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1. Bevezetés

1.1 A könyv létrejöttéről

E könyv megírásának gondolata a kettőnk találkozását követően született meg. 
Már régóta érdekel az orvostudomány egészének tanulmányozása, és arra 
törekszem, hogy lehetőleg az összes panasz és tünet lelki vetületét is megvizs-
gáljam és értelmezzem. Az Út az életbe1 című könyv az emberi élet kezdeteivel 
foglalkozik, a fogantatás pillanatától a megszületésig. Mivel a spirituális filo-
zófia abból indul ki, hogy minden a kezdeteken múlik, és a meghatározó sza-
bályok már az élet elején helyükre kerülnek, kézenfekvő volt, hogy elmélyed-
jek a gyermekgyógyászatban is. Ezen a területen azonban nem voltam jártas. 
A tapasztalatait Vera Kaesemann adta át, aki nemcsak sikeresen tartotta távol 
mindhárom gyermekét az akadémiai orvosi gyakorlat gyógyszeráradatától, 
hanem 1984-től kezdve homeopata-képzésben vett részt, hogy „tiszta” gyer-
mekorvosi praxist vezethessen. Ugyancsak 1984-ben került a kezébe az Út a 
teljességhez2 című könyv, amelynek hatására később elvégezte az „archetípu-
sos gyógyászat” tanfolyamot is. Könyvünk alapjául bő kétéves kapcsolatunk 
szolgált, de maga a könyv csak ezt követően született meg.

Vera Kaesemann szolgáltatta a gyermekek kórtörténeteit, a gyermekkor-
ra jellemző legfontosabb kórképeket együttesen vitattuk meg és értelmeztük. 
A gyakorlati tanácsok jórészt az ő tapasztalatain alapulnak, ahogyan a homeo-
pátiás szerek leírása is. Az én feladatom az értelmezés mellett a megfogalma-
zás volt. Vagyis közös könyvünket én vetettem papírra.3 

1.2 A könyv használatáról

Bármennyire is szeretnénk, hogy az olvasó először a könyv elején szereplő 
elméleti fejezeteket tanulmányozza át alaposan, a többi könyvem tapasztalata

1 Út az életbe – A születés teljessége – Várandósságról és születésről – holisztikus szemmel (Der Weg 
ins Leben) – Holistic Kiadó, 2006.
2 Út a teljességhez (Krankheit als Weg) – Arkánum Kiadó, 1991; Magyar Könyvklub,1995; 
Bioenergetic Kiadó, 2018 . A könyv szerzője Th orwald Dethlefsen, társszerzője Ruediger Dahlke.
3 A könyvben szereplő bibliográfi ai adatok a Szakirodalom című fejezetben (19.2), illetve a Ruediger 
Dahlke publikációi című fejezetben (19.3) találhatók.
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azt mutatja, hogy az emberek inkább az őket – ez esetben a gyermekeiket érin-
tő – szövegrészeknek néznek utána. Az ideális az lenne, ha az olvasó az általá-
nos bevezető részt is elolvasná, mivel így számos félreértés elkerülhető lenne.

Ha egy fontos kórképpel, mint például az ADHD-vel, a figyelemhiányos 
hiperaktivitás-zavarral itt nem foglalkozunk, annak az az oka, hogy Az agresz-
szió mint esély4 című könyv egyik fejezetében már részletesen értelmeztük. 
Számos kórkép szerepel A betegség mint szimbólum5 című kézikönyvben is.

Könyvünk használatával kapcsolatban célszerű kettős stratégiát követni. 
Azok a szülők, akik beteg gyermekük miatt nagy nyomás alatt állnak, bizo-
nyára a gyakorlati tanácsokat olvassák el először, amelyeket aztán a helyzet 
súlyosságától függően megbeszélhetnek a kezelőorvossal vagy a természet-
gyógyásszal, és rögtön alkalmazhatnak is. Ezt követően fontos lenne az értel-
mezésekkel is foglalkozni, hogy felismerhessék a tünetek mélyebb értelmét. 
E két szempontra soha ne alternatívaként tekintsünk, ellenkezőleg: a kettő 
kiegészíti egymást. Különösen igaz ez a klasszikus homeopátia esetében, mivel 
a kórkép értelmezése voltaképpen homeopátia-alapú gondolkodást feltételez. 
Az értelmezések és a természetgyógyászati tanácsok között is egymást támo-
gató és erősítő kapcsolat van. Az értelmezések még az elkerülhetetlen orvosi 
beavatkozásokhoz is észszerű támogatást nyújtanak, sőt, gyakran a tanácsok 
és az ötletek is.

A nagyon fiatal gyermekek gyakran még nem közelíthetők meg az értel-
mezésekkel, ezért rendkívül fontos, hogy a szülők felismerjék az idők szavát, 
és a gyerekek, illetve a család fejlődését elősegítő irányba tereljék a dolgokat. 
Ezt a célt szolgálják a legtöbb fejezet végén található kérdések is.

Minél fiatalabbak a gyermekek, annál inkább a szülők és a családi állapo-
tok tükrét tartják elénk, amit nem mindig könnyű elfogadni. Fontos azonban, 
hogy ne vétekként, bűntudattal éljük meg ezt, hanem kizárólag a felelősség 
szempontjából. Az a lényeg, hogy megtaláljuk a megfelelő válaszokat az adott 
kihívásra.

A szülők könnyebben tudják kezelni a fejezetek végén található kérdéseket, 
ha a vétkesség kérdését eleve fel sem teszik. Másrészt viszont az alábbi kérdé-
sek egy olyan alapot képeznek, amelyre a későbbi kérdések épülnek. Elkép-
zelhető, hogy nem tudnak minden kérdésre egyértelmű választ adni. Sikeres 
válaszadás esetén viszont sok minden tisztázható, sőt, adott esetben okot szol-
gáltathat arra, hogy a szülők pszichoterápiás segítséget vegyenek igénybe.

4 Az agresszió mint esély (Agression als Chance) – Bioenergetic Kiadó, 2004, 2007.
5 Betegség mint szimbólum (Krankheit als Symbol – Handbuch der Psychosomatik) – Édesvíz Kiadó, 
2006; a későbbi kiadásokban A betegség mint szimbólum.
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• Milyen belső és külső körülmények között, milyen érzések közepette 
fogant a gyermekünk? Vagyis: hogyan kezdődött minden?

• Milyen következtetéseket lehet ebből levonni?
• A fenti körülmények hogyan befolyásolják a szülők egymás közötti és 

a gyermekhez fűződő viszonyát?
• Milyen volt és milyen ma a kapcsolatunk a saját szüleinkkel, illetve a 

párunk szüleivel, az anyósunkkal és az apósunkkal?
• Hogyan éltük meg a két családot, és milyen következtetésekre jutottunk?
• Melyek a nagy és fontos családi témák a két családban? Mennyire befo-

lyásolnak ezek minket mind a mai napig? Milyen szerepet játszanak ezek 
a témák a saját családunkban?

• Milyen tabukat hoztunk magunkkal a szülői házból? Hogyan kezeljük 
manapság e tabutémákat?

• Mennyire várjuk el jelenlegi családunktól, hogy korábbi, a szülői házban 
elszenvedett dolgokért kárpótoljon minket?

• Hogyan zajlott le a gyermekünk megszületése, és jelképesen mire követ-
keztetnénk ebből?

• Milyen volt a saját és a párunk világrajövetele? Fellelhetők párhuzamok a 
gyermekünk születési körülményeivel?

1.3 A homeopátiás szerek használata

Könyvünket minden egyéb filozófiánál jobban meghatározza a klasszikus 
homeopátia, mivel először az értelmezések születtek meg, és azokat is a homeo -
pátiára jellemző gondolkodás vezérelte. Mivel azonban a klasszikus ho-
meopátia kifejezetten egyéni gyógymód, meglehetősen nehéz egy könyv-
ben gyakorlatiasan bemutatni. A homeopátiás szerek képe ezzel szemben a 
kórképekhez hasonlóan jól ábrázolható. Mindkettő bizonyos keretet ad, de 
a terápiának magának már az adott személyhez kell igazodnia. Az értelmezés 
szintén csak keretet adhat, a homeopátiás szerek képei viszont több keretet is 
felmutatnak. A homeopaták és a pszichoterapeuták ezeket az általános érvé-
nyű kereteket egyedi és hús-vér emberekkel hozzák összhangba.

Az értelmező gyógyászat felteszi a kérdést: „Miért történik mindez éppen 
velem, éppen így és éppen most, életemnek ebben a szakaszában?” „Miben 
hátráltat a kórkép, és mire kényszerít ez a baj?” A klasszikus homeopátia ezzel 
szemben olyan differenciáltan individualizál, hogy tipikus kérdéseket fel sem 
lehet tenni.
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Tehát nem biztos, hogy a gyógyszerleírások és a bevált indikációk jók az 
adott kórkép kezelésére. Feltüntetésüket sokkal inkább az indokolja, hogy 
bemutassuk, mennyire zseniális az a Samuel Hahnemann által meghonosított, 
alapvetően új gondolkodás, amely gyakran képes helyettesíteni az allopátiát, 
és szinte mindig kiegészíti azt.

A kéziratot számos specialista – homeopata és hivatalos orvoslással fog-
lalkozó gyermekorvos egyaránt –, valamint sok anya olvasta és véleményezte. 
Ez is azt mutatja, hogy a beteg gyermekek gyógyulásának reményében hidat 
szerettünk volna verni az orvostudomány különféle ágazatai és az anyák közé.

A könyvben javasolt szerek mindegyike C30-as erősségben értendő, mivel 
akut esetben ez a potencia vált be. A magas potenciát tisztelettel és alázattal 
illik alkalmazni. A homeopátiás szereket nem lehet csak úgy találomra, válo-
gatás nélkül bevenni. Mindig gondosan válasszunk szert, és ha bizonytala-
nok vagyunk, kérjük szakavatott homeopata tanácsát. A könyvben szereplő 
táblázatok mindössze segítséget adnak ahhoz, hogy könnyebben meg tudjuk 
különböztetni az egyes szerek hatását. Éppen ezért a táblázatokban csak a jel-
legzetes tüneteket soroltuk fel. Figyelembe kell venni a beteg kedélyállapotát 
is, mivel az a helyes szerválasztás szempontjából döntő lehet.

A homeopátiás szerek szedése: helyezzünk a gyermek nyelvére 2 darab tej-
cukorgolyócskát (globulus), majd 2 másik golyócskát oldjunk fel szénsavmen-
tes vízben, faspatula vagy műanyag kanálka segítségével. Az oldatból 10 per-
cenként adjunk egy kortyot a gyermeknek (itatás előtt alaposan keverjük fel 
az oldatot). Amint javulást észlelünk, hagyjuk abba a szer további adagolását! 
Amennyiben a gyermek állapota rosszabbodik vagy nem változik, folytassuk 
a kezelést.

Ha két óra elteltével sem mutatkozik javulás, akkor vélhetően nem a meg-
felelő szert választottuk. Ilyenkor célszerű ismét megnézni a táblázatot, és 
esetleg egy másik szert választani. Homeopátiás értelemben javulásnak minő-
sül például a mély (gyógyító) alvás vagy a kedélyállapot javulása is. Utóbbi azt 
jelenti, hogy a gyerek jobb hangulatba kerül, és könnyebben viseli a panaszo-
kat, annak ellenére, hogy a fizikai tünetek egyáltalán nem szembetűnő módon 
változtak.
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1.4 Könyvünk „kockázatai és mellékhatásai”

Napjainkban a gyermek nevelése és gondozása betegség esetén minden eddi-
ginél inkább az anyákra, sőt, egyre gyakrabban az egyedülálló anyákra hárul. 
Az egyébként örömteli feladat ilyen körülmények között hamar teherré és túl-
terheltséggé válhat. A tanácsok és az utalások egy része ezért megterhelőnek 
és egyoldalúnak tűnhet, főleg akkor, ha a felelősség, ami ideális esetben két 
vállon nyugszik, egyetlen vállat terhel, ami egyébként is túl kicsi a feladat-
hoz. Mivel az elmúlt ötven évben a válások aránya 10%-ról 50%-ra nőtt, egyre 
kisebb a valószínűsége annak, hogy az egykor szülővé vált két ember együtt 
váljék nagyszülővé. Ebből a tendenciából és a „patchwork” családokból tehát 
sokféle probléma adódhat, ami rossz irányba terelheti a gyermeki lélek fej-
lődését, ami természetesen az „ép” családokban is előfordulhat. Könyvünk 
semmiképpen sem szeretné a gyakran egyoldalú terhelés okozta krízist még 
bűntudattal is tetézni.

Könyvünkkel nagyon is radikális, tehát a gyökerekig leásó munkát szeret-
nénk végezni a beteg gyermekek teljes gyógyulása érdekében. Mindenekelőtt 
azt kívánjuk elérni, hogy a gyermek betegség esetén is hallathassa hangját, 
mivel éppen ilyen helyzetben szokták őket gyakran félreérteni vagy tévesen 
megítélni, de semmi esetre sem szeretnénk bárkiben is bűntudatot kelteni. 
A szülők általában minden tőlük telhetőt megtesznek a gyermekük boldogu-
lásáért. Vannak azonban olyan esetek, amikor mindez nem elég, vagy esetleg 
még árt is. Ami esetleg szemrehányásnak tűnik részünkről, az inkább csak 
korrigáló, segítő és kétkedő, kérdéseket felvető szándékunkat mutatja. Sza-
vaink néha úgy hangzanak ugyan, mintha a beteg gyermekek ügyvédei len-
nénk, de szívünk szerint az anyákat és lehetőség szerint az apákat is be szeret-
nénk vonni. Azt szeretnénk, hogy mélyebben belegondoljanak, és megértsék 
a tünetek jelentőségét és értelmét, és ezzel a tudattal tegyenek meg mindent a 
gyermekükért. Számtalan tanács és bevált indikáció segíti a gyors és gyakor-
latias segítségnyújtást, míg az értelmezés hosszabb időt vesz igénybe, viszont 
tartósabb eredményt hoz.

Tökéletesen tisztában vagyunk azzal, hogy manapság, amikor igen kicsi a 
szolidaritás a gyermekekkel és főleg a beteg gyermekekkel szemben, nagyon 
nehéz mindent jól csinálni. Mi több, lehetetlen. Másrészt viszont sosem késő 
változtatni és jó irányba fordulni. Ehhez szeretnénk bátorságot adni.

Aki úgy érzi, hogy ördögi körbe került, bizonyára provokálónak tartja az 
olyan tanácsokat, hogy miként lehet meditációval és tajcsival ritmust vinni a 
szülők és a gyermekek életébe. Aki éppen nem talált megfelelő lakást, mert az 
ingatlanpiacon diszkriminálják az egyedülálló anyákat, nyilván kisebb gond-
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ja is nagyobb annál, mint a reggeli jóga és csikung. A bérbeadók logikája is 
érthető, hiszen csak az érdekli őket, hogy a lakbér időben megérkezzen, és a 
lakás is megkímélt állapotban maradjon. Németországban ma a gyermek az 
elszegényedés kockázatával fenyeget, főleg, ha az anyának egyedül kell gon-
doskodnia róla. Az ilyen családoknak ráadásul aligha lehet felmondani, ami-
kor bajba kerülnek, ezért a bérbeadók legszívesebben távol tartják magukat 
tőlük. A törvény szava, miszerint ilyen esetben meg kell védeni az egyedülálló 
anyát és gyermekét, bumerángként üt vissza. Valóban provokálóan hathat a 
tanácsok némelyike és a fejezetek végén található kérdéssor, ha az anyának 
reggel munkába kellene mennie – hiszen rászorul a fizetésére –, a beteg gye-
reket viszont nem viheti az óvodába. Természetesen nem provokálni akarunk, 
ugyanakkor nem szeretnénk lemondani annak lehetőségéről, hogy a jó dolgo-
kat tovább csiszolva az ideális állapotokra törekedjünk.

A dolgok természeténél fogva a gyakran árnyjelenségeket felfedő tünetek 
értelmezése könnyen félremagyarázható azzal, hogy bűntudatot akarunk kel-
teni, de ez sosem áll szándékunkban. Az ismertetett értelemben sokkal inkább 
a felelősségről van szó. Sajnos, az is tünet- és jelképértékű, hogy mind a német, 
mind a magyar nyelvben immár egymás szinonimájaként él a „felelős” és a 
„bűnös” kifejezés. Tehát senki sem akar felelős lenni, ha az azt is jelenti, hogy 
bűnös. Az embereknek azonban kötelességük felelősséget vállalni a gyerme-
keikért – és nemcsak a törvény értelmében, hanem azon jócskán túlme nően 
–, legalábbis addig, amíg a gyerekek meg nem tanulják, hogy válaszokat kap-
janak a saját életükre. Eközben gyakran követhetnek el hibákat, de ezek gyak-
ran hasznosnak bizonyulnak a későbbiekben. Hibáiból tanul az ember, tartja 
a mondás. Ugyanakkor sosem késő irányt váltani, és új felismerésekkel gazda-
gabban, másképp és jobban tenni egyes dolgokat.

Mivel elsődlegesen a beteg gyermek élethez való jogát tartjuk szem előtt, 
elképzelhető, hogy valaki túlzott követelményeket és elvárásokat vél felfedezni 
az elmondottakban az anyákkal szemben, akiknek amúgy is nehéz helyzetek-
kel kell megbirkózniuk. Mi csupán a beteg gyermek számára legmegfelelőbb 
állapotokból indulunk ki, és nem befolyásolhatjuk sem az adott család szociá-
lis helyzetét, sem az egyéni körülményeket.

Ha a társadalom még inkább gyermekbarát lenne, sok mindent megköny-
nyíthetnénk magunknak, és számos szörnyűséget elkerülhetnénk. Valójában 
nem áll módunkban választani, ahogy az a Bibliában áll: „...ha meg nem tértek 
és olyanok nem lesztek mint a kis gyermekek...”6, hanem csak azt dönthetjük 
el, hogy milyen síkon tesszük azt. Amikor a tudati szint nem juthat szóhoz,

6 Máté evangéliuma 18,3 – Károli Gáspár fordítása.
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a test veszi át az irányítást, és színre lép a betegség mint szimbólum. Amikor 
azonban az újra gyermekké válás keríti hatalmába a testet, akkor beszélünk az 
Alzheimer-kórról, amire (még) senki sem talált megfelelő gyógyírt. Azokban 
a társadalmakban, ahol nem viszonyulnak ellenségesen a gyerekekhez, sőt, 
szeretik őket, és ezáltal a felnőttek is többet törődhetnek a bennük lakó gyer-
mekkel, sokkal kevesebb az Alzheimer-kórban szenvedő beteg.

Könyvünk célja, hogy mind a gyerekek, mind a szülők életét tartalma-
sabbá, érthetőbbé és vonzóbbá tegyük az élet napos és árnyékos oldalán is. 
A mai világban ugyanakkor a gyermekvállalás a világ legtermészetesebb dol-
ga helyett ritkaságszámba megy. Emiatt az a kevés gyermek – főleg az, aki 
egyke – egészségtelen hatalomhoz jut, és kis zsarnokká válhat, amint azt 
Jirina Prekop könyveiben is olvashatjuk (lásd 19.2 Szakirodalom). Társadal-
munk fura fiatalságkultusza és az öregség megvetése szintén tovább erősíti 
ezt a vonulatot. Egyik félnek sem tesz jót az a hatalmi pozíció, amikor a kis-
gyerekek mindenbe beleszólhatnak, uralhatják a szüleiket, különösképpen az 
édesanyjukat, és meg akarják határozni – ráadásul meg is tehetik –, hogy ki 
legyen az anya új partnere.

Olyan polarizációs folyamattal van tehát dolgunk, amelynek egyik oldalán 
az óriási áldozatokat hozó anyák állnak, akiknek minden energiáját felemészti, 
hogy egyedül vagy majdnem egyedül nevelik fel a gyerekeiket, és ezáltal sza-
bályosan áldozattá válnak. A másik oldalon a gyerekek is áldozatok lesznek, 
mert a globalizációs csapdában vergődő turbókapitalizmus modern társadal-
mában nem jut rájuk elég idő. A helyzet ennél is tovább bonyolódik, amikor a 
gyerekek a szüleiket, de főként az édesanyjukat az áldozatukká teszik.

Az is igaz viszont, hogy az emberiség hosszú története során az anyák szin-
te mindig egyedül nevelték fel  gyermekeiket.

A beteg gyerekeknek természetesen joguk van arra, hogy megértsék a 
helyzetüket és a tanulási feladatukat, de ez korántsem jelenti azt, hogy a gye-
rekeknek a világ valamennyi jogát egyre korábban kellene birtokba venniük. 
Egészen más lapra tartozik, hogy vezethessenek-e autót már tizenhat évesen, 
vagy választhassanak akár már tizenöt éves korukban. Az ezzel kapcsolatos 
tapasztalatok beleillenek ugyan a fiatalságkultusztól bódult társadalom képé-
be, összességükben azonban egyáltalán nem szívderítők.
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2.1 A szeretet mint az élet alapja

Minden gyermek lelkének létfontosságú a szeretet, különösen az anyai szere-
tet, amiről szólunk. Csakis ezen a biztos alapon állhatnak szilárdan az egész-
ség alappillérei. A gyermek azzal az alapvető szükséglettel jön a világra – nem 
csupán a keresztény világra –, hogy szeressék, és ő is szeresse önmagát és az 
embereket.

A feltétel nélküli szeretetről van itt tehát szó. „Szeress engem, akkor is, ami-
kor piszkos vagyok, mert ha fehérre mosott lennék, mindenki szeretne.” Doszto-
jevszkij fenti mondatát Jirina Prekop vette át Ich halte dich fest, damit du frei 
wirst7 című könyvébe. Amióta világ a világ, a gyerekek bármilyenek legyenek 
is, tehetségesek vagy fogyatékkal élők, mindenhol ezzel az igénnyel látják meg 
a napvilágot. Ha nem kapnak elég szeretetet, sírnak, és boldogtalanságukra 
lelki és pszichoszomatikus betegségekkel hívják fel a figyelmet. Ha viszont 
szeretetben lubickolnak, akkor lehetőségeikhez mérten szabadon és boldogan 
fejlődnek.

Ehhez azonban kedvező életkörülményekre is szükség van, valamint olyan 
témákra is, mint az alábbiak, az etikától egészen az egészség alappilléreiig.

2.2 A gyermeki lét kritériumai

A könyvben szereplő kórképek értelmezését könnyebben megérthetjük, ha 
tisztában vagyunk a gyermeki lét néhány alapvető fogalmával. Minden társa-
dalom alapja a gyermek – minden rájuk épül. Érdemes tehát elgondolkodni 
azon, mi legyen a gyermekkor célja, és mik a szülők feladatai.

Mi tesz bennünket emberré, a spirituális hagyományok szerinti igazi 
emberré? Egyértelműen hozzátartozik a segítőkész szociális viselkedés, nem 
kizárólagosan, de főleg a gyengébbekkel szemben, az osztozás képessége és 
hajlandósága, a nyilvánvaló igazságtalansággal szembeni fellépés, a felebaráti 
szeretet és mások életének tisztelete, vagyis Buddha szavaival élve valameny-
nyi érző lény tisztelete, az együttérzés a gyengébbekkel, valamint a megbo-

7 Ich halte dich fest, damit du frei wirst (Szorosan ölellek, hogy szabad lehess) – Kösel Verlag, 2008.
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csátás képessége, ugyanakkor a hibák beismerése, a mindenkori tévedések 
miatti bocsánatkérés, de az a hajlandóság is, hogy megannyi dologért hálásak 
legyünk, ahelyett, hogy mindent magától értetődőnek vennénk.

Az etikának az a szerepe, hogy lehetővé tegye azt az emberi nagyságot, 
miszerint nem teszünk meg mindent, ami megtehetőnek tűnik, hanem csele-
kedeteinket a lehetséges következmények tükrében átgondoljuk, és értékeket 
közvetítünk az oktatástól egészen a szívjóságig, a beleérző képesség megszer-
zéséig. Fontos lenne, hogy világunkat ne csak az intelligenciahányados (IQ) 
határozza meg, hanem az érzelmi intelligencia (EQ) szintje is. Az emocionális 
képességeknek is ki kellene fejlődniük. Az érzelmek növekedését és kitelje-
sedését lehetővé kellene tenni, ugyanakkor az érzelmek kezelését is meg kell 
tanulni. A vitakészséget is el kell sajátítani, néha harc, néha pedig viták során, 
hogy lehetővé váljék az egyenrangú konfrontáció és vita. A bátorságnak is 
fejlődnie kell, hogy aztán tettekben nyilvánulhasson meg, és érvényre juttat-
hassa az igazságot. Nagyon fontos a kurázsi is, hogy az ember szükség ese-
tén képes legyen az árral szemben úszni, hogy autentikus maradhasson, és 
kitartson saját elvei és nézetei mellett, amikor szükséges. Az önálló és eredeti 
gondolkodás szintén nem isteni ajándék, de megtanulható. Reméljük, hogy 
könyvünkkel hozzájárulhatunk mindehhez.

A gyermeknek jogában áll, hogy a világ közepének képzelje magát, min-
den oldal felé és minden lehetőségre nyitott legyen. Játsszon minél többet, 
hogy fejlődhessen a kreativitása, és szert tehessen a megfelelő önkifejezés 
képességére. Fontos, hogy otthona belső világában és képzeletében ottho-
nosan mozogjon és mozoghasson, és egyaránt nagyra becsülje mind a belső, 
mind a külső világot. Azt a szerepet, amelyet korábban a Jézuska és a Mikulás 
töltött be, ma már gyakran olyan varázslatos képességekkel rendelkező gye-
rekek veszik át, mint Harry Potter. A gyermekek utánzás révén tanulnak, és 
erre ösztönöznünk is kell őket. A szülők a gyermek legfontosabb példaképei. 
A gyerekek a kis herceg csodálkozó pillantásával szemlélhetik a világot, és 
rengeteg mindent először tapasztalhatnak meg. Ilyen élmény számukra az 
első hó, az első füllentés és az első tanítási nap is. Nem kell még felelősséget 
vállalniuk és magyarázkodniuk, élvezhetik a biztonságot, amiért nem kellett 
megküzdeniük, és egyszerűen számíthatnak arra, hogy szeretik őket, függet-
lenül attól, hogy mit tesznek. Legalábbis a mai modern világban, ahol csak 
néhány gyermek játszik kiemelkedő szerepet. A szülői szeretet az önértékelés 
alapja, és képessé teszi a gyermeket arra, hogy ő is szeretni tudjon. 

Egy biztos: a fejlett ipari országokban egyre kevesebb gyermek születik, ők 
viszont olyan exponált státuszt kapnak, amely a lehetőségek mellett számta-
lan veszélyt is rejt magában. A mai, többnyire egygyermekes családokban a 
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gyerek jogai gyakran meghaladják a szülők jogait. Ez mindkét félnek káros, 
de elsősorban a gyereknek árt, hiszen neki olyan egyértelmű korlátokra és 
határokra van szüksége, amelyeket tapasztalatlansága miatt ő még nem tud 
meghatározni.

A kisgyerekeknek tudniuk kell, hogy a szülők készek segíteni, és a tanulás-
hoz szükséges lehetőségeket megteremteni. Ugyanakkor már gyermekkoruk-
ban meg kell tanulniuk, hogy életkoruknak megfelelően vállalják a felelőssé-
get a magatartásukért és a tetteikért, hiszen ha ezt nem tanulják meg időben, 
hogyan legyenek képesek erre kamaszként vagy felnőttként? A felelősségvál-
lalást óvatosan és mindig az életkornak megfelelően szabad csak adagolni. 
Ha nem így történik, a gyermek kivetítéssel fog élni, vagyis azt a nézetet fogja 
képviselni, hogy ha nem a szülők a felelősek, akkor a partnerek, a társadalom, 
az állam vagy a sors az. Ha a későbbiekben is megmarad ez az áldozatként 
megélt struktúra, fennáll a veszély, hogy az illető későbbi élete is gyermeki 
fordulatot vesz, és sosem lesz képes felnőtté válni.

Egészen az iskolakezdésig, vagyis hatéves korig a biztonságérzetnek és a 
fejlődés szabadságának kell uralkodnia, ezt kíséri az értékeket közvetítő neve-
lés. A gyerekeknek korán meg kell tanulniuk – amire képesek és akarják is –, 
hogy nincsenek egyedül a világban, az osztozás örömet szerez, a gyengébbek 
tisztelete őket erősíti, és boldogságot éreznek, ha adni tudnak. Különösen fon-
tos ez az egyre kevesebb gyermek születéséből adódó egyre több egyke eseté-
ben, akiknek így elsőszülöttként maradva kell megbirkózniuk a helyzetükkel 
járó problémákkal. Gyermekpélda nélkül nőnek fel a családban, vagyis még 
jobban rászorulnak a felnőttek segítségére.

Amikor a környezet erős és eleven, a nevelés is egyszerűbb lehet, mivel 
a gyerekek sok szükséges alaptételt ösztönösen is megértenek. Az embernek 
élete során szinte mindent tanulnia kell, így a betegséget is. Erre valók a gyer-
mekbetegségek, a lázat is beleértve. A betegség tehát az emberi élet lényeges, 
értelmes és szükséges része.

Ezek az alapvető gondolatok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy elszakadjunk a 
„rossztól” és a „jótól”, ami sokszor bántó lehet. Ha a könyv bármely részén az 
olvasó mégis így érezne, hangsúlyozzuk, hogy senkit sem áll szándékunkban 
megbántani, és előre is elnézést kérünk. Már csak a magunk érdekében is, 
hiszen ha valakinek elnéznek valamit, az azt is jelenti, hogy az illető megsza-
badulhat a vétkétől.

E könyv célja egyértelműen az, hogy segítsen a gyerekeknek és a szülők-
nek. Csodálatos és klasszikus nyerő helyzetet teremtünk ezzel, hiszen ami a 
gyerekeknek jót tesz, és tovább segíti őket az életútjukon, az többnyire a szü-
lőknek is jó.
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A gond mindössze az, hogy az általunk felkínált segédletek és tanácsok 
életkorhoz kötődnek, és nem tudtunk, illetve nem is akartunk mindenütt élet-
kort meghatározni, mivel már a gyerekek és a majdnem felnőttek is olyan 
hallatlanul egyedi és eredeti lények, hogy szinte sértés lett volna egy kalap alá 
venni őket. A szabványosítás és a szabványértékek legalább annyi veszélyt rej-
tenek magukban, mint amennyire segítenek, és többnyire csak az akadémikus 
orvoslással foglalkozó orvosoknak adnak munkalehetőséget. Mi szerzőkként 
inkább a szülők beleérző képességében bízunk, és gyakran messzemenő segít-
séget nyújtunk nekik.

Persze, az eredmény sokkal jobb lehet, ha csemeténkkel nemcsak állatok 
képében rajzoltatjuk le a családot, hanem jelképekben jártas szakemberrel 
is értelmeztetjük az elkészült művet. A semminél viszont lényegesen több 
információt képes leszűrni a szülői szem és főleg a szülői szív. Aki ugyanis 
szeretettel lát, szinte semmit sem tehet rosszul. A kis hercegben a róka is azt 
mondja: „... jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek 
láthatatlan.”8 Az anyai szeretet ugyanakkor nagyon közel áll a legnagyobb, a 
mennyei szeretethez.

2.2.1 Szülői odaadás

A szülői odaadás helyes mértéke a mai családok központi problémájával kap-
csolatos. A szülőket és többnyire az anyákat sújtó többszörös leterhelés, ami 
az angol multitasking szóval fogalommá vált, nemcsak túlterheli az embere-
ket, hanem meg is betegíti, és a legújabb kutatások szerint még csak nem is 
hatékony.

Ismerve ezt a hátteret, most itt csak felvázoljuk azt az ideált, amelyre a 
gyermeknek az optimális fejlődéshez szüksége lenne. Az ideális állapotok 
megfogalmazásához Peter Lang Waldorf-pedagógus elképzeléseit vettük ala-
pul:
• Nála is és mindazoknál, akik intenzíven foglalkoznak gyermekekkel, a fej-

lődésükkel és a problémáikkal, a szeretet áll az első helyen. Ez az, amire 
valamennyi gyermeknek szüksége van. A szeretet biztosítja a gyermeknek 
a legjobb kiindulási pozíciót az életben.

• Második helyen következik a meghittség és a biztonság, amit „fészek-
melegként” fogalmazhatnánk meg.

• Lang a megbízható szociális viszonyokat teszi a harmadik helyre,

8 Rónay György fordítása.
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• és rögtön a negyedikre annak szükségességét, hogy a gyermek megértse 
a saját világát.

• Ötödik helyen áll a kisgyermek számára, hogy áttekinthető, értelmes és 
utánozható cselekvéseket éljen meg a saját környezetében.

• Hatodszor nagyon fontos a világ „kezelhetőségének” elsajátítása, ami azt 
jelenti, hogy a gyermeknek meg kell tanulnia bíznia abban, hogy saját ere-
jéből vagy a hozzá közel álló személyek segítségével képes megoldani a 
folytonosan adódó feladatokat.

• Hetedik helyen áll az életvitel értelmes kialakítása. Vagyis a gyermeknek 
meg kell tanulnia, hogy értelmes célokért lelkesedjen, azok megvalósítá-
sára törekedjen, és felelősséget is vállaljon értük, hogy értelmesen és sike-
resen élhesse későbbi életét.

2.2.2 A kamaszkor és a fiatalság kritériumai 
         mint könyvünk mérföldkövei

Nehéz feladat határvonalat húzni a gyermekkor és a fiatalkor közé. Manap-
ság ez minden korábbinál bonyolultabb, mivel sok mindennel egyre koráb-
ban szembesülnek a gyerekek, ugyanakkor a valódi érettség általában egyre 
jobban kitolódik. Az alábbiakban ezért a kezdődő kamaszkor kritériumaival 
foglalkozunk, holott ez már nem témája a könyvnek.

A kamaszok kényszert éreznek, hogy eltávolodjanak a gyermekkor meg-
hittségétől és ezáltal a szülőktől, a családtól és mindentől, ami „régi”. Saját 
identitásukat keresik, és ez az út a csoportba verődéstől a kirívó ruházatig 
terjed, amit ma outfitnek is szokás nevezni. Természetesen még nem kerülnek 
ki (out) a családi körből, és fittnek sem mondhatók, de erre törekednek, és ez 
is a cél. Először tehát olyan ruházatot választanak maguknak, amelyben kime-
részkedhetnek, és felkészülhetnek az önálló életre.

Azt is meg akarják tapasztalni, milyen az, amikor érzik a saját testüket. Ez 
a háttere a szülők elborzadását kiváltó testékszereknek (piercingek), tetová-
lásoknak és egyéb öncsonkításoknak. Sőt, az eszméletlenségig lerészegedés 
mögött is ez a motiváció húzódik meg.

Az első szerelem alkalmával a testükről, a saját szexualitásukról szeretné-
nek minél többet megtudni és megérezni. „Nő vagyok”, illetve „férfi vagyok”, 
mondják, de a szerepeket tanulni kell. Nem kizárólag, de ebben az összefüg-
gésben is felelősséget kell vállalniuk saját életükért és döntéseik következmé-
nyeiért.
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Fontos, hogy a fiatalok ismerjék a határokat. Igénylik is ezek megisme-
rését, hogy megkérdőjelezhessék őket, hogy megtalálhassák saját határaikat, 
és azokat összhangba hozhassák a család és a társadalom szabta határokkal. 
Ebben az életszakaszban a konkrét valóságot kell megerősíteni a képzelet vilá-
gával szemben, hogy kifejlődhessen és érvényesülhessen az adott fiatal egyé-
ni személyisége, egyedisége és individualizmusa. Érzelmeiket a zene, az első 
szerelem és az azzal járó bánat segítségével ismerik és élik meg. Ráébrednek a 
világfájdalomra, és megismerik a buddhista vallás egyik alaptételét, miszerint 
az élet szenvedés is.

A lázadás mellett meg kell tanulniuk azt is, hogyan alkalmazkodjanak 
bizonyos életkörülményekhez, vagyis miként válhatnak bölcs(ebb)é. A kétpó-
lusosság nagy témáját kell megélniük az ellentétek világában, el kell azt fogad-
niuk, és ideális esetben meg is értik. Megtapasztalják az új és nagy szabadság 
érzését, de rá kell ébredniük, hogy ez csak a fészekmeleg és a családban érzett 
biztonság elvesztése árán kapható meg.

Ebben az életszakaszban kezdenek belépni a fiatalok a teljesítmény-köz-
pontú társadalomba. Ekkor tárulnak fel előttük a jövő lehetőségei, a rejtett 
csapdák és az esélyek egyaránt.

2.2.3 Szociális problémák

Németországban, a világ egyik leggazdagabb államában, ahol látszólag köny-
nyedén több százmilliárd eurót fordítanak a felelőtlen befektetési bankárok 
által okozott károk enyhítésére, „felelős” politikusok azt állítják, hogy nincs 
pénz óvodára és bölcsődére, oktatásra és a fiatalok foglalkoztatására. Ebből 
következik, hogy a társadalom gyakorlatilag elszegényedési kockázatnak tart-
ja a gyerekeket. Ezen a csak vázlatosan felvázolható kereten belül számos szo-
ciális probléma „tenyészik”, amely a családokat és egyes gyermekeket könnyen 
kívülállóvá teheti.

Gyorsan terjedő problémával állunk szemben, amelyre ebben a könyvben 
alig tudunk gyógyírt kínálni, megoldást pedig végképp nem. Csak az lehet-
ne a megoldás, ha a társadalom máshová helyezné át a prioritásokat. Az, aki 
felfoghatatlanul hatalmas pénzösszegeket öl a terroristák elleni kilátástalan 
és értelmetlen harcba, és felszólítás nélkül milliárdokat vet a gazdasági spe-
kulánsok elé, egészen másfajta problémákkal küzd, és eszébe sem jut, hogy az 
országban élő gyermekek boldogulásával is foglalkozhatna. Következéskép-
pen a gyerekek és családtagjaik magukra maradnak, és gyakran elvéreznek a 
küzdelemben.
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Aki manapság ebben a velejéig elanyagiasodott világban nem tud a vele 
egykorúak társaságában márkásabbnál márkásabb ruhákban pompázni, már-
is komoly problémákkal találja szemben magát. Amikor a többiek a valami-
vel olcsóbb márkákat, például a H&M cég egyes ruhadarabjait leszólják, jól 
mutatja, hogy sok, feltehetően jobb anyagi körülmények között élő anya vagy 
fiatal milyen szánalmasan, cinikusan és lenézően tud ítélkezni. Ha a gyerek-
nek régi a mobiltelefonja, vagy netán nincs is neki, a számítógépe meg esetleg 
tavaly előtti modell, máris úgy érezheti, hogy a többiek szóba sem állnak vele, 
és nincs közöttük semmi keresnivalója. A szülőkre ilyen esetben óriási anyagi 
teher nehezedik. Ez olyan biztos, mint amilyen biztosan a társadalom sem ad 
semmilyen segítséget. Aki anyaként vagy apaként bizonyos módszerességet 
vél felfedezni a jelenség mögött, éppúgy benne ragadhat a gödörben, a gyer-
meke pedig perifériára kerül, amihez igencsak sok erőre és bátorságra van 
szükség.

Segítsük és támogassuk ilyenkor a gyermeket, hogy kifejleszthesse külön-
leges kvalitásait, egyedivé válhasson, és elég bátor legyen ahhoz, hogy merjen 
önmaga lenni, és semmiképpen se törekedjen arra, hogy olyan legyen, mint 
amilyennek lennie „kellene”. Ehhez a küzdelemhez vitakészségre is szüksége 
lesz, hogy szóban is visszavághasson, megvédhesse magát, és biztosan érvé-
nyesülhessen mindenütt, ahol valóban érdemes.

2.3 Az egészség három alappillére

2.3.1 A táplálkozás

2.3.1.1 Az anyatej mint táplálék és gyógyszer
A gyermekek első és legértékesebb tápláléka az anyatej. Különösen hasznos az 
anyatej első néhány cseppje, a kolosztrum, más néven „előtej”, amit az anyai 
szervezet közvetlenül a szülés utáni órákban termel. Régebben nem haszno-
sították, de ma már tudjuk, milyen fontos, hiszen temérdek tápanyagot és 
antitestet tartalmaz. Időközben már a klasszikus orvostudomány is ráébredt, 
mekkora hiba volt az a gondolkodásmód, amelynek következtében a nők több 
mint két évtizeden át elutasították a szoptatást. Azok a gyerekek, akik szoptak, 
számtalan előnnyel rendelkeznek, és ezek az előnyök még az ő gyermekeik-
ben, vagyis egy teljes generációval később is kimutathatók.

A szoptatott gyermekek nemcsak fizikailag – az immunrendszerük erősí-
tése miatt –, hanem szinte minden szempontból előnyösebb helyzetben van-
nak. Kötődésük az anyához könnyebben jön létre, és mélyebbé válik, mivel a 
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szoptatás során kötődési hormon, oxitocin is nagy mennyiségben termelődik. 
Ez pedig általánosságban is jobb feltételeket teremt az élethez. A gyakori tes-
ti kontaktus miatt pedig valamennyi, az adott fejezetben ismertetett előnyt 
élvezheti a gyermek. Az anyatej tehát az első életévben, de azon túl is elsőran-
gú táplálék, és szinte minden szempontból a legjobb orvosság is.

A homeopátia szabályai szerint „potenciált” anyatej (lehetőleg a saját anya 
teje) szintén gyógyító hatású. Paracelsus bölcs mondása, miszerint minden 
bajra van orvosság, és az mindig a beteg közvetlen környezetében keresendő, 
itt is remekül igazolható. Még közelebbi és még jobb orvosság aligha található.

A Lac humanum nevű homeopátiás szer a homeopátia szabályai és gyógy-
szerképe szerint alkalmazva szintén jó eredményt hozhat. Nátha esetén a 
gyermek orrlyukába csöpögtetve a közönséges anyatej is orvosság lehet. 
A különböző fejezetek végén található táblázatokban még sokszor találko-
zunk majd az anyatejjel.

A tehenek kolosztruma, az ún. föcstej szintén rendkívül hatásos lehet pél-
dául neurodermatitiszben szenvedő gyermekek esetében. Ma már ez az előtej 
kiváló biológiai minőségben is elérhető.

2.3.1.2 A gyermekek táplálása
A gyermekek táplálására ugyanazok az alapelvek vonatkoznak, mint a fel-
nőttekére. Az egészséges táplálkozás négy alappillére közül az első a fajnak 
megfelelő táplálkozás. Vagyis az embernek erősen vegetáriánus irányultságú 
mindenevőként a kalóriaszükséglete felét szénhidrátokkal, másik felét pedig 
fehérjével és zsírral kell fedeznie. A mai ember számára ez többnyire azt jelen-
ti, hogy a zsírok és állati fehérjék bevitelét a szénhidrátok javára kell csökken-
teni.

A második tartópillér a teljes értékű táplálkozás, már csak azért is, mert 
az evolúció évmilliói során nem tanultunk mást. Gyermekek számára ez a 
szempont még fontosabb, hiszen nekik nem csupán fenntartaniuk kell a szer-
vezetüket, mint a felnőtteknek, hanem fel kell építeniük a sajátjukat. Ehhez a 
legjobb építőanyagokra van szükségük, amiket elsősorban minél több teljes 
értékű táplálékkal tudnak bevinni.

A mai állapotokat remekül szemlélteti az alábbi eset, amit egy bioboltban 
dolgozó nő mesélt el a tanfolyamon: egy háziasszony zöldségekkel teli sza-
tyorral érkezett a bioboltba, és leadta a kasszánál, hogy két biosárgarépát és 
egy fej salátát vásároljon. Amikor a pénztáros megkérdezte tőle, hogy ha már 
amúgy is megvette a zöldséget a szupermarketben, miért vásárol még néhány 
szál egészséges zöldséget, az asszony így felelt: „Ó, ez csak a gyerekek törpe-
nyulainak kell, különben elpusztulnak...”
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A gyermeki szervezet ellenálló képességének kialakításához és egészségé-
nek megőrzéséhez teljes értékű élelmiszerek kellenek. A gyárilag előállított 
termékekből mindig hiányzik valami. A finomított élelmiszerek éppen ezért 
mindig valamiféle kiegészítést igényelnek. A teljes értékű élelmiszerekkel táp-
lált gyermekek alapvetően előnyösebb feltételekkel indulnak az életben, és 
jobban megtalálják a helyüket.

A harmadik alappillér az alkatnak megfelelő táplálkozás. A Holisztikus 
táplálkozás című könyvben leírt egyszerű teszt segítségével néhány perc alatt 
eldönthető, hogy ki melyik típusnak felel meg, így hűtő, melegítő vagy semle-
ges táplálékra van-e szüksége. Nagyon fontos szempont ez például a hiperak-
tív gyermekek esetében, akiknek a klasszikus homeopátiás kezelés és a kellő 
fizikai és lelki kifárasztás mellett okvetlenül hűtő élelmiszerekre van szüksé-
gük, hogy felpörgött energiájuk csillapodjon.

Ha sikerül eleget tenni a fenti három tartópillér követelményeinek, a 
negyedik, a megfelelő sav-bázis egyensúly már magától adódik. Aki kalória-
szükségletének felét teljes értékű szénhidrátokkal fedezi, a sok gyümölcs és 
zöldség elfogyasztásával már eleve gondoskodik a lúgos élelmiszerek megfe-
lelő arányáról.

Nagyon fontos – mintegy ötödik tartópillérként – a folyadékbevitel. A víz 
alapvető élelmiszer, és valamennyi italunk alapját képezi. Ugyanakkor a víz 
a legfontosabb ital, és elengedhetetlen, hogy a gyermekek kellő mennyiséget 
fogyasszanak belőle. A gyümölcsökön és nyers ételeken kívül nekik is célszerű 
meginni napi 1-2 litert. Nem könnyű feladat meggyőzni a gyerekeket, hogy 
a tiszta víz a legjobb számukra. Elfogadható kompromisszum ezen a téren a
bőséges mennyiségű vízzel hígított gyümölcslé. Megfelelő alternatíva lehet 
a házilag elkészített limonádé is: kevés citrom- vagy narancslé vízzel, mézzel 
vagy leginkább sztíviával, ami egy törékeny növényből (Stevia) nyert termé-
szetes és ártalmatlan édesítőszer. A gyerekek többsége szívesen kísérletezik, 
ezért megfelelő ital lehet számukra a saját készítésű jeges tea friss zöldfűsze-
rekből és bogyókból.

Magas cukortartalmuk miatt kifejezetten kerülendők az üdítőitalok, ame-
lyek nemcsak a fogaknak és a csontrendszernek ártanak, hanem az egészség-
nek általában is. Ma már kaphatók az édesítőszerrel készült „light” változatok 
is, de ezek a hozzáadott anyagok – aszpartám és társai – miatt vélhetően még 
egészségtelenebbek. Természetes, növényi eredetű és ártalmatlan édesítőszer 
ezzel szemben a már említett sztívia.

Az egészséges táplálkozás minden előnye mellett óvakodjunk attól, hogy 
félelmekkel és ideológiákkal traktáljuk a gyerekeket az egészséges és egész-
ségtelen táplálkozással kapcsolatban. Nagy adag rugalmasság sem árt ezen a 
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