én
is  hitelesebb tanár leszek,  ha megosztok veled egyet  s  mást  magamról,  hogy lásd,  meglepően
hasonló helyzetekkel találom magam szembe én is, mint te. Jómagam is egyetemista vagyok, így van
lehetőségem nap mint nap testközelből megtapasztalni azokat a kihívásokat, amiket az egyetem állít
elénk, továbbá látom azt is, ki hogyan reagál rájuk. Ezen kívül megosztok majd veled egy-két saját
élményt is, hogy első kézből adjam át az általuk megszerzett tapasztalataimat.

Ennyi kis bevezető után, ideje, hogy munkára fogjalak, legalább is egy rövid bevezető gyakorlat
erejéig. Arra kérlek most, hogy még mielőtt belekezdenél az Első rész olvasásába, gondold át, milyen
változásokat is vársz magadtól a tanulmányaidat illetően. Ha a cím és az alcím láttán fellelkesültél,
az remek, de fontos, hogy pontosabban is körvonalazd magadnak, hogy mit is szeretnél elérni e
könyv  segítségével.  Szeretnél  jobb  tanulmányi  átlagot?  Izgalmasabb  tantárgyakat?  Megértő,
segítőkész tanárokat? Több ösztöndíjat? Vagy épp azt, hogy ne menjen rá minden filléred (vagy épp a
családodé)  a  tanulmányaidra?  Szeretnél  külföldi  pályázatokat  nyerni?  Szeretnéd  hatékonyan
megalapozni jövőbeli karrieredet? Vagy szeretnél inkább valami teljesen mással foglalkozni? Vagy
esetleg olyasvalamit szeretnél, ami nem szerepel az iménti kérdések közt? Mi lenne az? Gondolkodj
egy picit, találd meg a választ (vagy válaszokat) és jegyezd fel magadnak gondosan.



Végezetül, van még két gondolat, melyet fontosnak tartok kihangsúlyozni. Azok az instrukciók,
melyeket ebben a könyvben találsz majd, nem csak az egyetemi éveidre szólnak. EGÉSZ ÉLETEDEN
ÁT segítenek majd téged, hiszen nem létezik olyan, hogy „tanulás” és „nagybetűs élet”. Egyféle élet
van és az már egy jó ideje elkezdődött. Az az élet, amit a tanulmányaid alatt folytatsz épp olyan
„nagybetűs”, mint az, ami utána jön. A gondolkodás, a filozófia és a hozzáállás, amit kialakítasz és
bevetsz egyetemi éveid során, ugyanolyan eredményeket hoznak majd neked a későbbiekben is.

A másik pedig, hogy, noha a Bevezető elején azt írtam, hogy ez a könyv elsősorban egyetemek,
főiskolák diákjaink szól (életkortól függetlenül), olyan középiskolások is jó hasznát veszik majd a
benne leírtaknak, akik már elég érettek ahhoz, hogy felelősséggel és szeretettel gondolkozzanak
saját jövőjükről. Azon technikák pedig, amelyeket a könnyebb és gyorsabb tanulással kapcsolatban
megosztok majd,  kétség kívül  nagy segítségére lesz mindenkinek, akinek az életében bármiféle
szerepet játszik a tanulás.

 



Első rész Biztos, hogy jó helyen vagy?
Sajnálatos módon egy ilyen ördögi gyanakvásokat és kételyeket kiváltó kérdéssel kell indítanunk.

Biztos, hogy jó ötlet-e, hogy azt tanulod, amit? Amennyire én látom, az esetek túlnyomó többségében
az okozza a gyűlöletet és a mérhetetlen frusztrációt a tanulmányokkal szemben, hogy az illető
egyetemista nem azzal foglalkozik, amit igazán szeretne. Mi több, a legtöbbjük azt sem tudja, mit
szeretne  igazán!  Hogyan  is  várhatnánk  el  magunktól  (vagy  épp  másoktól),  hogy  sikeresek  és
boldogok legyünk valamiben, amikor fogalmunk sincs, hogy mindez mit jelent számunkra?

Tudom, hogy úgy hangzik ez, mintha az apádtól hallanád, de gondolkodj el ezen egy percet! Mit
akarsz  igazán az  élettől?  Mivel  akarsz  foglalkozni?  Mi  tenne igazán boldoggá? Amint  azt  már
hangsúlyoztam a Bevezetőben, az életed már elkezdődött és tanulmányaiddal nem keveset teszel
hozzá annak alakulásához (vagy épp veszel el belőle). Minden fiatal életében eljön a pillanat, amikor
kénytelen elgondolkodni azon, hogy mit is kezd ezzel az élet nevű bizonytalan időtartammal, ami
megadatott neki. Ezt azonban rengetegen elmulasztják, általában hanyagságból, lustaságból vagy
tudatlanságból. Márpedig az én véleményem az, és emellett szilárdan kitartok, hogy amíg nem vagy
tisztában azzal, hogy merrefelé is akarsz haladni, egyetlen lépést sem célszerű megtenned. Nem
lenne értelme. Egy hajós iránytű nélkül sosem száll tengerre, ahogyan egy repülő sem emelkedik a
levegőbe egy konkrét cél híján, ami felé haladhat. Értelmetlenül keringene, amíg az üzemanyaga
végleg el nem fogy és neki nem csapódik egy közeli hegynek!

Ha valóban  javítani  szeretnél  a  tanulmányi  átlagodon  és  a  tanuláshoz  való  hozzáállásodon,
muszáj, hogy tisztában legyél azzal, hogy miért tanulsz és miért épp azt, amit. Ehhez pedig rá kell
jönnöd, mi az, amire valójában hivatott vagy. Bizony, ilyen mélyre le kell ásnod, méghozzá az elején!
Ha még nem gondolkodtál el ezen (nem számít miért), itt az ideje, hogy megtedd! Kissé kegyetlenül
hangzik, tudom, de ha csak jobb tanulmányi átlagot szeretnél egy olyan területen amit a legkevésbé
sem érzel magadénak, annak semmi értelme nincsen. Ha azonban elég érett vagy és bátor (mert
ehhez bizony nem kevés bátorság kell) hogy végig gondolt, mit miért teszel az életben, ez a fejezet
lesz  számodra  a  legmeghatározóbb.  Valódi  hivatásod  megtalálásáról  még  a  későbbiekben  szót
ejtünk.

 

 

- Miért tanulsz ott, ahol?
 

Miután ilyen tapintatosan hasba szúrtalak az iménti kijelentésemmel, ideje hogy árnyaljuk egy
kicsit ezt a problémakört. Ugye azt mondtam, ha nem vagy biztos, hogy merrefelé is akarsz menni,
tégy magadnak egy szívességet és inkább el se indulj. A jelentkezés és a beiratkozás már két óriási
lépés. Hogy ezt a két lépést vajon jó irányba teszed-e meg vagy sem, mindaddig nem tudhatod, amíg
alaposabban meg nem vizsgálod önmagad. Ha történetesen még nem felvételiztél sehová, akkor ezt
még idejében olvasod. Ha viszont már javában folyik a vizsgaidőszak számodra, ideje belegondolnod
egy kicsit: Miért is választottam épp ezt az szakot?

Több oka is  lehet  annak,  hogy valaki  nekivág a felsőoktatás útvesztőinek.  A következőkben
bemutatok néhány ROSSZ példát a leggyakoribban közül.

 



1.) Szülői nyomás

Apuka ügyvéd, legyen a fia is az! Ismerős? Biztos hallottál már hasonló történetet. A szülőnek
azon törekvése, hogy bármilyen irányba is befolyásolja a gyermeke továbbtanulási törekvéseit (még
ha ezt merő jó szándékból teszi is) az egyik legbiztosabb módja, hogy már csírájában elfojtson egy
egyéniséget és annak egyedi megnyilvánulását. Mindannyian mások vagyunk és más-másra vagyunk
hivatottak. Mások azonban időnként ránk kényszeríthetik (vagy épp megtesszük mi magunknak),
különböző okoknál fogva, azt, amire abszolút nem. Ami nem tesz boldoggá, amiben nem tudunk
kiteljesedni és amit képtelenek vagyunk szívvel-lélekkel csinálni.

Ez akkor a legveszélyesebb, ha olyan emberektől szenvedünk el hasonlót, akik igen közel állnak
hozzánk, pl.  a szüleinktől.  A legtöbb fiatal nem mond ellent a szüleinek, vagy félelemből,  vagy
tiszteletből, vagy épp merő szeretetből, hisz nem akarja megbántani azt, akinek az életét köszönheti.
A gond ezzel csak annyi, hogy ha nekik nem mondunk ellent néha-néha, önmagunknak fogunk.
Becsapjuk magunkat és lemondunk saját elképzelésünkről, saját céljainkról még akkor is ha az adott
pillanatban nem is vagyunk tisztában velük.

 

2.) Félelem

Sokan félelemből tanulják azt, amit tanulnak, noha ez elsőre talán különösen hangzik. Hadd
magyarázzam el! Ha körül nézünk a világban, és azt gondoljuk, hogy képtelenek lennénk megélni, ha
ezt vagy ezt csinálnánk, félni kezdünk. Sokan olyan pályát választanak, amire állítólag van kereslet
és  biztos  jövedelmet  fog  nyújtani  a  jövőben.  Ezt  azért  teszik,  hogy  jobb  életet  biztosítsanak
maguknak, noha épp ezzel kárhoztatják magukat a rosszabbra. A hivatás nem olyasvalami, amit az
aktuális világgazdaság határoz meg, vagy az, hogy mi az emberek általánosan elfogadott álláspontja
az adott tevékenységgel kapcsolatban. És ha az ember lemond arról, amire VALÓJÁBAN hivatott,
lemond önmagáról is. A helyzet igen hasonló, mint az előző esetben.

 

3.) Önbizalomhiány

A harmadik veszélyes ellenfél,  ami igen gyorsan képes végezni mindenfajta lelkesedéssel, az
önbizalomhiány.  Van,  aki  tisztán  érzi,  hogy  orvossá  szeretne  válni,  noha  retteg  felvételizni  az
orvosira, mivel ott (mások elmondása szerint) igen magas követelményekkel találkozna. Nem hiszi
magáról, hogy sikeresen helyt állhat, így inkább olyan helyre megy, ahol „gyengébb” az oktatás. A
megfutamodás azonban ritkán kifizetődő, másrészt pedig amíg nem próbálta ez a bizonyos illető,
fogalma sem lehet arról, hogy képes-e rá, vagy sem. Az önbizalomról a későbbiekben még többször
szó lesz majd.

 


