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E L Ő S Z Ó

a testünk reagál, és a légzésünkkel. Ez két fontos 

alapelv, ha a kamaszokkal a tudatos jelenlét szelle-

miségében akarunk együttélni. A hanganyag első 

gyakorlata segít ebben. 

. gyakorlat szülknek: 

idt kérek! ráhangolódás

TUDATOS JELENLÉT SZÜLŐKNEK

A tudatos jelenlét nem oldja meg a gondokat, vi-

szont megteremti a lehetőségét annak, hogy jelen 

legyünk minden pillanatban, hogy teljes fi gyel-

münket a jelenre irányítsuk; hogy érezzük a nap-

sütést bőrünkön és a szelet a hajunkban. Tudato-

sítja a gyomrunkban lévő idegességet, amikor nem 

tudjuk, merre jár gyermekünk. Rádöbbent gyer-

mekünk meglepő érettségére, ha az oly fényesen 

ragyog fel, mint az első tavaszi napsugár. Össze-

kapcsol mindazzal az örömmel és nyomorúsággal, 

viszállyal és bajtársiassággal, amit gyermekünkkel 

kapcsolatban tapasztalhatunk – anélkül, hogy meg 

kellene valamit oldani, vagy a valóságnál jobb szín-

ben kellene feltüntetni, vagy anélkül, hogy azonnal 

reagálnunk kellene.

A szülők többsége tudja, hogyan oldja meg a gye-

reknevelést. Az ösztönös és jól fejlett jelzőrendszer 

segítségével biztonságosan elkormányozza gyerme-

két a felnőtt korba. A legtöbb kamasz különösebb 
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gondok nélkül fel is nő. Kételkedés, lázadás, sza-

bályszegés, a határok feszegetése – mindannyian 

tudjuk, hogy ezek részei a folyamatnak, csakúgy, 

mint sok más szokványos, hétköznapi pillanat. De 

mit tegyünk, ha nem a terv szerint mennek a dol-

gok? Mi történik akkor, ha a befolyás, amiről sokáig 

azt gondoltuk, hogy jól működik, hirtelen elveszíti 

az erejét?

Az még nem a világ vége, ha egyszer-egyszer 

nem látjuk a fától az erdőt, miközben kamaszok-

kal élünk együtt. Az sem számít, ha gyermekünk 

erősen túloz, vidáman az orrunk alá dörgöli ku-

darcainkat, vagy reménytelenül ódivatúnak nevez. 

A helyzet akkor súlyosbodik, ha mindketten azt 

kockáztatjuk, hogy elveszítjük a kapcsolatot egy-

mással, amikor többé már nem tudjuk, vagy nem 

érezzük, mi motivál minket, amikor gyermekünk 

következetesen, szánt szándékkal megszegi a sza-

bályainkat, vagy amikor eltávolodunk attól, akik 

valójában vagyunk, miközben a kihívást jelentő 

időszakokat irányítjuk.

Előbb vagy utóbb mindannyian szembetalálhat-

juk magunkat olyan helyzetekkel, amelyekből in-

kább kimaradnánk. Könnyen kerülhetünk remény-

telen helyzetbe számos okból. Ilyenkor kapaszkodót 

keresünk, valamit, amivel szilárdan tarthatjuk ma-

gunkat. A tudatos jelenlét ilyen kapaszkodó. Leg-

inkább egy hajó tőkesúlyához hasonlítható. A jó 

tőkesúly egyensúlyban tart, megóv attól, hogy az 
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első széllökés felborítson, biztosítva, hogy a hurri-

kán erejű felnőtt szelek idején is rajta tarthassuk a 

kezünket az ellenőrző gombokon – még akkor is, 

ha nem mindig tudjuk meghatározni az irányt és 

a cselekvés módját, befolyásunk pedig elkerülhe-

tetlenül gyengül. Ha erős érzelmi nyomás idején 

tudatosan fi gyeljük saját viharjelzésünket, vissza 

tudunk térni a nyugalom középpontjába. Tudatos 

fi gyelmünk jó társaságában élvezhetjük a legértéke-

sebb pillanatokat: a meghittségét, a sebezhetőségét 

és a nyitottságét.

Lucas meglehetősen sokat hiányzik az iskolából az el-

múlt időszakban. Amikor egyáltalán bemegy, gyakran 

kiküldik az óráról, és büntetésképpen bent kell maradnia 

délután. Egyik nap ezt az üzenetet küldi édesanyjának: 

„Nem csináltam semmit, de már megint megbüntettek. 

Ez a suli tele van lúzerekkel.” Az édesanyja már várja, 

hogy hozzátegye: „Nem az én hibám volt!” „Olyan ér-

zéketlenek ebben az iskolában.” Amikor Lucas végre 

hazaér, a rádióból halkan a Passenger: Engedd el őt! 

című dala szól – a dal, ami a nagymamája hamvasz-

tásán is ment. Tornacipős lábai megállnak, és óriási 

könnycseppek csorognak az arcán. Szemében mély fáj-

dalommal néz anyjára.

Az édesanyja is sírni kezd. Egymást szorosan át-

ölelve együtt ringatóznak a zenére. Amikor a dal véget 

ér, még mindig egymást nézik.

– Szeretlek, anya – mondja a fi ú remegő hangon.

E L Ő S Z Ó

Tartsd oket kozel Belivek CK.indd   15Tartsd oket kozel Belivek CK.indd   15 10/18/16   10:54:22 AM10/18/16   10:54:22 AM



– Én is szeretlek – válaszol az anyja melegen. Az-

után Lucas megragadja a sporttáskáját, és a vállára 

veti, majd hatalmas puszit nyom az anyja arcára, 

és csendesen suttogja:

– Elengedtük, ugye, anya?

A tudatos jelenlét nem valamiféle csodaszer vagy 

csodatevő gyógymód. Néhányan egy újabb köldök-

néző dolognak tartják. Mások úgy gondolják, hogy 

ha saját magunkon dolgozunk, az önzéshez vezet, 

és elveszítjük a többiekkel való kapcsolatot. Vannak, 

akik attól tartanak, hogy ha megtanulják félelmei-

ket és a szomorúságukat kezelni, akkor csak még 

több gondot szabadítanak magukra. Ennek azon-

ban pont az ellenkezője igaz. A tudatos jelenlét nem 

terápia, hanem napi gyakorlat, rajta keresztül a tu-

datunkkal való munkát tudatosan fejleszthetjük, 

valamint gondolatainkra és érzéseinkre adott re-

akcióinkat befolyásolhatjuk. A tudatos jelenlét nem 

azonos a pozitív gondolkodással, vagy, hogy valami 

jó dolgot teszünk. Valójában nem a gondolkodásról 

vagy a cselekvésről szól, hanem a lé tezésről, arról, 

hogy a mostban jelen legyünk.

A TUDATOS JELENLÉT MŰKÖDIK

A kamaszoknak tartott mindfulness-tanfolyam 

utolsó óráján a 17 éves Ronnie a kezembe nyom 

egy cetlit, és a következőt suttogja:

Tartsd őket közel, de ne túl szorosan!16 — 
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– Otthon olvassa el, ne most, különben nagyon 

zavarba jövök. 

A cetlin az áll, hogy az órák milyen sokat segítet-

tek neki: „Lehet, hogy nem is tudja, de amit Öntől 

kaptam, az egész életemre szól.”

Egy autista kisfi ú édesanyja elmondja nekem, 

hogy a nyolchetes tanfolyam, amit tartottam, meny-

nyire segített abban, hogy tudatosan megélje a fi á-

val töltött jó és csodálatos pillanatokat. A múltban 

többnyire arra fi gyelt, hogy mi nem működik. Most 

tudatosan szüneteket és több együttérzést engedé-

lyez magának. Így időnként képes saját magának is 

azt mondani: „Ez tényleg nehéz. Gyerünk, ülj le, 

igyál egy teát, magadra is fordíts egy kis időt, ne 

csak a családra!”

Ez a könyv azokra a mindfulness-tanfolyamokra 

épül, amelyeket gyerekeknek (4-től 12 éves korig), 

kamaszoknak (13-tól 19 éves korig), oktatóknak és 

mentálhigiénés szakembereknek, valamint szülők-

nek tartottam. Az Ülj fi gyelmesen, mint egy béka! 

című könyvem folytatásaként abban segíti a szülő-

ket, hogy tanulják meg a szünetgombot időnként 

megnyomni. A könyvben lévő összes példa igaz 

történeten alapul. Néhány közülük olyan kama-

szoktól és szülőktől származik, akik részt vettek 

tanfolyamaimon (a nevüket megváltoztattam, a sze-

mélyiségi jogaikra való tekintettel), más történetek 

35 éves anyai tapasztalataimra épülnek.

E L Ő S Z Ó
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BÁTORSÁG, EGYÜTTÉRZÉS ÉS BIZALOM

Amikor a gyermekeim elérték a kamaszkort, ez a 

szokásos hullámverést okozta a családban. A fi úk 

dolgai gyakran maguktól rendeződtek, de a lá-

nyomnak egyéni elképzelése volt arról, hogy egy 

kamasz mit tehet és mit nem. Tőle tanultam a 

legtöbbet saját magamról. Megtanultam, meny-

nyire fontos a bátorság, az együttérzés és a biza-

lom ebben a digitális korban, ahol úgy tűnik, hogy 

életünket a teljesítmények, az ingerek és válasz-

ték bősége, a kortársak véleménye, az ellenőrzés 

megtartása és az eredmények hangsúlyozása ha-

tározzák meg. Ezért ez a könyv három részből 

áll, melyek a bátorságról, az együttérzésről és a 

bizalomról szólnak.

A bátorságra szülőként azért van szükségünk, 

hogy eloszlassuk azt az erőteljes mítoszt, hogy lé-

tezik tökéletes szülő. Ugyanígy szükségünk van 

bátorságra ahhoz is, hogy a lehető legjobb példát 

mutathassuk gyermekeinknek. Mindez akkor vá-

lik kézzelfoghatóvá, amikor összeszedjük a bátorsá-

gunkat, hogy szembenézzünk egy nehéz helyzettel, 

vagy olyan nyomasztó érzelmekkel, mint a megbán-

tottság, bűntudat, szégyen vagy szomorúság érzése. 

A határok meghúzásához is bátorságra van szüksé-

günk. A bátorság ad esélyt arra, hogy megnyíljunk 

afelé, amitől szívünk legmélyén félünk, és reméljük, 

hogy soha nem kell rajta keresztülmennünk.

Tartsd őket közel, de ne túl szorosan!18 — 
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Együttérzésre van szükségünk ahhoz, hogy 

összekapcsolódjunk a szívünkkel. Szívünk képes 

gyengéd és meleg szeretetet adni és befogadni, 

ám nagyon könnyedén bezárul, ha megsebzik. 

Az együttérzés mind magunkkal, mind másokkal 

csökkenti a szenvedést és a fájdalmat, és fokozza a 

boldogság érzését. A gyermeknevelésben az a kihí-

vás, hogy egyensúlyt teremtsünk nyitott tudatunk 

(tudatos jelenlét) és szívünk melege között, azért 

hogy összehangolhassuk felfokozott érzelmeinket 

igazságos cselekedeteinkkel – különösen akkor, ha 

a dolgok nem a terv szerint alakulnak.

Végül, a bizalom alapvető a szülők számára. Ez 

adja a biztonság alapérzetét és a hitet, hogy minden 

jól sül majd el, még ha a pillanatnyi körülmények 

az ellenkezőjét sugallják is. A bizalom megkérdője-

lezhetetlen, olyan esetekben, amikor ránk kénysze-

rítik, hogy elfogadjuk azt, amit nem tudunk ellen-

őrizni, nincs más választásunk, mint leülni és várni. 

Az ár-apály megfordul, ahogy mindig is teszi, csak 

legyünk türelmesek. A hernyó mindig pillangóvá 

válik, erre mérget vehetünk, hacsak nem nyitjuk ki 

a bábot idő előtt. Az ár-apály mozgását nem tudjuk 

befolyásolni, ahogy az időjárást és a hernyót sem 

– de ellenőrizhetjük belső reakcióinkat, hozzáállá-

sunkat és viselkedésünket.

A hozzáállásunk meghatározza terheink súlyát.

– Eline Snel

E L Ő S Z Ó
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