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Az élet nem mindig könnyű. Sem neked, sem 
másnak. Van, hogy úgy érzed, gyenge vagy. Hogy 
más vagy, mint a többiek. Hogy nem értenek 
meg. Magányosnak érzed magad, 
boldogtalannak. Máskor nagyon is boldog 
vagy, de látod azt a sok embert, akinek 
kevesebb jutott, mint neked: szegények, 
éheznek, erőszakot kell elszenvedniük 
– és ez elszomorít. Nem érted, miért kell 
így lennie, és miért nem tudsz változtatni 
rajta. De talán az, aki nem akarja 
elszenvedni a bajokat, már egy lépést 
tett afelé, hogy kitörjön belőlük.

A Filóka sorozat filozófus szerzője úgy véli, 
a gondolkodás természetes – minden ember 
gondolkodik. Mégis nagyon keveset tudunk róla. 

Oscar Brenifier (ejtsd: brönifié) 
szerint már a kisgyerekeket is 
ösztönözni kell, hogy minél több 
helyzetben, sokféle módon 
kifejezzék, ami a fejükben kavarog. 
Hogy kérdezzenek és válaszokkal 
próbálkozzanak. A felnőtt önálló, 
kreatív gondolkodásához ugyanis 
hosszú út vezet – érdemes mielőbb 
elindulni.

Gondolkodni gyerekjáték!

Tedd fel magadnak ezt 
a kérdést, mert így…
  …megpróbálhatsz szembenézni a valósággal, 

annak minden csorbájával, igazságtalanságával 
és erőszakosságával együtt.

  …észreveheted, ha épp a boldogság közeleg,  
és jobban kiélvezheted.

  ...rájöhetsz, hogy a magad szerény eszközeivel 
is tehetsz valamit, hogy az élet ne legyen olyan 
nehéz.

  …megértheted, hogy a többiek nélkül nem 
lehetsz boldog, hogy képtelenség csak 
magunkra gondolni.
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A Filóka sorozat köteteiben arra találsz 
érdekes, izgalmas és vicces példákat, hogy

  miként tehetsz fel kérdéseket – akár 
jelentős dolgokról (ne légy bátortalan, 
merj kérdezni!);

  hányféleképpen tehetsz fel kérdéseket 
(használd szabadon az eszedet!);

  miképpen lehet válaszolni egy-egy 
kérdésre (nyugodtan mondd el  
a véleményedet!);

  miféle szempontokat érdemes 
figyelembe venni, amikor egy-egy 
kérdésről gondolkodunk (lépj ki a saját 
szerepedből!);

  érdemes összegyűjteni, mit tudtál meg 
a kérdezősködés során (ne félj mások 
véleményétől!).

Ahhoz, hogy valódi, mély tudásra tegyünk 
szert, jó kérdéseket kell feltennünk. Ehhez 
viszont folyton folyvást kérdezni kell. 

Nincsenek tabuk. Nincs olyan kérdés, 
amire ne tudhatna választ adni akár 
egy gyerek – akár te is –, nyilván a saját 
életkorának megfelelően. Próbáld csak ki!

A kérdéseket, amikre a Filóka sorozatban 
válaszokat keresünk, időnként te is felteszed 
magadnak: 

Ki vagyok én? Mi a jó és a rossz? 
Miért élünk?
Ezek nem hétköznapi témák. 
Érdemes töprengeni róluk! 

Ha úgy érzed, nem minden állítással értesz egyet,
ha más szempontokat is 
fontosnak gondolsz, ha 
kételkedsz valamelyik állítás 
igazságában, fogalmazd meg 
a magad kérdéseit, és küldd el 
nekünk a válaszaiddal együtt 
2017. február 10-ig. 

A legérdekesebb munkák beküldőit 
a Filóka sorozat egy-egy kötetével jutalmazzuk.

A Móra kiadó Filóka sorozatának kötetei: 
Az élet, az vajon mi? 
Ki vagyok én? 
A jó és a rossz, az vajon mi? 
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