
TEMAT : Ludzie drogowskazy. (19.06.2020r) 

1. Trudne słowo: LUDZIE DROGOWSKAZY. 

2. Co oznacza to stwierdzenie? Dlaczego o nim mówimy? 

3. Otóż wielu z nas uważa, że wie czego chce w życiu, jaki ma cel i wie jak do niego dojść. 

4. To bardzo cenne, ale mieć wyznaczone cele, to jedno, a być przyzwoitym człowiekiem- to 

druga sprawa. 

5. I właśnie określenie „Ludzie drogowskazy” mówi o tym, jak żyć, aby nie zgubić po drodze (w 

osiąganiu celi)- SIEBIE! 

6. Do tego, aby cały czas być: dobrym, uczciwym i szanującym innych ludzi człowiekiem, 

potrzebne nam są WZORCE. 

7. WZORZEC- to człowiek, który żyje lub żył w przyszłości, ale imponuje nam jego osobowość; to 

kim był i jak żył. 

8. Krótko mówiąc- CHCEMY BYĆ TACY, JAK NASZ- WRZOZEC- IDEAŁ. 

9. Na osobę, która jest naszym wzorem, często mówi się: AUTORYTET. 

10. Kim może być AUTORYTET? 

11. Tak, jak już wspomnieliśmy wcześniej, to człowiek, którego chcemy naśladować. 

12. Każdy z nas ma prawo mieć inny IDEAŁ- AUTORYTET. 

13. Dla jednych będzie to: osoba święta, dla innych rodzic, sportowiec, piosenkarz, podróżnik lub 

starszy kolego. 

 

   

 

14. Nie jest ważne, kto nam imponuje, kogo chcemy naśladować, czyją drogą kroczyć- ważne, 

aby to był DOBTY CZŁOWIEK! 

15. Przez całe nasze życie, tak jak zmieniamy się my i nasze spojrzenie na świat oraz ludzi, mogą 

zmieniać się nasze: IDEAŁY/ AUTORYTETY. 

16. Na początku naszego życia najważniejsza jest dla nas mama/ tata; później pani w przedszkolu 

i pani z młodszych klas, bo: „pani powiedziała”- no i nie ma co dyskutować 



  

    

 

17. Wraz z wiekiem, zmienia się nasze myślenie, spojrzenie na wiele spraw i zaczyna nam 

imponować: 

 chłopakowi- kolega (bo jest wysportowany, nosi fajne ciuchy, świetnie gra w piłkę 

nożną, robi niesamowite salda na deskorolce itd.)  

 dziewczynie- koleżanka (bo ma piękne włosy, ładnie się ubiera, pięknie śpiewa, 

zawsze wie co powiedzieć na lekcji, bo ma już chłopaka itd.). 

   

    



 

POKOJE NASTOLATKÓW, W ZALEŻNOŚCI, KTÓ W TYM MOMENCIE JEST ICH: „DROGOWSKAZEM”, 

AUTORYTERTM/ IDOLEM. 

 

18. Dorastamy, zmieniają się nasze priorytety. Tamte sprawy i zachwyty wydają nam się już 

dziecinne i mamy nowych LUDZI DROGOWSKAZY- którzy wprowadzą nas w dorosłe życie. 

19. Jako dorośli jesteśmy już ukształtowani, wiemy czego chcemy i czego możemy oczekiwać od 

życia/ ludzi, ale wielu z nas nadal potrzebuje kogoś, kto będzie dla niego DROGOWSKAZEM. 

20. Bywa, że ktoś, kto był dla nas: IDEAŁEM, okazuje się tego nie wart. Jesteśmy załamani, 

mamy problem, żeby wierzyć, że są ludzie lepsi od nas, z których można brać przykład i 

naśladować. 

21.  Są. Tylko trzeba dobrze się rozejrzeć. Jeżeli znajdziemy, to wszystko wróci na dobre tory 

22. Pamiętajmy, jeżeli jest to człowiekowi potrzebne: w osiągnięciu celu, w spokojnym życiu i 

równowadze- to proszę bardzo; każdy ma wolny wybór i wie co w życiu jest dla niego 

najważniejsze 

KAŻDE DOŚWIADCZENIE W NASZYM ŻYCIU, PODĄŻANIE ZA KIMŚ- WZBOGACA NAS, NAWET 

JEŻELI ZBŁĄDZILIŚMY; A MOŻE WŁAŚNIE TYM BARDZIEJ 

 

 

 


