
SZCIENTOLÓGIA 
Egy jobb világ építése

A Szcientológia, amelyet L. Ron Hubbard alapított és fejlesztett ki, alkalmazott
vallási filozófia, amely pontos útvonalat nyújt, ami révén mindenki visszanyerheti
szellemi énjének igazságát és egyszerûségét.

A Szcientológia sajátos axiómákból áll, amelyek megadják a lét alapját képezõ
elveket és okokat, valamint a humán tudományok területén folytatott átfogó meg-
figyelésekbõl, amelyek szó szerint az élet egészére érvényes filozófiai tudásanyagot
képeznek.

Ez a kiterjedt tudásanyag a tárgy kétféle alkalmazását eredményezte: elõször
egy technológiát, amellyel az ember növelheti szellemi éberségét, és elérheti azt a
szabadságot, amelyet számos nagy filozófiai tanítás keresett; és másodszor jelentõs
számú alapelvet, amelyeket az emberek életük javítására használhatnak. Valójában,
ezzel a második alkalmazási móddal a Szcientológia nem kevesebbet nyújt, mint
gyakorlati módszereket életünk minden területének javítására – módszereket új
életmódok teremtésére. És innen származik ez az anyag is, amelynek az elolvasására
készül. 

Az itt bemutatásra kerülõ, L. Ron Hubbard mûveibõl összeállított adatok csak
egy részét képezik azoknak az eszközöknek, amelyek A Szcientológia kézikönyvé-
ben találhatóak. A kézikönyv, amely egy átfogó útmutató, a Szcientológia sok
alkalmazási módszerét mutatja be, amelyekkel az élet számos más területét is
javíthatjuk.

Ebben a füzetben a szerkesztõk az adatokat rövid bevezetõvel, gyakorlati
feladatokkal és a sikeres alkalmazás példáival egészítették ki.

A Szcientológia számos új, az emberrel és az élettel kapcsolatos jelenséget ír le,
ezért lehetséges, hogy találkozik majd olyan kifejezésekkel ezeken az oldalakon,
amelyeket nem ismer. Ezek meghatározása megtalálható ott, ahol elõször elõfor-
dulnak a szövegben, valamint a füzet végén található szójegyzékben.

A Szcientológia arra való, hogy használják. Ez egy gyakorlati filozófia, olyan
valami, amit az ember végez. Ezeknek az adatoknak az alkalmazásával ön képes
megváltoztatni az állapotokat.

Ezt a tudást emberek milliói használják, akik mind tenni akarnak valamit a
maguk körül látott állapotokkal kapcsolatban. Õk tudják, hogy az élet jobbá tehetõ.
És tudják, hogy a Szcientológia mûködik.

Használja a füzetben található adatokat önmaga és mások segítésére, és ön is
tudni fogja.

NEMZETKÖZI SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZ

A legközelebbi Szcientológia egyháznál  vagy missziónál  megértésének  növelését
 szolgáló tanfolyamok, illetve további anyagok állnak rendelkezésre, amelyekkel
 bõvítheti tudását. A címek listája elérhetõ: .scientology.org.www



A szülõk többségét nem tanították meg arra, hogyan neveljenek boldog
és egészséges gyereket. Valójában sokan csupán végigbotladoznak a
gyereknevelés folyamatán, még akkor is, ha ezt a legjobb szándékkal
teszik. Következésképpen túlságosan is általános dolog, hogy a családokban
boldogtalan helyzeteket találunk, ahol állandó a súrlódás a szülõk és
gyerekek között.

Ez nem természetes helyzet és valójában teljes mértékben elkerül-
hetõ. L. Ron Hubbard számos módszert dolgozott ki arra, hogy a lehetõ
legjobbat hozhassuk ki a gyerekbõl – és szüleibõl. Ebben a füzetben
bemutatjuk e módszerek némelyikét, és ön megláthatja, hogyan nevelhetõ
fel egy gyerek anélkül, hogy elvennénk az életkedvét, olvashat arról,
hogy hogyan lehet elérni a gyereknél, hogy hajlandó legyen hozzájárulni
a családhoz, és miként lehet segíteni egy gyereknek abban, hogy gyorsan
feldolgozza az élet mindennapi izgalmait és megpróbáltatásait.

A gyereknevelés örömteli dolog kellene, hogy legyen, és valóban az is
lehet. Ami azt illeti, akár az egyik legértékesebb emberi tapasztalat lehetne.
Ha Szcientológia alapelveket alkalmazunk a gyereknevelésre, képessé
válunk annak megvalósítására, hogy a gyerek boldog, szeretetteljes és
eredményes legyen, továbbá hogy megbecsült tagjává váljon a társada-
lomnak, amelyben él. n
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HOGYAN ÉLJÜNK
EGYÜTT A GYEREKEKKEL

gyerekekkel az a fõ probléma, hogy hogyan éljünk velük
együtt. A gyereknevelésben a felnõtt a probléma, nem a
gyerek. A gyerek számára valószínûleg a legjobb terápia
az a jóérzésû, stabil felnõtt, akinek a szívében szeretet és
türelem lakozik. A gyereknevelés fõ problémája az, hogy
hogyan neveljük fel õket, anélkül hogy megtörnénk õket.
A gyereket úgy kell felnevelni, hogy ne kelljen kontrol-

lálni, és hogy a gyerek mindig a maga ura lehessen. Ugyanis ettõl függ a jó
magatartása, az egészsége és az épelméjûsége.

A gyerekek nem kutyák. Nem lehet õket úgy idomítani, mint a kutyákat.
Õk nem csupán kontrollálandó dolgok. A gyermekek – és ezt észre kell ven-
nünk – szintén férfiak és nõk. A gyermek nem valami különös állatfaj, amely
különbözik az embertõl. A gyermek olyan férfi vagy nõ, aki még nem érte el a
teljes fejlettségét.

Minden szabály, amely a férfiak és nõk viselkedésére vonatkozik, vonatkozik
a gyermekekre is.

Önnek hogy tetszene, ha ráncigálnák, vonszolnák, utasítgatnák, és mindig
megakadályoznák abban, amit éppen csinálni akar? Tiltakozna ellene. A gyerek
csak azért „nem” tiltakozik, mert kicsi. Ha valaki önt, a felnõttet azzal a paran-
csolgatással, következetlenséggel és tiszteletlenséggel kezelné, mint amiben egy
átlagos gyereknek része van, akkor alaposan ellátná az illetõ baját. A gyerek csak
azért nem vág vissza, mert nem elég nagy. Ehelyett viszont összesározza a
padlót, megzavarja önt szunyókálás közben, és szétrombolja az otthon békéjét.
Ha a jogai megegyeznének az ön jogaival, akkor nem folyamodna ehhez a
„bosszúhoz”. Ez a „bosszú” szokványos viselkedés a gyerekeknél.
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Az öndetermináltság a létezésnek az az állapota, amikor az egyén maga
dönti el, hogy kontrollálhatja-e a környezete vagy sem. Ebben az állapotban
az egyén magabiztos a fizikai univerzum és más emberek kontrollálása
tekintetében.

a gyermeket nem tartják vissza attól, hogy magára rántson dolgokat, vagy
kiszaladjon az útra stb., stb., akkor meg fog sérülni. Mit tesz ön, mint felnõtt,
hogy a gyermeknek olyan helyiségekben vagy környezetben kell élnie, ahol
megsérülhet? Ha a gyermek összetöri a dolgokat, az az ön hibája, nem az övé.

A gyerek csak addig aranyos és szeretetteljes, amíg gyakorolhatja saját
öndetermináltságát. Ha ön ezt derékba töri, akkor bizonyos fokig a gyerek
életét töri derékba.

A gyerek önálló döntési joga csak két okból törhet meg: az egyik a
környezete törékeny és veszélyes mivolta miatt, a másik pedig ön miatt. Mert
függetlenül attól, hogy ön mit gondol, ön a gyereken törleszti le azt, amit ön
ellen követtek el.

Két irányban indulhat el. Adjon a gyereknek szabad mozgásteret egy olyan
környezetben, aminek nem árthat, és ami nem árthat neki súlyosan, és nem
korlátozza nagymértékben a terét és idejét. Azonkívül Szcientológia szolgálta-
tások segítségével ön megszabadulhat saját aberrációitól (aberráció: az ésszerû
gondolkodástól és magatartástól való eltérés) addig a pontig, ahol a türelme
már elegendõ ahhoz – sõt akár felül is múlja azt –, hogy a gyerek mennyire
tanulatlan arra vonatkozóan, hogyan szerezhet örömet önnek.

Ha valamit odaad a gyereknek, akkor az az övé. Már nem az öné. A neki
adott ruhának, játéknak, szobának az õ kizárólagos irányítása alatt kell maradnia.
Megesik, hogy elszakítja az ingét, összetöri az ágyát, vagy elrontja a tûzoltó-

karácsonyra adna önnek egy ajándékot, és aztán nap mint nap megmondaná,
hogy mit csináljon vele, és még meg is büntetné, ha nem azt csinálná? Tönkre-
tenné az ajándékozót, és széttörné az ajándékot. Nagyon is jól tudja, hogy ezt
tenné. A gyerek is tönkreteszi az ön idegeit, ha így bánik vele. Ez a bosszú. A
gyerek sír. Nyaggatja önt. Eltöri a dolgait. „Véletlenül” kiönti a tejét. És szán-
dékosan összetöri azt a holmiját, amivel kapcsolatban folyton figyelmeztetik.
Miért? Mert a saját öndetermináltságáért harcol, a saját birtoklási jogáért, és
azért, hogy a környezetével éreztesse a véleményének súlyát. Ez a „tulajdon”
pusztán egy újabb eszköz, amivel õt kontrollálni lehet. Ezért mind a tulajdon,
mind a kontrolláló személy ellen harcolnia kell.
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Kétségtelen, hogy néhányan olyan silány nevelésben részesültek, hogy azt
hiszik, a kontroll a gyereknevelés netovábbja (legmagasabb foka). Ha kontrol-
lálni akarja a gyerekét, akkor egyszerûen törje be úgy, hogy teljes apátiába
kerüljön, és akkor olyan engedelmes lesz, mint bármelyik hipnotizált féleszû.
Ha tudni akarja, hogyan kontrollálhatja, akkor szerezzen egy könyvet a kutya-
idomításról, nevezze el a gyereket Rexnek, és tanítsa meg arra, hogy „hozd
ide!”, azután arra, hogy „ül!”, aztán arra, hogy ugasson az ennivalójáért. Így is
lehet nevelni egy gyereket. Persze hogy lehet. Ám, az az ön balszerencséje, ha
rablógyilkos válik belõle.

Természetesen nem lesz könnyû dolga vele. A gyerek egy emberi lény.
Nehéz lesz, ugyanis az ember csak azért emelkedett az állatok fölé, mert mint
fajt, nem lehetett legyõzni. Nem jut el olyan könnyen az engedelmes apátiáig,
mint a kutyák. Azért van az, hogy az embereknek van kutyájuk, mert az embe-
rek öndetermináltak, a kutyák pedig nem.

Annak az oka, hogy az emberek elkezdték összetéveszteni a gyerekeket a
kutyákkal, és hogy erõszakkal kezdték nevelni õket, a pszichológia területén
rejlik. A pszichológusok a következõ „elvek” alapján dolgoztak:

„Az ember gonosz.”

„Az embert társas lénnyé kell idomítani.”

„Az embernek alkalmazkodnia kell a környezetéhez.”

Mivel ezek az alaptételek nem igazak, a pszichológia nem mûködik. S ha
látott már életében emberi roncsot, hát egy hivatásos pszichológus gyereke az.
Ha a körülöttünk lévõ világra fordítanánk figyelmet ahelyett, hogy olyan köny-
vekre figyelnénk, amiket valakik mások könyveinek elolvasása után agyaltak
ki, akkor kiderülne, hogy ezek az alapelvek mennyire félrevezetõek.

A valóság pont az ellenkezõje az elõbbi hiedelmeknek.

Az igazság ebben az irányban van:

Az ember alapvetõen jó.

Az ember csak súlyos aberrálás árán tehetõ gonosszá. A keménykezû nevelés
kényszeríti bele az összeférhetetlenségbe.

Az embernek meg kell õriznie azt az egyéni képességét,  hogy környezetét
magához igazítsa, hogy épelméjû maradhasson.

Az ember olyan mértékben épelméjû, és annyira van biztonságban, amennyire
öndeterminált.
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A gyereknevelés során el kell kerülnünk, hogy a gyereket társas lénnyé
„idomítsuk”. Amikor egy gyerek megszületik, sokkal barátságosabb és tisz-
teletre méltóbb, mint a felnõttek. De viszonylag kis idõ múlva a vele való
bánásmód miatt annyira korlátozva érzi magát, hogy fellázad. Ez a lázadás
egész addig fokozódhat, amíg végül merõ rettegés lesz vele élni. Zajongani fog,
tapintatlan, hanyag és piszkos lesz – röviden, minden, ami önt idegesíti. Csak
idomítsa és kontrollálja, és el fogja veszíteni a szeretetét. Ön örökre elveszít
egy olyan gyereket, akit kontrollálni és birtokolni próbál.

Engedje meg például a gyereknek, hogy az ölébe üljön. Ott fog üldögélni,
elégedetten. Aztán ölelje át, és kényszerítse, hogy ott maradjon. Tegye ezt
annak ellenére, hogy még csak meg sem próbált elmenni. Abban a pillanatban
elkezd ficánkolni. Küzdeni fog, hogy kiszabaduljon az ölelésébõl. Majd mér-
ges lesz. Aztán elsírja magát. Emlékezzen csak vissza, a gyerek boldog volt,
mielõtt elkezdte marasztalni.

Az átalakítására, idomítására, irányítására tett erõfeszítésekre a gyerek
általában pontosan úgy reagál, mint amikor az ölében próbálja tartani.

Természetesen, ha a gyerekét már idomította, irányította, parancsolgatott
neki, vagy megtagadta tõle a tulajdonát, nem lesz könnyû dolga. De akkor
változtasson menet közben a módszerein. Próbálja megadni neki a szabadságát.
Õ viszont már olyan gyanakvó önnel szemben, hogy iszonyatosan nehezére
fog esni az átállás. Az átmeneti idõszak borzalmas lesz. Ám végül jól nevelt,
barátságos gyereke lesz, aki meg fogja állni a helyét, tekintettel lesz önre, és
ami nagyon fontos az ön számára: aki szeretni fogja.

Az olyan gyerek számára, akit kényszerítenek, ide-oda terelgetnek, kezel-
nek és irányítanak, a jövõ aggódással teli. A szülei túlélést támogató lények.
Élelmet, ruházkodást, védelmet és szeretetet jelentenek. Ez azt is jelenti, hogy
a közelükben akar lenni. Természetesen szeretni akarja õket, hiszen a gyerekük.

Másfelõl viszont a szülei túlélésellenes lények is. A gyerek egész lénye és
élete attól függ, hogy mennyire van joga ahhoz, hogy önmaga döntsön a cseleke-
deteirõl, a tulajdonáról és a testérõl. A szülõk ezt a jogot abból a hibás meg-
fontolásból igyekeznek elvenni tõle, hogy a gyerek egy ostoba lény, aki nem
tanul, ha nem „irányítják”. Ezért a gyereknek kerülnie kell az ellenséget, har-
colnia kell ellene, idegesítenie és folyton bosszantania kell.

A nyugtalanság a következõ: „Nagyon szeretem õket. Szükségem van rájuk.
De gátolják a képességeimet, az értelmemet és a lehetõségeimet az életben. Mit
tegyek a szüleimmel? Se velük, se nélkülük nem tudok élni. Ó, Istenem, ó,
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A gyerek szabadsága az ön számára is szabadságot jelent. Ha a gyerek tulaj-
donát a sorsára hagyjuk, akkor a gyerek tulajdona teljes biztonságban lesz.

Micsoda hatalmas szülõi akaraterõ kell ahhoz, hogy ne árasszuk el a gye-
reket állandóan utasítások özönével! Micsoda lelki gyötrelem nézni, ahogyan
tönkremennek a dolgai! Micsoda idegesség lemondani a gyerek idejével és a
terével való rendelkezésrõl!

Pedig ezt kell tennünk, ha egészséges, boldog, gondos, gyönyörû és értelmes
gyereket akarunk.

A gyereknek szüksége van a szülei támogatására túlélésének számos vonatkozásában. 
Ám ha a szülõk egyúttal keményen gátolják is a saját életével kapcsolatos döntéseiben, 
akkor óriási probléma elé állítják, ami rengeteg aggodalmat okozhat neki.
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Istenem!” Ott ül, és ezen a problémán töpreng. És ez a probléma, ez a nyug-
 félig tönkre fogjatöbbé-kevésbé tizennyolc éven át elkíséri. Ez pedig



A gyerek joga a hozzájáruláshoz

Önnek nincs joga megtagadni gyerekétõl a hozzájárulás jogát.

Egy emberi lény csak addig érzi magát rátermettnek és kompetensnek, amíg
megengedik neki, hogy annyi, vagy több hozzájárulást nyújtson, mint amennyi
hozzájárulást kap.

Egy ember képes arra, hogy több hozzájárulást nyújtson, és biztonságban
érezze magát egy környezetben. Abban a pillanatban, amikor kevesebb a hozzá-
járulása, azaz kevesebbet ad, mint amennyit kap, bizonytalanságot érez. Ha ezt
nem hiszi el, emlékezzen csak vissza egy olyan alkalomra, amikor mindenki
vitt valamit egy összejövetelre, csak ön nem. Hogy érezte magát?

Egy emberi lény fellázad és bizalmatlan lesz minden olyan forrással szemben,
amely több hozzájárulást nyújt neki annál, mint amennyivel õ hozzájárul.

Természetesen a szülõk hozzájárulása nagyobb annál, mint amennyit a
gyerek viszonozni tud. Amint a gyerek ezt észreveszi, boldogtalanná válik.
Igyekszik megemelni a hozzájárulási szintjét, majd amikor kudarcot vall, elkezd
haragudni a hozzájárulás forrására. Elkezdi utálni a szüleit. Azok úgy igyekez-
nek ezt megszüntetni, hogy még többet nyújtanak. A gyerek még jobban lázad.
Ez egy gonosz zsugorodó spirál, mert a vége az, hogy a gyerek apátiába esik.

Meg kell engednie a gyereknek, hogy hozzájárulást nyújtson önnek. Nem
utasíthatja arra, hogy hozzájáruljon. Nem parancsolhatja meg neki, hogy nyírja
le a füvet, azt gondolván, hogy ez hozzájárulás. Neki kell kitalálnia, hogy mi
legyen az, és azután megadni önnek, amivel hozzá akar járulni. Ha nem õ
választotta, akkor az nem az õ hozzájárulása. Akkor az csak még több kontroll.

Egy csecsemõ hozzájárulást nyújt azáltal, hogy megpróbálja önt megmo-
solyogtatni. Produkálja magát. Aztán kicsit nagyobb korában táncol önnek,
gallyakat hoz, megpróbálja utánozni a mozdulatait munka közben, hogy se-
gítsen önnek. Ha ezeket a mosolyokat, ezeket a táncokat, ezeket a gallyakat,
ezeket a munkamozdulatokat nem abban a szellemben fogadja, ahogy a gyerek
adja, akkor elkezdi gátolni a gyerek hozzájárulását. A gyerek kezd nyugta-
lanná válni. Meggondolatlan és furcsa dolgokat tesz az ön holmijával, azon

neki vége.
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És itt valami más is szerepet kap. Még pedig az adatok. Honnan is tudhatná
egy gyerek, hogyan nyújtson hozzájárulást önnek vagy a családjának, vagy
otthonának, ha fogalma sincs a mûködési elveirõl?

A család egy csoport, a csoportként való túlélés és fejlõdés közös céljával.
Az a gyerek, akinek nem engedik meg, hogy hozzájáruljon, illetve akinek nem
sikerül megértenie a család céljait és mûködési elveit, eltávolodik a családtól.
Bebizonyították neki, hogy nem része a családnak, mert nem tud hozzájárulni.
Így családellenessé válik, s ez az elsõ lépés azon az úton, hogy antiszociálissá
váljon. Kilöttyenti a tejet, bosszantja az ön vendégeit, és pont az ablak alatt
üvöltözik „játékból”. Még meg is betegszik, csak azért, hogy önt megdolgoz-
tassa. Bebizonyították neki, hogy õ semmi, azáltal, hogy megmutatták, nem
elég erõs ahhoz, hogy hozzájáruljon.

Annál nem is tehetne többet, mint hogy elfogadja a kisgyerek mosolyát, a
táncait, az általa szedett gallyacskákat. De mihelyt a gyerek képes megérteni,
részletesen el kell neki mondani, hogyan mûködik a család.

Honnan jön a zsebpénz? Honnan van étel? És ruhák? Tiszta ház? Autó?

Apu dolgozik. Idõt fordít rá, szellemi és testi erejét, és ezért pénzt kap. A
pénzért, ha átadjuk, a boltban bevásárolhatunk. Az autót a pénzszûke miatt
gondozzuk. A ház nyugalma, az Apuval való törõdés azt jelenti, hogy Apu
jobban fog dolgozni, ez pedig ennivalót, ruhákat és autót jelent.

A mûveltség szükséges, mert az ember többet keres azután, ha tanult.

A játék szükséges azért, hogy legyen ok kemény munkára.

Adja meg neki a teljes képet. Ha addig lázadt, lehet, hogy tovább lázad. De
a végén jobb belátásra tér.

Egy gyereknek mindenekelõtt biztonságra van szüksége. Ennek a bizton-
ságnak része a megértés. Része egy viselkedési kódex, ami megváltoztathatatlan.
Ami ma törvényellenes, azt holnap sem lehet figyelmen kívül hagyni.

Saját jogai védelmében tulajdonképpen ön fizikai értelemben is irányíthatja
a gyereket mindaddig, amíg az övé az, ami az övé, hozzájárulást nyújthat önnek,
és dolgozhat önért.
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A felnõtteknek jogaik vannak. A gyereknek ezt tudnia kell. Neki az a célja,
hogy felnõjön. Ha egy felnõttnek nincs több joga, akkor minek felnõni? Külön-
ben is, ki az ördög akar felnõtt lenni manapság?

A gyereknek kötelezettségei vannak önnel szemben.  Képesnek kell lennie
arra, hogy gondját viselje önnek, és nemcsak látszólag, hanem ténylegesen.
Önnek pedig türelmesen engednie kell, hogy félszeg módon törõdjön önnel
mindaddig, amíg pusztán magából a tapasztalatból – nem pedig az ön utasí-
tásai nyomán – megtanulja, hogyan kell jól csinálni. Gondoskodni a gyerekrõl?
Badarság! Valószínûleg sokkal jobb azonnali helyzetfelfogása van, mint önnek,
a megviselt felnõttnek. Egy gyerek csak akkor hajlamos balesetre, ha már majd-
nem megõrült az aberrációktól.

Ön azért érzi jól magát, és azért élvezi az életet, mert nem birtokolják.
Képtelen lenne élvezni az életet, ha õriznék és birtokolnák. Lázadna. Ha pedig
a lázadását elfojtanák, akkor rendbontó, felforgató emberré válna. Ilyenné
teszi a gyerekét, amikor a tulajdonának tekinti, irányítgatja és kontrollálja.

A gyerek potenciálisan józanabb önnél, a szülõnél, és a világ sokkal ragyo-
góbb számára. Jobb érzéke van az értékekhez és a valósághoz. Ne tompítsa el
õket! És akkor a gyerekébõl egy nagyszerû, kiváló képességû és sikeres emberi
lény válik. Tekintse a tulajdonának, kontrollálja, irányítsa, utasítsa vissza, és
meg fogja kapni azt a bánásmódot, amire rászolgált – a felforgató lázadást.
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HOGYAN DOLGOZZUNK
EGYÜTT A GYEREK
HAJLANDÓSÁGÁVAL

Akkor hogyan lehet kényszerítés nélkül rávenni egy gyereket arra, hogy
megcsináljon valamit?

Ha fogunk egy személyt, és arra kényszerítjük, hogy játsszon valami
hangszeren (ahogy ezt a szülõk és az iskolák teszik), a képessége, hogy azon
a hangszeren játsszon, nem fog fejlõdni. Elõször meg kellene beszélnünk vele,
hogy mik az õ saját törekvései. Végül is legalább azzal egyet kellene értenie,
hogy hangszeren játszani jó dolog.

Vegyünk például egy „rossz fiút”. Iskolába járatni nem lehet, így katonai
iskolába kell küldeni. Azok majd kényszerítik õt, hogy megváltoztassák. Alkal-
manként az ilyen rossz fiúkat olyan iskolába küldik, amelyik egyszerûen úgy
véli, hogy az ilyen esetek megoldására a legjobb mód találni valamit, ami
érdekli, és megengedni neki, hogy azzal foglalkozzon. Volt egyszer egy ilyen
iskola Kaliforniában, és egymás után állította elõ a zseniket. Gyakorlatilag a
második világháború tudósainak névsora ebbõl a bizonyos iskolából jött ki.
Úgy vélték, ez a professzor példamutatása, erkölcsi tisztasága miatt van, vagy
hogy nem szivarozik, vagy valami ilyesmi.

Valójában ennyi történt: fogtak egy fiút, akivel senki sem ért el semmi
eredményt, és azt mondták neki: „Nincs semmi, amit csinálni szeretnél?” A fiú
azt felelte: „Nincs.” Õk pedig azt válaszolták: „Hát akkor nézz körül a laborban
vagy a téren vagy akárhol, és majd egy napon talán elhatározod magad.” A fiú
átgondolta a dolgot, és úgy döntött, hogy kémikus lesz. Soha senki nem küldte
be órára, és nem mondta neki, hogy üssön fel egy könyvet, és soha senki nem
panaszkodott különösebben, ha felrobbantott valamit a laboratóriumban, és
egyszer csak a fiú kiváló kémikus lett. Senki sem állt útjába az irányú óhajának,
hogy kémikus legyen. Tehát megvolt benne a vágy, és ettõl a ponttól kezdve õ
maga sem akadályozta saját hajlandóságát arra nézve, hogy kémikus legyen.
Nevelési szempontból ez egy nagyon érdekes pont.
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A hajlandóság figyelembevétele

Az emberek hagyják, hogy valaki elvegyen tõlük dolgokat, ha kedvesen
teszi, és nem borítja fel túlzottan a hajlandóságukat. Egy gyereket úgy lehet
kapzsivá vagy önzõvé tenni, hogy az akarata ellenére arra kényszeríti, hogy
átengedjen dolgokat más gyerekeknek. Végül belehajszolja a „csak én vagyok
a világon” kategóriába – mivel úgy érzi, hogy igazából õ az egyetlen, aki számít
valamit. A szülõk általában sohasem veszik figyelembe a gyerek hajlandóságát.
Figyelembe veszik a „havingnessét”, (a képesség arra, hogy birtokoljon vala-
mit vagy rendelkezzen valamivel), aztán ezt kezelik, és ezzel el is rontják a
gyereket.

Érdekes megfigyelni egy olyan személy környezetében élõ gyereket, aki
mindig megkérdezte a véleményét, de nem törõdött különösebben a gyerek-
kel, összehasonlítva egy olyan gyerekkel, aki a legjobb gondoskodást kapta, de
sohasem kérdezték meg a véleményét.

Egy kisfiú ül a padlón, kockákkal és golyókkal játszik, és jól érzi magát.
Elõkerül a dadus, aki felkapja és beviszi a másik szobába, és kicseréli a pelen-
káját, a gyerek pedig egész úton ordít, mint akit ölnek. Nem tetszik neki a
dolog. A dadus állandóan ezt csinálja vele, ide-oda rakosgatja, soha nem veszi
figyelembe a döntési szabadságát, s a fiú végül a döntési szabadság megszál-
lottjaként nõ fel. A dolgoknak úgy kell lenniük, ahogy õ akarja. Nagymértékben
hajlamos lesz másokat kioktatni, és a maga igazát hangoztatni. Körömszakad-
táig ragaszkodni fog hozzá, és ennek megfelelõen gyengék lesznek a képességei,
különösen az emberek kezelésében.

Hát ez teljesen másképpen van. Tudjuk, hogy a gyerek éhes, és tudjuk,
hogy ennie kell. A gyerek enni fog, ha betartunk nála valamiféle megszokott
rendet. Ha a vacsorát rendszerint hat órakor tálaljuk, hozzászokik ahhoz, hogy
hat órakor egyen, és a hajlandóságát sem fogjuk egészen elnyomni. Felfedezi,
hogy az étel ott van hat órakor, és elhatározza magát, hogy eszik hat órakor.
Ön az ételt nyújtja, õ pedig a hajlandóságát. Ha ezt nem hagyja figyelmen
kívül, akkor neki soha semmi problémája nem lesz az étellel.

Aztán odajön valaki, beszélgetni kezd vele, és azt mondja: „Nincs kedved
átmenni a másik szobába és átöltözni?” A válasz pedig: „Nincs!” Borzasztó hibát
követne el, ha innen úgy folyatná, hogy: „Na jó, adok egy cukrot!”, rábeszéli,
csábítja, csellel ráveszi stb. Ez nem más, mint pszichológia, az a mód, ahogy a
pszichológusok kezelik a helyzetet, és ez nem igazán mûködik.
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Két megoldás közül választhat. Vagy kitûnõ kontrollt használ, sok
kommunikációval, vagy egyszerûen hagyja a gyereket felnõni. Nincs más választás.
A gyerekek nem szeretik, ha durván kezelik, ráncigálják õket, és nem kérdezik
meg a véleményüket. Ön beszélhet a gyerekkel, és ha gyengédségének, egyet-
értésének és kommunikációjának mértéke jó vele kapcsolatban, mindenfélére
ráveheti. Meg fogja érinteni a padlót, a fejét, rámutat önre, és megtalálja
az asztalt. Egy darabig bolondozni fog, azután ön egyszerûen azt
mondhatja neki, hogy csináljon ezt meg azt, és „menjünk enni”, és a
gyerek meg fogja tenni. Rájön, hogy az ön utasításai nem feltétlenül fogják
teljes egészében érvényteleníteni az akaratát. Vagyis az ön utasításai nem
veszélyesek. Ön konfrontált a gyerekkel, és az is képes konfrontálni önnel.
Ennélfogva ön és a gyerek képesek valamihez kezdeni.

Néha a gyerek azt mondja: „Fenn akarok maradni veled!”, és ehhez
ragaszkodik, gyakorolva a döntési szabadságát. Pusztán ráhagyni a gyerekekre,
hogy azt tegyék, amit akarnak, nem gátolni õket és semmiféle kontrollt sem
gyakorolni felettük, nem más, mint pszichológia. Soha nem lesznek kommuniká-
cióban senkivel, nem fejlõdnek és nem szereznek majd tapasztalatokat az
életben, mert nem változtattak a havingnessükön. Nem kellett meggondolniuk
magukat, nem kellett dolgozniuk, gyakorolniuk, vagy bármit is csinálniuk.
Pedig nagyon készségesen reagálnak a jó kontrollra és a kommunikációra, de
kétségtelenül jó kommunikáció kell ahhoz, hogy felülkerekedjünk ezen – nem
rábeszélés, hanem jó kommunikáció.

Az emberek azt gondolják, hogy a rábeszélés mûködik a gyerekeknél. Nem
mûködik. A kommunikáció az, ami célt ér. Ön azt mondja: „Na, most már itt
az ideje lefeküdni!”, mire õ azt mondja: „Nem.” Ne maradjon a témánál.
Hagyja annyiban, és egyszerûen beszéljen valami másról: „Mit csináltál ma?”
„Hol?” „Hogyan?” „Igazán? Tényleg?” „Nos mit szólnál a lefekvéshez?”, és a
válasz az lesz, hogy: „Jó.”

Nem kell erõszakot alkalmazni. Kezdjen kommunikációt a gyerekkel, és a
kontroll szükségszerûen bekövetkezik. Mellõzze a kontrollt kezdettõl fogva,
amikor felnevel egy gyereket, és õ, aki az irányítást és kontrollt illetõen renge-
teget vár öntõl, be lesz csapva. Azt gondolja majd, hogy ön nem törõdik vele.

Mindemellett ahogyan a hangszeren játszás, a nyelvtanulás vagy a mûvé-
szetek és a képességek esetében, vegye figyelembe a gyerek hajlandóságát.
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ENGEDJÜK
A GYEREKEKET DOLGOZNI

Az alapvetõ probléma a fiatalkori bûnözéssel az az egykor nyilvánvalóan
humánus program, ami eltiltja a gyerekeket attól, hogy bármi módon dol-
gozzanak.

Kétségkívül tény, hogy hajdan visszaéltek a gyerekmunkával, hogy a
gyerekeket túl keményen dolgoztatták, fejlõdésükben visszamaradtak, és álta-
lában véve kihasználták õket. Azonban igen kétséges, hogy a hírhedt Marx úr
látott valaha is Amerikában olyan fiatal fiúkat, akiket úgy szedtek le a géprõl,
hogy belehaltak a munkába, és akiket aztán a szemétdombra dobtak.

Ahol ezzel a dologgal visszaélés történt, ott közfelháborodás támadt miatta, és
törvényt hoztak, hogy megakadályozzák a gyerekeket abban, hogy dolgozzanak.
Azonban a világ minden jó szándéka ellenére is ez a törvényhozás közvetlenül
felelõs a fiatalkori bûnözésért.

A gyerekmunka betiltása, illetve különösen annak a megtiltása, hogy a
tizenévesek saját útjukat járják a világban, és megkeressék a saját pénzüket,
családi nehézségeket okoz, úgyhogy csaknem lehetetlenné válik egy családot
felnevelni. Ráadásul és különösképpen, olyan lelkiállapotot teremt a tizenéves
gyerekben, hogy a világnak nincs szüksége rá, és hogy elvesztette a játszmát,
mielõtt még belekezdett volna. Azután küszöbön áll valamiféle általános kato-
nai kiképzés, így nem mer elkezdeni egy életpályát; természetes, hogy egy mély,
apátia alatti állapotba esik a munka témáját illetõen, és amikor végül szembe
találja magát annak szükségletével, hogy a saját útját járja a világban, feljön az
apátiáig, és egyáltalán semmit nem tesz az egészért.

Ezt a tényt nagymértékben alátámasztja az, hogy a legkiválóbb polgáraink
rendszerint már meglehetõsen fiatal koruk óta dolgoztak. Az angol-amerikai
civilizációkban a legtörekvõbbek azok a fiúk voltak, akiknek tizenkét éves
koruktól megvolt a saját kötelességük a farmon, és meghatározott helyük volt
a világban.
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A gyerekek többnyire nagyon is hajlandóak dolgozni. Két-három-négy
éves gyereknél rendszerint azt találjuk, hogy általában az apja vagy az anyja
sarkában van, hogy segítsen nekik akár szerszámokkal, akár törlõronggyal. A
jó szülõ, aki valóban szereti a gyerekét, azon az ésszerû és régóta szokásos
módon reagál, hogy van elég türelme engedni a gyereket ténylegesen segíteni.
Az a gyerek, akinek ezt megengedték, kialakítja magában azt az elképzelést,
hogy a jelenléte és a tevékenysége kívánatos, és meglehetõsen nyugodtan kezd
el egy eredményes életpályát.

Az a gyerek, aki befolyásolás vagy erõltetés révén kerül egy életpályára,
úgy, hogy fiatalabb éveiben nem engedték meg neki, hogy segítsen, meg van
gyõzõdve róla, hogy nincs rá szükség, hogy nincs helye a világon. Késõbb
pedig igen határozott nehézségei lesznek a munkát illetõen. Azonban azt a
gyereket, aki három vagy négyéves korában dolgozni akar, ebben a modern
társadalomban elbátortalanítják, és ténylegesen megakadályozzák a munkában,
és miután hét, nyolc vagy kilenc éves korukig tétlenné tették õket, hirtelen
megterhelik bizonyos mindennapi feladatokkal.

Ebbe a gyerekbe már belenevelték azt a tényt, hogy tilos dolgoznia, így a
munka fogalma egy olyan terület, amirõl „tudja, hogy nem tartozik rá”, emiatt
mindig kényelmetlenül érzi magát a különbözõ tevékenységek végrehajtá-
sakor.

Késõbb tizenévesen tevõlegesen gátolják abban, hogy valami olyan munkát
szerezzen, ami lehetõvé teszi számára, hogy ruhákat vegyen, és megvendégelje
a barátait, amirõl úgy érzi, hogy megkövetelik tõle. Így az az érzése támad,
hogy nem tagja a társadalomnak. Majd nem lévén tagja a társadalomnak, ellene
fordul, és csakis romboló tevékenységekre vágyik.
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HOGYAN KEZELJÜK A GYEREKET, 
HA FELDÚLT VAGY BALESET ÉRTE

Ez a rész számos módszert ad a szülõ, illetve bárki más kezébe, hogy
segítsen a gyereknek gyorsan rendbe jönni, ha megütötte, felhorzsolta vagy
megkarcolta magát, ha megijedt valamitõl vagy ha felzaklatta magát, amely
események a felnövekedés gyakori velejárói.

Az itt következõ eljárások nagy része legtöbb esetben a legfontosabb gyó-
gyító tényezõként az önmagunk és a gyerek közötti kommunikációt használja
fel. A kommunikáció életbevágóan fontos a gyerekekkel való bánásmódban,
mint ahogyan a Szcientológia bármely vonatkozásában is az.

Minden alább leírt cselekvést asszisztként sorolunk be. Az assziszt olyan
tevékenység, amelyet azért végeznek, hogy segítsenek az egyénnek egy éppen
felmerülõ zavaró bajától megszabadulnia. Ezeket az asszisztokat használni kell,

lévõket, valahányszor csak a körülmények megkívánják. Jelentõs mértékben
a gyerek és a család hasznára válnak.

Gyerekkori sérülések
Több dolgot tehetünk, hogy segítsünk egy gyereken, ha elesik, megvágja

magát, vagy hasonló dolog történik vele. Kisgyerekeknél gyakran elegendõnek
tûnik, ha egyszerûen hagyjuk, hogy kisírják magukat. Amikor egy gyerek meg-
sérül, a legtöbb ember azon kapja magát, hogy szinte mielõtt még észrevenné,
vigasztaló és gyámolító szavakat mond, és többnyire olyanokat, amiket azelõtt
már százszor elmondott, amikor a gyerek megsérült. Ez a gyereket korábbi
sérülések teljes láncolatára emlékeztetheti.

A szülõk úgy segíthetnek leginkább egy gyereknek, ha nem mondanak
semmit. Belekerülhet egy kis idõbe, amíg rászoktatják magukat arra, hogy ne
beszéljenek, ha a gyerek megsérül, de nem nehéz rászokni arra, hogy az ember
csendben maradjon. A csend nem kell, hogy akadályozza a gyengédséget. Fel-
vehetjük a gyereket, ha azt akarja, vagy átkarolhatjuk. Gyakran, ha nem mon-
dunk semmit, a kisgyerek körülbelül egy percig erõsen sírni fog, azután hirtelen
abbahagyja, elmosolyodik, és szalad vissza ahhoz, amit addig csinált. Úgy tûnik,
ha megengedjük neki a sírást, ez enyhíti a sérülés miatt keletkezett feszültséget,
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és ha ez történik, nincs szükség asszisztra. Tulajdonképpen sokszor igen nehéz
rávenni a gyereket arra, hogy visszatérjen a sérülés pillanatához, ha már ily
módon megszabadult a feszültségtõl.

„Mondd el”
Ha a gyerek magától nem heveri ki a dolgot pár pillanatnyi sírás után,

akkor várja meg, amíg túljut azon a rövid, csökkent tudatossági állapotú
idõszakon, ami egy sérülést kísér. Rendszerint nem nehéz megmondani,
mikor kába egy gyerek, és mikor nem. Ha a kábult idõszakot követõen még
mindig sír, az többnyire azért van, mert más, korábbi sérülések restimulálódtak
(újra mûködésbe léptek a jelen körülményeknek a múltbeli körülményeket
megközelítõ hasonlósága miatt). Ebben az esetben az assziszt nagyon értékes.
Idõsebb gyerekeknél (öt évtõl felfelé) rendszerint szükséges egy assziszt.

Amikor a gyerek már nem kába, kérdezze meg tõle: „Mi történt? Hogyan
sérültél meg? Mondd el.”

Amint elkezd beszélni róla, váltson át vele jelen idõbe, ha magától nem
jelen idõben mondja el a történetet. Próbálja meg így:

– Hát egy nagy kövön álltam, és megcsúsztam és elestem és… (sír)

– Fáj, amikor a kövön állsz?

– Nem.

– Mi történik, amikor a kövön állsz?

– Megcsúszok… (sír)

– És aztán mi történik?

– Leesek a földre.

– Van fû a földön?

– Nincs, homokos az egész.

– Mondd el újra.

Ezen többször átviheti a gyereket, amíg elkezdi unni, vagy nevetni kezd.
Nincs benne semmi nehéz. Miután a gyerek kapott néhány asszisztot ilyen
módon, ha ismét megsérül, máris szalad ahhoz a személyhez, aki ezt a fájda-
lom nélküli segítséget és megnyugtatást meg tudja adni neki, követelve, hogy
„elmondhassa”.
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Egy sérült 
gyereknek 
szemmel lát-
hatóan segít-
ségére tudunk 
lenni kommu-
nikációval.

Gyógyító hatású 
lehet, ha meg-
kérjük, hogy 
mondja el, mi 
történt.

Ha elmondja ezt 
egy olyan 
személynek, 
akit ez érdekel, 
az eloszlat 
minden zakla-
tottságot, és a 
gyerek jobban 
tudja érezni 
magát.
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A gyerek figyelmének irányítása
Sokan rendszeresen mondanak olyat egy gyereknek, hogy: „Ne csináld ezt,

mert megbetegszel!”, „Te jó ég, biztos, hogy csúnyán megfázol!”, „Megbetegszel,
ha így folytatod!” „Biztos vagyok benne, hogy Jancsi megkapja a kanyarót, ha
iskolába megy”, és számtalan egyéb ilyen borúlátó tanács. Ezrével használják az
olyan kifejezéseket is, mint: „Ne csináld”, „Nem szabad”, és „Vigyázz
magadra”. A szülõk odafigyelhetnének ezekre a kifejezésekre, és kerülhetnék
a használatukat, amennyire csak lehet. Egy kis fantáziával és gyakorlással nem
nehéz kitalálni módszereket, hogy hogyan óvjuk meg a gyereket állandó szóbeli
korlátozások nélkül. A gyereknek adott tanácsok amennyire csak lehet,
legyenek állító jellegûek. Annak a szemléletes ábrázolása, hogy mi történik
egy üvegpalackkal, amikor leesik, jobban megérteti vele a gondolatot, mint
ezernyi üvöltés, hogy: „Menj onnan!” vagy „Tedd le!”

A gyengéd mozdulatok és a csendes hang nagyban hozzájárulnak a
restimulálódás megelõzéséhez, amikor a gyerekkel foglalkozunk. Bárki, aki
sikeresen kíván gyerekekkel dolgozni, ki fogja fejleszteni e tulajdonságokat.
Ezek különösen értékesek hirtelen vészhelyzetek esetén.

Ha egy gyerek figyelmét gyorsan fel kell hívni valamire egy lehetséges
vészhelyzet miatt, ami túl távol történik ahhoz, hogy a gyerekre vigyázó sze-
mélynek módjában álljon gyorsan elérni a gyereket – ha elég hangosan kiáltjuk
a nevét ahhoz, hogy meghallja, ez ártalmatlan, és meglesz a kellõ hatása. Ez
sokkal jobb, mint a felé kiabált parancsok, mint az „Állj meg!”, „Maradj ott!”,
„Ne csináld azt!” és így tovább. Ez sokkal kevésbé valószínû, hogy restimulálja.

A visszaemlékezés
A nap mint nap százával elõforduló helyzetekben alkalmazható az a

módszer, hogy megkérjük a gyereket, emlékezzen vissza valamire: bármikor,
ha a gyerek nyûgös, boldogtalan és sír valami miatt; amikor egy kissé betegnek
érzi magát; amikor valami szemmel láthatóan restimulálta; amikor véletlenül
meghallott egy dramatizálást (egy múltban történt dolog újrajátszása a
jelenben); valaki szigorúan megbüntette vagy ellene irányuló dramatizálásban
tört ki; amikor úgy érzi, hogy visszautasították – lényegében minden olyan
alkalommal, ha a gyerek bármi okból boldogtalan vagy ideges, vagy tudjuk,
hogy nagyon restimuláló élményben volt része.

Az alapelv itt az, hogy megtaláljuk azokat a sajátos kifejezéseket és hely-
zeteket, amelyek a restimulációt okozzák. Ez az eljárás természetesen csak azt
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követõen használható, ha a gyerek már megtanult annyira beszélni, hogy össze-
függõen képes elmondani, hogy mit gondol és érez.

Ha a gyerek nem érzi jól magát (de nem súlyosan beteg), kezdhetjük azzal,
hogy megkérdezzük tõle, mikor érezte magát így korábban. A gyerek többnyire
emlékezni fog. Ahogy további kérdéseket teszünk fel arról, hogy mi történt,
mit csinált akkor, ki beszélt, mit mondtak, hogy érezte magát, szemléletesen
fogja ecsetelni a jelenetet. Amikor ezt megteszi, egyszerûen vegyük rá, hogy
menjen át rajta ismét néhányszor. Amikor a végéhez értünk, mondjuk azt neki:
„Mondd el újra! Hol voltál, amikor apu beszélt? Mondd el újra!” Vagy egysze-
rûen: „Lássuk csak, te a díványon ültél, amikor apu azt mondja, hogy… mit is
mond?” Bármely egyszerû mondat használható, ami a gyereket visszatéríti a
jelenet elejéhez.

Nincs szükség arra, hogy ezt a tevékenységet bonyolulttá tegyük. A gyere-
kek értik azt, hogy: „Mondd el újra.” Maguk is szeretik a történeteket újra és
újra hallani, és szeretik elmondani a maguk történeteit egy érdeklõdõ közön-
ségnek. Ne legyen túlságosan együttérzõ! Mutasson szeretetet és érdeklõdést!
De ne gügyögjön, és ne siránkozzon olyan vagy hasonló kifejezésekkel, mint:
„Szegény gyerek, szegény kicsikém!” Ha így tesz, az könnyen arra ösztönözheti
a gyereket, hogy értékesnek tekintse azt a sérülést vagy zaklatottságot, mert az
kivételes figyelmet és együttérzést szerzett neki.

Minél inkább beleéli magát egy gyerek valóságába, annál inkább képes lesz
segíteni neki. Utánozza a hangszínét, azt, ahogyan mondja: „Igen!”, „Te voltál!”,
„Na és?” Vegye fel a gyerek szemléletes arcjátékát, tágra nyitott szemét, azt,
ahogy lélegzet-visszafojtva figyel valamit, vagy azt, ami éppen a kedélyállapota
és a tónusa, de természetesen ne olyan mértékben, hogy az parodizálásnak
tûnjön. Ha ezt nem tudja jól csinálni, akkor legyen csupán egyszerû, termé-
szetes és érdeklõdõ.

Egy gyerek, amikor restimulálódik, gyakran egy-két kifejezést újra és újra
használ. Ilyen esetben kezdheti azzal, hogy: „Ki mondja ezt?” vagy: „Ki mondja
ezt neked?” vagy: „Mikor hallottad ezt?”

Néha a gyerek ragaszkodik hozzá, hogy: „Én mondom azt, hogy »Fogd be
a szád, te vén szamár!«”, vagy ami éppen a szóban forgó mondat. Akkor
kérdezze meg: „És még ki mondja ezt?” vagy: „Nézzük csak, hátha emlékszel
rá, amikor valaki mást hallottál, hogy ezt mondja!”, és általában elkezd
mesélni önnek egy eseményrõl.
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Amikor egy gyerek 
valami nyugta-
lanító vagy 
sérüléssel járó 
dolgot él át, akkor 
hasonló események 
éledhetnek újra az 
elméjében.

Ezek elhalványod-
nak, ha a gyereket 
rávesszük arra, 
hogy beszéljen a 
jelenlegi bajáról.

A gyereket olyan 
irányba kell terelni, 
hogy mesélje el, mi 
történt, úgy, mintha 
az a jelenben ját-
szódna. Ettõl szerte-
foszlik minden vele 
kapcsolatos kelle-
metlenség.
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Egy nõ, miközben a lányával foglalkozott, meghökkenve hallotta, hogy a
gyerek azt mondja: „Te mondtad ezt, Anyu, nagyon régen.” „Hol voltál, amikor
ezt mondtam?” „Ó, akkor csak egészen kicsike voltam… a pocidban.” Ez való-
színûleg nem fog gyakran elõfordulni. De amint a gyerek megérti ezt a dolgot,
ez is megtörténhet elõbb vagy utóbb. Bármi is az esemény, csak folytassa a
kérdezgetést, hogy körvonalazódjon a történet. „Mit csináltál? Hol voltál? Hol
voltam én? Mit mondott Apa? Hogy nézett ki? Milyen érzés volt?” és így tovább.
Vegye rá a gyereket arra, hogy idézze fel az eseményt néhányszor, amíg nevetni
nem kezd. Ez megszabadítja õt a restimulációtól.

Babák, illetve játékállatok használata
Ha az apa tudja, hogy a gyerek véletlenül meghallott egy dramatizálást,

vagy szigorúan megbüntették, illetve megszidták, ezt pár órával az esemény
után azzal kezelheti, hogy megkérdezi róla a gyereket: „Emlékszel, amikor
kiabáltam anyuval múlt éjjel?” Ha a gyerek nem szokott hozzá, hogy dühét
kifejezésre juttassa a szülei felé, vagy ha keményen el volt nyomva a múltban,
akkor némi biztatásába kerülhet, amíg ráveszi, hogy beszéljen róla. Miközben
ezt teszi, igyekezzen meggyõzni viselkedésével, hogy tökéletesen rendben van,
ha beszél errõl. Ha egyszerûen nem képes rá, akkor megkísérelheti rávenni,
hogy játssza el. Ha a gyerek babákkal vagy játékállatokkal játszik, akkor ön
vele játszva elérheti nála, hogy babákkal vagy játékokkal játssza el a drama-
tizálást.

„Ez a baba az Anyu. Ez meg itt az Apu. Mit mond az Anyu, amikor dühös?”
Ez nagyon gyakran egyenesen beleviszi a gyereket a jelenetbe, ha pedig ön
hagyja igazán megnyílni, és hagyja, hogy elmesélje a jelenetet anélkül, hogy
ön rosszallóan bánna vele, és rokonszenvvel, érdeklõdéssel hallgatja, továbbá
jól idõzített közbevetésekkel („Igen, … és azután?”) bátorítja, akkor a gyerek
hamar abbahagyja a szerepjátszást, és belefog közvetlenül abba, amit meg-
hallott. Ha ezt nem is teszi meg – ahogy az a gyerekeknél gyakran elõfordul –,
akkor néhányszor átmegy a jeleneten a babákkal, illetve a játékaival, és ez
nagymértékben csökkenti a dolog erõsségét.

Rajzolás
Babák vagy játékok helyett rajzoltathatunk is a gyerekkel: „Rajzolj nekem

egy képet egy nõrõl és egy férfiról… Mit csinálnak? Rajzolj nekem egy képet
egy síró nõrõl”, és így tovább. A hangsúlynak mindig a dramatizáló felnõttön
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Nagyon felkavaró 
lehet a gyerek 
számára, ha meg-
hallja a szülõk 
egymás közötti 
veszekedését vagy 
szóváltását.

Egy szülõ segít-
het a gyerek 
aggodalmát elosz-
latni azáltal, 
hogy babákkal 
bemutattatja vele, 
mi történt.

A gyerek 
újrateremti az 
élményt a bábuk 
segítségével…

…és bármilyen 
visszamaradt 
zaklatottság, 
amit a gyerek 
érez, hamar 
eltûnik.
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kell lennie, és nem a gyereken, aki rossz volt, amennyiben így történt. A képek
rajzolása, az esemény eljátszatása a gyerekkel: „És akkor te azt mondod…?”,
„És akkor én azt mondom…?”, vagy az, hogy egyszerûen kitaláltatnak a
gyerekkel egy történetet róla, segíteni fog.

Harag
Azoknál a gyerekeknél, akiket nem akadályoznak a szüleik elleni harag

kinyilvánításában, általában nincs szükség ezekre a fortélyokra. Nyíltan
elmondják és dramatizálják a jelenetet, amit meghallottak, vagy a szidást, amit
kaptak, ha ön érdeklõdõ közönségként viselkedik, és bátorítja õket, hogy
összeállítsák a jelenetet. Ha nézi a gyerekeket játék közben, gyakran azt fogja
látni, hogy pontosan ezt teszik, utánozzák a szüleiket, illetve más felnõtteket,
amint dramatizálnak.

Néha csak az, hogy megkérdezzük egy gyerektõl: „Mi történt, amitõl rosszul
érzed magad?” vagy: Mit mondtam, amitõl így érzed magad?”, felszínre hozza
és enyhíti a jelen helyzetben meglévõ restimuláló tényezõket.

Mindenki jól ismeri, hogy milyen erõszakos fenyegetéseket képesek a
gyerekek kitalálni, ha csalódottak: „Széttépem õket, és bedobom a folyóba.
Bezárom õket a szekrénybe, eldobom a kulcsot, és akkor nagyon meg fogják
bánni”, és így tovább. Ha ön biztatja õket azzal, hogy: „Igen? És mit fogsz
azután csinálni?” vagy: „Hû, ez már komoly dolog!”, akkor egy darabig
folytatják, és azután gyakran egész hirtelen kikeverednek a zaklatottságból,
és folytatják, amit addig csináltak.

Ha egy gyerek haragszik, hagyja, hogy haragudjon még akkor is, ha ön az
áldozat. Hagyja, hogy kiadja a haragját, és akkor legtöbbször gyorsan elmúlik.
De ha megpróbálja elnyomni, akkor rosszabbodni fog, és tovább fog tartani.
Ha egy gyereket hagynak reagálni a csalódást okozó helyzetre anélkül, hogy
további elnyomást kapna, az úgy tûnik, hogy felszabadítja a csalódás energiáját,
és sokkal hamarabb kihozza belõle a gyereket, mint szinte bármi más.

Félelem
Ha a gyerek fél, hagyja, hogy beszéljen róla, adjon meg neki minden

bátorítást, amit csak tud. Ez különösen hatékony a rémálmoknál. Ébressze fel
a gyereket, tartsa csendben átölelve, ameddig a sírása egy kicsit elcsitul, és
tegyen fel neki kérdéseket a rémálomról, és vigye végig rajta többször is mind-
addig, amíg megszûnik a rémülete. Azután kérdezze egy kellemes emlékrõl, és
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mondassa el vele, mielõtt magára hagyja. Ha ezt követõen nem akar egyedül
aludni, ne kényszerítse rá, hogy szembenézzen félelmével. Maradjon vele, és
ösztönözze, hogy beszéljen a félelmérõl mindaddig, amíg már nem fél, akkor
is, ha ez némi idõbe telik. Miközben a félelmekrõl kérdezi, használhatja azt a
kifejezést, hogy „ugyanolyan, mint”. Ha a gyerek a sötéttõl fél, kérdezze meg
tõle: „Mi az, ami ugyanolyan, mint a sötét?” Ha az állatoktól fél, egy hasonló
kérdés megvizsgáltatja vele a félelmét. Meglehet, hogy ön nem mindig lesz
sikeres az elsõ kérdezgetésével, de ha türelmesen folytatja, akkor rövidesen
kap rá egy olyan választ, ami elmond egy eseményt, melyen ott van a gyerek
figyelme. Ön pedig segíthet neki kezelni ezt azzal, hogy elmondatja, mi történt.

Szomorúság
Ha a gyerek szomorú, akkor jó módszer azzal kezdeni, hogy: „Miért sírsz?”

Miután a gyerek néhányszor elmondta, miért sír, és közben minden alkalom-
mal segítséget kap azáltal, hogy kérdezik az eseményrõl, miután pedig a sírása
alábbhagyott, akkor megkérdezheti: „És még miért sírsz?”

Tulajdonképpen gyakran elég, ha csak engedi, hogy sírjon, amíg ki nem
kerül belõle. Ez különösen akkor igaz, ha ön szoros kapcsolatban van vele, és
a gyerek tudja, hogy számíthat az ön támogatására és segítségére.

Ne próbáljon azzal megakadályozni egy gyereket a sírásban, hogy egysze-
rûen azt mondja neki, ne sírjon. Vagy hozza rendbe a sírást kiváltó helyzetet
azzal, hogy megkérdezi, mi történt, és beszélteti róla, amíg el nem neveti magát,
vagy hagyja, hogy kisírja magát, miközben simogatja vagy átöleli. Ez esetben
nincs szükség szavakra, csak gyengédségre.

Ingerlékenység
Ha a gyerek egyszerûen csak nyûgös és „kezelhetetlen”, akkor ön gyakran

ki tudja ebbõl hozni azzal, ha eltereli a figyelmét egy új és magával ragadó
történettel, képeskönyvvel, egy játékkal vagy egy nagyon kicsi gyerek esetében
valami csillogó tárggyal. Ez egy régi, de bizonyított módszer. Ha a gyerek
nyûgös, akkor valószínûleg unatkozik, ami azt jelenti, hogy azt a bizonyos
tevékenységet, ami érdekelte, valamilyen módon elnyomták. Valami mást keres,
de képtelen megtalálni. Ha ön tud neki valamit adni, ami érdekli, akkor hama-
rosan jobbkedvû lesz. Ugyanakkor ne tegyen kétségbeesett erõfeszítéseket a
figyelme felkeltésére hadonászó mozdulatokkal és olyan figyelemelterelésekkel,
mint: „Nézd csak, milyen szép óra!”, aztán, ha az azonnali hatás elmarad, ne

25



próbálkozzon valami más tárgyra való gyors áttéréssel. Ez gyakran csak össze-
zavarja a gyereket. Mozogjon egyenletesen és csendesen, a hangja maradjon
csendes és nyugodt, és irányítsa a figyelmét egy új dologra. Ez elegendõ kell,
hogy legyen.

Ha ezek közül egyik sem mûködik, akkor néha meg tudja a gyereket sza-
badítani a dramatizálástól azzal, hogy jelen idõbe hozza valamivel, ami testileg
erõteljesen serkentõleg hat, például játékos birkózással vagy más energikus
testmozgással.

Ha elég hosszú idõre meg tudja ragadni a gyerek figyelmét, megkérheti,
hogy beszéljen néhány kellemes dologról, ami vele történt. Lehet, hogy elõször
vonakodik, de az ön bátorítására gyakran máris belemerül a kellemes
emlékekbe, és elég hamar ismét vidám lesz.

Új játékot csinálni az „emlékezõsdibõl” alkotó és kellemes módot nyújt
arra, hogy lekössünk egy gyereket hosszú utazások alatt, várakozások idején,
a lábadozások idõszakában, és így tovább.

A gyerekeknek eredendõen jó a visszaemlékezési képességük. Szeretnek
beszélni múltbeli örömteli pillanatokról. Nagy része annak, amirõl egy gyerek
beszél, azokkal a csodálatos dolgokkal van tele, amiket csinált, vagy szeretne
csinálni, és gyakran magától beszél azokról az idõkrõl, amikor rémült volt
vagy boldogtalan.

Tanítsa meg a gyereket arra, hogy beszéljen az összes kellemes pillanatáról
úgy, hogy megkérdezi, mi történt, amikor az állatkertben járt, vagy amikor
úszni ment. Amikor elkezdi mesélni önnek, térítse át finoman jelen idõre,
ahogyan javasoltuk, ha magától nem tenné meg. Mondja neki, hogy érezze a
vizet, érezze önmagát, ahogy mozog, lássa azt, ami történik, hallja, amit az
emberek beszélnek, és a hangokat maga körül. Ez segíteni fog abban, hogy
összeálljon a felidézése azokról a különbözõ dolgokról, amiket észlelt. De ne
ragaszkodjon az érzékletek teljes felsorolásához, ha a gyerek gyorsan és biztosan
emlékszik az eseményre, és folyékonyan beszél róla. Nem tart sokáig, hogy a
gyereknél ezt elérjük.

Bevezetheti a játékot azzal, hogy azt mondja: „Játsszunk emlékezõsdit!”,
vagy: „Mondd el, amikor elmentél a …”, vagy: „Tegyünk úgy, mintha megint
az állatkertbe mennénk!”, vagy bármilyen hasonló, hétköznapi mondattal.
Élje bele magát a mesébe, amennyire csak tudja, vegye fel a gyerek tónusát és
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magatartását, ha ezt könnyen meg tudja tenni, továbbá legyen mindig érdek-
lõdõ, és várja lelkesen a következõ részletet.

Valahányszor a gyerek egy vele megtörtént balesetrõl beszél, vagy valami-
rõl, ami megijesztette vagy boldogtalanná tette, hallgassa végig, és kérje meg,
hogy menjen végig rajta többször. Amint a gyerek megtanulja, hogyan kell
„emlékezõsdit” játszani, és megtanulja, hogy ez mit ad neki, elkezdi kérni, ami-
kor akarja, vagy szüksége van rá.

Ismételten itt vannak tehát azok a fõ pontok, amelyekkel a gyerek
nyugtalanságát vagy sérüléseit kezelni lehet:

1. Adjon asszisztot a kisebb sérüléseknél, ha szükséges, vagy hagyja, hogy
a gyerek kisírja magából, ha az elegendõnek látszik.

2. Vegye rá a gyereket, hogy emlékezzen rá, amikor ez legutóbb megtörtént
vele vagy mondassa el vele teljes egészében, mi történt, mi tette boldogtalanná.

3. Tanítsa meg emlékezni a gyereket azáltal, hogy beszélteti a múlt
örömteli pillanatairól.

4. Használja az öröm pillanatainak felidézését vagy más módszereket arra,
hogy a gyereket a zaklatottság pillanataiból felhozza a jelen idõig.

Az ilyen gondoskodással a gyerek egészségesebb és boldogabb marad.
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AZ EGÉSZSÉGES CSECSEMÕK
Egy helytelenül táplált csecsemõ nemcsak boldogtalan, hanem beteges is,

és ez nyugtalanság tárgya minden új szülõnél. A helyes táplálkozás természe-
tesen szükséges alkotóeleme a jó egészségnek. Van itt valami, ami a személyes
tapasztalatok szerint mûködik; és ezt most felajánljuk hasznos tanácsként
azoknak a szülõknek, akik jobb módszereket keresnek arra, hogy egészséges
gyerekeket neveljenek.

Némely kórház és néhány orvos nyilvánvalóan magáénak vallja azt a jel-
mondatot, hogy: „Egy kövér csecsemõ ma, holnap egy páciens.”

Némely ételkészítmény, amelyeket kórházak és gyermekorvosok tettek
közzé, csak árt a csecsemõnek. Ez egy porított valami, amit vízben fel kell
oldani, és ezzel etetni a kisgyereket.

Ha valaha megkóstolta volna, egyetértene a gyerekkel. Borzalmas.
Mi több, merõ szénhidrát, és nem tartalmazza a szövetek és a csontozat

felépítéséhez szükséges fehérjét. Csak hizlal. Amikor egy dagadt, modern
csecsemõt lát, akkor tudja, hogy pontosan ezen a tejpor-, szõlõcukor- és
vízkeverék, csupa szénhidrát étrenden tartják.

A csecsemõ életének korai részében a zaklatottság legfõbb oka éppen az
élelem. Igen, a csecsemõt lehet táplálni. De mivel? Iszonyú ízû, magas szén-
hidráttartalmú tejporoldattal, vagy egy agyondolgoztatott anya sovány anya-
tejével. Az élelemnek magas százalékban fehérjét kell tartalmaznia. A fehérje
az idegek és csontok építõeleme. A sebesült katonák nem gyógyulnak meg
jelentõs fehérjebevitel nélkül. A fekélyek nem javulnak erõs fehérjeétrend biz-
tosítása nélkül.

Ahhoz, hogy az agy, a csontok és a szövetek felépüljenek, a gyereknek
fehérjét kell kapnia. Kétnapos korától legalább három éves koráig. Ettõl lesz
belõle erõs, szép, eleven kisgyerek, aki jól alszik, és jól érzi magát.

Ennek a problémának a kezelése elõször mint személyes ügy vetõdött fel.
Apaként gyorsan kellett cselekednem, hogy megmentsem a kisfiamat, mert
úgy nézett ki, hogy nem fog életben maradni. 1. Ki kellett hoznom a kórházból,
2. rá kellett jönnöm, mi a baj, és 3. helyre kellett hoznom. A rendelkezésre álló
idõ kevesebb volt, mint huszonnégy óra. A gyerek haldoklott.

Tehát 1. a gyereket kihoztam a kórházból. 2. Kiderült, hogy nem akart
vagy nem tudott enni. 3. Kidolgoztam egy olyan tápszert, ami biztosította a
számára szükséges táplálékot, és ezt kapta.

A tápszer elkészítéséhez árpát használtam fel. A római seregek úgy mene-
teltek, hogy étrendjükben döntõ szerepet kapott az árpa, ami a legmagasabb
fehérjetartalmú gabonaféleség. Ez az a tápszer, ami a leginkább megközelíti az
anyatejet, s amit könnyen össze lehet állítani. Ez nem más, mint egy régi római
recept, körülbelül 2200 évvel ezelõttrõl.
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Természetesen egy kis fáradsággal jár. Fel kell áldoznia egy fazekat vagy egy
kis vízforraló edényt, hogy megfõzze benne az árpát (tényleg tönkreteszi az
edényt, ezért legyen egy árpás edénye, és csak azt használja). Az árpát hosszú
ideig kell fõznie, hogy árpalevet nyerjen, ön pedig megfeledkezhet róla, és
odaég. Azonban, még ha így is van, megéri, ha nyugalmasabb otthont és egész-
séges gyereket akarunk.

Állítson össze teljes huszonnégy órára való mennyiséget ebbõl az árpafõ-
zetbõl mindennap, öntse bele sterilizált üvegekbe, és tegye olyan helyre, ahol
hideg marad. Melegítsen fel egy üveget 37 Celsius fokra vagy körülbelül annyira
(ellenõrizze úgy, hogy rácseppent egy keveset a csuklójára, hogy lássa, nem
túl forró vagy nem túl hideg-e) mielõtt odaadja a gyereknek.

Bár az ember törekszik arra, hogy a gyereket étkezési idõpontokhoz szok-
tassa, bolondság nem megetetni, amikor éhes.

Egy csecsemõ, aki a teljes adagot megeszi, rendszerint egyébként is órákon
át alszik. Ha nem, annak mindig megvan az oka, olyasmi, mint egy gombostû
vagy egy kavics az ágyban, nedves pelenka, bármi. Amikor egy kisgyerek, aki-
nek nem kellene sírnia, sír, akkor kutasson, amíg rá nem jön, hogy mi az oka.
Ne azokat az irányzatokat kövesse, akik szerint 1. a gyerek csak akaratos, vagy
2. ez egy komoly betegség, ami azonnali mûtétet kíván. Valahol a kettõ között
találjuk meg az igazi okot.

Árpatápszer csecsemõk számára
A legfõbb oka annak, ha egy csecsemõ nincs jól, a rossz minõségû táplálék.

Ennek orvoslására íme egy tápszer, amit felhasználhat:
4,5 dl árpalé
3 dl homogénezett tej
1 dl kukoricaszirup
A szirup mennyisége a gyerektõl függõen változtatható – néhányuk kevésbé

édesen, mások édesebben szeretik.
Ezt a mennyiséget lehet többszörözni bármely számmal a szükséges üve-

gek számától függõen, de az arány ugyanaz marad.
Az árpalé elkészítéséhez egy fél csésze õröletlen árpát tegyen bele egy vékony

vászondarabba, kötözze bele lazán, helyet hagyva arra, hogy megdagadjon.
Lassan forraljuk hat és fél órán át szellõzõnyílással ellátott, nem alumíniumból
készült, fedett edényben, kb. két liter vízben. (Az edény szellõzéséhez vagy a
fedõbe beépített nyíláson [ha van rajta] engedje ki a gõzt, vagy úgy, hogy a
fedõt egy kicsit ferdén helyezi rá, hogy legyen rés az edény és a fedõ között.)
Az árpalé igen-igen rózsaszínûvé válik. Ez adja meg az árpalé megfelelõ állagát
a fenti tápszer elkészítéséhez.

Ne magával az árpával táplálja a gyereket, csak a levét adja tejjel és kuko-
ricasziruppal elkeverve a fenti receptben megadott arányok szerint.

Ehhez a tápszerhez ne adjon hozzá semmi mást, mint például vitaminokat
vagy tejszínt, hogy a „tápszert még táplálóbbá tegye”. A tápszert úgy kell elké-
szíteni, ahogy fentebb megadtuk.

Használja ezt a tápszert, és legyenek egészségesebbek a gyerekei!
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1. Tegyünk körülbelül fél 
csésze õröletlen árpát egy 
darab vékony vászonba.

2. Kötözzük be lazán, helyet 
hagyva arra, hogy megdagad-
jon…

3. …és tegyük 
bele egy 
edénybe, amiben 
két liter víz van.

4. Fõzzük lassan hat és fél órán 
át úgy, hogy a fedõt egy kicsit 
ferdén helyezzük rá az edényre, 
így a gõz el tud távozni.

5. A tápszert így készítsük el:
4,5 dl árpalé
3 dl homogénezett tej

HOGYAN KÉSZÍTSÜK EL AZ ÁRPATÁPSZERT

TEJ Kukorica-
szirup

ÁRPA

HOMOGÉNEZETT 
TEJ

KUKORICA
SZIRUP

ÁRPALÉ

3 dl

1 dl 4,5 dl

TEJ 

6½ óra
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1 dl kukoricaszirup.



6. Tartsuk a készítményt 
hidegen az etetésig.

7. Melegítsük fel
az üveget 37 °C-ra

(testhõmérsékletre).

8. Cseppentsünk pár cseppet a csuk-
lónkra, annak ellenõrzésére, hogy ne 
legyen se túl forró, se túl hideg. 
Azután adjuk oda a gyereknek.

ÁRPATÁPSZER

Tegyünk egy fél csésze õröletlen 
árpát egy vékony vászondarabba.

Kötözzük be lazára.

Fõzzük lassan hat és fél órán át kb. 
két liter vízben.

Állítsuk össze a tápszert ebben az 
arányban:

4,5 l árpalé

3 dl homogénezett tej

1 dl kukoricaszirup

37 °C
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A HOLNAP
TÁRSADALMÁNAK
MEGTEREMTÉSE

A gyerekekkel foglalkozás lehet felemelõ élmény. Aki az e füzetben leírt
tudást és technikákat ügyesen, éleslátással, valamint türelemmel alkalmazza,
elnyeri jutalmát azáltal, hogy látja, amint a gyerekek együttmûködõvé fejlõd-
nek, és a társadalom egészséges tagjaivá válnak. A feladat néha lehetetlennek
és szívszaggatónak tûnhet, ám a végén az elért eredmények láttán az a páratlan
érzése lesz, hogy tett valami valóban érdemlegeset a jövõ nemzedékének elõre-
haladásáért. �
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GYAKORLATI FELADATOK
A következõ gyakorlatok segítenek önnek megérteni ezt a füzetet, és növelik
azt a képességét, hogy a gyerekekkel jobban bánjon.

1.Figyeljen meg valakit, aki egy gyerekkel foglalkozik. Figyelje meg, igyek-
szik-e az illetõ rábeszélni vagy ráerõltetni a gyereket arra, hogy saját
akarata ellenére megtegyen valamit. Ha igen, mik az eredmények és
hogyan kellett volna az ebben a füzetben leírt eszközeit alkalmaznia e
helyett? Ezután figyeljen meg másvalakit, aki egy gyerekkel foglalkozik,
és tegye ugyanazt, amit az elsõ példánál.

2.Írjon egy példát arra, hogyan tud egy gyerek hozzájárulást nyújtani
önnek. Részletezze a körülményeket, amelyekkel találkozhat, és azt,
hogy mit tenne azért, hogy lehetõvé tegye a gyerek közremûködését
ilyen körülmények között. Aztán végezze el ezt újra – találjon ki egy
másik példát arra, hogyan tudna egy gyerek önnek hozzájárulást nyúj-
tani, és hogy ön mit tenne ebben a helyzetben.

3.Alkalmazva e füzet anyagát vegye figyelembe egy gyerek hajlandóságát,
végeztessen el vele valamit, amire önnek szüksége van, vagy azt akarja,
hogy megtegye.

4.Az ebben a füzetben olvasott adatokat használva találjon és kezeljen
egy gyereket, aki megsérült, és nem jön rendbe magától. Feltétlenül
alkalmazza azt az adatot, hogy nem mond semmit, amikor a gyereket
sérülés érte. Hajtsa végre a lépéseket, és kezelje a gyereket, amíg az
unatkozni vagy nevetni nem kezd.

5.Kezeljen egy síró gyereket, amíg az abba nem hagyja a sírást. Alkalmazza
a „Mondd el” címû részben leírt adatokat, és vegye rá a gyereket, hogy a
történetét jelen idõben mondja el, ha nem teszi azt önként. Hajtsa végre
a lépéseket, és kezelje a síró gyereket, amíg az unatkozni vagy nevetni
nem kezd.

6.Írjon öt példát arra, hogy mit tehetne, vagy mit mondhatna egy szülõ,
amivel a gyerek figyelmét irányítaná, és állandó szóbeli korlátozások
nélkül biztonságban tartaná.

7.Javítsa egy gyerek emlékezetét azáltal, hogy ráveszi, beszéljen önnek
múltbeli kellemes pillanatokról. Használja „A gyerek zaklatottságának
és baleseteinek kezelése” címû részben található technikát az eredmény
eléréséhez.
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26,6%
4 évesen

15,1%
6 évesen

A MÛVELTSÉG ELÕSEGÍTÉSE

A szülõk továbbad-
ják gyerekeiknek

a Szcientológia
alkalmazásának

elõnyeit, amint ezen
az ábrán látható,

mely megmutatja,
hogy a nagy

többségük jóval
hamarabb megtanul

olvasni, mint a
normál hat éves

gyerekek.

12,6%
egyéb 24,9%

5 évesen

20,1%
3 évesen

HÁNY ÉVESEN KEZDETT EL AZ ÖN GYEREKE OLVASNI?
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AZ ALKALMAZÁS EREDMÉNYEI

Nem könnyû helyesen nevelni a gyere-
keket a mai elfoglalt és túlhajszolt
társadalomban. A munkahelyi és a
pénzügyi elvárások, a magas válási
arány, a drogok jelenléte az iskoláinkban,
a kudarcot valló nevelési rendszer mind-
mind hozzájárulnak a bizonytalan családi
környezethez. Ez nem könnyû a szülõk,
illetve a gyerekeik számára.

Mégis létezik technológia arra, hogy
hogyan neveljünk boldog gyerekeket.
És ezt szülõk és más személyek ezrei
használták már, hogy életeket változtas-
sanak meg.

Minden Szcientológia alapelv, ami a
felnõttekre vonatkozik, vonatkozik a
gyerekekre is, sõt számos mû létezik,
ami kifejezetten azokról a férfiakról és
nõkrõl szól, akik még nem „érték el a
teljes fejlettséget”. E bölcsességet használva
a gyerekek felnevelése örömteli és
értékes tapasztalat lehet.

Az alábbi példák bemutatják, hogy
az ember valóban felnevelhet olyan
gyerekeket, akik képesek a túlélésre és
arra, hogy boldogok legyenek ebben a
néha zûrzavaros világban.

Egy nõ összeházasodott egy férfival,
akinek három gyereke volt. A nõvére
látta, hogy a húga rosszul bánik ezekkel
a gyerekekkel, majdnem ugyanúgy, ahogy
vele is rosszul bántak gyerekként.

„Épp mostanában olvastam L. Ron
Hubbard néhány, az elme mûködésérõl szóló
felfedezését arról, hogy a gyerekekkel való
rossz bánásmód hogyan jár egyik nemzedékrõl
a másikra. Így ezekkel az alapadatokkal
felfegyverkezve leültettem a testvéremet, és
átgondoltuk vele, hogy mennyire semmibe
vették, és mennyire rosszul bántak vele
gyerekként. Ezzel egyetértett. Azt is
felismertettem vele, hogy nagyon jó
képességû volt, és természetétõl fogva helyes
dolgokat akart tenni, még ha kicsi is volt.
Megkérdeztem, hogyan reagált volna, ha
valaki kommunikált volna vele, amikor
kisgyerek volt; azt is megnézettem vele,
hogyan tudná ezt megtenni a mostohagy-
erekeivel, és nagyon felderült. Ezt követõen
a húgom, aki korábban nem szerette és
nem akarta a gyerekeket, gyökeresen
megváltozott. Elkezdte gyönyörûségét lelni
a gyerekekben, és azt is elhatározta, hogy
saját gyereke lesz. Azóta megengedi a
gyerekeinek, hogy kommunikáljanak vele,
és hogy olyan személyiségek maradjanak,
amilyenek eredetileg voltak. Most szeret
anya lenni, és azt hiszem, ez sokkal
boldogabbá teszi az életét, nem is szólva a
gyerekei életérõl.”



L. Ron Hubbard kisgyerekek kezelésére
vonatkozó adatait alkalmazva egy dajka
figyelemre méltó változást hozott egy
kisfiú életébe:

„A fiú szeretett az iskolában lenni, de
útközben hazafelé mindennap verekedett
a testvéreivel az autóban, ordítozva és
veszekedve, hogy hol üljön és így tovább.
Ez folytatódott a vacsoraasztalnál, ahol
valóban kellemetlen volt a jelenléte, és
kiborította a család többi tagját. A szülei
nem tudták, mit tegyenek, hogy kezeljék,
azonkívül, hogy a szobájába küldték. Ez
csak azt eredményezte, hogy a szobájából
jött a kiabálás, amíg ki nem fáradt. Azt az
adatot alkalmaztam, hogy ilyen körülmények
között van egy bizonyos dolog, ami rossz,
és kutatni kell ahhoz, hogy megtaláljuk.
Rájöttem, hogy amióta az iskolát elkezdte,
délutánonként nem szundikál, és a nap
végére kimerül. Így a lefekvés idejét elõbbre
hoztam, és napokon belül õ volt a legbájo-
sabb és legszeretetreméltóbb ötéves kisfiú, aki
buzgón mesélt arról, mit csinált az iskolában,
és mosolyogva mondta a vacsoraasztalnál,
hogy: »Kérlek, add ide a sót!« A szülei
számára ez csoda volt. Jó benyomást keltettem,
de valójában ez csak L. Ron Hubbard
technológiájának alkalmazása volt.”

Egy anya, aki Aucklandban, Új-Zélan-
don élt, eléggé kétségbeesett volt elsõ
kisgyereke miatt, lévén, hogy éjjel-nappal
2-3 óránként sírni kezdett. A háziorvos
azt mondta, a gyerek egészséges és nem
tudott magyarázatot adni a sírásra.

„Egyik nap bent voltam a helyi
Szcientológia egyházban, és elõvettem L. Ron
Hubbard egy cikkét arról, hogyan tegyük
egészségessé a gyerekeket. Az egyik javaslata
az volt, hogy tápláljuk a gyereket árpa-
fõzettel, ami meg volt adva a cikkben. Úgy
mentem haza, hogy elhatároztam, kipróbálom.
Az eredmények nagyon megérték. Két napon
belül a fiam az étkezések közötti idõben

elkezdett aludni. A hét végére elkezdte
átaludni az éjszakai étkezési idõt. Olyan
hálás voltam a külön pihenésért! Késõbb
felfedeztem, hogy jön a foga: kibújt valamennyi
anélkül, hogy sírt volna. A kiütéses popsi és
a gyomorrontás ismeretlen lett a házunkban
õ pedig olyan erõssé fejlõdött, hogy hét
hónapos korában elkezdett járni. Õszintén
mondhatom, az árpafõzet nemcsak a fiunkra
volt nyugtató hatással, hanem az egész
családra, mivel a másik két gyerekünknél
is ugyanígy folytattam a táplálást.”

L. Ron Hubbard gyereknevelésrõl
szóló írásainak tanulmányozása után
egy apa Los Angelesben elhatározta,
hogy felhasználja ezeket az adatokat a
fia felnevelésében. Ezt mondta:

„Úgy éreztem, tartozom annyival a
gyerekemnek, hogy olyan szülõ legyek, aki
nem adja tovább a »családi hagyományokat«:
a gyereknevelés rossz szokásait. Tudtam,
hacsak nem teszek valamit, belekeveredek
abba a megszokott sablonba, hogy olyan
szülõ leszek, akinek nincs elegendõ
megértése. Így tanulmányoztam L. Ron
Hubbard adatait azzal a céllal, hogy a fiam-
nak megfelelõ nevelést adjak. A különbség,
amit adott, nem csak számomra észrevehetõ,
hanem a többi szülõ számára is; ez pedig
az, hogy az én fiamnak valódi érdekeltsége
van abban, hogy a tulajdontárgyait rendben
tartsa, és gondjukat viselje, valamint hogy
gyakran tesz megjegyzéseket más személyekre
(felnõttekre is), akik nem így cselekszenek.
A feleségem és én sohasem követeltük meg,
hogy törõdjön ezekkel a dolgokkal. A siker
titka az adatok alkalmazásában rejlik, és
valójában arról van szó, hogy mi az, amit
ön nem ért, nem pedig arról, hogy a gyereke
mit nem ért. Ön hanyagul teljesítené a
kötelességét mint szülõ, ha nem olvasná, és
nem használná ezt a technológiát.”
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SZÓJEGYZÉK

aberráció: eltérés a racionális gondolkodástól
vagy viselkedéstõl. Alapvetõen annyit jelent,
hogy valaki téved, hibákat követ el, vagy még
pontosabban, olyan rögeszmékkel rendelkezik,
amelyek nem igazak. A szó tudományos
értelemben is használatos. Az egyenes vonaltól
való eltérést jelenti. Ha az egyenes út A-tól
B-ig vezet, akkor az aberrált útvonal A-tól
egy újabb pontig, majd ettõl egy újabb pontig,
majd ettõl egy újabb pontig, majd ettõl egy
újabb pontig, majd ettõl egy újabb pontig
vezet, amíg végül megérkezik B-be. Ebben a
tudományos értelemben az egyenesség hiányát
is jelenti, vagy a torz látásmódot, mint például
ha egy ember egy lovat lát, de azt gondolja,
hogy elefántot lát. Az aberrált viselkedés
helytelen viselkedés, vagy olyan viselkedés,
amelyet nem támaszt alá az értelem. Az
aberráció szemben áll az épelméjûséggel,
ami ennek ellentéte. A latin aberrare: „eltéve-
lyedni” szóból származik – latin  ab: „el”, errare:

assziszt: olyan eljárás, amellyel egy jelen idejû
kellemetlenséget enyhíthetünk, és segíthetünk
a személynek hamarabb felépülni egy
balesetbõl, betegségbõl vagy zaklatottságból.

Dianetika: a görög dia szóból származik, amely
azt jelenti: „át”, és a nous
jelent. A Dianetika egy módszertan, amelyet
L. Ron Hubbard fejlesztett ki, s amely segít
enyhíteni az olyan kellemetlenségeket, mint a
nemkívánatos érzetek és érzelmek, irracionális
félelmek és pszichoszomatikus betegségek.
A legpontosabban úgy írhatjuk le, mint amit
az elmén keresztül a lélek tesz a testtel.

havingness: birtoklás, valamivel való rendel-
kezés érzése. Úgy is leírható, mint az értenyúlás

képességének fogalma, illetve hogy az értenyúlás
nincs meggátolva.

múlttá lesz oly gyorsan, ahogy a megfigyelés
történik. Ezt a kifejezést tágabb értelemben a
most létezõ környezetre alkalmazzuk.

kommunikáció: gondolatok kölcsönös cseréje
téren keresztül két személy között.

konfrontálás: meghátrálás vagy kitérés nélkül
szembenézni. A konfrontálás képessége tulaj-
donképpen az a képesség, hogy kényelmesen
ott vagyunk és észlelünk.

öndetermináltság: olyan állapot, ahol az egyént
saját választásának megfelelõen kontrollálja –
vagy sem – a környezete. Ebben az állapotban
magabiztos más emberek és a fizikai univerzum
kontrollálásával kapcsolatban.

realitás: ami létezõnek mutatkozik. A realitás
alapvetõen megegyezés kérdése; emberek által
elért egyetértés foka. Amiben megegyezünk,
hogy reális, az reális.

restimuláció: egy múltbeli kellemetlen tapasz-
talat emlékének újbóli mûködésbe lépése, mely
olyan hasonló körülményeknek köszönhetõ
a jelenben, melyek megközelítik a múlt
körülményeit.

Szcientológia: alkalmazott vallásos filozófia,
amelyet L. Ron Hubbard fejlesztett ki. A
Szcientológia a szellem önmagával, univerzu-
mokkal és más életformákkal való viszonyának
tanulmányozása és kezelése. A Szcientológia
név a latin scio
logos szóból származik, amelynek jelentése
„a szó vagy külsõ forma, amely által a belsõ
gondolat kifejezõdik és ismertté válik”. Így a
Szcientológia a tudásról való tudást jelenti.

jelen idõ: az idõ, amely most van, s amiõ

„tévelyedni”. 

zból, amely „lelket”

, azaz „tud” szóból és a görög
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Ron Hubbard 1911. március 13-án
született a nebraskai Tildenben. Felfede
zésének útja és embertársai iránti elkö
telezettsége korán  kezdõdött. 19  éves 
korára már  több mint  négy százezer
kilométert utazott Jáva, Japán, India és
a Fülöp-szigetek kultúráját vizsgálva.

1929-ben az Egyesült Államokba
hazatérve Ron újrakezdte a korábbi kuta-
tásait, és a következõ  évben beiratkozott
a George Washington Egyetemre. Ott a
matematika, mérnöki tudományok, vala-
mint az atomfizika, akkor új tudománya
területén folytatta hivatalos tanulmá-
nyait. Ezek mindegyike létfontosságú,
életbevágó eszközt nyújtott állandó kuta-
tásaihoz. Hogy kutatásainak ezzel anyagi
fedezetet biztosítson, Ron irodalmi pá-
lyafutásba kezdett az 1930-as évek ele-
jén, és hamarosan az egyik legszélesebb
körben olvasott, népszerû regényíróvá vált.
Fõ  célját azonban soha nem tévesztette
szem elõl, és folytatta fõ kutatási vonalát
kiterjedt utazások és expedíciók révén.

A II. világháború kitörésekor alhad -na
gyi rangban belépett az Egyesült Államok
Haditengerészetébe, és tengeralattjáró-
romboló hadihajók parancsnokaként szol-
gált. Harc közben elszenvedett sebesüléstõl
részben vakon és bénán 1945-ben vég -le
gesen rokkanttá nyilvánították. Az elmére
vonatkozó elméleteinek felhasználásával
azonban nemcsak bajtársain volt képes
segíteni, hanem saját egészségét is vissza-
nyerte. 

További öt év intenzív kutatás után
Ron felfedezései a Dianetika: A szellemi
egészség modern tudománya címû könyv-
ben tárultak a világ elé. A Dianetika, az
elme elsõ  népszerû kézikönyve, amely
kifejezetten az utca embere számára író-
dott, az emberiség reményeinek új kor-
szakát nyitotta meg, és életének egy új
korszakát a szerzõ  számára, aki azonban
nem hagyott fel a kutatással; és miután
1951 végéig áttörést áttörés után foglalt
rendszerbe, megszületett a Szcientológia
alkalmazott vallásos filozófiája.

Mivel a Szcientológia az élet egészére
ad magyarázatot, az emberi létnek nincs
olyan vonatkozása, amivel L. Ron Hubbard
elkövetkezõ  mûvei ne foglalkoztak volna.
Hol az Egyesült Államokban, hol Angli-
ában élve folytatta a kutatásait, amelyek
megoldásokat kínáltak olyan társadalmi
problémákra, mint a hanyatló oktatási
standardok és a burjánzó drogfogyasztás.

Mindent egybevéve, L. Ron Hubbard
Dianetika és Szcientológia munkái negy-
venmillió szót tesznek ki rögzített elõ-
adások, könyvek és írásmûvek formájában.
Ezek együttesen alkotják egy 1986. január
24-én véget ért életút örökségét. L. Ron
Hubbard távozása azonban semmiképpen
sem jelentette valaminek a végét, hiszen
forgalomban lévõ  könyveinek százmil-
lióival és a jobbító technológiát nap mint
nap alkalmazó emberek millióival valóban
azt mondhatjuk, hogy a világnak még ma
sincs nála jobb barátja. �

L.
-
-
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