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TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 
„ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT” 

KÁDÁR ANNAMÁRIA 

ÉN, MINT A SAJÁT MESÉM HŐSE 

Minden mesében a hős ugyanazt a jellegzetes utat járja be, ami valójában nem más, 

mint a lélek mélyén tett identitáskereső utazás, amely belső középpontunk felé tart. 

Bár úgy tűnik, hogy az utazás külső tájakon történik ez egy mély, belső barangolás, 

ahol rejtett erőforrásainkat keltjük életre. A mesehős útja a személyes önkeresésünk, 

önfelfedezésünk és átalakulásunk illetve a világban betöltött szerepünk jelképe. Ebben 

az előadásban arra hívom meg Önöket, hogy járjuk végig együtt a mesehős útját, és 

nézzük meg, hogy mi az, amit a saját életünkre vonatkozóan megtanulhatunk belőle! 

Vajon milyen erőforrásokat, hamuban sült pogácsákat lelhetünk fel a mesékben, és 

hogyan hasznosíthatjuk ezeket mindennapjaink, életciklusaink során? 

A mesehős elsősorban a saját magunkhoz fűződő érzelmi viszonyulásra 

(magabiztosság, éntudatosság, függetlenség, önbecsülés, önmegvalósítás) ad 

mintát. Mindez biztosítja az életbátorságot, azt, hogy hogy túlmerészkedjünk saját 

határainkon, a komfortzónánkon. A gebéből táltos paripát varázsolhatunk, ehhez 

pedig meg kell találnunk magunkban az életrekeltő „parazsat”!  

Másodsorban rámutat arra, hogy az alkalmazkodás (valóságérzékelés, 

rugalmasság, problémamegoldás) biztosítja a helyzetek újraértelmezését, azt, hogy 

értéket kovácsoljunk a váratlan lehetőségekből és hogy rugalmasan alkalmazkodjunk 

a megváltozott körülményekhez. Egy mesehős nem fél a kudarcoktól, 

bátran vállalja a tévutakat is. Tanuljuk ezt meg tőle, hiszen 

néha egészen furcsa, valószínűtlennek tűnő dolgok 

vezetnek eredményre!  
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Harmadsorban bebizonyítja a stresszel való megküzdés (stresszkezelés, 

impulzivitáskontroll) fontosságát, hiszen a legnagyobb és legfontosabb 

életproblémák alapjában véve mind megoldhatatlanok. Nem tudjuk megoldani őket, 

viszont túl tudunk nőni rajtuk, át tudjuk keretezni ezeket.  

Negyedsorban rámutat arra, hogy a másokkal való kapcsolatunk (empátia, 

interperszonális kapcsolat, szociális felelősségvállás) és az erre szánt minőségi idő 

elengedhetetlenül fontos. A mesehős megtanít a lassan sietés művészetére. 

Nem utolsó sorban a mesehős bebizonyítja azt is, hogy a lehető 

legváratlanabb és sokszor legreménytelenebb helyzetben megtörténik a csoda, 

hogyha képesek vagyunk türelmesen kivárni és nem erőszakkal kikényszeríteni azt. 

Ez a szerendipitás, a mindennapok csodás véletlene.  

A mesében a főhős átváltozása azt közvetíti számunkra, hogy ahhoz, hogy 

bizonyos helyzeteket, életfeladatokat, életciklusbeli kríziseket megoldjunk, külsőleg-

belsőleg át kell alakulnunk, úgy, hogy közben azonosak maradunk önmagunkkal. 

Személyiségfejlődésünkben is egy korábbi szakaszon úgy tudunk túljutni, hogy 

hagyjuk, hogy a régi "meghaljon" és az új megszülethessen. 


