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I. BEVEZETÉS 

Kerestem egy fogódzót, amely egységes, teljes. 

Erre Weöres Sándor verseskötetében találtam rá, melynek minden egyes hangja, 

gondolata – a pszichológia szemszögéből is – a lélek harmóniáját zengi. 

Mindazok, akik eltalálnak ehhez a forráshoz, amely soha nem keletkezett és soha 

nem múlik el, megtalálják „az ős tudás”-t, melynek virágait – ha felismerik – 

mindenki birtokba veheti és gyönyörű csokorba szedheti. 

 „Az egyetlen igazi tanulás: a lényünkben szunnyadó tudásnak tevékennyé 

ébresztése. 

 Az emberalkatban rejlő ős tudás lényegileg mindenkiben azonos, érvénye 

teljes. Az ős tudás az egyetlen alkalmas alap; ami rajta alapszik, ronthatatlan, ami 

elgondoláson alapszik, szétmálló. 

 Az ős tudás végtelenül egyszerű, olyannyira, hogy szavakba nem is 

foglalható. Megegyezik vele minden, ami szükséges, nyugodt, szilárd; ellentétben 

van vele minden, ami csábító, izgága, hemzsegő. 

 Tíz hadsereg, száz pénzesláda, ezer okirat védettje elpusztul; amit az ős 

tudás birtokosai minden segítség nélkül létrehoznak, megmarad. 

 Aki a lényében rejlő  ős tudást önmaga számára meghódította, mindent 

elért, ami emberileg elérhető; az élet és halál csak felületesen sebezheti, 

lényegében sérthetetlen és teljes.”  1

1. A téma időszerűsége 

 A modern élet tempója felgyorsult és olyan ismeretlen helyzetekkel 

szembesülünk nap mint nap, melyek gyors döntést és állandó alkalmazkodást 

követelnek. Ha a test nem képes követni ezeket a változásokat, elkezdődik a stressz 

 Weöres Sándor: A teljesség felé 9. oldal (Tericum Kiadó Bp. 2000.)1
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felhalmozódása. Minél gyakrabban találkozunk új körülményekkel, melyeknek nem 

tudunk megfelelni, annál több félelem, szorongás halmozódik fel bennünk. A ránk 

nehezedő súlyos megpróbáltatásokat, illetve ennek hatásait a mindennapi megszokott 

alvással nem tudjuk megszüntetni, s így egyre feszültebbek, ingerlékenyebbek 

leszünk. 

 Napjainkban a legnagyobb „gyilkosok” a stressz-betegségek, és sajnos a 

depresszió már egyre több gyermek életében jelenik meg. A gyógyszerek, pedig csak 

átmeneti javulást hozhatnak, mert „csak” tüneti kezeléssel az igazi okot nem lehet 

megszüntetni. 

 Orvosok többsége vallja egyre inkább, hogy a betegségek legnagyobb 

százaléka pszichoszomatikus eredetű. Okozhat a stressz gyomorfekélyt, magas 

vérnyomást, sőt egyre több jel mutat arra, hogy a rák számos formája kapcsolódik 

szorosan az emberek érzelmi állapotához. 

 Aggasztó jelenség napjainkban az önpusztítás, az önmérgezés különféle 

fajtáinak elszaporodása, és az az egészségtelen életmód, mely átöröklődik 

nemzedékről nemzedékre. 

 Ennek egyik oka az, hogy szinte hagyomány a „felnőtté avatás” azon 

formája, hogy a szülő egy-egy családi ünnepségen itallal és cigarettával kínálja meg a 

felcseperedett csemetéjét. 

 A másik ok pedig az, hogy az emberek nem rendelkeznek lelki 

konfliktusaikat megoldó képességekkel, módszerekkel. 

Így tehát fogalmuk sincs, hogyan is kellene megszabadulni egy-egy lelki 

feszültségtől. Ezért, ennek hiányában kénytelenek a narkózist választani: rágyújtani 

egy szál cigarettára, vagy/és felhajtani egy-egy pohárka italt, sőt egyre többen 

próbálják ki az erősebb drogokat is. 

 Valami kényes helyzet, vagy kínos kapcsolat, esetleg probléma két ember 

között, és máris rágyújtanak még a filmekben is, melyeknek igencsak szuggesztív 

hatásuk van. 
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 Mára a TV, a videó és a számítástechnika egyre több otthonban van jelen, és 

az emberek többségének ez jelenti a pihenést és kikapcsolódást. 

 Felgyorsult, teljesítmény-orientált, elanyagiasodott világunkban az 

embereknek nincs ideje önmagukra, egymásra és arra, hogy a dolgok mélyére 

ássanak. 

Ahhoz pedig, hogy az ember valóban kreatívvá váljon, személyiségét teljes 

mértékben kifejlessze, – az önmegvalósítás művészetét elérje –, igazi önismeretre, 

megfelelő, egészséges önértékelésre, és a belső erőforrások egyszerű, játékos, 

természetes felhasználására lenne szüksége. 
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 A kreativitás forrása, azaz a „mag”, azok az ősképek melyeket nem az 

egyéni életünk során szerzünk meg, hanem velünk született információ, – úgy tűnik 

minden kultúrában, minden emberben és minden korban jelen van. 

Ennek a „mag”-nak a megléte azonban nem elegendő. Ezt a kincset érlelni, 

melengetni, ápolni és segíteni kell abban, hogy valamennyi értékét, egyediségét a 

legnagyobb harmóniában és természetességben felszínre hozza és kibontakoztassa. 

 A pedagógusok szerepe kulcsfontosságú a nevelésben. Értékteremtő, 

értékmegőrző, átadó, a gyermek illetve fiatal cselekvését, magatartását alakító, 

formáló tevékenységük kiemelten fontos, társadalmi jelentőségű feladat. 

 Sajnos a mai oktatásban az intellektuális képzés áll az első helyen. Míg a 

fiatalok komplett tevékenységrendszerének sokoldalú kibontakoztatása (mint pl.: 

nagyobb kreativitás, érzelmi intelligencia, önértékelés, önismeret stb.), – amely az 

egész személyiségük formálásában játszik jelentős szerepet – háttérbe szorul. 

 A felnőtt ember cselekedeteit meghatározó, irányító magatartás, viselkedés 

és eszmerendszer kialakulása, hosszas folyamat. Több minőségi és mennyiségi 

változás, átalakulás eredményeképpen jön létre, melyben fontos szerepet kap a 

környezet. Azonban egyáltalán nem mellékes az egyén hozzáállása, aktivitása sem 

abból a szempontból, hogy a könyvek, tanulmányok, ismeretek beépülnek-e 

maradandóan a személyiségbe. 

 Dolgozatom alapkérdése egy olyan téma feldolgozása, amely az 

emberiséget mindig is foglalkoztatta: személyiségünk rejtett tartalékainak minél 

teljesebb kibontakoztatása. Megkísérlem ezt az érdekes feladatot több szempontból is 

megközelíteni. 

 A témával kapcsolatban szeretném felhasználni részben saját 

tapasztalataimat, tanulmányaimat, részben mások tapasztalatait, másrészt pedig olyan 

szakirodalmi ismereteket és tudományos kutatásokat is igyekszem bemutatni, 

amelyek talán még napjainkban sok ember számára ismeretlenek. 
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 Szeretnék bemutatni egy olyan technikát, amelynek gyakorlásával 

stresszeink feloldódnak és szükségtelenné válik a megszokott, önpusztító és 

egészségtelen életmód. 
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 A dolgozatom elkészítése során az a szempont vezérelt, hogy egy világos, 

érthető és átfogó képet adjak egy újfajta megközelítésben a személyiségfejlesztés 

óriási lehetőségeiről, a hagyományos módszerektől eltérő sajátosságokról, illetve 

ezek erkölcsi értékeiről. 

 Annál is inkább fontosnak tartom e téma újszerű átgondolását, mivel a 

fejlődés, a társadalmi globalizáció kibontakozásával új, kritikus szakaszához érkezett. 

Úgy a nevelési gyakorlat, mint a pedagógiai elmélet válságba került. Az iskolai 

oktatás a mai napig nem képes eredményesen kezelni a hasonló életkorú tanulók 

közötti jelentős különbségeket, amelyek a személy különböző érettségi, fejlettségi és 

motivációs eltéréseiből adódnak. 

 Egyre többen vesznek részt a felnőttképzésben. Felnövekvő generációk 

töltik idejük legnagyobb részét azzal, hogy teljesítsék a követelményrendszert az 

oktatásukkal, képzésükkel foglalkozó intézményekben. Ugyanakkor a tanulók nagy 

része alig képes profitálni valamit is az iskolában eltöltött időből. 

 Az oktatás és nevelés válságán csak úgy lehetséges úrrá lenni, ha annak 

hatékonysága és eredményessége – az elvárásoknak és szükségleteknek megfelelően 

– lényegesen javul. Ehhez azonban egy új szemléletmódnak kell érvényesülnie és az 

új tudományos ismeretek alaposabb megismerésével, pedagógiai célú integrálásával, 

újraértelmezhető a személyiség szerveződése, működése, fejlődése és a fejlesztési 

lehetőségek. 
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II. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Ismét a költőt, Weöres Sándort hívom segítségül, hiszen gyönyörű gondolatai 

önmagukért beszélnek. 

 „Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél te magad. 

 Nyűdd szét díszeid – a szépség legyél te magad. 

 Feledd el mulatságaid – a vígság legyél te magad. 

 Égesd el könyveid – a bölcsesség legyél te magad. 

 Pazarold el izmaid – az erő legyél te magad. 

 Oltsd ki lángjaid – a szerelem legyél te magad. 

 Űzd el szánalmaid – a jóság legyél te magad. 

 Dúld fel hiedelmeid – a hit legyél te magad. 

 Törd át gátjaid – a világ legyél te magad. 

 Vedd egybe életed-halálod – a teljesség legyél te magad.”  2

2. Az ősi kérdések új tudománya 

 „Nyisd ki óvatosan az ajtót, sétálj oda a bölcsőhöz, és pillants bele. Mit 

látsz? Sokan ilyenkor az ártatlanság képét látjuk, mások a védtelenségét, vagy 

csak egyszerűen egy tiszta lapot, amit az élet majd teleír. Jobban belegondolva 

azonban ráébredhetünk, hogy előttünk az Univerzum nagy csodáinak egy 

példánya szendereg, a leghatékonyabb ismert tanulógép. Nemsokára ezek a kecses 

ujjak és ez a pirinyó száj pontosabban és biztosabban fogják felfedezni maguk 

körül a világot, mint bármelyik marsjáró.”  3

 Weöres Sándor: A teljesség felé 10. oldal (Tericum Kiadó Bp. 2000.)2

 Alison Gopnik: Bölcsek a bölcsőben 15. oldal (Typotex Kiadó 2001.)3
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 A gyermekek tanulmányozása és fejlődésük figyelemmel kísérése nagyon 

izgalmas, felelősségteljes feladat és egyben kihívás. Mi emberek felnőtt korunkra 

felfoghatjuk a világ és benne az élet keletkezését, illetve valamilyen modellt alkotunk 

róluk, és ebben a világban megtanulunk önállóan létezni. Az ember mindenfajta 

tanulási képessége belénk van programozva, s a vágy életünk végéig működik, hogy 

megértsük az emberi természetet, az élet szellemi és biológiai fejlődését. 

 A filozófia egyik legrégibb és legmélyebb rejtélye: hogyan tudhatunk olyan 

sokat, mikor érzékszervi megismerésünk igencsak korlátozott. 

 Modern számítógépes világunkban, ha analógiát keresünk egy csecsemő 

agya és a számítógép között, megállapíthatjuk, hogy mindkettő látszólag értelmetlen 

információt vesz fel a külvilágból, majd átalakítja úgy, hogy az számára érthető 

legyen. 

 A fejlődéslélektan szakembereinek, ha majd sikerül kideríteniük, hogy 

miféle programmal is dolgozik a csecsemők agya, akkor tudományos pontossággal 

megtudhatjuk azt is, hogy milyen formában kódolódik bele és alakul át szinte 

észrevétlenül a külvilág valamennyi információja, már az intrauterin időszakban. 

2.1. A személyiség értelmezése a pszichológia szemszögéből 

 A személyiségpszichológia a lelki folyamatok egyéni sajátosságait vizsgálja. 

A személyiség összetevői pedig a különböző felfogások szerint, sokféleképpen 

közelíthetők meg. Vannak, akik a megtett életúttal azonosítják. Kretschmer szerint a 

biológiai tényezők játsszák a főszerepet. Mások rangsorolásában a társadalmi 

feltételek szerepe elsődleges. 

 Egyes kutatók azt tartják, hogy a személyiség nem más, mint „különböző 

vonások összessége”. Allport a környezethez való sajátos, egyéni alkalmazkodásban 

látja a személyiség lényegét. Tardy szerint pedig a személyiségben lévő ellentétek 

egysége a legfontosabb: a társadalom és egyén viszonya, az öröklött és a környezeti 

hatások, az objektív és szubjektív, az ösztönös és a magasabb rendű erők, valamint a 

valóság és a képzelet harmóniája. 
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 A különböző személyiségelméletek és személyiségmodellek a megközelítés 

változatosságát sorakoztatják fel. Allport a személyiség tulajdonságait centrális 

(központi) és másodlagos tulajdonságokra osztja. A centrális vonások közül kiválhat 

egy meghatározó jegy, amely abszolút dominanciára tesz szert, s amely uralkodó 

szerepénél fogva, rányomja bélyegét az egész személyiségre. 
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 Eysenck személyiségrendszerében a három legfontosabb személyiségjegy: 

az intelligencia, az extroverzió (a kifelé fordulás, nyitott lelki alkat) és a 

neurotikusság mutatója. Guilford személyiségmodelljében a rendszer élén az érzelmi 

egészség áll. A hierarchia második vonalában található a társadalmi aktivitás, az 

introverzió-extroverzió hajlandóság (pszichés befelé fordulás, illetve nyitottság). 

 Kovaljov felfogásában a temperamentum (természeti sajátosságok 

rendszere), az irányultság (az igények, az érdeklődés), a képességek (értelmi, érzelmi 

és akarati sajátosságok együttese) és a jellem (magatartási módok és viszonyok) 

alkotják a személyiség rendszerét. 

 A különböző szempontú megközelítések, a hosszabb lélekgyógyászati 

tapasztalatok, illetve a megfigyelések alapján jöttek létre a különböző 

személyiségtipológiák. 

2.2. Fogalmi meghatározások 

„Egyén” jelentése: mint az emberi nem egyik tagja, egyedi képviselője. 

„Egyéniség”: individuum, az egyik embert a másiktól megkülönböztető vonások. 

„Jellem”: (karakter) a kifejezésnek értékelő, minősítő jelentése van. 

„Személyiség”: ő maga, ahogy mások látják, ahogy viselkedik különböző 

helyzetekben, ami általános benne, és ami egyedi. Genetikai, biológiai és velünk 

született adottságok, lehetőségek, a szerzett változásokat is beleértve. 

Marx szerint: az ember lényege, a társadalmi viszonyok összessége. 

2.3. Minden ember más és más személyiség 

 Minden ember egyedi. Az öröklött és környezeti hatások jelentősen 

befolyásolják fejlődésünket. A személyiség meghatározásánál figyelembe kell 

vennünk az egyén emlékeit, azaz az egyén eddigi tapasztalatainak összességét, 

melyek a tudatos vagy tudattalan reakciók szintjén raktározódnak. Ezek az 

emléknyomok azonban módosulhatnak vagy akár torzulhatnak is a további élmények, 

események hatására. Minél gyakrabban emlékezünk egy-egy dologra, annál 

mélyebben rögzül. 
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 Vannak azonban felejtésre ítélt dolgok is. A freudista értelmezés szerint, 

talán az egyén lelki egyensúlyának fenntartása érdekében. Ugyanakkor olyan 

emléknyomok is felidéződhetnek, melyekről nem is tudtuk, hogy tudunk róluk. 

Ma már a tudományos vizsgálatok segítségével azt is tudjuk, hogy lényeges szerepük 

van a magatartásunk szabályozásában a hipotalamusz és a limbikus rendszer 

bizonyos területein lévő sejtek működési állapotának. 

 Vannak közismert „memóriafejlesztő” módszerek, melyek az emlékezést 

megkönnyítik. Kezdve az ókori görög és római szónokok titkaitól, a ma emberének 

egyszerű, változatos lehetőségéig. 

 Az emlékezet szakaszai: a kódolás, a tárolás és az előhívás. E három szakasz 

működése azonban attól függően változhat, hogy ezek tárolása a rövid vagy hosszú 

távú memóriához kötődik. A hippokampusz a hosszú távú memóriában játszik fontos 

szerepet, a rövid távú memóriát pedig a homloklebeny egyes részeinek minősége 

befolyásolja. 

 Az információ szűrést elsősorban az agy és az érzékszervek analizátor-

rendszerei végzik, nem pedig maga a rövid távú raktár. 

 A fejlődésünk során az agyban ki kellett, hogy alakuljon egy bizonyos 

szelekciós mechanizmus, mely az információkat osztályozni tudja: a lényegeseket 

elraktározza, a lényegtelent pedig elengedi. 

 Különböző körülmények között, a szűrésnek is differenciáltan kell 

működnie, hiszen mások a megfigyelései és emlékei egy falusi gyereknek és mások a 

környezeti hatások egy városi gyerek életében. 

3. A pszichés fejlődés meghatározó tényezői 

 Az egyén pszichikai fejlődését az intrauterin időszak nagymértékben 

behatárolja, de az igazi fejlődés a születéssel kezdődik. 

 A fejlődés filozófiai fogalma: olyan változásokat jelent, melyek során a 

változó jelenség új, minőségileg magasabb szintet ér el. A fejlődés magasabb 

minősége, az egész személyiségre vonatkozóan megállapítható. 
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 A pszichikus fejlettség általános mutatói: differenciáltság és integráltság. 

Az egymásba mosódó tulajdonságok fokozatosan differenciáltabbá válnak és 

magasabb egységekké szerveződnek. Mind mennyiségileg, mind minőségileg 

jelentkezik a többlet, a változás. Az emberi cselekvés egyre szervezettebbé és 

céltudatosabbá válik, az egész személyiség kiteljesedik. 

 A lelki fejlődés során az érzelmek kifinomodnak, sokrétűbbé válnak 

(szociális, intellektuális, morális, politikai, esztétikai, stb.). 

 A fejlődés egyes szakaszai törvényszerűek, nem lehet lépcsőket átugrani, 

legfeljebb lerövidíteni (pl.: nem folytathatom az építkezést az első emelet után a 

tizedik emelettel). Sokszor akarunk megértetni, megtanítani bizonyos dolgokat a 

gyerekekkel, amelyre még nem elég érettek, nincsenek meg az alapfeltételek, – ez 

visszaüthet. 

 A fejlődés egy folyamat, melyben az építkezés soha nem áll le. Nem 

tagolható, egymásra épül, lehet nagyon hullámzó, mély szakadékokkal. 

Tendenciájában bontakozik ki, a különböző életszakaszokban differenciáltabb lehet: 

♦ nem egyenes vonalú, 

♦ nem egyenletes, 

♦ megrekedhet, 

♦ lefelé zuhanhat, 

♦ majd újból felfelé ível. 

 A pszichikus fejlődés hajtóerői: az egyén belső ellentmondásai. Döntő az 

önfejlesztő tendencia, de fontos a külső környezet támogatása is. Az ember 

önszabályozó rendszere – a külső és belső feltételek változásai során – igyekszik 

mindig megőrizni a belső egyensúlyát. Az egyén aktivitása nélkül nem képzelhető el 

fejlődés. Bizonyos szituációkban külső segítséggel, a mély pontokon való átsegítés – 

pszichológiai tudás ismeretében – nagyon fontos. Döntő az önfejlesztő tendencia, de a 

külső környezet támogatása is szükséges, hogy biztosítsa a fejlődéshez szükséges 

megfelelő feltételeket. 
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3.1 Egyes életkorok speciális jellemzői, szülői „modell” hatások 

 Nemcsak a csecsemőknél, hanem már a méhen belüli fejlődés folyamatában 

is meghatározó szerepe van az anya magatartásának: az anya életmódja, étrendje, 

élvezeti cikkek, toxikus anyagok, fertőző betegségek, kiegyensúlyozott légkör, 

harmonikus család, az hogy kívánt terhességről van-e szó vagy sem, mind-mind 

befolyásolja a gyermek testi-lelki fejlődését. 

 A gyermek primér közege s egyben fő támasza a család. A tartós személyes 

kötődések élménye, a szeretett és tisztelt személyek a gyermek számára mintát 

jelentenek, tőlük szerzik ismereteik, tudásuk legjavát. A gyerekek a 

viselkedésformákat, értékítéletüket, életcéljaikat is a családban tanulják, és a minták 

alapján integrálják személyiségükbe. 

 Ezzel párhuzamosan a kultúrában szereplő személyek mintái (történelmi és 

mesehősök) is nélkülözhetetlenek az ismeretszerzéshez és viselkedéstanuláshoz. 

A szülők hiányát főleg a válást csaknem mindig megsínyli a gyermek. A szülők 

viszályában gyakran eszköz a gyerek, melynek káros hatásai később, a serdülőkorban 

jelentkeznek. 

 Manapság már a gyermekek életében is szinte állandósul az erős stressz. 

Arra kényszerülnek, hogy társaikkal azonosuljanak, de ugyanakkor versenyre is 

keljenek velük. A gyermekkorban és serdülőkorban átélt stressz keltő élmények 

többnyire halmozódnak, mivel nem tanulja meg a gyermek a konfliktus kezelést. 

Nincs kitől, hiszen a legtöbb szülő is sajnos képtelen erre. 

A hátrányos és veszélyeztetett környezetben élő gyermekek legjobban a személyes 

kötődések hiányától szenvednek, hiszen nagyrészük már átélte az egyik, vagy 

mindkét szülő elvesztését. 

3.1.1. A méhen kívüli fejlődés (extrauterin) 

 A harmonikus fejlődés feltétele, a kiegyensúlyozott anya-gyerek viszony. Ez 

ad biztonságot, ez a feltétele a későbbi társkapcsolatok dinamikájának is. 

 A személyes kötődés egyik fontos érzelmi jellemzője a bizalom. A bizalom 

légkörében védettnek, biztonságban lévőnek érezzük magunkat. Közérzetünk 
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kellemes, optimisták leszünk és így fejlődhetnek megfelelően a személy lelki 

tulajdonságai is: képessége, értékrendje, célrendszere. 

3.1.2. Csecsemőkor (0-1 év) 

 Az anya-gyerek korai kapcsolata, szeretete, „ősbizalom” a gyerek egész 

életére kihat. Ha ezt a kapcsolatot a csecsemőnek nélkülöznie kell, pótolhatatlan 

következményei lesznek egész életében. 

 A testi-lelki érintés, a személyiségközelség a gyermekek egyik legfontosabb 

szocializációs feltétele. Az ölelés, a simogatás, az etetés, az ölbe vétel és tisztába tétel 

mind-mind metakommunikációs üzenetet hordoz: bízhatsz bennem, nem kell félned, 

szeretlek, összetartozunk. 

 Ebben az időszakban alakul ki a gyermek testformája, megindul a 

mozgásfejlődés (nagymozgások), az érzékszervek fejlődése (kialakulnak a látás, 

hallás ingerei), a gőgicséléssel veszi kezdetét a beszéd elsajátítása. 

 A korai gyermekkorban történő tanulásban az azonosulásnak központi 

szerepe van. 

3.1.3. Kisgyermekkor (1-3 év) 

 A leglátványosabb időszak: kognitív, érzelmi és szociális fejlődés vonulata. 

Új testhelyzetekkel ismerkedik a gyerek, megtanul járni. Kézmozgása, 

eszközhasználata ügyesedik, megjelennek az értelmes viselkedés elemi formái, nő az 

önállóságra való igény (dackorszak). Megjelennek a stresszorok, a stresszt kiváltó 

ingerek. Az egyik legfontosabb szülői feladat: segíteni a gyermeket, hogy megtanulja 

a frusztrációk és konfliktusok eredményes kezelését. Nincsenek olyan hibák, 

amelyeket felismerve ne lehetne kompenzálni. Krízishelyzet akkor áll be, ha a 

környezet nem figyel oda, és nem érézkeli a problémát. A szülők viszonyulása, a 

nevelés rugója segíteni a gyermeket, megadni a biztonságot. 

 A stressz megnyilvánulási formái már 2-3 éves korban megjelennek: 

♦ hisztizés – amit a feszültség vált ki és kifejeződik a függetlenség 

igénye, 

♦ sírás – akárcsak a hiszti, egy lehetőség az érzések kifejezésére, 
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♦ duzzogás – a figyelem felkeltésének egyik módja. 

3.1.4. Óvodáskor (3-7 év) 

 Egy új életszakasz: fő tevékenységi forma a játék, a személyiségfejlesztés 

eszköze. Meghatározó az utánzás, a magas fokú mozgásigény, megjelenik az „én” 

tudat. Tágul a környezet, fokozódik a kíváncsiság, megjelennek a társas kapcsolatok 

– a kortárscsoport –, mint új lehetőségek. Finomodik az érzékelés, fejlődik a 

látásélesség, a belső hallás (ének, zenei képesség), a figyelem, az emlékezet, a 

képzelet és gondolkodás. 

 Mint stressz megnyilvánulási forma előfordulhat a feleselés – hiszen a 

gyerekek úgy kezelik a felnőtteket, ahogyan a felnőttek kezelik őket. 

3.1.5. Kisiskoláskor (7-11 év) 

 Megváltozik az élettér, az életrend, a fő tevékenység; a játékot felváltja a 

tanulás. Változik a környezethez való viszony, kialakul a kötelesség- és 

felelősségtudat, az önfegyelem. Az alkattal együtt a központi idegrendszer is változik, 

a finommozgások koordináltabbá válnak. Az egészséges érzelmi állapot jellemzője: a 

vidámság a sikerélmény, szociális kapcsolataiban is kiegyensúlyozottságot, 

motivációt ad. 

 A gyermekkor legkiegyensúlyozottabb időszaka: a 9-10 éves kor, ha a 

megfelelő korokat aszerint kezeljük, ahogyan azt a megfelelő korosztály megéli. 

Fontos: hogy a gyerek mindig gyerek maradjon! 

 Jelentkezhet a visszahúzódás, ha úgy érzik, hogy nem képesek megállni a 

helyüket a felnőttek világában. 

3.1.6. Serdülőkor (11-16, 17 év) 

(Prepubertás: 11-13, 14; Pubertás: 13, 14-16, 17) 

 A kamaszkor a konfliktusok időszaka, másképpen jelentkezik a lányoknál és 

a fiúknál. Az érést gyorsíthatják, vagy lassíthatják a társadalmi, gazdasági, éghajlati és 

egyéb tényezők. 
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 Biológiai és pszichológiai változások: megindul a nemi érés, a testi 

aránytalanságok hatására, a vegetatív idegrendszer labilitása végig kíséri a teljes 

serdülőkort. 

 Az „ÉN”, a személyiség belső szabályozó központja, ebben a kritikus 

helyzetben nem tud felnőni, alkalmazkodni a fokozódó biológiai és szociális 

terhelésekhez. Az értelmi fejlődés és a személyiség alakulása nem választható el az 

érzelmektől. 

 A csoporthatás, társas kapcsolatok meghatározó szerepet játszanak a serdülő 

fejlődésében. 

 Sajátosságai: 

♦ keresi a helyét a világban (összehasonlítja magát másokkal), 

♦ ingerlékeny, 

♦ érzelmei labilisak, szélsőségesek, 

♦ teli van gátlásokkal, konfliktusokkal, 

♦ kiegyensúlyozatlan, lázadó, 

♦ megjelenhet a drogfogyasztás problémája, 

♦ párkapcsolatok és szociális kapcsolatok kialakulásának időszaka. 

 A fokozott iskolai követelmények, szülői elvárások, esetleges kudarcok – az 

amúgy is kritikus időszakban – még inkább szükségessé teszik, hogy megtanulják 

kezelni a stresszhelyzeteket. 

 A stressz megnyilvánulhat a szeretet vagy elfogadás hiánya miatt kisebb-

nagyobb lopások formájában. A kötekedés igen egészségtelen formája a 

stresszkezelésnek, hiszen saját rettegését vetíti ki az egyén a másik személyre. 

A hibáztatás megjelenése szintén szorongásra, félelemre utal. 

 Kedvezőtlen szocializációs feltételek – szorongást keltő felnőttek –, tovább 

nehezítik a serdülő helyzetét. 

 Megjelenhetnek a hazugság különböző formái: 
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♦ torzítás – amit a felnőtt hallani szeretne, 

♦ túlzások – felnagyítják a dolgokat, 

♦ történetek kitalálása – félnek megmondani az igazat. 

 A környezet felelőssége: bátorítani, segíteni, megerősíteni, átsegíteni, hogy 

megtanulja a magasabb szintű felnőtt kommunikációs rendszert. 

A serdülőkor feladata: az identitás megtalálása. 

3.1.7. Ifjúkor (16-26 év) 

(Korai ifjúkor 16-20) 

 A felnőtté válás fontos időszaka. Az arc, a test szép, harmonikus, a mozgás 

koordinált lesz. Gyakorlatiasabban közelítik meg az életet, mint a serdülők. 

Felfedezik társaik és a felnőttek valódi értékeit, az én érzése kiterjed. 

Jellemző a sokoldalú, speciális érdeklődés, pályaválasztás és társadalomba való 

beilleszkedés. A főiskolai, egyetemi továbbtanulás kb. 3-6 évvel késlelteti a 

társadalmi érettséget, de pozitívan fejleszti az egész személyiséget. 

 A fiatal felnőttkor fő feladata: az interperszonális intimitás és kölcsönösség 

elsajátítása. 

3.1.8. Felnőttkor (26-60, 65 év) 

 Ez a leghosszabb szakasz az ember életében. A felnőtt személyiségében a 

testi, szellemi és erkölcsi tulajdonságok egységes, dinamikus rendszert alkotnak. A 

személyiségre jellemző a változtatható és változó magatartás és tulajdonságrendszer. 

Ezek fejlesztése teszi lehetővé a személyiség kifejlesztését. 

 Jellemzői: 

♦ aktív szerepvállalás, érett személyiség (munka, család, 

gyermekvállalás, politika), 

♦ meghitt, bensőséges, felelősségteljes érzelmi viszony, 

♦ önismeret, önelfogadás, egységesítő életfilozófia. 

 A felnőtt „én-integritás” hiánya vagy elvesztése a halálfélelemben 

manifesztálódhat. 
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3.1.9. Időskor (változó) 

 Az élet késői szakasza, amelyet csökkent testi képességek és csökkent 

szociális felelősség jellemez. 

 Ha a kultúrának központi szerepet szánunk a fejlődésben, akkor a fejlődési 

változásokat, a szocializációt egy életen át tartó folyamatnak kell tekinteni. Ebben a 

folyamatban a felnőttek és az idősek fontos szerepet játszanak: ők felelősek a 

biológiai reprodukciót kísérő, kulturális reprodukció biztosításáért, az egymást követő 

nemzedékekben. 

 Baltes szerint, egyes emberek felnőttkoruk folyamán egy olyan minőségileg 

újfajta gondolkodást fejlesztenek ki, amit a bölcsesség jellemez. A bölcsesség területe 

pedig, a mindennapi élet. 

 Egy másik életpálya kutató szerint a bölcsesség eléréséhez az embereknek a 

személyiség két különálló vonatkozását: a gondolkodást és az érzelmeket kell 

integrálniuk. 

4. „Én” és a társadalom, „én” és a közösség 

 A közösség nevelő hatásának lényege, hogy ad egy lehetőséget az erkölcsi-

társadalmi formák gyakorlására, a gyermekek elveket és szabályokat sajátítanak el, és 

megköveteli a közösségfejlesztő magatartásformák gyakorlását. 

 Végig kísérve az egyes életkorok fejlődési szakaszait, egyértelműen látszik, 

hogy a különböző életszakaszoknak sajátos fejlődési folyamata és feladata van. Ha ez 

nem történik meg a megfelelő időben, akkor csak nagyon nehezen hozható helyre a 

hiányosság. 

 Énünk számára fontos az olyan meghitt légkör, amelyben örömünket, 

bánatunkat, konfliktusainkat szeretteinkkel megoszthatjuk. 

 Az egészséges személyiség fejlődéséhez elengedhetetlen a harmonikus 

család, amely szeretetet, megértést, gyengédséget, támogatást, anyagi biztonságot 

nyújt, és feloldja a konfliktusokat. A kölcsönös kötődés, vonzódás, egymásra utaltság, 

állandó kommunikáció és kölcsönös empátia teszi lehetővé a meghittség és 
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elkötelezettség élményét. Az, hogy valakiből milyen közösségi ember lesz, az 

elsősorban a családban dől el, ahol megtanulhat szeretetet adni és kapni. 

 A családi minták, modellek, ünnepek, szokások beépülnek a személyiségbe, 

és ezeket visszük magunkkal a felnőttkorba. A családban tanuljuk meg a társadalmi 

együttélés alapvető szabályait, a lehetséges és elvárt viselkedésmódokat, egyáltalán 

azt, hogy hogyan kell emberi módon élni és viselkedni. 

 A kultúra értékeit is a családi minta teheti hitelessé, vonzóvá és elérhető 

valósággá. A küzdőképesség fontosságát is (anyagiakért, szellemi és szociális 

értékekért) a szülők, nevelőszülők, nagyszülők életmódja hitelesíti. 

 Napjainkban a család tradicionális formájának válsága figyelhető meg, 

melynek hatásai egyre inkább megmutatkoznak a gyermekek diszharmonikus 

személyiségében, viselkedésében is. 

 Egyre nagyobb problémát jelent a kommunikációs és szociális készségek 

hiánya. Míg korábban az információ átadása személyes volt, addig ma a gyermekek a 

személytelen információ sztrádáján mozognak, mely számukra feldolgozhatatlan. 

 Az interaktív média, a videofilmek, az Internet használatával az 

információátadás felgyorsult, melyre az idősebb generáció már szinte alig képes. A 

legtöbb családban háttér-televíziózás folyik. A TV állandó jelenléte a családban olyan 

konfliktusokkal szembesít, melynek feldolgozására nem jut idő. Az elfoglalt szülő 

gyakran a meseolvasás személyes varázsa helyett is a személytelen TV mesét ajánlja 

gyermekének és a közben felmerülő kérdések megbeszélése időről időre elmarad. 

 Nincsenek meg a szűrők a gyermekben, hatalmas mennyiségű agresszióval 

szembesül nap mint nap, mellyel nem tud mit kezdeni. 

 Ma már a 8-9 éves gyereknek is mobiltelefonja van. Tőmondatok, 

rövidítések, tömör írások, agresszív kifejezések jellemzik verbális közléseinket, hisz 

minden az SMS színvonalára esik vissza. Egyre inkább elveszítjük a retorika 

tudományát és kultúráját. Ennek alapján egy olyan társadalmi közbeszéd alakul ki, 

amely ítéleteket, kijelentéseket tesz – minimális kooperációval és megvitatással bír. 
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Mindez előbb-utóbb oda vezethet, hogy megszűnik a társadalmi párbeszéd és rövid, 

instrukciószerű közlések hangzanak majd el életeket befolyásoló mondatok, 

választási lehetőségek nélkül. 

 Nincs rákényszerítve a gyermek, hogy saját kreativitását felszínre hozza. Ha 

így haladunk, eltűnik a minőségi kommunikáció. 

 A családnak óriási szerepe van a benne élők problémáinak megoldásában. A 

család az a szociális tér, közösség, amelyben elvileg kevesebb alkalmazkodási 

erőfeszítésre lenne szükségünk, hiszen valahol el kell engedni magunkat. 

 Napjainkban azonban a családi nevelésben is a teljesítményre való 

orientáltság vált uralkodóvá és gyengültek a családon belüli érzelmi kötődések. A 

családi kapcsolatokat az egyéni szabadság minél erősebb megőrzése és az egymástól 

való függetlenség jellemzi. 

 Veszélybe kerülhet a hagyományos közösségi értékek védelme, a 

mindennapi együttélést biztosító értékek, normák. Szükség lenne arra, hogy 

felerősítsük a felelősségteljesebb cselekvést az öntudat és autonómia értékeit, és 

nagyobb mértékben lenne szükség az önismeret és emberismeret készségeinek 

fejlesztésére. 

 Az általános probléma sürgős megoldásért kiált. 

 Az értékszempontú nevelési modell megalkotása és a nevelési gyakorlatba 

történő beillesztése elkerülhetetlennek látszik. Ezt a társadalom jelenlegi állapota és a 

pedagógiaelméleti megfontolások egyaránt indokolják. 

 A nevelési célok harmonikus rendszerének kialakításakor azt kell 

mérlegelni, hogy mi az, ami a személyiségfejlődés szempontjából értékes lehet. 

 A család rejtett vagy nyílt zavarai hibás irányú személyiségfejlődéseket 

indíthatnak el, melyek csak később jelentkeznek. A felnövő gyermek lelki 

egészségének döntő tényezője az egészséges család. Ki ad a szülők és nevelők kezébe 

egy olyan módszert, amely segítséget nyújtana a gyermek kiegyensúlyozott testi-lelki 

fejlődéséhez? A szülők azért hajtanak, dolgoznak, hogy megteremtsék a gyermek 
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számára az anyagi biztonságot. Ugyanakkor nem marad idejük egymásra, és arra, 

hogy gyermekükkel az esetleges problémákat megbeszéljék. 

 Az értelmi és érzelmi intelligencia, a kreativitás, az alkotókészség, a tudatos 

gondolkodás és cselekvőképesség harmonikus kialakulásához nyugodt, meghitt, 

szeretetteljes légkörre van szükség. Ha valahol meg lehetne tanulni a stresszhelyzetek 

feloldását, kezelését már gyermekkorban, akkor nem lenne annyi szorongó, 

depressziós és viselkedészavaros gyermek. 

4.1. Minden fejlődés valamivé való válást jelent 

 A személyiség egész fejlődését áthatja a szociális tanulás folyamata, melyet 

emberi hatásra, társas környezetben, emberek által nyújtott minták alapján sajátítunk 

el. 

 A tanulás vagy kondicionálás fogalma igen széles skálán mozog. Kezdve a 

készségek megtanulásától (pl. vezetés) egészen a társadalmi normák, elvárások 

megtanulásáig. 

 A tanulás szerepet játszik az érzelmi fejlődésben, a társadalmi érintkezésben 

és a személyiségfejlődésben is. Megtanulunk pl. félni különböző helyzetekben, 

szeretni, udvariasnak lenni, és azt is, hogy intim helyzetekben hogyan viselkedjünk. 

 A tanulás legegyszerűbb formája a habituáció, mikor bizonyos ingerekre 

megtanulunk nem odafigyelni (pl. óraketyegés). A klasszikus kondicionálás során 

tudatosul az egyénben, hogy bizonyos események együtt járnak. Az operáns 

kondicionálás eredménye, hogy megtanuljuk: egy spontán cselekvést bizonyos 

jutalom vagy büntetés követhet. A komplex tanulás magában foglalja egy probléma-

megoldási stratégia alkalmazását vagy egy mentális térkép elkészítését a 

környezetről. 

 Ha a tanulás könnyen megy, van sikerélmény, motiváció, akkor szinte 

észrevétlenül jutunk el a belátásos tanulásig, amikor a célt és eszközt egységben 

látjuk. A gyermek vágya, célja, lelkiismeretbeli kötelessége kell, hogy legyen: annyit 

tanulni, amennyit csak tud! 
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 A tanulási tapasztalatok minden egyén számára sajátosak, egyediek. A 

különböző helyzetek pedig, minden ember számára különböző jelentéssel bírnak, és 

más-más hatást fejtenek ki attól függően, hogy korábban egy-egy helyzetben milyen 

tanulási tapasztalataink voltak. 

 Egy-egy kellemetlen szituációt követően a félelem is kondicionálódhat. 

Különösen az irracionális félelmek eredménye a különböző fóbiák kialakulása, 

melyek igencsak megkeseríthetik az egyén, de az egész környezete életét is. 

Súlyosabb esetekben még inkább indokolt ezek eloszlatása, bizonyos gyógyító 

technikák segítségével, de még jobb lenne megelőzni ezeknek a problémáknak az 

elhatalmasodását. 

5. Személyiségünk rejtett tartalékai 

 Mindannyian szeretnénk jobbá, tökéletesebbé válni és nem igazán értjük, 

hogy miért pont mi vagyunk olyan bizonytalanok, mikor mások olyan magabiztosan 

játsszák szerepeiket. 

 Nem húzhatunk uniformist mindenkire. Hiába állítunk példaként magunk 

elé egy lenyűgöző tehetségű személyiséget, ha mi egészen mások vagyunk. Mások a 

vágyaink, képességeink és nem lehetünk ugyanolyanok, hiszen ahány ember 

annyiféle. Amihez nincsenek meg az adottságaink, azt nem tudjuk elsajátítani. 

 „A személyiségünk rejtett tartalékai nagyítólencséjén keresztül a négy 

alapvető vérmérsékletű típus egyedi keverékeként vehetjük szemügyre magunkat, 

hogy végre megismerhessük igazi legbensőbb énünket, mielőtt változtatni 

próbálnánk azon, ami belőle kívülről megmutatkozik.”  4

 Ha tisztában vagyunk önmagunkkal és tudjuk kik vagyunk, mit miért 

teszünk, akkor már könnyebb jobbá tenni személyiségünket és megtanulni együtt élni 

másokkal. Mindannyiunkban keverednek a jó és a rossz tulajdonságok és olykor, 

ugyanaz a személyiségjegy, lehet előnyös vagy hátrányos is. 

 Florence Littauer: Személyiségünk rejtett tartalékai 11. oldal (Network Twenty One Hungary 1995.)4
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5.1. A négy temperamentum típus 

 A Hippokratész nevéhez fűződő és Galenosz által továbbfejlesztett négy 

vérmérséklet alapos áttanulmányozásával jobban megismerhetjük önmagunkat és 

megnyílnak előttünk az értékes emberi kapcsolatok új perspektívái. 

 „A népszerű szangvinikusok a legjobbak: 

 – a kellemes kapcsolatteremtésben, 

 – a gondolatok izgalmas kifejtésében, 

 – a nyilvános szereplésben. 

  

 A tökéletes melankolikusok a legjobbak: 

 – a részletek megragadásában és az elmélyült gondolkodásban, 

 – a feljegyzések, nyilvántartások és grafikonok készítésében, vezetésében, 

 – a mások számára túl bonyolult problémák elemzésében. 

  

 Az erőteljes kolerikusok a legjobbak: 

 – a gyors döntést kívánó feladatokban, 

 – az azonnali cselekvést és végrehajtást követelő helyzetekben, 

 – a szigorú irányítást és a tekintély hatalmát igénylő területeken. 

  

 A békés flegmatikusok a legjobbak: 

 – egységet és megbékélést sürgető körülmények között, 

 – higgadt főért kiáltó viharokban, 

 – a mások szemében egyhangúnak tetsző, folyamatos tevékenységeknél.”  5

 Florence Littauer: Személyiségünk rejtett tartalékai 216. oldal (Network Twenty One Hungary 1995.)5
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 A személyiségtípusok ismerete hozzásegíthet mindannyiunkat ahhoz, hogy 

jobban eligazodjunk a társas érintkezésben, megfelelőképpen a többieknek is tetsző 

módon társalogjunk, és megértsük mások pozitív és negatív vonásait. 

Sajnos a legtöbb oktatási program nem veszi figyelembe az eltérő vérmérsékleteket. 

Ezért nincs sok embernek sikerélménye, mikor szembesül a tananyaggal, hiszen túl 

fáradságosnak érzi, és inkább legyint, hogy „annyit nem ér az egész”. 

 A pedagógiai gyakorlatban sokkal nagyobb jelentőséget kellene 

tulajdonítani a tipológiai különbségeknek ahhoz, hogy a gyermeket, mint személyt 

megérthessük és pszichés működését segíteni, alakítani tudjuk. 

 Mai ismereteink alapján az egyén temperamentumát, alkatát elsősorban 

biokémiai és fiziológiai működése határozza meg, melyet a genetikai program 

nagymértékben behatárol. Az egyén ezen testi-lelki alapsajátosságai alakulnak, 

módosulnak ugyan az életkor változásával és a pszichoszociális környezettől 

függően, de drasztikus módon megváltoztatni és erre való törekvéseket tenni teljesen 

felesleges és értelmetlen volna. Mindazon személyek, akik a nevelés során képesek 

nagyobb odafigyelést tanúsítani az emberi test és lélek együttműködésére és egymást 

meghatározó viszonyaira – erős testi-lelki megrázkódtatás esetén – át tudják segíteni 

a gyermeket, hogy problémamegoldó képessége ne bénuljon meg. 

 Elméletben azt is tudjuk, hogy a gyermek saját temperamentuma – súlyos 

traumák átélése esetén – a típusának szélsőséges irányába eltolódhat: pl. az 

extrovertált gyermek fokozottan aktív, agresszívvá válhat, az introvertált pedig inkább 

zárkózott és depresszív lehet. 

 Mivel a traumás emlékek a legapróbb jelre is érzékeny vészjelzőként 

kezdenek el működni az agyban, a helyzet arra utal, hogy az átélt tragédia újra 

megismétlődhet. Az ebből fakadó túlérzékenység és a félelem emléke pedig egy 

életen át megmaradhat. 
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 A feladat az lenne, hogy – a különböző tipológiai különbségek ismeretében 

– megértő szeretettel éreztessük a gyermekkel, hogy a maga természetével ő egy 

értékes ember és segíteni kell abban, hogy a saját személyiségtípusán belül váljék 

minél értékesebb személyiséggé. 

6. „Valódi” énünk 

 Társadalmunkban manapság igen fontosnak tartjuk a hitelességet. Az 

emberek többsége mégis álarcot visel, mely eltakarja az igazi és valóságos 

önmagukat. Eljátsszuk azokat a szerepeket, melyeket elvárnak tőlünk, s közben a 

„valódi énünk” valahol mélyen belül mindannyiunkban rejtőzve marad. 

 Lehetetlen példákkal illusztrálni, hogy milyen is a teljesen fejlett 

személyiség, hiszen mindegyikünknek saját személyiségének megfelelően kell 

önmagává növekednie, és nem valaki mássá kell alakulnia. 

 Carl Rogers „Teljesen funkcióképes személy”-nek, Abraham Maslow pedig 

ezt a személyt „önmegvalósító” és „emberségében kiteljesedett személyiség”-nek 

nevezi. Az emberségében kiteljesedett személy képes fenntartani az egyensúlyt 

„külső” és „belső” élete között. 

 A kiteljesedett emberek mind fizikai, mind érzelmi és intellektuális szinten 

egyaránt elfogadják önmagukat. Tudják, hogy lényük – legalábbis az, amit abból 

ismernek – jó, és azt is, hogy énjükben még nagyobb lehetőségek rejlenek. 

Ugyanakkor tisztában vannak korlátaikkal is, s így nem szőnek álmokat arról, hogy 

milyenek szeretnének lenni. 

 Önmagunk elfogadása tesz bennünket alkalmassá arra, hogy teljes életet 

éljünk, és bizalommal fogadjunk mindent, amit önmagunkban megtapasztalunk. Nem 

kell félni semmitől, ami az ember énjéhez tartozhat. 

 A személyiség integrációja a befelé és kifelé irányulás közötti egyensúlyt 

jelenti. Ha az emberek nyitottak önmaguk belső világára, érzéseiknek, érzelmeiknek, 

értelmüknek és akaratuknak megfelelően cselekszenek, akkor viselkedésük mindig 

harmóniát teremt benső erőik között, és kiegyensúlyozottak lesznek. 
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6.1. Interperszonális kapcsolatok 

 Személyiségünk fejlődése, a személy valamennyi sérülése és károsodása, 

gyógyulása és növekedése, mind a másokkal való kapcsolataink révén történik. 

 Ahogyan a gyermek egyre tisztábban kezdi önmagát felfogni és megtalálja 

helyét a gyermekek világában, képes megérteni a felnőttek különféle szerepeit is, és 

egyre jobban érzi szükségét az egykorúakkal való szoros kapcsolatnak. Rájön, hogy 

több kérdésben szükségük van egymásra, és egymástól segítséget várhatnak. A 

személyiség függetlenedése is az egykorúak segítségével alakul ki. 

 Az emberek döntő többsége nem meri őszintén kimutatni, felvállalni 

érzéseit, gondolatait, mert fél attól, hogy a másik ember a hibáival vagy 

hiányosságaival együtt nem fogadja el. Ezért különböző módszerekhez folyamodva 

megpróbálják ellensúlyozni, vagy elrejteni azt a valamit, amit önmagukban 

fogyatékosságnak éreznek vagy ítélnek meg. Ezek az „én-védelem” különböző 

módszerei. 

 Akinek alacsony az önértékelése, kevés az önbizalma, az általában passzív, 

nem számít jó kapcsolatokra a többiekkel és nem sok sikert vár az életben. Elkeseríti 

az a tény, hogy kiszámíthatatlannak és megbízhatatlannak tartja magát, de úgy érzi, 

nem tud segíteni rajta. Akinek megfelelően magas az önértékelése (tehát nem 

túlértékeli magát), az elégedett és jól érzi magát. Többnyire aktív, szívesen vállal 

felelősséget, mert megbízhatónak tartja magát és így hatékony életet él. 

 Az esetleges kudarcok feldolgozása nem egyszerű, de fontos feladat 

mindenki számára. Ezt a harcot azonban csak a felnőttek segítségével képes megvívni 

a gyermek. Az egészséges személyiségfejlődéshez elengedhetetlen, hogy a gyermek 

valódi sikereket érjen el. Akkor fejlődik csak kiegyensúlyozottan, s akkor alakul 

megfelelően az önértékelése, ha mind otthon, mind a pedagógusok, mind a társak 

körében elfogadó melegséget és aktivizáló értékelést kap. 

 Mind a szülők, mind a nevelők felelőssége, nemcsak a gyermekek 

képességeit fejleszteni, hanem az is, hogy kialakuljon a felelősség a gyermekekben 

saját fejlődésük minél teljesebb önkibontakoztatása iránt. 
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 A nevelésnek nem az a feladata, hogy saját képére teremtsen embert, hanem 

az, hogy egyéniségeket fejlesszen ki. A nevelés céltudatos tevékenység. Látjuk tehát, 

hogy mennyire szoros a pszichológia és a nevelés kapcsolata. A pszichológia feladata, 

hogy az ember érzelmi és értelmi működéseinek, valamint viselkedésének 

törvényszerűségeit vizsgálja. Ugyanezt vizsgálja a neveléslélektan is, csak a 

neveléssel kapcsolatos kérdésekben. 

 El kell tehát érni, hogy a pedagógusoknak olyan biztos ismereteik legyenek 

a gyermeki személyiségről, a pszichikus fejlesztések lehetőségeiről, hogy ezek 

kreatív módon és rugalmasan legyenek alkalmazhatóak a konkrét nevelési 

helyzetekben. 

7. Saját értékeim felismerése 

 Gyermekkoromtól kezdve némi kis irigységgel s egyben csodálattal vegyes 

érzelmekkel figyeltem a magabiztos, tehetséges, bizonyos képességekkel megáldott 

embereket és gyerekeket. 

 Ők voltak azok, akik látszólag mindig mindenütt feltalálták és jól érezték 

magukat, szemben az én labilis és kiszolgáltatott lelki világommal. 

 Nem tartoztam az egyszerű, könnyen kezelhető, tehetséges gyerekek 

kategóriájába. Sem tanulmányi, sem egyéb területen nem sikerült olyan 

eredményeket produkálnom amelyek igazi sikerélményt, önbizalmat és 

magabiztosságot nyújtottak volna számomra. 

 Mindezek ellenére most mégis szerencsésnek és boldog embernek vallom 

magam. Hiszen kudarcaim, az élet buktatói, nem megtörtek, hanem megtanítottak 

arra, hogy hogyan kell újból és újból felállni, a napi problémákon túllépni, 

felülkerekedni. 

 Gyermekkorom viharos korszaka úgy tűnt, hogy fiatal felnőttkoromra 

kezdett lecsendesedni. A sors egy olyan társat rendelt mellém, aki ismeretségünk 

kezdetétől fogva a fejlődésemet segítette. Úgy érzem, hogy ennek köszönhetően 

ismertük fel egyre gyakrabban gyermekeink különböző korszakainak élettani 
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sajátosságait, jelzéseit, létalapját is, melyben mindig igyekeztünk megerősíteni őket, 

hogy érezzék a biztonságot, a családi védőhálót. 

 Ma már azt is tudom, hogy ez sajnos nem mindig sikerült tökéletesen. 

7.1. Keresem önmagam 

 Már igencsak átléptem felnőtt éveim küszöbét, mikor egyre több 

pszichoszomatikus jellegű egészségügyi problémám jött elő, – jelezvén, hogy valamit 

sürgősen változtatnom kellene agyonhajszolt életmódomon. 

 Mint napjainkban a legtöbb családban, nálunk is jellemző volt a rohanó 

élettempó. Megfelelni a munkahelyen, helyt állni a háztartásban, egyengetni 

gyermekeink fejlődését, tanulását és segíteni, gondozni az idős, elgyengült, egyedül 

maradt, beteges szüleinket. 

 Időnként úgy éreztem, hogy képtelen vagyok mindenütt helytállni. 

Ugyanakkor azt sem akartam tudomásul venni, hogy a növekvő stressz ellen nincs 

gyógyír, nem létezik semmiféle megoldás. 

 Így kerültem kapcsolatba először a jógával, majd később a 

Transzcendentális Meditációval. 

 Mikor elmentem az érdekesnek ígérkező előadást meghallgatni, nem 

akartam hinni a füleimnek. Egy olyan egyszerű technikáról beszéltek az előadók, 

amely képes a stresszeket feloldani és ugyanakkor az egész személyiséget tisztítani, 

fejleszteni. Javul az egészség, a mentális képességek növekednek, az emberi 

kapcsolatok pedig harmonizálódnak. 

 S ehhez mindössze naponta kétszer be kell csukni a szemünket 20 percre és 

meditálni. Lelkesedéssel telve mentem haza, és meséltem el férjemnek és 

gyermekeimnek, hogy milyen csodáról hallottam. Úgy éreztem, hogy az én 

felelősségem, hogy kipróbálom-e vagy sem. A család beleegyezésével beiratkoztam a 

néhány napos tanfolyamra és hétvégétől már meditáltam. Óriási változáson mentem 

keresztül, melyet nemcsak én, hanem egész környezetem egyre inkább érzékelt, 

megtapasztalt. 
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 Először is egyre nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb lettem. Szinte egyik 

napról a másikra tűntek el a félelmeim, a szorongások, hogy a különböző 

elvárásoknak nem tudok megfelelni. Ugyanakkor tevékenységem, teljesítményem 

sokkal összeszedettebb, eredményesebb és hatékonyabb lett. Úgy éreztem, hogy egy 

olyan kiapadhatatlan kút birtokába kerültem, amelyből mindig, minden körülmények 

között tudok majd meríteni. 

 Az egészségi állapotom is egyre inkább javult, közérzetem normalizálódott. 

Lassan kezdett eltűnni életemből az a mérhetetlen fáradtságérzet amelyet korábban 

hiába próbáltam kialudni, képtelen voltam tőle megszabadulni. Valóban kezdtem úgy 

érezni magam, mint aki újjá született. Ennek ma már 14 éve és azóta is rendszeresen 

meditálok. Sőt, mivel meggyőződtem személyesen a módszer hatékonyságáról, 

elvégeztem egy tanárképző kurzust és 1996 óta főállásban oktatom a TM-et. 

 Miután a TM tanára lettem, úgy éreztem magam, mint a legtöbb 18 éves az 

érettségi után. Tele aktivitással és tenni akarással, hogy majd mi megmutatjuk, hogy 

lehet másként is élni, és nem kell annyit szenvedni, állandóan megalkudni, reggeltől 

estig robotolni, mint ahogyan ezt szüleinktől és a legtöbb felnőttől is láttuk. 

 A nagy „világmegváltó” tenni akarásom mellett azzal is tisztában voltam, 

hogy engem nemcsak egy fiatalos hév motivál – hiszen ekkor már 50 éves elmúltam 

–, hanem ahhoz, hogy mindezt véghezvigyem, megfelelő tudásra is szert tettem. 

Minden tudás hasznosságát a gyakorlati életben való használhatósága határozza meg. 

Ez a technika pedig nemcsak számomra bizonyított már több mint 14 éve. Közel 50 

éve több mint 6 millió ember tapasztalata és mintegy 600 tudományos kutatás 

igazolja, hogy egy komplex módszerről van szó. 

 Dr. Selye János véleménye, aki nemzetközileg elismert kutató a 

stresszvizsgálat területén: „Az eddig végzett tudományos kutatások kimutatták, hogy 

ellenkezőleg a gyógyszerek hatásával, mely a szervezettől erőfeszítést igényel a stressz 

oldására, a Transzcendentális Meditáció e nélkül az erőltetés nélkül éri el azt a 

fiziológiai hatást, hogy a szervezet stresszmentessé váljon. A TM olyan mértékben 
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megnyugtatja az ember központi idegrendszerét, hogy az megszabadul a 

stresszektől…”  6

8. A tudatfejlesztés módszere 

 A Transzcendentális Meditáció (röviden TM) nem új technika, története 

több évezredre nyúlik vissza. Időről időre megjelennek nagy tanítók és felélesztik 

ezt az eredeti tudást. Jelenleg is ennek az ősi technika feléledésének lehetünk 

tanúi, ugyanis Maharishi Mahesh Yogi – akit egyszerűen Maharishinek neveznek 

–, mintegy 50 évvel ezelőtt mutatta be a világnak a TM egyszerű és természetes 

technikáját. Azóta több mint 600 tudományos kutatást végeztek a világ különböző 

országaiban, amelyek egyértelműen támasztják alá e komplex módszer 

hatékonyságát. 

 Denise Denniston: TM könyv hátsó borító (Dávid Kiadó Szeged, 1996.)6
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 A technika lényege: „a figyelem befelé – a gondolat mind finomabb szintjei 

felé – fordítása, és ez egészen addig folytatódik, míg az elme el nem éri a legfinomabb 

szintet, végül transzcendálja (átlépi) még ezt is. Ekkor érkeztünk el a gondolat 

forrásához.”  7

 A XVI. századi spanyol misztikus, Avilai Szent Teréz írja: „…a lélek 

teljesen boldog ebben a csendben.” 

 A TM célja, hogy létrehozza a teljes mentális nyugalmat, és hatása nem attól 

függ, hogy hiszünk-e benne vagy sem. 

 Egyesek azért gyanakvóak a TM-mel kapcsolatban, mert egy technikáról 

van szó. Azt állítják, hogy a megvilágosodás, önmagunk megismerésének 

következménye, nem pedig valamiféle technika általi tökéletesedés. 

„Ezeknek az embereknek valahol igazuk van: a megvilágosodás alapja az 

önmegismerés, ám ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek önállóan kell megtalálnia 

a megvilágosodáshoz vezető utat. Ha a múltban is mindent egyéni tapasztalataink 

alapján próbáltunk volna elérni, anélkül, hogy az előttünk élők tapasztalatából 

merítettünk volna, akkor az emberek többsége még a mai napon is egy barlangban 

ücsörögne és azon töprengene, hogy hogyan kell tüzet gyújtani. Maharishi a mély 

testi és lelki nyugalom felé vezető utat mutatja meg az embereknek, s ezen az úton 

a Transzcendentális Meditáció segítségével haladunk.”  8

 A pszichológusok szerint az emberek többsége csupán 5-10%-át képes 

kihasználni a mentális képességeinek. Meditálókat vizsgálva azt tapasztalták, hogy a 

TM segítségével fejlődik az intelligenciaszint, finomabb lesz az érzékelés, tisztább, 

világosabb a gondolkodás, és a személyiség kreativitása, alkotóképessége is fejlődik, 

így kevesebb lesz a tévedés és a rossz döntés. A TM hatására tágul a tudatosság, ez 

növeli az információfeldolgozás hatékonyságát, ami elsősorban a tanulási képesség, a 

feldolgozóképesség és a memória javulásában mutatkozik meg. Ennek eredménye: a 

jobb iskolai teljesítmény. 

 Sőregi Ottó: Bölcsek titka 40. oldal (Magyar Könyvkiadó 2002.)7

 Sőregi Ottó: Bölcsek titka 57. oldal (Magyar Könyvkiadó 2002.)8
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1. ábra – Azok az egyetemisták, akik elsajátították a TM technikát, jelentős mértékben javítottak 
átlageredményükön két félév alatt, míg a TM technikát nem gyakorlóknál a javulás mértéke nem volt jelentős.  9

 Számos vizsgálatot végeztek az általános- és középiskolások, valamint 

főiskolai-egyetemi hallgatók körében, melyek bizonyítják, hogy a TM-gyakorló 

diákok morális fejlődése – összehasonlítva a többi csoporttal – lényegesen javult. A 

kutatások arra is rámutattak, hogy a TM-gyakorlók körében nagy mértékű csökkenés 

figyelhető meg: a dohányzás, alkoholfogyasztás, gyógyszer- és drogfogyasztással 

kapcsolatban is. Javultak az interperszonális kapcsolataik és kifejezett javulást lehetett 

kimutatni egész személyiségük integrált fejlődésében. 

 A TM-mel kapcsolatos kutatási eredmények alátámasztják, hogy a TM 

gyakorlat hatására, a testben és az elmében a lehető legnagyobb rendezettség és 

harmónia fejlődik ki és az agy újabb területei aktivizálódnak. 

2. ábra – Ny. Ny. Ljubimov, a moszkvai Agykutató Intézet Neurokibernetikai Laboratórumának igazgatója, 
kísérlete egyértelműen bizonyítja, hogy a TM technika gyakorlása alatt az agykéreg egyre nagyobb területe válik 
aktívvá, valamint a két agyfélteke funkcionális kapcsolata is javul.  10

 Forrás: British Journal of Education Psychology, N° 55, 1985, pp. 164-166)9

 Forrás: „Az agyműködés fiziológiai és biokémiai alapja” címmel rendezett nemzetközi szimpózium 10

publikációja, 1994. június 22-24., Szt. Pétervár, Oroszország)
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 Amennyiben pedig egy nagyobb csoport gyakorol együtt, ezek a minőségek 

a környezetben, sőt társadalmi szinten is megjelennek és így jön létre a rendsugárzás. 

 Ha például egy populációban a népesség 1%-a rendszeresen gyakorolja a 

TM technikát, statisztikailag kimutatható mértékben kezdenek el csökkenni a negatív 

tendenciák (bűnözés, balesetek, betegségek, stb.). 

9. Meditáció az iskolában 

 Fentiekhez hasonló, pozitív eredményekről szegedi viszonylatban is 

beszámolhatok. Mivel a technika gyakorlásával kapcsolatos saját tapasztalataim igen 

meggyőzőek voltak – mint ahogy erre már korábban is utaltam – 1995-ben 

elvégeztem egy 9 hónapos tanfolyamot Olaszországban, s így elnyertem azt a 

képesítést, hogy én magam is oktathatom ezt a nagyon egyszerű, természetes, ősi 

tudást. 
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 1996 decemberében a Tömörkény István Gimnázium és Művészeti 

Szakközépiskola 27 tanulóját tanítottam meg a TM-re. Ettől kezdve reggelenként – a 

tanítás megkezdése előtt – csoportosan együtt meditáltak változó létszámmal, – 

mintegy 10-15 fő. A kis csoporthoz az iskola egyik történelem-filozófia szakos 

tanárnője is csatlakozott, hiszen ő már korábban megtanulta a TM-et, és ismerte 

jótékony hatásait. Valójában az ő javaslatára próbáltunk meg egy lehetőséget nyújtani 

az érdeklődőknek, hiszen már a mai fiatalok többsége is gyakran fáradt, feszült, 

ideges, fejfájással küszködik, kiábrándult, csalódott és elégedetlen. 

 Mivel az iskola létszáma 700 fő, ez a maroknyi kis csapat megteremtette az 

1%-os hatást. Sőt a 11.c. osztályban ez a hatás csaknem 50%-os volt, hiszen a 22 fős 

osztályból 10 tanuló megtanulta a meditációt. Ebben az osztályban méréseket, 

megfigyeléseket végeztek a gyerekek a tanárnővel közösen és ezek az eredmények 

igazolták mindazt a változást, amit a világ számtalan országában is mértek. 

Ezek a következők: 

♦ a diákok sokkal kevésbé fáradtak, 

♦ nagyobb a kreativitásuk, 

♦ kitartóbbak a tanulásban, 

♦ még este 10-11 órakor is képesek figyelni a tankönyvek nehéz 

szövegére, 

♦ reggelenként pedig sokkal pihentebben, frissebben ébrednek, 

♦ jobb hangulat uralkodik az egész családban, 

♦ a családtagok türelmesebbek egymással szemben. 

 Az egyik tanuló elmondta, hogy azelőtt rossz álmok gyötörték rendszeresen, 

most pedig jól és nyugodtan alszik. (Pedig ő volt az egyik legszkeptikusabb a TM 

hatékonyságával kapcsolatban.) 

 A másik diák azt mesélte, hogy nagyobb szeretet ébredt benne, minden 

embertársa iránt. 

 A jótékony hatásokból az osztály nem meditáló csoportja is profitált, pl.: 
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♦ kevésbé izgulnak dolgozatok írása előtt, 

♦ mindannyian derűsebbek, kevésbé fáradtak, 

♦ jobbak az eredményeik nekik is, 

♦ és egyre többen szeretnék megtanulni a TM-et. 

3. ábra – A TM technikát elsajátítók között 5 hónap alatt nagyobb volt a kreativitás növekedése, mint a nem 
meditálóknál – ahogyan azt 2 rajzkészséget és 1 beszédkészséget felmérő teszt eredményei mutatják.  11

 A meditálók eredményei az osztályzatokban is kifejeződnek, de a nem 

meditálók is javítottak a félévi osztályzataikhoz képest. 

 Egészében olyan jó eredmény született, hogy a 11.c. lett az iskola második 

legjobb tanulmányi eredményű osztálya. Ők kapták a legtöbb tantárgyi dicséretet az 

egész iskolában. (22 tanuló 33 tantárgyi dicséretben részesült.) Ezenkívül számtalan 

versenyen értek el szép eredményeket! 

Az osztályban tanító tanárok megállapították, hogy az osztály minden szempontból 

felfelé ível. 

 Forrás: The Journal of Creative Behavior, N°13, 1979, pp. 169-180)11
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 A legszebb eredmények azonban a diákok magaviseletében és 

viselkedésében tükröződtek. 

 Ezek a gyerekek minden szépre-jóra fogékonyak lettek. Nyitottak, 

kedvesek, minden iránt érdeklődnek, nagyon sok örömet okoznak a tanároknak és 

egymásnak is. Csodálatos dolog figyelni őket, ahogy lelkesednek minden jó dolog 

iránt. 

 Egyértelműen jelentkezik az iskola egészére gyakorolt jó hatás is: igen jó 

iskolai tanulmányi átlag bizonyítja ezt (3,96). 

 Megjegyzendő, hogy a 11.c. osztály magasan e fölött van: 4,38! 

 Az iskolában 6 osztály érettségizett ebben az évben és ebből kettőben (12.a. 

és 12.d.) szintén voltak meditálók. E két osztály érettségi átlaga lett a legjobb, jóval a 

többi felett végeztek. 

9.1. Számszerű összehasonlítás a jelzett osztályban 

 TM-es csoport (10 fő) Nem meditálók (12 fő) 

1. Táblázat – a meditáló csoport és a nem meditálók tanulmányi eredményeinek változása egy tanév alatt  12

Látható, hogy a nem meditálók is javítottak, de valamivel kisebb mértékben. 

2. Táblázat – A vizsgált tanév iskolai hiányzásainak csökkenése az előző év végi adatokkal összehasonlítva  13

11. c. osztály I. félév
II. 

félév

javítás 

%-ban
I. félév

II. 

félév

javítás 

%-ban

Érettségi tárgyak átlaga: 4,11 4,48 0,37 3,87 4,12 0,24

Összes tantárgy átlaga: 4,26 4,45 0,19 4,17 4,27 0,12

Megfigyelt év Hiányzás óra/fő

1996 70

1997 62

 Az összeállítás Dr. P. J-né anyagának felhasználásával készült.12

 Az összeállítás Dr. P. J-né anyagának felhasználásával készült.13
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 A meditációval kapcsolatban a Városi TV körzeti Stúdiója egy 10 perces 

videó filmet készített 1997-ben. Ezt az anyagot csatolom szakdolgozatomhoz 

mellékletként, kiegészítve egy – pályázat alapján – környezetvédelemmel 

kapcsolatban készült 2003-as TM-es anyaggal, illetve annak az oktatásra vonatkozó 

részével (5’). 

 Ugyancsak mellékelem az iskola 1997/98-as tanévének érettségi 

eredményeit, amikor is a jelzett osztályból már mindössze 5-6 gyerek nem meditált és 

az osztály érettségi átlaga kimagaslóan sikerült: 4,51. 
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A középiskola érettségi eredménye 

1997/98. tanév 12.A 
21+1 fő

12.B 
34 fő

12.C 
21 fő

12.D 
18 fő

12.E 
26 fő

12.F 
34 fő

Gimn. 
átlaga

12.Ip. 
26+1 fő

12.Zm. 
24+2 fő

Magyar nyelv és 
irodalom 4,5 3,94 4,57 3,55 3,50 3,56 3,902 3,62 3,95

Történelem 3,95 4,05 4,57 4,11 3,92 3,61 3,994 3,77 3,708

Angol nyelv 4,42 
(19 fő)

4,29 
(31 fő)

4,42  
(7 fő) - 3,95 

(23 fő)
3,22 

(18 fő) 4,04 - 3,00

Francia nyelv - - 5,00  
(1 fő) - - - 5,00 - -

Német nyelv 4,585 
(13 fő) - 4,5  

(6 fő)
4,66 

(18 fő)
2,5 

(2 fő)
4,00 

(17 fő) 4,347 - 4,40

Latin nyelv - 4,57 
(19 fő) - - - - 4,57 - -

Olasz nyelv - - 4,75 
(8 fő) - - - 4,75 - -

Matematika 3,86 3,91 4,42 3,55 3,38 3,14 3,672 - 3,00 
(1 fő)

Fizika - - 3,00  
(1 fő)

3,72 
(11 fö)

2,00  
(1 fő)

3,00  
(2 fő) 3,461 - -

Kémia - 2,00  
(2 fő)

5,00  
(1 fő) - 5,00  

(1 fő) - 3,5 - -

Biológia 4,625  
(8 fő)

3,00  
(2 fő)

4,54  
(11 fő)

4.57  
(7 fő)

4.57  
(7 fő) - 4,48 - -

Földrajz - 3,2  
(5 fő) - - 2,937 

(16 fő)
3,33 

(30 fő) 3,193 - -

Ének- zene - - 4,875 
(8 fő) - 5,00 

(1 fő) - 4,88 - -

Rajz és 
műalkotás 

5,00  
(1 fő) - - - 4,00  

(1 fő)
4,00  
(1 fő) 4,33 - -

Technika 3,33  
(3 fő)

3,51  
(7 fő) - - - - 3,456 - -

Művészettörténe
t - - - - - - - 3,96 -

Rajz, mintázás - - - - - - - 4,144 -

Szakmai elmélet - - - - - - - 4,11 -

Szakmai 
gyakorlat - - - - - - - 4,33 -

Szolfézs - - - - - - - - 3,772

Zeneelmélet - - - - - - - - 3,86

Főtárgy - - - - - - - - 4,68

Átlag 4,23 3,988 4,51 3,98 3,627 3,449 4,093 3,964 3,997

Bukások száma 1 fö 1 fő

$42



3. Táblázat – Az eredmények a meditáló osztály tanulmányi eredményének jelentős változását támasztják alá.  14

 Az összeállítás Dr. P. J-né anyagának felhasználásával készült.14
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9.2. Ideális iskola 

 A fenti iskolai eredmények és az igen jó tapasztalatok egyre inkább azt a 

vágyat ébresztették bennem, hogy Szegeden is létre kellene hozni egy „Maharishi” 

iskolát. A hagyományos tanmenet a kreatív intelligencia tudományának ismeretével 

és a napi kétszeri meditációval van kibővítve. Külföldön már több országban 

működnek ilyen iskolák, ahol a tanárok és diákok együtt meditálnak. Óvodás kortól a 

tizenkettedik osztályig, sőt az iowai Fairfieldben Amerikában egyeteme is van ennek 

a rendszernek. Az itt tanuló diákok arról számolnak be, hogy itt az emberek 

nyíltszívűek és barátságosak, olyan ott élni, mint egy nagy családban. Ugyanakkor az 

oktatás színvonala folyamatosan magas és a diákok tanulmányi eredménye évről évre 

javul. Minden tantárgyból díjakat nyernek (megyei és országos versenyeken is), nő a 

kreativitásuk, fejlődik a viselkedésük és önbecsülésük, ami lényeges a tanulás 

folyamatában. Javulás tapasztalható az önmegvalósítás területén is, ami 

általánosságban érinti az életminőséget és a személyiségfejlődést. Ezeknek a 

diákoknak fejlettebb az erkölcsi érzékük és kevesebb a drogfogyasztás közöttük. Az 

oktatás jellemzője még a megelőzésre koncentráló egészségnevelés, melynek során 

útmutatást kapnak a diákok úgy a táplálkozásra, mint az egészséges, kiegyensúlyozott 

életre vonatkozóan. 

 Ennek érdekében döntöttem úgy 4 évvel ezelőtt, hogy felvételizek a 

Főiskolára, szerzek egy pedagógusi diplomát, és ezután megvalósítom a néhány éve 

dédelgetett álmomat. 

 Csodálatos élmény volt számomra végigkísérni azt a változást, amelyen az 

általam megtanított diákok rövid időn belül keresztülmentek. Mikor először 

találkoztam velük, arcukra volt írva a feszültség, a szomorúság, és a hatalmas teher, 

amit folyamatosan cipelnek. Már néhány nap után egyre nyitottabbak lettek és mind 

több őszinte mosolyt láttam az arcukon. Egy ilyen iskolában, ahol rendszeresen 

együtt meditálnak a tanárok és diákok, és kevesebb a feszültség, valóban élmény 

lehet pedagógusnak lenni és a tudást átadni. 
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4. ábra – A Maharishi Nemzetközi Egyetem (ma: Maharishi Management Egyetem) diákjai, akik rendszeresen 
gyakorolták a TM és TM-Szidhi programot naponta kétszer 1985 és 1987 között, jobb IQ-teszt  eredményeket 
értek el összehasonlítva egy másik egyetem tanulóival.  15

10. A TM hatásai, tapasztalatok (Interjúk) 

 Most szeretnék bemutatni néhány véleményt, interjút azoknak az 

érintetteknek a szemszögéből, akik már több éve megtanulták és gyakorolják ezt az 

egyszerű technikát, és hatásait, a pozitív változásokat saját életükben is 

megtapasztalták. 

10.1. Dr. P. J-né történelem-filozófia szakos tanárnő 

– Hogyan és mikor kerültél kapcsolatba a TM-mel? 

 A férjem látott a helyi lapban egy néhány soros felhívást (ennek már több 

mint 10 éve), hogy az egyik gimnáziumban előadást tartanak amerikai TM tanárok a 

TM-ről. – Menjetek el Danival, benneteket az ilyesmi érdekel! – mondta. (Dani a 

fiatalabb fiam). 

 Lenyűgözött bennünket az előadás. A gimnázium dísztermében százhúszan 

voltunk. Természetesen elmentünk a két következő előadásra is, és ezután 

elhatároztuk, hogy megtanuljuk ezt a technikát. Ebből a százhúsz emberből 

nyolcvanan tanultuk meg akkor! 

– Milyen jótékony hatásokat tapasztaltál, és hogyan fogadta mindezt a családod? 

 (Forrás: Personality and Individual Differences, N°12, 1991, pp. 1105-1116)15
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 Viszonylag gyorsan jöttek a pozitív hatások. Egészségesebb lettem, illetve a 

betegségekből hamarabb kilábaltam. 

 De megváltozott a világszemléletem is: derűsebb, nyugodtabb és 

kiegyensúlyozottabb lettem. Ami a legérdekesebb, körülöttem is megváltoztak az 

emberek. Vonzottam magamhoz a jó embereket, ez természetesen most is így van. 

 A teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy már a TM megtanulása előtt néhány 

évvel kezdtem érdeklődni a spirituális dolgok iránt. 

 Ez az érdeklődésem felerősödött. 

Tanárként a diákjaimhoz való viszonyom is egyre bensőségesebb lett. 

Családom tagjai is sorra megtanulták a TM-et: mindkét fiam, a férjem, a menyem. 

Később az akkor 98 éves nagymamám, az édesanyám, az öcsém 7 családtagjával 

együtt Veszprémben! Ezután a fiatalabbik menyem. Meditálnak az unokáim is három 

éves koruk óta! 

 Szoktam mondani, hogy aki velünk kapcsolatba kerül, megtanulja a TM-et. 

Ha vendégek jönnek hozzánk, azt mondják: milyen jó nálatok lenni! 

– Hogyan reagáltak a diákjaid, amikor hallottak e módszerről? Érdeklődve vagy 

elutasítóan? 

 Nagy többségükben érdeklődve. Azt hiszem, ezt legjobban és minden 

kétséget eloszlatóan bizonyítja az a tény, hogy közel száz tanulót tanítottál meg az 

iskolánkban a TM-re, néhány év alatt. 

 Biztosan nagy jelentősége volt annak, hogy saját élményeimről, jó 

tapasztalataimról tudtam nekik mesélni, és mivel – úgy érzem – kompetens személy 

voltam számukra, hittek nekem. Az egyik leányka azt mondta: „Nagyon jól alszom, 

pedig rémeket álmodtam ezelőtt folyton, és reggel fáradtan ébredtem. Bevallom, nem 

hittem benne.” Megkérdeztem, miért tanulta meg, ha nem hitt benne. Azt válaszolta: 

„Azért, mert a tanárnő mondta, hogy ez jó.” 

 Ezt azért adtam közre, mert úgy érzem, fontos – főképp gyermekeink 

számára –, hogy olyan ember beszéljen nekik a TM-ről, akit tisztelnek vagy 
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szeretnek. Nagyon jó lenne, ha sok tanár megtanulná a TM-et, „csodákat” lehetne 

tenni a gyermekekkel való kapcsolatainkban és eredményekben. Hiszen ezek a 

diákok kimagaslóan érettségiztek. Közép szintről az iskola legjobb tanulmányi átlagot 

elért osztályává váltak. (Az egyik 22 fős osztályból 16-an tanulták meg a TM-et.) 

Ebből az osztályból 3 kivételével mindenki felsőfokon tanult tovább. Néhány hete 

voltam az osztálytalálkozójukon, sokan már a második diplomáért tanulnak. 

– Milyen változásokat tapasztaltál azoknak a diákoknak a magatartásában, 

személyiségében, akik megtanulták a TM-et? 

 Könnyebben és eredményesebben tanultak. Elmúlt a vizsgák, dolgozatok 

előtt oly jellemző iszonyatos szorongásuk. 

 Kedvesek, derűsek lettek – megjegyzem korábban is jó szándékú és a kitűnő 

osztályfőnöküknek köszönhetően, nyitott diákok voltak. Ám ez a tulajdonságuk még 

felerősödött, minden szépre, jóra befogadók lettek. 

 Hatalmas élmény volt számomra őket tanítani. Történelmet és filozófiát 

tanítottam ebben az osztályban. 

– Iskolai szinten jelentkezett-e a TM hatása? 

 Természetesen. A fent említett „csoda” megismétlődött a következő 

évfolyam egyik osztályával. Ennek az osztálynak is a kétharmada megtanulta a TM-

et, és szintén az iskola osztályai között a középtájon voltak tanulmányi eredményüket 

tekintve. Negyedikre feljöttek az első helyre! Az már magától értetődik, hogy 

érettségin is a legjobb eredményt produkálták az összes osztály közül, ugyanúgy, 

ahogyan a másik TM-es osztály is. Utána lehet nézni az iskola dokumentumai között! 

 Három éven keresztül 10-12 diákkal meditáltam reggelente negyed nyolctól. 

Virágot, füstölőt, gyertyát tettünk az asztalra és meditáltunk. Gyönyörű reggelek 

voltak. 

 Nem csak a két osztály diákjai hanem több osztályból jöttek be reggelente, 

mikor ki ért rá. 

 Azokban az osztályokban, ahol csak egy-két diák meditált, nem volt 

mérhető a TM hatása. Legalábbis nem olyan látványosan, mint a fent említett két 
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osztályban. Természetesen ott is volt egyéni hatása, de kell egy bizonyos koherencia a 

nagyobb eredményekhez. 

 Az iskola egészére is hatott a TM. Nagyon sok szép eredményt ért el a 

gimnázium ezekben az években. 

– Tehát úgy gondolod, hogy e technika megkönnyíthetné a tanárok és diákok 

munkáját? 

 Ebben teljesen biztos vagyok. 

 Ezekben az években én összegyűjtöttem a fenti osztályok és iskolánk 

egészének sok-sok statisztikáját. Látványosan egyértelmű választ kaptam. 

 Igazgatónk nagyon szívesen támogatott engem e munkában, és örült az 

eredményeknek. Kollégáim egy része szintén, mások hitetlenkedtek, illetve nem 

vették a fáradtságot, hogy utána nézzenek, igaz-e, amit mondok. Olyan kollégám is 

akadt, aki csodabogárnak tartott, és csak legyintett. De ez így természetes. 

 Fantasztikusan eredményes munkát lehetne végezni egy olyan iskolában, 

ahol a napot minden diák TM-mel kezdené és fejezné be. Kétszer 10-15 perc kellene 

ehhez mindössze: reggel tanítás előtt és délben, tanítás után. 

10.2. N. I. a volt „csodacsapatból”. 

 Ma is lelkesen meditál és hamarosan már ő is, mint tanár csillogtathatja meg 

nyugalmát és szeretetteljes egyéniségét, hiszen végzős magyar-kommunikáció szakos 

hallgatója a pécsi Egyetemnek. 

 „1996-ban hallottam először a TM-ről. Osztályfőnöki órán tartott egy 

bevezető előadást Zsóka néni, ami igen hangzatos volt. Először senki nem hitte el, 

így kihasználtuk az alkalmat, s a padra rádőlve kimerülten pihentünk. 

 Hogy az álom valósággá vált, abban nagy szerepe volt a történelem 

tanárnőnknek, aki a személyes tapasztalatait osztotta meg velünk, így hiteles lett a 

sok szépség, ami elhangzott. Innen már csak egy lépés volt: maga a tanulás. Azt 

hiszem, az első sikerélmény a meditációban, az maga a tanulás folyamata, mert 

annyira egyszerű, hogy MINDENKI képes megtanulni. 
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 Utána reggelente közösen meditáltunk néhányan az iskolában. 

Én az első pár napban nem éreztem a változást, hosszabb idő alatt érintett meg 

igazán a dolog. A napi két meditációból annyi energiát lehet szerezni, hogy a napi 

7-8 óra után még volt erőm külön órákra járni – balett, zongora, magán ének –, s 

ezt hetente többször és utána még tanulni. 

 Soha nem voltam rossz tanuló, de negyedikre (a két hármas mellett, ami 

matek, fizika) csak ötösöm volt. Jelesre érettségiztem, s az egyik legjobb felvételit 

én írtam (118 ponttal vettek fel). 

 Testi vonatkozásban is érezhető a meditáció jó hatása. Ekcémával 

küszködöm gyerekkorom óta, s amióta meditálok, lényegesen kevesebb problémám 

van vele. 

 Sokan az egyetemi társaim közül egy-egy nehezebb vizsga előtt 

stresszesek, nem tudnak aludni, én mindig nagyon jól és mélyen alszom. 

 És van még valami, ami nagyon fontos. Bár minden kamasznak nehéz az 

élete, s utána csak még nehezebb lesz, se nekem, se a volt osztálytársaimnak soha 

nem jutott eszünkbe ajzószerekbe menekülni (alkohol, drog), egész egyszerűen nincs – 

és nem is lesz – rá szükségem, szükségünk. Ha nincs időm valami miatt meditálni, 

„elvonási tünetek” jelentkeznek és érzem, hogy fáradok. A jó hatása pedig nemcsak 

közben élvezetes, hanem utána is… (szinte az egész nap folyamán).” 

 Végezetül mielőtt bemutatnám azt a leányt, aki igen veszélyes útra tévedt – 

és szerencsére sikerült időben visszatalálnia – szeretném idézni John Powelt. 

10.3. Az alkoholista és a kábítószer-függő. 

 „Az álmodozó a képzelet varázsszőnyegén menekül a valóságtól; az 

alkoholista a narkózis útján próbálkozik. Általában azoknak van legnagyobb 

szüksége a menekülésre, akiket a feszültségek a legkönnyebben fölsebeznek. Az 

alkohol- és kábítószer-függőség általában azok között fordul elő, akik rosszul 

reagálnak a nélkülözésre, akiken könnyen úrrá lesz a sikertelenség, és akik másokkal 

való kapcsolatukban leginkább félénkek és zavartak. Mindez természetesen nem 

jelenti annak tagadását, hogy a függőség genetikai eredetű is lehet. 
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 A túlzott mennyiségű alkohol vagy kábítószer nyugtató hatásának 

köszönhetően átmeneti oldott állapotot és szabadságérzetet általában még nagyobb 

szorongás és mélyebb depresszió követi, amikor a köd szertefoszlik. Ez természetesen 

magával hozza a nyugtatók további igényét, hogy tompítsák a szorongást, a 

bűntudatot és a depressziót. Az alkohol- és kábítószer-fogyasztás, mint „kivezető út” 

hatása mindenképpen korlátozott. A valóságtól való elszakadás – a narkózis 

időtartamára – csak még nehezebbé teszi a valósághoz való visszatérést, és a vele 

együttélést. A játszma „mankó”-ul szolgál a szocializálódáshoz, az önkifejezéshez, az 

anyagi nehézségek eltitkolásához és a gondok elfedéséhez.”  16

10.4. A TM és a kábítószer (A. A.) 

 – Hogyan és miért kerültél kapcsolatba először a kábítószerrel? 

 – Erre a kérdésre, hogy miért kezdtem el kábítószert fogyasztani, nem 

tudnék egyértelmű választ adni. Leginkább talán a kíváncsiságnak köszönhető. 

Nálam lassan, de annál természetesebben jött ez az egész, ami aztán egy hosszú 

folyamattá vált. Valahogy úgy tudnám legjobban összefoglalni, hogy számomra 

teljesen egyértelmű volt, hogy ez nem fog kimaradni az életemből. 

 Tizenöt éves voltam, amikor először szívtam marihuánát. Nem hagyott 

bennem különösebben mély nyomot. Legközelebb tizenhat éves koromban 

szilveszterkor LSD-s bélyeget vettem be. Ez viszont egy elég tartalmas kalandot 

eredményezett. Oldalakon keresztül részletezhetném a hatását, a különböző 

hallucinációkat, amikor a színek harsányan rikítottak, mozogtak az egyébként 

mozdulatlan tárgyak és a fantáziám annyira felélénkült, hogy a valóságot alig tudtam 

elválasztani a képzelettől és mindez egy kellemes testen kívüli érzéssel társult. 

 Egy teljesen új szemléletet nyújtott, ahogy kitágulva átalakult az egész világ 

egy fél napra. Azonban még eme „nagyon pozitív” élmény után sem fogyasztottam 

rendszeresen semmit. A következő állomásnál viszont már egyből fejest ugrottam a 

mély vízbe. Tizennyolc éves koromban – szintén szilveszterkor – speedet nyomtak a 

vénámba, természetesen a saját kérésemre. Egyáltalán nem féltem és nem is taszított 

a tű látványa. Visszagondolva, nagyon természetes érzés volt, hogy vénásan fogok 

 John Powel: Miért félek attól, aki vagyok? 116. oldal (Vigília Kiadó Bp. 1998.)16
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kapni valamit. A fecskendő hatására a szer néhány másodperc alatt végigfutott rajtam 

és egy hirtelen „flash”-t adott. Ez a pillanatokig tartó, semmihez nem hasonlítható, 

nagyon kellemes érzés volt az, ami miatt később is rendszeresen így fogyasztottam a 

speedet. Ez egyébként ugyanolyan amfetamin, mint ami kb. 20 évvel ezelőtt a 

fogyasztótabletták alkotóeleme volt. Sőt, az otthoni orvosi könyvünkben olvastam, 

hogy ezt kapták a terhes kismamák is, hogy ne hízzanak el a terhesség ideje alatt! A 

speed eredményeként az ember egyáltalán nem érez fáradtságot, teli van energiával és 

az első 1-2 órában még boldog is. Bármibe belekezd, azt teljes erőbedobással, elég 

gyorsan be is fejezi. Enni szinte képtelenség ilyenkor, alig lehet néhány falatot 

„letuszkolni”. Amikor elmúlik a hatása, a fáradtság teljesen elnehezíti az embert és 

csak egy kiadós alvással lehet kipihenni. 

 – Nem gondoltál arra, hogy nagyon veszélyes dolgokkal próbálkozol és 

hogy meghalhatsz a túladagolástól vagy örökre drogfüggővé válsz? 

 –Nem, ezek akkor fel sem merültek bennem. Úgy gondoltam, hogy 

bármikor abbahagyhatom ha akarom, de időnként kellett valami, ami kikapcsolt a 

hétköznapok szürkeségéből. 

 Több alkalommal vettem be Extasy tablettát is. De ezért nem igazán 

lelkesedtem, mert amikor kezdett tisztulni a szervezetemből, akkor rettenetes 

félelmek jöttek rám minden reális alap nélkül és teljesen magukkal ragadtak. 

 Már nem emlékszem pontosan, hogy történt, de megismerkedtem az ópium 

különböző fajtáival is. Ezek közül magát az ópiumot szerettem a legjobban. A 

morfium mondhatni egyszerű fájdalomcsillapító, nem nyújt különösebb 

boldogságérzetet, viszont megbízhatóan tiszta. A heroin ezzel ellentétben sokkal 

„teltebb”, „teljesebb” boldogságot ad. 

 Az ópium olyan hatalmas nyugalmat ad és biztonságot abban, hogy a 

világon minden a lehető legnagyobb rendben van és semmi rossz nem létezik, vagy 

ha mégis, akkor az is valamiképpen jó. Ahogy most magamban felidézem ezeket az 

emlékeket, úgy gondolom ez volt az, amit kerestem, amire mindig is vágytam, meg a 

kalandok, – az LSD tágította világban. Sajnos, ahogy egyre jobban hozzászokott a 

szervezetem, egy idő múlva már nem ölelt körül megnyugtatóan a rendezett világ. Ez 
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az érzés szétfoszlott és a szer mennyiségétől függetlenül nem jött többé elő. Ezzel 

végleg bebizonyította számomra az ópium, hogy többet elvesz, mint amennyit ad, így 

leszoktam róla. Ez elég könnyű kijelentésnek hangozhat és valójában könnyen is 

ment, mivel a rendszeres, alkalmi fogyasztásnak köszönhetően fizikailag a 

szervezetem nem volt rászokva. 

 Ekkor, tizenkilenc évesen éreztem rá igazán a marihuanás cigi ízére. Eléggé 

rá is kaptam. Ekkor még hébe-hóba, úgy kéthavonta fogyasztottam alkalmanként 

LSD-t, speedet, heroint, de legfontosabb a marihuána lett. 

 –És otthon mindebből nem vettek észre semmit? 

 – Csupán annyit, hogy időnként mérhetetlenül fáradt vagyok, szürke, 

hamuszínű az arcom, és csak pihenni, aludni szeretnék. Ilyenkor előtte általában 

buliban vagy sítáborban voltam és erre hivatkoztam. Tehát mindig találtam okot az 

átfedésre, hogy mitől vagyok ennyire fáradt. 

 Alig egy héttel a huszonegyedik születésnapom előtt talált meg engem a 

TM. Ettől kezdve soha többet nem szúrtam tűt a vénámba és szintetikus kábítószert is 

csak egyetlen egyszer fogyasztottam, nagyon minimális mennyiségben. 

 Kevesebb, mint egy év múlva az akkori barátommal, akivel addigra sok 

mindenen túl voltunk, immár együtt meditáltunk és antiszociális magatartásunkat 

feladva, próbáltunk a társadalomba beilleszkedni. Ez azt jelentette, hogy szerettünk 

volna kialakítani egy új baráti közösséget és teljesen tiszta életet éltünk; ő új 

tanulmányokba kezdett és rengeteget dolgozott ezért. Másfél év „hiábavaló” 

próbálkozás után – mivel igazi jó barátokra nem tettünk szert és ezáltal meglehetősen 

elszigeteltnek éreztük magunkat – feladtuk és visszatértünk a régi haverokhoz és 

végül felbomlott a kapcsolatunk. Ő azóta talán nem, de én továbbra is rendszeresen 

meditálok, bármi történjék is. 

 Ma úgy gondolom, hogy a kábítószerek azokat az érzéseket pótolják, amikre 

az emberek gyakran hiába vágynak és amiket egyébként „birtokolnunk” kellene. 

Mivel használatuk társadalmilag nem elfogadott, ezért általában bűntudattal jár, ha 

valaki így próbálja meg pótolni azt, ami hiányzik neki. Az állandó vágy, hogy a 

legegyszerűbb és a legkényelmesebb – immár „megszokott” módon – elégítsem ki a 
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hiányérzetet, olyan kettősséget eredményezett bennem, amit nagyon nehezen tudtam 

áthidalni. A TM megtanulásával sokat javult a helyzetem és különösebb erőfeszítés 

nélkül, le tudtam mondani minden másról, kivéve a marihuánát. Ahhoz hosszabb idő 

kell, hogy megszűnjön bennem az iránta érzett vágy is. 

 Rengeteget gondolkodtam azon, hogy mi vitt rá, hogy végigpróbáljam az 

egész kábítószerskálát. Egy magyarázat lehet, hogy a felnőttkor küszöbén végül 

mindenkinek rá kell döbbennie, hogy a világ nem olyan, mint amilyennek gyerekként 

látta. 

 – Milyen volt a gyerekkorod? 

 – Tulajdonképpen boldog volt, amennyire visszaemlékszem: normális, 

harmonikus. Talán úgy 8-9 éves koromban kezdődött valami, amikor a szüleim 

elváltak. Ez az az időszak, ami némi furcsaságot, bizonytalanságot rejtett számomra. 

 Gyermekkorom végét úgy éltem meg, hogy lassan, nyikorogva, de annál 

visszafordíthatatlanabbul bezárult mögöttem egy kapu. Nem éreztem már jól magam 

egyedül, egyre inkább eltűntek a megérzéseim, nélkülük pedig elveszettnek és 

védtelennek éreztem magam. Ezáltal nem álltam már biztosan a talajon, mivel a 

szituációkat nem igazán tudtam átlátni a megérzéseim nélkül. Eltűnt a belső 

biztonságom, amitől pedig mindig kiegyensúlyozott és vidám voltam. Kezdtem 

olyannak látni a világot, mint a felnőttek: kiszolgáltatottnak, és nagybetűs életnek. 

Talán ezért keresgéltem mindenfelé, hogy ezt a problémát feloldjam. A kábítószerek 

adnak is ideiglenes menedéket a külvilág ridegsége ellen, ez azonban csak átmeneti és 

nem tudnak maradéktalanul kizárni minden külső hatást. 

 A TM gyakorlása halvány sejtések útján egyre inkább megmutatta, hogy a 

világ mégis csak rendben van úgy, ahogyan van, és nincs szükség mindenféle kétes 

eredetű, gyakran szó szerint mocskos pótszerre, ahhoz, hogy el tudjam viselni. Szintén a 

TM hatásának tulajdonítom, hogy mindenben a természetességre törekszem, legyen szó 

mosogatásról, bevásárlásról, ruházkodásról. Mindenben a természetes, biológiailag 

lebomló anyagokat részesítem előnyben. Az étkezést azért nem említettem, mert már 

több, mint kilenc éve vegetáriánus vagyok. Részben ennek is köszönhető az is, hogy 

papíron szinte mindenre allergiás vagyok, ellenben egyáltalán nem szedek gyógyszert és 
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a tünetek is csak nagyon különleges esetekben jelennek meg. Véleményem szerint az is 

a TM hatása, hogy a nagyobb, az életben való boldogulásommal kapcsolatos 

kívánságaim általában megvalósulnak, kb. 90%-ban úgy, ahogyan azt szeretném. Ennek 

működését még inkább csak sejtem, de igyekszem gyakorolni, hogy minél többször és 

jobban sikerüljön a kivitelezés, és hogy tudatosan irányíthassam életemet. Alkalmanként 

azt veszem észre, hogy a ki nem mondott kérdéseimre megkapom a választ. 

 Mostanában pedig úgy látom, hogy sokkal jobban tudom tolerálni az 

embereket, mint azelőtt. 

 – Most már jobban megtalálod a helyed a világban? 

 – Igen, úgy érzem, hogy megtaláltam az „Igazit”. Szándékosan kiszakadtam 

a korábbi környezetemből már évekkel ezelőtt és saját lábamra álltam. Más városba 

költöztem, együtt lakunk a barátommal, dolgozunk, vigyázunk egymásra és több 

hónapja semmilyen szert nem használtam. 

 Bízom abban, hogy a TM segítségével egyre inkább sikerül rátalálnom arra 

a belső biztonságra és stabilitásra, amely nélkülözhetetlen a mindennapi 

problémákkal, stresszel, feszültségekkel teli világunkban. 

 A rendszeres meditáció pedig – amely nagy mértékben segítségemre volt, 

hogy a lejtőtől megmeneküljek –, annyira az életem részévé vált, hogy semmiképpen 

nem tudnék lemondani róla. 
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5. ábra –  A TM technikát gyakorlóknál jelentősen kevesebb a gyógy- és élvezetiszerek használata, mint a nem 
meditáló kontroll csoportban.  17

 Végighallgatva ezeket a beszélgetéseket, egészen tisztán kirajzolódik, hogy 

milyen szerencsésnek érzik magukat ezek az emberek, hogy rátaláltak a 

Transzcendentális Meditációra. A tanár jobb tanárrá, a diák pedig 

kiegyensúlyozottabb diákká képes válni a TM segítségével. Egy olyan belső 

biztonságot, stabilitást s egyben fogódzót talál meg mindenki a technika gyakorlása 

során, amelyre éppen szüksége van ahhoz, hogy abból az ördögi körből, melyből 

korábban képtelen volt kimászni – egyszerűbb esetekben szinte észrevétlenül –, 

máskor, pedig lépésről lépésre kilábaljon. 

 Boldog vagyok, hogy A. A. a bizalmába fogadott. Számára nem volt 

egyszerű dolog kilépni és visszatalálni abból a deviáns csoportból, amelynek évekig a 

 Forrás: International Journal of the Addictions, N°26, 1991, pp. 293-32517
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tagja volt. Egyesek attól is tartottak, hogy elárulja őket és antiszociális magatartásuk 

kitudódik, ezért időnként zsarolni próbálták. 

 Először nagyon megijedt és elbizonytalanodott, nem tudta, mitévő legyen. 

Szerencsére volt olyan bátor, hogy végiggondolja: kihez is fordulhat segítségért, 

megerősítésért. Bennem nem csalódott s így időről időre a nehéz pillanatokban 

tanácsot mert kérni és – a TM-mel kapcsolatos gyakorlati útmutatók mellett –, 

lelkileg is tudtam erősíteni, bátorítani. Ezen kívül pszichológust is ajánlottam neki, 

aki az őszinte beszélgetések során szakmailag is segíteni tudta – a sajnos nem 

egyedülálló – problémái feldolgozásában. Ilyenkor a legnagyobb gondot az jelentheti, 

ha a fiatal nem tud – vagy nem mer – olyan felnőttektől segítségét kérni, akikkel 

súlyos gondjait megvitathatná. 

11. Az egyéniség kialakulásának előfeltételei 

11.1. Az önállósodás 

 Az ember személyiségének kibontakozása, értékeinek kiteljesedése a 

környezeti, elsősorban a társadalmi hatások rendszerében történik. 

 A fejlődés: a történések, a tapasztalatszerzések folyamatos láncolata. 

Minden egyes pillanat, amit szüleinkkel, a nevelőinkkel, társainkkal töltünk 

gyermekkorunkban, a későbbiekben is hatással van érzelmeinkre, gondolkodásunkra 

és magatartásunkra. Az önállóságra való igény ugyanúgy, mint a közösséghez való 

tartozás kérdése mindannyiunk belső késztetése. Önállóságra ugyanúgy szükség van, 

mint normatartásra. A valóságban a belsővé vált normarendszerünket úgy kellene 

kialakítani, hogy a társadalom önálló és egyben közösségi, önkibontakoztató és 

egyben felelősségvállaló tagjaivá váljunk. 

 A gyermek már kétéves korában óriási erőfeszítéseket tesz, hogy minél több 

dolgot egyedül csinálhasson. Megengedni, bátorítani kell, hogy élvezze a nagyobb 

szabadságot, de arra is szüksége van, hogy ismerje a határokat, tudja, hogy mit várnak 

el tőle, mit szabad neki és mik a szabályok. Ha ezt idejében nem tanulja meg – 

nemcsak gyermekként, hanem később is –, bizonytalanná, felelőtlenné válik. 
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 A nevelés három legfontosabb alapelve: 

♦ a biztonság, 

♦ a nyíltság, 

♦ és a fegyelem. 

 A gondoskodó szeretet légköre képes csak a gyermek számára érzelmi 

biztonságot nyújtani. A szorongó, félelemmel teli gyermek nem tud szabad és önálló 

lenni, nem mer kockáztatni, mert állandóan a veszélyre számít. 

 Tudjuk azt is, hogy a gondoskodó védelem károsító is lehet. Számtalan 

túlgyámolított gyermek kerül komoly veszélybe, mert nem tanulta meg időben 

felismerni a veszélyes helyzeteket. Közismert az is, hogy a szülői agyonszeretés elől 

értelmetlen kapcsolatokba, galerikbe keverednek a gyermekek. 

 A függetlenség a függésben alakul ki, de ez nem jelenthet korlátokat, 

akadályokat, hanem pont az egyén lehetőségeit szélesíti. 

 Nevelési szempontból az is nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, 

hogy az egészséges fejlődéshez elengedhetetlen a külső és belső csend naponkénti 

biztosítása. A gyermeknek akár otthon, akár az iskolában szüksége van egy kis időre, 

hogy visszavonulhasson, és befelé fordulhasson. 

11.2. Az önkontroll 

 A nevelés alapvető célja, hogy a gyermekek mielőbb eljussanak arra a 

szintre, hogy saját viselkedésüket ellenőrzés, irányítás nélkül is képesek legyenek 

kontrollálni. 

 Köztudott, hogy a magzati életben minden szerv fejlődésének a maga 

optimális időszakában kell megtörténnie. Ha a fejlődés zavartalan volt, akkor a 

magzat a komolyabb nehézségeket, ártalmakat is átvészeli. Ugyanez a helyzet a 

pszichikus fejlődéssel is. A legtöbb funkció és tulajdonság kifejlődésének van egy 

speciális fejlődési időszaka. Ha ez megtörtént, akkor a nehéz helyzeteket is torzulás 

nélkül viseli el a pszichikum. 
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 Hasonló a helyzet a belső kontroll kialakulásával is. Ha valaki azt szokja 

meg gyermekkorában, hogy saját maga meghatározhatja viselkedésével, hogy jó vagy 

esetleg rossz dolog éri-e majd, akkor felnőttként sem fog zavarba jönni, ha esetleg 

néha nem úgy történnek a dolgok. Ha azonban a sors kiszámíthatatlan játékszereként 

csak reménykedik, hogy megúszhatja a dolgokat – mert nem veszik észre, ha mégis, 

hát balszerencséje volt –, akkor felnőttként is kiszolgáltatottá válik. Ugyanis az 

önkontroll csak a pozitív önértékelés alapján alakulhat ki. 

 Az „én” az ember természetes értékelője és alapvető forrása az ellenőrző 

tevékenységünknek. Ha az a tapasztalatom, hogy bíznak bennem, hallgatnak rám, ez 

természetesen nagyobb felelősségre ösztönöz. Ugyanakkor azt is meg kell tanulni, 

hogy elfogadjuk mások véleményét. Fontos, hogy mindenki úgy váljon önállóvá, 

hogy abban ő maga és környezete is örömét lelje. 

 Mint a pszichés tulajdonságoknál általában, az önértékelés esetében is mind 

a túlzott, mind az alacsony önértékelés káros lehet. 

11.3. Az önelfogadás 

 Maslow szerint az alacsonyabb szintű motívumok erőssebbek, mint a 

magasabb szintűek. (Túlélési szükségletek.) 

 Az önmegvalósítás akkor valósulhat meg ha az ember képes megszabadulni 

a túlélési szükségletek kényszerétől. 

 Maslow vizsgálatai is azt igazolják, hogy az, aki elfogadja önmagát a 

mindennapi életben jobb megfigyelő, kreatívabb és spontánabb. Az ilyen ember erős 

sorsközösséget érez az egész emberiséggel, ezért képes mély, kölcsönös 

kapcsolatokra. Többnyire optimista, leginkább a pozitív lehetőségekre figyel és 

azokat maximálisan felhasználja. Az önmegvalósított ember számára az életnek 

jelentősége van, és meggyőződése, hogy az életet érdemes élni. 
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12. Ha tudjuk mindezeket, mégis hol a hiba 

 Mióta kiválasztottam szakdolgozatom témáját, szinte minden könyvben, 

újságban, cikkekben – ami a kezem ügyébe akadt – megragadott valami, ami a 

személyiségfejlesztéssel volt kapcsolatos. 

 A három és fél év tapasztalata amit eddig a főiskolán – talán nem hiába – 

töltöttem el, az is azt igazolja, hogy rengeteg értékes forrásmunka, kézikönyv, 

szakirodalom, tananyag áll rendelkezésre a témával kapcsolatban. 

 Amit egy-egy hallgató a négy év alatt elsajátíthat, igen hasznos, sokrétű, de 

a tapasztalat mégis mást mutat: sajnos nem tudjuk úgy alkalmazni a tudást a 

gyakorlatban, mint ahogyan kellene! 

 A rohanó mindennapok során valóban figyelembe vesszük mi felnőttek – 

akár mint szülők, akár mint nevelők –, mindazokat az értékes ismereteket, amelyek a 

gyermekek érdeklődésével, személyiségtípusaival kapcsolatosak? 

 Rendelkezik minden oktatási szakember azzal az integrált motivációs 

szemlélettel, mely képessé teszi arra, hogy a gyermek valamennyi olyan dinamikus 

jellemzőjét egységben szemlélje, mely a nevelés során kialakul? 

 Vajon ellátja-e a nevelés azt az egyik fő feladatát, hogy az egyéniség rejtett 

tartalékait kibontakoztassa? Mindez, pedig nagyon fontos lenne, hiszen a mai 

felgyorsult társadalmi-gazdasági változások során, még inkább szükség lenne arra, 

hogy az iskola aktív, önálló, értékes, felelősségvállaló embereket neveljen. 

13. Egy megoldás a problémára 

 Most szeretném bemutatni azt a nézőpontot, amelyet egy megvilágosodott 

bölcs, Maharishi Mahesh Yogi képvisel. Hogyan látja ő a mai oktatás problémáját? 

Hogyan lehetne egy egyszerű technika általános alkalmazásával mindazt a 

nehézséget, erőszakot és bizonytalanságot megszüntetni, amely ma az egész világon 

eluralkodik? 
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13.1. Az oktatás 

 Az oktatás jelenlegi rendszerét a közvélemény az egész világon igen 

kritikusan szemléli, és egyetlen országban sem elégedettek az emberek a mai 

tanmenettel és oktatással. Valami hiányzik az oktatási rendszerből, ami a tananyagot 

teljessé, az oktatási intézményeket elhagyó diákokat pedig teljesen kifejlett, 

felelősségteljes polgárokká tenné, akik az élet valódi értékeiben jártasak és igen fejlett 

megértéssel rendelkeznek minden területen. A mai oktatási rendszer csak informatív 

ismereteket nyújt. Minden tantárgy az adott témára vonatkozóan bizonyos 

ismeretanyagot halmoz fel, és a diák csak akkor teljesíti sikeresen a kurzust, ha 

ezekre emlékezni tud. 

 A pályaválasztások elsődleges célja jelenleg a megélhetés biztosítása. Az 

élet belső értékeinek, a test és lélek belső világának megismertetése nélkül az oktatás 

nem lehet teljes. Ha csak informatív jellegű ismeretekhez jutunk, nem teszünk szert 

olyan alapokra, melyekről a nagyobb távlatok is áttekinthetőek. A mai oktatási 

rendszer nem tudja kielégíteni az ember tudásszomját. Bármelyik tudományról is 

legyen szó, a diák azt találja, hogy ahogy halad előre, úgy nő egyre inkább az előtte 

álló ismeretlen terület. Bármilyen sokat is tudjon egy-egy tárgyról, alaposan 

elmélyülve benne egyre inkább azt találja, hogy mindaz, amit még homály fed, jóval 

nagyobb területet ölel fel, és ennek a teljes megismerésére egyelőre nincs lehetősége. 

 Ebből a helyzetből az egyetlen kiút, ha olyan módszereket találunk, amelyek 

belülről kiindulva művelik ki az elmét, és olyan erőssé teszik, hogy amikor a diák 

ismereti szinten tanulmányoz egy-egy tantárgyat, akkor ennek mélyebb területeit is 

képes legyen felfedezni. Minden emberben hatalmas szellemi lehetőségek 

lappanganak, melyeket a diákévek alatt kellene megfelelően kibontakoztatni. Ezt a 

célt szolgálná a Transzcendentális Meditáció technikája, melynek egyetlen befelé 

merülése során az elme tudatos terjedelme feltárulkozik. Kifelé haladva pedig 

felszínre törnek az elme belső képességei is, a transzcendentális, a tudat spirituális 

természete és így az ember egyre inkább képes élni őket a formák és jelenségek 

világában. Ez a TM módszere, mely könnyű utat kínál a szellemi fejlődéshez és a 

rejtett képességeink kiaknázásához. A rendszer készen áll, a próbát kiállta, és 
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értékességét a világ minden táján már bebizonyította. Szeretném felajánlani az 

oktatásügynek, hogy mielőbb kerüljön be az oktatás tananyagába, hogy ezáltal segítse 

elő az új emberiség megszületését. Olyan értékes emberiségét, mely mentes a 

hibáktól, hiányosságoktól, amely nem marad tudatlan az élet belső értékei felől, és 

melynek tagjai személyiségük rejtett tartalékait teljesen kifejlesztették.  

 Minden országnak jobb politikusokra, üzletemberekre, mérnökökre, 

tudósokra, tanárokra, szociológusokra – egyáltalán az élet minden területén jobb 

szakemberekre lenne szüksége. Olyan emberekre, akik személyiségüket tekintve 

érettebbek, önmagukban teljesebbek és egységesebbek, boldogabbak, békésebbek, és 

nagyobb felelősségtudattal rendelkeznek. 

13.2. Pszichológia 

 A pszichológiai vizsgálatok illetve kutatások célja, hogy mind a normális, 

mind az abnormális emberi viselkedéseket megértse. E tudás felhasználása pedig 

hozzásegíti az embereket, hogy személyiségük teljessé és egységessé formálódjon. A 

cél az lenne, hogy az elme tudatos és tudatalatti állapota összekapcsolódjon, és 

létrejöjjön egy belső elégedettség. A belső boldogság nevű gyógyírt azonban a 

pszichológia egyelőre nem képes megadni. 

 A TM folyamatában a tudatalatti elme rejtett szintjei felelevenednek, és 

valóban felszínre kerülnek az ember rejtett képességei, a lélek belső boldogsága. Ily 

módon képes kifejleszteni az ember gondolkodását, beszédét és cselekvését a 

Transzcendentális Meditáció. A TM hatásai túlmutatnak a pszichoanalízis szabta 

határokon, így képesek megteremteni az összefüggést a tudatos elme és a tudatalatti 

mélyebb rétegei között. 

III. ÖSSZEGZÉS 

Dolgozatom végén nem marad más feladatom, mint hogy kiemeljem a 

súlypontokat a személyiségfejlesztés fontos kérdéseivel kapcsolatban. 

$61



Szeretnék következetes maradni, s ezért ismét Weöres Sándort hívom segítségül, aki a 

verseiben leírtakat nem azért tárja elénk, hogy annak minden szavát elhiggyük, hanem 

azért, hogy ezekkel rávilágítson igazi lényünkre és ráeszméltessen az igazi világunkra. 

 „Van valami, mely változatlan – 

 Mindennek lényege változatlan – 

 Ha minden esetlegestől mentesülök: nem marad 

belőlem más, csak a változatlan.”  18

 Dolgozatomban bemutattam, hogy az egészséges személyiség 

kifejlődésének milyen szerteágazó összetevői vannak. 

 Rávilágítottam arra is, hogy az egyén fejlődésében mennyire meghatározó 

szerepet játszik a környezet, de ugyanakkor elengedhetetlen az egyén motivációja, 

aktivitása is. 

 Az ember testi-lelki fejlődése ugyanúgy elválaszthatatlan egymástól, mint 

ahogyan a fa külső részeinek – a törzs, az ágak, a levelek, virágok és a gyümölcs – 

különféle tulajdonságainak összessége sem különülhet el a föld alatt elhelyezkedő 

gyökér meghatározó sajátosságaitól. Ezek együtt alkotják a fa teljes életét. Ugyanúgy 

nem elégedhetünk meg csak azzal, hogy az egyén biológiailag egészségesen fejlődik. 

Ahhoz, hogy az ember valamennyi végtagja, érzékszerve és idegrendszere 

normálisan, egymással összhangban működjön, elengedhetetlen a mentális, szellemi 

értékek fejlesztése is. Ez pedig, csak úgy lehetséges, ha képesek vagyunk a tudat 

határtalanságát szisztematikus módon megtapasztalni. Ennek bizonyságául mutattam 

be egy ősi technikát, melynek komplexitását több személy szemszögéből és több 

szempont alapján igyekeztem bemutatni. A TM módszerének hatékonyságára 

napjainkban is egyre nagyobb szükség lenne ahhoz, hogy a különböző területeken 

csúcsosodó problémákkal szemben felvehessük az egészséges versenyt. Ez azonban 

csak úgy volna lehetséges, ha határtalan energiára, erőre, intelligenciára, békére és 

boldogságra lennénk képesek szert tenni. 

 Weöres Sándor: A teljesség felé 138. oldal (Tericum Kiadó Bp. 2000.)18
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 Ahogy említettem, a gyermeknevelésben és az oktatásban fordulóponthoz 

értünk, és ez érzékelhető az elvárások megváltozásában is. 

 A XXI. század gyermekeinek az álmaiban is ott lebegnek a nagy kérdések. 

Mit kezdjünk magunkkal? Hogyan találunk olyan nemes célt, amiért érdemes élni? 

Hogyan használhatjuk fel legnagyszerűbben szellemi kincseinket, emberi 

képességeinket? 

 Az emberi természetről egy újfajta látásmód van kialakulóban. A 

gyermekeket nem arra kell megtanítani, hogy mit gondoljanak, hanem arra, hogy 

hogyan gondolkodjanak. A tudás mellett bölcsességet és szeretetet kell a gyermeknek 

kapnia. Az igazi iskola az életre kell, hogy neveljen! 

 Az utóbbi években egyre nagyobb az érdeklődés a sajátos nézeteket valló 

alternatív pedagógiák és a különböző önismereti módszerek iránt. Az igényesebb 

szülők azokat a nevelési módszereket keresik, amelyek a gyermekeiket nem 

egyoldalúan, hanem harmonikusan képesek fejleszteni. Ahhoz, hogy életünk során 

mindig a megfelelő utat tudjuk kiválasztani, elsősorban saját értékeinkkel, 

képességeinkkel kell, hogy tisztában legyünk. Az alternatív pedagógiák gyökere mind 

oda nyúlik vissza, hogy a széttagolt, atomokra széthullott személyiséget egységbe 

rendezze. Minden tudás hasznosságát a gyakorlati életben való használhatósága 

határozza meg. 

 Olyan iskolarendszerre van szükség, amely a diplomával együtt olyan tudást 

képes a végzős hallgatók kezébe adni, mellyel mind az életben, mind a 

munkaerőpiacon egyaránt helyt tudnak állni. Egyre többet beszélünk az életünk 

végéig tartó tanulásról. A ma emberének rendelkeznie kell azzal a képességgel, hogy 

állandóan tudjon megújulni, tanulni, képes legyen a problémáit megoldani, és 

kiválóan tudjon kommunikálni. A személyes élményekre épülő tudás beépülése 

hosszabb időt vesz igénybe és erre időt kell szánni. Ami igazán fontos, hogy minden 

diák olyan használhatóbb tudással gazdagodjon, amellyel az életben is helyt tud állni. 

A magyar oktatásnak lépést kell tartania azzal az igénnyel, hogy a mennyiségi 

növekedést és a minőségi elvárásokat összehangolja. Ennek érdekében 

elengedhetetlen, hogy az iskola ne csak intellektuális tudást adjon, hanem a 
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személyiség rejtett tartalékait is feltárja. Ezekhez az elvárásokhoz szeretnék 

hozzájárulni szakdolgozatommal – néhány gondolatot ébresztve –, hiszen az élet már 

többször igazolta, hogy a ma különc elméletei a holnap tudományos gyakorlatává 

válhatnak. 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MELLÉKLETEK 
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I. számú melléklet (Videófilm) 

Videokazetta (10 perc + 5 perc = 15 perc) 

 A szegedi gimnázium tanulói, akik megtanulták a TM-et, beszélnek a 

tapasztalataikról, illetve az iskola egyik tanárnője és az igazgató elmondják, hogy 

miért támogatták a TM gyakorlati alkalmazását a gimnáziumban. 

Én magam pedig, mint a TM oktatója, néhány mondatban ismertetem a 

Transzcendentális Meditáció módszerét. (10 perc) 

 Egy környezetvédelemmel kapcsolatos pályázat útján nyert összegből 

készült a 45 perces film: mely bemutatja, hogy a TM hogyan képes megváltoztatni az 

egyén gondolkodását, tudatosságát és viselkedését, hogy nagyobb felelősséget 

érezzen az egész környezetéhez való viszonyában és a felborult környezeti 

egyensúllyal kapcsolatban. Ebből a filmből szeretném bemutatni az oktatás 

szemszögéből megvilágított részt. (5 perc) 
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II. számú melléklet (Újságcikk) 

 „Meditáció a tantervben” 

Egy 1997-es újságcikk arról, hogy hogyan ismerkednek a gimnáziumi tanulók 

osztályfőnöki órák keretén belül a Transzcendentális Meditáció módszerével. 
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