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Pünkösdi üzenet 
 

 

 

„… mert az úton éberen menni: tudatos találkozás a sorssal, a 

legbizonytalanabb érzetű biztonság. Hogy a találkozások egymásra találásokká, 

a sorsfelismerések sorsfeloldásokká, sorsépítésekké válnak-e vagy tévedésekké, 

tévelygésekké és sorskötésekké lesznek, amelyek a tudatosság súlya alatt új életet 

készítenek elő… (?) 

Egymás útjelző kövei vagyunk és ezzel valamilyen szinten kiszolgáltatottá is 

teszem magam az életem szereplőinek, társainak úgy, mint ahogy én is felelős 

vagyok minden találkozásomban és felismerésemben. Mert beérkezni csak együtt 

lehet! Ez a Vízöntő-kor szellemi útmutatása: a magamban szunnyadó szellemi-

szociális életre találás és beteljesítése a közösségben, az emberiség 

szabadságimpulzusára való eszmélés az új misztériumok oltára előtt…” 

 

 

 

         Kovács Gabriella 
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Rudolf Steiner: Járás, beszéd, gondolkozás 
 
GA 307. – 6. előadás, 1923. augusztus 10. 

 

 

 

A korábbi előadások semmilyen módon sem kíséreltek meg új oktatási elméleteket 

kialakítani, inkább csak igaz érzületet akartak felébreszteni a nevelés iránt. 

Célom az volt, hogy az intellektus helyett inkább az emberi szívhez szóljak. A tanár 

számára ez a legalapvetőbb dolog, mert – ahogy láttuk – a nevelésművészetnek az 

ember egész lényének mélyebb megértéséből kell kifejlődnie. 

Pedagógus körökben most már jó ideje általános azt hallani, hogy ezt vagy 

azt a módszert kell alkalmazni a tanításban. A tanárképzéseken nagyon gyakran 

kevés egyéb dolog van jelen azon kívül, hogy bizonyos szabályokat és elméleteket 

kell elsajátítani a gyermek nevelésére vonatkozóan. Ez persze sosem fogja egy 

tanárban teljesen felébreszteni egy olyan feladat nagyszerűségét, amelyet igazi 

odaadással csak akkor tud megközelíteni, ha mély betekintéssel rendelkezik az 

ember teljes testi, lelki és szellemi természetébe. Az emberi lény élő fogalma a 

tanárban tiszta akarattá válik, amikor – óráról órára – valóban gyakorlati 

válaszokat tanul meg adni azokra a buzgó kérdésekre, melyek az általa tanított 

gyermek felől érkeznek. Az első lényeges kérdés az, hogy neki magának kell 

megértenie a gyermeket, s ezt a legigazabb értelemben akkor képes megtenni, ha 

valóságos és konkrét tudása van az ember testi, lelki és szellemi mivoltáról. 

Ezért aztán nehéz jellemezni azt a pedagógiát, amit a Waldorf-iskolában 

alakalmaznak. Itt nem olyan dologról van szó, amit „meg lehet tanulni” vagy meg 

lehet beszélni; ez tisztán és egyszerűen gyakorlat kérdése, s az ember csak olyan 

példákat adhat arra, hogyan kellene bizonyos gyakorlati szükségszerűségekkel 

eljárni. Az ilyesfajta gyakorlat tényleges tapasztalatok eredménye kell, hogy 

legyen, s az mindig alapvető fontosságú, hogy a szükséges emberismeret 

rendelkezésre álljon. Az oktatás azonban a legszélesebb értelemben szociális 

kérdés, hiszen mindjárt a születés után elkezdődik. Ez tehát az egész emberiség 

ügye, minden egyes család és minden közösség ügye. A legjelentőségteljesebben 

annak tudása révén ér ez el hozzánk, hogy milyen is a gyermek természete a 

fogváltás, tehát kb. a hetedik életéve előtt. Egy német író, Jean Paul, Friedrich 

Richter nagy igazságot mondott ki, amikor azt mondta, hogy az ember élete első 

három évében többet tanul, mint az összes – akkoriban csak három éves – 

akadémiai tanulmányai idején.  

Az első három év - és onnantól egészen a hetedik életévig – olyan időszak, 

amely messze a legfontosabb az ember egész fejlődésében, mert a gyermek 

egyáltalán nem olyan ekkor, mint későbbi életében. Legkorábbi életéveiben 

ugyanis a gyermek egyetlen, nagy érzékszerv. Ennek az igazságnak a jelentőségét 

általában nem értik meg, pedig ez olyan kérdés, hogy igen nyomatékos 

kifejezéseket kell alkalmaznunk, ha a teljes igazságot ábrázolni akarjuk. 

A későbbbi életévekben például ízleli az ember az ételeket szája, nyelve, ínye 

által. Az ízérzet, mint olyan, a fejre korlátozódik. Azonban a gyermekkel 

kapcsolatban, különösen e korai évek alatt, egyáltalán nem ez a helyzet. Az íz 

ekkor a teljes szervezetet áthatja, s amikor a gyermek megízleli az anyatejet és 



 

 

Nevelésművészet – Waldorf-pedagógia Magyarországon ___________________________________     2016./I. 

 

5 
 
 

első táplálékát, akkor az ízlelés eljut egészen a végtagokig. Azok a folyamatok, 

amelyek a későbbi élet során a nyelvre korlátozódnak, a kisgyermek egész 

szervezetére kiterjednek, aki tulajdonképpen ebben az ízérzetben él. Egy erős 

állati elem van itt jelen, amit azonban a gyermekben sohasem szabad a szokványos 

állati természettel összehasonlítanunk. A gyermekben lévő állatiság magasabb 

szinten áll. Az ember sohasem állat, még embrionális állapotában sem, sőt: akkor 

a legkevésbé. Talán egy példa jobban segít ezt megvilágítani. 

Akinek igazi betekintése van a természetbe, a következő benyomása lehet  

ezekről a folyamatokról az állatban, hogyha egy marhacsordát lát legelni a 

réten.Amikor minden egyes tehén lefekszik, hogy emésszen, a legcsodálatosabb 

módon átadja magát a kozmosznak. Olyan, mintha kozmikus erők működnének az 

állatban, amikor emészt,  és ezek benne a legcsodálatosabb látomásokat keltik. Az 

állat emésztési folyamata az  ő legfontosabb megismerési folyamata is. Amikor a 

tehén emészt, akkor egy imaginatív, álomszerű létben adja át magát a 

kozmosznak. Talán túlzónak tűnhet ez a kijelentés, s mégis, akármilyen furcsa, de 

teljesen igaz.   

Ha ezt a folyamatot most egy szinttel magasabbra emeljük, akkor 

megérthetjük, hogyan éli át a gyermek testi szervezete működéseit. Mindezt a 

fizikai működést egyfajta ízlelés kíséri, sőt, azok az egyéb folyamatok, amelyek a 

későbbi életben a szemre, fülre korlátozódnak, szintén kiterjednek a gyermek 

egész organizmusára. Gondoljanak csak a szem csodájára, ahogyan a szem felveszi 

magába a külső színeket és belső képet alkot. Ez a folyamat lokalizálva van, teljes 

egészében el van választva egyéb benyomásainktól. Az intellektus megragadja azt, 

amit a szem oly csodálatos módon hoz létre, és egy árnyszerű, mentális képet alkot 

belőle. Ugyanilyen csodálatosak azok a folyamatok, amelyek a felnőttben a fülre 

korlátozódnak. De mindaz, ami a felnőtt különféle érzékszerveire van lokalizálva, 

az egész organizmusra kiterjed a gyermekben. A gyermekben ugyanis nincs 

elválasztva szellem, lélek és test. Minden, ami kívülről jön, belső lényében 

tükröződik. A gyermek az egész környezetét utánozva alkot képet. Most pedig, ezt 

észben tartva, meg kell figyelnünk, hogyan sajátít el a gyermek legkorábbi életévei 

alatt három olyan képességet, amelyek egész életét meghatározzák: a járás, a 

beszéd és a gondolkozás képességét. 

A járás: ez valami sokkal átfogóbb dolognak rövid megjelölése. Minthogy a 

legfeltűnőbb tény, hogy képesek vagyunk járni, azt mondjuk, hogy a gyermek járni 

tanul. De a járni tanulás a valóságban össze van kötve a belehelyezkedéssel egy 

egyensúlyi helyzetbe a világtérben. A gyermek igyekszik felegyenesedni, igyekszik 

olyan viszonyba  hozni lábait a nehézkedési erővel, hogy egyensúlyt nyerjen. 

Ugyanezt teszi karjaival és kezeivel. Az egész organizmus megtalálja a maga 

orientációját. A járni tanulás a tér irányainak megismerését jelenti, a saját 

organizmus elhelyezését a tér irányainak megfelelően.  

Most fontos, hogy helyes módon érzékeljük azt, hogy a gyermek utánzó lény, 

mivel az első életévek alatt mindent a környezet utánzása által kell megtanulnia. 

Nyilvánvaló, hogy az orientáció erői magából az organizmusból származnak; az 

emberi organizmus  ugyanis eleve alkalmas arra, hogy megvalósítsa a 

felegyenesedést, hogy ne maradjon, mint a mászás közben, vízszintes helyzetben, 

és a kezeit ennek megfelelően használja, egyensúlyban a térrel. Mindez tehát mint 
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képesség benne rejlik magában a gyermekben,  és mintegy  az organizmus saját 

impulzusai hívják elő.  

Ha a nevelésben kényszerítőleg hatunk arra, amit maga az emberi természet 

akar, ha nem tudjuk, hogyan hagyjuk ezt a természetet szabadon működni, és hogy 

miként legyünk csupán segítői, akkor egész későbbi földi élete szempontjából kárt 

okozunk a gyermek organizmusának. Ha helytelen módon járunk el és külső 

módszerekkel erőltetjük a gyermeket, hogy járjon, ha nem csupán segítségére 

vagyunk, hanem kényszerítjük, hogy járjon vagy felálljon, akkor olyan kárt 

okozunk a gyermeknek, ami haláláig tart, és aminek káros következményei 

különösen időskorában jönnek elő. Az igazi pedagógiai módszerek sosem 

tekintenek a gyermekre csupán adott pillanatban, hanem egész életútját veszik 

tekintetbe, születésétől haláláig, mert az egész földi élet csíraként már a 

gyermekben jelen van. 

Nos, mivel a gyermek a legfinomabban kiegyensúlyozott érzékszerv, nem 

csupán környezete fizikai hatásaira érzékeny, hanem a morális hatásokra is, 

különösen a morális gondolatokra. Bármennyire is erőltetettnek tűnik a modern 

materialista elme számára, a gyermek igenis érzékeli mindazt, amit az emberek a 

környezetében gondolnak. Szülőként vagy pedagógusként nem szabad a csupán 

külsőleg helytelen tettektől tartózkodnunk, hanem belsőleg igaznak kell lennünk, 

belsőleg morálisnak a gondolatainkban és az érzéseinkben, mert a gyermek 

érzékeli kedélyállapotunkat és felveszi magába azokat. A gyermek nem csupán 

szavainknak és tetteinknek megfelelően formálja természetét, hanem szívünk és 

elménk teljes beállítottságának megfelelően is. A környezet tehát mind fölött a 

legfontosabb dolog a gyermek nevelésének első időszakában, egészen a hetedik 

életévig. 

Most pedig felmerül a kérdés: “Milyen segítséget, támogatást adhatunk a 

gyermeknek az orientáció és járni tanulás folyamata során?” Itt arra kell 

gondolnunk, hogy az élet összefüggéseit képes megfigyelni egy spirituális 

tudomány, egy nem spirituális, holt tudomány viszont nem.  

Tekintsünk egy olyan gyermekre, akit helyesnek vélt kényszerítő módon 

erőltettek a járásra és arra, hogy a térhez alkalmazkodjon, s aztán nézzük meg őt 

ötven éves korában,  az ötvenes és hatvanas évei között. Ha semmi egyéb nem 

történt közben, akkor azt látjuk majd rajta, hogy mindeféle anyagcsere betegségtől 

szenved, amelyektől képtelen szabadulni: reuma, köszvény, stb. Minden lelki és 

szellemi természetű dolog, amit teszünk a gyermekkel - mert ha sürgetjük, hogy 

felálljon vagy járjon, akkor lelki és szellemi erőkkel hatunk, akkor is, ha közömbös 

szívvel tesszük -, minden olyan mértékig  hat, hogy a gyermeknél a szellemi 

egészen a fizikaiságig hatol le. Hiszen azok az erők, melyeket igencsak 

megkérdőjelezhető módszerekkel hívtunk elő, megmaradnak az egész hátralévő 

földi élet során, és később jelennek meg, testi betegségek formájában. 

Tulajdonképp a gyermek mindenféle nevelése egyúttal fizikai nevelés is. Nem 

beszélhetünk kimondottan fizikai nevelésről, mert a lelki-szellemi is mindig 

dolgozik a gyermek fizikaiságán. Megfigyelhetjük, hogyan alkalmazkodik a 

gyermek organizmusa, hogy felvehesse a felegyenesedett tartást, és, hogy járjon, 

és örömmel nézzük ezt a csodálatos misztériumot, amelyet az emberi szervezet ír 

elő, ahogyan a gyermek a vízszintes pozíciót elhagyja és felveszi a függőleges 

tartást. Vallásos érzés és áhítat kell átjárjon bennünket, amint megfigyeljük, 
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hogyan illesztik hozzá a gyermeket a tér törvényeihez a Teremtés isteni erői, s 

aztán szeretettel segítjük őt járni és elnyerni az egyensúlyt. Ha belső odaadással 

figyeljük meg az emberi természet minden kifejeződését a gyermekben, és segítő 

kezet nyújtunk neki, akkor egészséget hozó erőket keltünk, amelyek később 

egészséges anyagcsere-tevékenységekként jelenhetnek meg ötven-hatvan éves 

korában, abban az életkorban, amikor különösképp szükségünk van arra, hogy 

irányításunk legyen az anyagcsere folyamatai fölött. 

Itt van igazán elrejtve az emberi evolúció titka: minden, ami az élet egyik 

szakaszában lelki és szellemi természetű, fizikaivá válik és fizikai formában 

jelenik meg a későbbi élet során. Évekkel később tehát a fizikai testben nyilvánítja 

meg magát. 

Ennyi minden kapcsolódik a járni tanuláshoz. Az a gyerek, akit 

szeretetteljesen vezetnek el a járáshoz, egészséges felnőtté válik, és, ha a járni 

tanulás során szeretettel támogatjuk, akkor sokat teszünk hozzá a test egészséges 

neveléséhez. 

Most ebből a térhez való alkalmazkodásból fejlődik ki a beszéd. A modern 

fiziológia tud is erről valamit, de nem sokat. Tudja, hogy a jobb kéz mozgásai a bal 

agyfélteke bizonyos tevékenységeihez kapcsolódnak, ami pedig a beszéddel áll 

összefüggésben. A fiziológia elismeri a jobb kéz mozgásai és a bal agyfélteke ún. 

Broca-területe közötti kapcsolatot. (“A Broca-terület az emberfélék agyának a 

motoros beszédközpontja, amely a domináns félteke gyrus frontalis inferiorján 

található.” – a ford.) Ahogy a kéz mozog és gesztusokat tesz, ahogyan erők 

áramlanak belé, mindez az agyba jut, ahol a beszéd ösztönzőjévé válik. A 

tudomány csupán egy töredékét ismeri ennek a folyamatnak. Mert ez az igazság: 

a beszéd nem csupán azért jelenik meg, mert a jobb kéz mozgása egybevág az agy 

bal oldali részében megtalálható tekervénnyel, hanem azért, mert a beszéd az 

emberi lény teljes mozgató-organizmusából fejlődik ki. Ahogyan a gyermek járni 

tanul, megtanul eligazodni a térben és átalakítja az első ügyetlen és 

szabályozatlan kézmozdulatait olyan célirányos mozgásokká, melyek határozottan 

a külvilághoz igazodnak, mindezt az emberi organizmus rejtélyes folyamatai 

átviszik a fejbe, s beszédként jelennek meg. 

Bárki, aki képes megérteni ezeket a dolgokat, felismeri, hogy a gyermekek, 

akik totyognak, minden hangot - főként palatális hangokat - eléggé másként 

ejtenek ki, mint azok, akiknek a járása határozott. Minden beszédbeli árnyalatot 

a mozgásorganizmus határoz meg. Az élet először csupa gesztus, majd a gesztus 

belsőleg a beszéd mozgatójává lesz. A beszéd tehát a járás, vagyis a térbeli 

orientáció eredménye. És az, hogy a gyermek mennyire lesz képes uralni a 

beszédét, nagy mértékben attól függ, hogy adtunk-e neki igazán bölcs és 

szeretetteljes segítséget akkor, amikor járni tanult. 

Ez néhány olyan finomabb összefüggés, amely az ember igazi ismeretéből 

származik. Nem ok nélkül ábrázoltam ilyen részletesen azt a folyamatot, melynek 

során a szellem eljut a testhez. Így jut közel a szellem a testhez. Minden megtett 

lépéssel a test a szellemet követi, ha a szellem helyes módon jut a gyermekhez. 

Tehát még egyszer: a gyermek a teljes organizmusának segítségével tanul 

meg beszélni. Először a külső mozdulatok jelennek meg, a lábak mozgásai, melyek 

a beszéd erős körvonalainak felelnek meg, s aztán a karok és kezek finomabb 
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mozdulatai, melyek a szavak ragozását és a szóképzést hívják elő. Látjuk, a külső 

mozdulatok a beszéd belső mozdulataivá alakulnak át. 

Épp, ahogyan szeretetnek kell áthatnia azt a segítséget, amit a gyermeknek 

járni tanulása során adunk, úgy kell belsőleg őszintének (igaznak) lennünk akkor, 

amikor segítjük beszélni tanulását. A későbbi élet legerősebb tendenciáit 

kelthetjük fel a valótlanságok iránt akkor, amikor a gyermek beszélni tanul, mivel 

ebben az időszakban a beszéd igazságtartalmát egész testébe beépíti. Egy olyan 

gyerek, akinek a nevelői, a tanárai belső őszinteséggel (hitelességgel) vannak telve, 

úgy fog megtanulni beszélni – ahogyan utánozza a környezetét -, hogy megerősödik 

benne az a finom tevékenység, amelyet a ki- és belégzés folyamata állandóan kelt. 

Természetesen ezeket a dolgokat nem durva módon, hanem finom értelemben kell 

értenünk. Ezek a dolgok nagyon finomak, mindazonáltal az élet minden 

megnyilvánulásában megjelennek. Oxigént lélegzünk be és szénsavgázt lélegzünk 

ki. Az oxigént szénsavgázra kell cserélnünk a testben a légzés folyamata által. 

Oxigént kapunk a kozmosztól és szénsavgázt adunk vissza. Hogy igazságra vagy 

valótlanságra hajlamosak voltak  azok az emberek, akik körülvettek bennünket 

akkor, amikor beszélni tanultunk, az meghatározza, hogy – az élet finomabb 

működéseiben – képesek vagyunk-e helyes módon átalakítani a bennünk lévő 

oxigént szénsavvá. A szellemi itt teljesen fizikaivá alakul át. 

Az egyik leghazugabb dolog, amelyről azt hiszik, hogy vele jót tesznek a 

gyermeknek, az: a “babanyelv”. A gyermek a tudata alatt nem szereti ezt, mert 

igazi beszédet akar hallani, a felnőttek valódi beszédét. Úgy kell szólnunk a 

gyermekhez, ahogy a mindennapi életben szoktunk, és el kell kerülnünk a 

“babanyelv” használatát. Eleinte a gyerek természetesen gügyögni fog a szavak 

utánzása során, de nekünk nem szabad lemásolnunk ezt a gügyögést. Ha 

gügyögünk, a gyermek tökéletlen beszédét alkalmazzuk, akkor azzal 

emésztőrendszerét rongáljuk. Még egyszer: a szellemi fizikaivá válik, és a testi 

szervekbe hatolva alakítóan működik. Tehát minden, amit szellemi módon 

teszünk a gyermekért, fizikai nevelést jelent, mert a gyermek még nem önálló. Az 

emésztőrendszer sok későbbi baját okozza, hogy a gyermek tévesen tanult meg 

beszélni. 

Ahogyan pedig a beszéd a járásból, a fogásból alakul ki, vagyis röviden a 

mozgásból, úgy fejlődik ki a gondolkodás a beszédből. Ahogy szeretetnek kell 

áthatnia bennünket akkor, amikor segítjük a gyermeket a járás elsajátításában, 

és ahogy teljesen igaznak kell lennünk akkor, amikor segítjük őt megszerezni a 

beszéd képességét -.mivel a gyermek belsőleg mindent lemásol, ami a 

környezetében történik -, úgy arra kell törekednünk, hogy a gyermek közelében a 

gondolkodásunkban tisztaság, világosság uralkodjék - mert a gyermek egyetlen 

nagy érzékszerv, a szellemit belsőleg fizikaivá alakítja -, és így a beszéd a helyes 

gondolkodást hívja elő. 

Nem érheti a gyermeket nagyobb károsodás annál, ha szabályokat 

(utasításokat) adunk neki, s aztán zavart okozunk benne azáltal, hogy 

visszavonjuk és valami mást mondunk. A zavar, amely következetlen 

gondolkozásunk eredményeként van jelen a gyermek környezetében, ez a 

tulajdonképpeni gyökere annak a rengeteg, úgynevezett idegbetegségnek, ami oly 

gyakori mai civilizációnkban. 
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Miért “ideges” ma oly sok ember? Egyszerűen azért, mert nem vette körül 

őket tiszta és pontos gondolkozás akkor, amikor a beszéd elsajátítása után 

gondolkozni tanultak. A következő generáció fizikai állapota hű mása az előző 

generációénak. Amikor megfigyeljük azokat a hibákat, amelyek gyermekeink 

későbbi életében mutatkoznak, akkor ez indítékunk legyen az önismerethez. 

Mindaz, ami a gyermek környezetében történik, kifejeződik a fizikai 

organizmusban, jóllehet nagyon finom és szubtilis módon. Szeretetteljes bánásmód 

járni tanuláskor, őszinteség (igazmondás) a beszéd elsajátításakor, tisztaság és 

pontosság a gondolkozás képességének kialakításakor: mindezek a fizikai 

szervezet részévé válnak. Az érrendszer vagy más szervek aszerint épülnek fel, 

hogy a gyermek környezetében mennyire létezett a szeretet, az őszinteség és a 

gondolkodás tisztasága. Az anyagcsere-rendszer betegségei a járni tanuláskor 

alkalmazott erőltetés eredményei. Az emésztőrendszer zavarai a beszéd 

elsajátításakor megélt őszintétlenségből származhatnak. Az idegrendszeri 

problémák pedig a gyermek környezetében jelen lévő zavaros gondolkozás 

következményei. 

Amikor látjuk, hogy mennyire gyakoriak az idegrendszeri problémák a 20. 

századnak ebben a harmadik évtizedében, akkor nem gondolhatunk másra, csak 

arra, hogy milyen  zavarosan gondolkozhatott sok tanár  kb. a század kezdetén. 

Mert a mai idegrendszeri betegség valójában nem más, mint a gondolkozás által 

kiváltott zavaros viselkedés. És azok az idegi problémák, amelyektől az emberek a 

századforduló idején szenvedtek, az 1870 körüli évek zavaros viszonyainak a 

következményei.. 

Ezeket a dolgokat lehet úgy is szemlélni, hogy eltekintünk a fiziológia, a 

higiénia és a pszichológia alkalmazásától, és ha valmilyen egészségügyi kérdés 

felmerül, akkor a tanár mindjárt az orvost hívja, de lehet úgy is kezelni a dolgokat, 

hogy mivel a fiziológia, az iskolai higiénia, a neveléstani pszichológia egészet alkot, 

a tanár feladataiba, munkájába  annak ismerete is beletartozik, hogyan 

tevékenykedik a lelki és a szellemi a fizikai szervezetben. Azonban, mivel bizonyos 

értelemben minden ember nevelője a gyermekének annak születésétől fogva a 

hetedik életévéig, egy szociális feladat előtt állunk, amennyiben valódi 

emberismeretre van szükség, ha az emberiség nem lefelé, hanem felfelé tartó úton 

akar járni. 

 

*   *   * 

 

Tulajdonképpen eléggé helyesen próbált meg humánus korunk megszabadulni 

bizonyos pedagógiai eljárásoktól, melyeket korábban igen gyakran alkalmaztak: 

az ütlegelés, a verés szokásától. Az utolsó dolog lenne, ha az ilyesfajta büntetés 

mellett szólnék, azonban meg kell mondanom, korunk azért szerzett nagy 

érdemeket azzal, hogy megszabadította a nevelést a testi fenyítéstől, mivel a 

külsőséges dolgokat tartja fontosnak, és nagyon is jól tudja, a fizikai organizmus 

bántalmazásának milyen káros hatásai vannak; és egészen jól felismeri, a fizikai 

organizmus ütlegelése milyen morális következményekkel jár. Mindazonáltal, 

éppen ebben a korban, mely olyannyira a fizikait, az érzékit tartja szem előtt, és 

kevésbé a szellemit és a lelkit, egy borzalmas büntetési forma mégis belopakodott 
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a mai nevelési módszerek közé, egy olyan bántalmazás, melyet sosem fognak fel 

annak, mert az emberek tudata nem  a szellemi felé irányul. 

Az édesanyák, olykor az édesapák is, gyakran erős késztetést éreznek, hogy 

a kislányuknak egy szép babát adjanak, amellyel a kislány, ha már kicsit idősebb, 

majd játszani tud. Ez a “szép baba” azonban igazában rút, förtelmes, mert 

művészietlen; noha általában úgy vélik, a szép babának “valóságos” a haja, szépen 

van kifestve, mozgatja a szemét, - ha lefektetik, behunyja szemét, ha felemelik, 

kinyitja és rád tekint -, sőt már feltalálták a mozgó babát is; röviden: olyan 

játékszert adunk a gyermek kezébe, mely feltűnően művészietlen, de állítólag az 

életbelinek másolata. A baba csak egy példa. Civilizációnk hasonló módon hoz létre 

minden játékot. Ezek a játékok a gyermek belső lénye számára kegyetlen büntetést 

jelentenek. A gyermekek gyakran csak azért viselkednek jól mások jelenlétében, 

mert egyszerűen félnek a konvencionális büntetéstől; ugyanígy, nem mindig 

fejezik ki ellenérzésüket olyan játékokkal szemben, mint a “szép” baba, bár ez az 

ellenszenv mélyen ott gyökerezik a lelkükben. Bármilyen erőteljesen sugalljuk is 

azt a gyermekeknek, hogy szeretniük kell az ilyesfajta játékokat, a tudattalan és 

tudat alatti életük erői erősebbek, s a gyermekek erős antipátiát élnek meg minden 

olyasmivel szemben, mint a szép baba. Mert, ahogy azt most megmutatom 

Önöknek, az ilyen játékok valójában egy belső bántalmazással érnek fel. 

Ha úgy járunk el, hogy tekintetbe vesszük, amit megélt a gyermek az ő 

egyszerű  gondolkodásában a negyedik, ötödik, sőt egészen a hatodik vagy hetedik 

életévéig, és amit belsőleg megtapasztalt a felegyenesedést követően a járni 

tanulás során, ekkor zsebkendőből kellene babát készítenünk, például felül fejet 

csinálnánk neki és két tintapöttyel jelölnénk a szemeket.  Ezt a babát a gyermek 

meg  tudja érteni, sőt  szeretni is tudja. Mert a baba primitív formában, de 

birtokában van az emberi alak minden jellegzetességének, amit a gyermek 

legalábbis ebben az életkorban megfigyelni képes. A gyermek még nem tud többet 

az emberi lényről, mint hogy az egyenesen áll, hogy van egy “felső” és egy “alsó” 

része,  hogy van feje és van két szeme. Ami pedig a szájat illeti, gyakran találják 

azt, hogy ez a gyermekrajzokon a homlokon látható! Nincs még ekkor világos 

tudata arról, hogy pontosan hol helyezkedik el a száj. Amit a gyermek igazából  

megél, azt mind magába foglalja egy olyan baba, ami zsebkendőből készül és két 

tintafolt a szeme. A gyermekben egy belső, plasztikus erő működik. Minden, ami 

környezetéből eljut hozzá, tovább kerül a lényébe, ahol belső formáló erővé válik, 

olyan erővé, ami a belső szerveket is felépíti. 

Ha egy gyermeknek olyan édesapja van, aki folyamatosan morcos, rosszkedvű 

és ingerlékeny, és a gyerek ennek következtében olyan környezetben él, ami 

folytonos összeütközésekkel és ésszerűtlenségekkel van tele, akkor mindez a 

nyugtalanság a légzésben és a vérkeringésben fejeződik ki. A tüdőre, a szívre és az 

egész érrendszerre hatással vannak az ilyen körülmények. Egész élete során 

magában hordja a gyermek a haragos édesapa rossz természetének szerveire 

gyakorolt belső hatásait. 

Ez csupán egy példa arra, hogy lássák, a gyermeknek csodálatos formáló erői 

vannak, amelyek egyfajta belső szobrászként folyamatosan dolgoznak saját 

lényén. Ha egy zsebkendőből készített babát adunk a gyermeknek, akkor a 

plasztikus, alkotó erők, amelyek a lélegzés és a vérkeringés ritmikus rendszeréből 

merülnek föl, az agy felépítése végett finoman felfelé áramlanak. Úgy alakítják az 
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agyat, akár egy szobrász, aki munkáján finom és hajlékony kezekkel dolgozik, 

olyan kezekkel, amelyeket a lélek és a szellem erői járnak át. Amikor a gyermek a 

babává formált zsebkendőt nézegeti, akkor  plasztikus, alkotó erők szabadulnak 

fel, a ritmikus rendszerből felfelé áramlanak, és az agy struktúráján dolgoznak. 

Ha azonban a gyermeknek egy úgynevezett “szép” babát adunk, amelynek 

festett arca van és nyílnak-csukódnak a szemei, valódi haja van, stb. – ami művészi 

szempontból förtelmes és kísérteties -, akkor ennek olyan a hatása a plasztikus, 

agyat formáló erőkre, melyek a ritmikus rendszerből, a légző- és vérrendszerből 

indulnak ki, mintha folyamatosan korbácsolnák őket. Minden, amit a gyermek 

még nem képes megérteni, úgy hat az agyra, mint a korbácsütés. Az egész agyat 

alapos verés, borzalmas korbácsolás éri.. 

Hát ez a “szép” baba titka. De sok vonatkozásban ez a titka a gyermek egész 

játékvilágának is. . 

Ha szeretetteli segítséget adunk a gyermeknek, aki játszik, akkor fel kell 

ismernünk, mennyi belső, formáló erő működik lényében. Ebben a vonatkozásban 

egész civilizációnk rossz úton jár. Például a modern kultúra kialakította az 

“animizmus” fogalmát. Egy gyermek nekimegy az asztalnak és dühében rácsap a 

kezével. Azt mondja a mai kor, a gyermek élőnek képzeli az asztalt, élőlénynek 

gondolja, életet álmodik az asztalba, mint élőt üti meg az asztalt. Ez egyáltalán 

nem igaz. A gyermek semmit sem álmodik az asztalba, sőt kiálmodja az életet az 

élőlényből, abból, ami valóban él. Nem álmodik életet az asztalba, hanem 

kiálmodja az életet a valóban élőből. Amikor sérülés éri, egyfajta reflex-mozdulat 

készteti arra, hogy rávágjon az asztalra. Nem úgy gondol az asztalra, mint ami él, 

mert még minden élettelen a számára, egyformán bánik az élővel és az 

élettelennel. 

Ezek a hamis elképzelések mutatják, hogy civilizációnk nem tudja, hogyan 

közelítsen a gyermekhez. Az első lényeges dolog az, hogy megtanuljunk bölcsen és 

szeretettel foglalkozni a gyermekkel, és azt adjuk meg neki, amire az ő lényének 

szüksége van. Nem szabad belső büntetést mérnünk rá a “szép” babák által. Úgy 

kell együtt élnünk a gyermekkel, és olyan babát kell adnunk neki, ami belső 

életének megfelel.. 

A játékok világa is olyasvalami, ami arra szólít fel, hogy valóban bele tudjunk 

tekinteni a gyermek természetébe. Ha úgy gügyögünk, mint egy kisgyermek, és 

azt gondoljuk, hogy beszédünkkel le kell ereszkednünk az ő szintjére, ha 

szavainkat helytelenül formáljuk, ha a gyermek nem azt hallja, ami valódi 

lényünkből ered, akkor hamis hatásoknak tesszük ki őt. Másfelől azonban 

képesnek kell lennünk arra, hogy leereszkedjünk a gyermek fejlődési szintjére 

mindenben, aminek az akarati természethez van köze a játékban. Ekkor 

felismerjük, hogy az intellektualitás – egy olyan minőség, melyet a mai 

civilizációnk annyira kedvel – egyszerűen nem létezik a gyermek testi 

természetében. Ezért nincs helye a játékban annak, amit intellektualitás ural. 

A gyermek, aki éppen játszik, természetes módon azt utánozza, ami a 

környezetében történik. Ritkán esik meg azonban, hogy egy négy éves gyermek 

kifejezésre juttatja, hogy nyelvész szeretne lenni, de mondhatja, hogy például 

egyszer majd sofőr akar lenni! Miért? Mert a sofőrrel kapcsolatban minden dolog 

közvetlen érzéki benyomást kelt. Más a helyzet a nyelvésszel, mert amit ő csinál, 

az nem alkot képi benyomást, és mert nem mutat képet, egyszerűen észrevétlenül 
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halad el a gyermek mellett. Nekünk pedig azt kell belevinnünk a játékba, ami nem 

halad el a gyermek mellett. Minden, ami intellektuális, “hidegen hagyja a 

gyermeket”, elhalad mellette. Mit kell tennünk tehát, ha a helyes játékhoz 

kívánjuk őt hozzásegíteni? 

Szántunk, kalapot készítünk, ruhát varrunk és így tovább. Ezt mind bizonyos 

céllal tesszük, és ezeknek a célszerű dolgoknak van egy intellektuális minősége. 

Aminek célját belátjuk az életben, azt áthatjuk intellektualitással. De minden az 

életben rendelkezik egy másik elemmel is a külső megjelenésében, legyen az 

szántás, kocsikészítés, lópatkolás  vagy akármi más. Ha szántani látunk egy 

embert a földeken, az ember érezheti és érzékelheti – eltekintve attól, mi a célja 

ennek a tevékenységnek – a megformálását annak, ami képben él, és ami képpé 

lesz. Ha a tevékenység céljától eltekintve képesek vagyunk megérteni a 

megformálás elemét - és itt az esztétikai érzék az, ami ezt lehetővé teszi 

számunkra -, akkor olyasvalamit kapunk, amivel a játékok dolgában valóban közel 

kerülhetünk a gyermekhez. Nem azt az intellektuális szépséget fogjuk megcélozni, 

amire a mai “szép babáknál” törekednek, hanem olyasvalamit, ami az emberi lény 

egészében, ennek teljes átérzésében fejeződik ki. Ekkor – az úgynevezett szép 

babával ellentétben – ilyen egyszerű és igazán elbűvölő babákat fogunk készíteni 

(Dr. Steiner felmutat egy Waldorf-iskolások által faragott babát).  De ezt már a 

nagyobbacska gyermekeknek! 

A nevelő számára lényeges, hogy képes legyen meglátni az esztétikumot a 

munkában, hogy művészi minőséget tudjon belevinni a munkába, és ezt a játékok 

készítésében is alkalmazza. Mert ekkor közelítünk ahhoz, amit a gyermek a maga 

belső természetéből akar. 

Civilizációnk majdnem teljes egészében haszonelvűvé, intellektuálissá tett 

bennünket, és még gyermekeinknek is annak eredményét kínáljuk, amit 

agyunkkal “kigondoltunk”. (A fordító megjegyzése: itt helyénvaló lehetne a magyar 

“kiagyal” kifejezés.) Azonban nem szabad azt adnunk nekik, amit a felnőtt élet 

“kigondolt”, hanem azt, amit majd az érett korban érezhet és érzékelhet. Ez az a 

minőség, aminek  a játékban benne kell lennie. Ha a gyermeknek egy kis ekét 

adunk, akkor az a szándékunk,  hogy a játékszerbe a szántás formateremtését és 

esztétikumát helyezzük. Ez segíti elő, hogy a gyermek természetes erői 

kibontakozzanak. 

Bizonyos óvodai rendszerek – amelyek egyébiránt minden tiszteletet 

megérdemelnek – nagy hibákat követtek el ebben az irányban. Froebel és mások 

révén, a gyermek iránt érzett igaz belső szeretetből jöttek létre ezek az óvodák, 

azonban nem sikerült felismerniük, hogy bár az utánzás a gyermek természetének 

szerves része, csak azt képes utánozni, amit még nem hatott át az intellektuális 

minőség. Ezért nem szabad olyasféle kézimunka formákat bevezetnünk az 

óvodába, melyeket találékonyan “kigondoltak”. A pálcika kirakás (A fordító 

megjegyzése: ma inkább építőkockázás), a fonás és hasonlók,  melyek gyakran oly 

nagy szerepet játszanak a modern óvodai rendszerekben, mind olyan 

tevékenységek, melyeket előbb ügyesen kigondoltak. Az óvodai tevékenységeket 

inkább úgy kell megszervezni, hogy bennük legyen annak a képe, amit a felnőttek 

csinálnak, és  ne legyenek pusztán kitalált dolgok. Egy bizonyos tragikus érzet 

merül fel az olyan emberben, aki rendelkezik valódi emberismerettel, ha belép 

ezekbe az óvodákba, mert telve vannak ugyan jószándékkal, de “szépen kigondolt” 
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tevékenységekkel is. Mert végtelen jószándékkal és a gyermekek iránti őszinte 

szeretettel jártak el, másrészt azonban nem ismerték fel, hogy minden 

intellektualitást, minden előre kigondolt dolgot ki kell küszöbölni. Az óvodai 

tevékenységeknek egész egyszerűen annak utánzásából kell állnia, amit a felnőtt 

emberek csinálnak. 

Az a gyermek, akinek intellektuális képességeit negyedik vagy ötödik életéve 

előtt fejlesztik ki, borzasztó örökséget visz magával későbbi életébe. Őt 

materialistává nevelik. Annál nagyobb mértékben lesz materialista a gyermek 

későbbi életében, amilyen mértékben intellektuális-szellemi nevelést adnak neki 

negyedik-ötödik életéve előtt. Mert az agy olyan megmunkálásban részesül, hogy 

a szellem már az agy formáiban él, és belsőleg az ember olyan intuíciót kap, hogy 

minden csak materiális. Azért van ez, mert az agyat már oly korán intellektuális-

szellemi behatás érte. 

Ha úgy akarjuk nevelni a gyermeket, hogy felnőttként megértse a 

spiritualitást, akkor,  amennyire csak lehetséges, késleltetnünk kell az 

úgynevezett külső szelleminek a közvetítését tisztán intellektuális formában. Bár 

modern civilizációnkban nagy mértékben szükséges, hogy az ember felnőtt 

életében teljesen éber legyen, hagynunk kell, hogy a gyermek, amilyen hosszú ideig 

csak lehet, megmaradjon a dolgok szelíd, álomképszerű átélésében, amiből majd 

belenövekszik az életbe, megmaradjon lehetőleg sokáig az imaginációnál, a 

képszerűségnél, az unintellektualitásnál. Mert ha engedjük, hogy szervezete 

megerősödjék az unintellektualitásban, akkor később helyesen fog belenövekedni 

abba az intellektualitásba, amire a mai civilizációban szüksége lesz. 

Ha azonban a gyermek agyát olyan módon korbácsolják, ahogyan elmondtam, 

akkor a lélek tartós károsodást szenved. A “babanyelv” tönkre teszi az 

emésztőrendszert, a járás elsajátításának szeretetlen és helytelen erőltetése 

elrontja az anyagcserét a későbbi életben, és tönkre teszi a lelket, ha a gyermeket, 

mint elmondtam, belsőleg korbácsolják. Így látjuk a nevelés, mindenekelőtt a lelki 

nevelés eszményi célját: mivel a gyermek egész, fizikai-lelki-szellemi lény, a 

fizikai-belső büntetést – azaz a “szép babát” – mellőznünk kell, mindenekelőtt 

pedig a játékot a helyes szintre kell emelnünk. 

Ma azzal szeretném ezeket a gondolatokat lezárni, hogy bemutattam, hogyan 

kell elkerülni a szelleminek a hamis formáit, hogy a helyes szellemi, egyáltalában 

a teljes ember kifejeződést érhessen el a későbbi életkorban. 

 

 

Fordította angol nyelvből: Türkössy Szilárd 

 

A fordítást a német eredetivel egybevetette: Eőry Attila 

 

Forrás: http://wn.rsarchive.org/Lectures/GA/GA0307/19230810p01.html 
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Rudolf Steiner: Az idegesség és az én 
 

GA 143., München, 1912. január 11. 

 

Ma fel kell vetnünk néhány kérdést olyan dologgal kapcsolatban, amit már 

ismerünk, ami azonban egyikünk vagy másikunk számára hasznos lehet, és ami 

elvezethet bennünket az emberi lénynek, valamint az ő és a világ összefüggésének 

pontosabb szemléletéhez. Az antropozófusnak igen gyakran van alkalma arra, 

hogy a szellemtudomány elleni támadásokon és ellenvéleményeken kívül, 

amelyekről a nyilvános előadásokon már beszéltünk, a kívülállók részéről még 

egyéb dolgokkal is találkozzék. Nevezetesen tanult és tanulatlan emberek újra 

meg újra sok érvet felhoznak az ellen, hogy mi a szellemtudomány értelmében a 

teljes emberi lény tagolódásáról beszélünk, és mindig felsoroljuk ezt a négy tagot: 

fizikai test, éter- vagy élettest, asztráltest és én. És a kételkedők efféle kifogást 

emelhetnek: az olyan ember, aki kifejleszti a lélek bizonyos, különben rejtett erőit, 

talán lehetőséghez jut, hogy olyasvalamit lásson, mint ezek a lénytagok, ámde 

annak, aki nem lát ilyesfélét, egyáltalán nincs oka arra, hogy elfogadja az említett 

nézetet. Azonban hangsúlyoznunk kell, hogy az emberi élet, ha jól megfigyeljük, 

nem csupán igazolja mindazt, amit a szellemi megismerés állít, hanem ha 

alkalmazzuk is, amit megtanulunk a szellemi megismerésből az életünk számára, 

akkor ez az alkalmazás az életünkre nézve rendkívül hasznosnak bizonyul. És 

akkor ráébredünk, hogy ez a hasznosság – most nem egy alantas célú hasznosságra 

gondolok, hanem olyanra, aminek magasabb értelme van – bennünket lassanként 

egyfajta meggyőződéshez vezethet akkor is, ha nem akarunk belépni oda, ami 

feltárul a tisztánlátó megfigyelés előtt. 

Túlságosan is ismeretes, hogy korunkban sok panasz hangzik el, amit egy 

igen félelmetes szó, az „idegesség” fémjelez, és egyáltalán nem szabad 

csodálkoznunk, ha egyik vagy másik ember ilyen kijelentésre ragadtatja magát: a 

jelenkorban tulajdonképpen senki sincs, aki valamilyen tekintetben ne volna 

ideges. És miért ne találnánk ezt a kijelentést megokoltnak? Teljesen 

eltekinthetünk a társadalmi viszonyoktól és körülményektől, amelyek 

valamiképpen az idegesség okozói lehetnének: az idegesség szóval jelölt állapotok 

mindenütt jelen vannak, és sokrétűen nyilvánulnak meg. Megnyilvánulnak 

esetleg, mondhatnánk, a legenyhébb, a legkevésbé kényelmetlen formában: az 

ilyen ember az, akit lelki izgi-mozginak (Zappelfritz) lehetne nevezni. Úgy vélem, 

azt lehet így nevezni, aki képtelen tisztességesen megmaradni egyetlenegy 

gondolatnál és valóban végigkövetni annak konzekvenciáit, az egyik gondolatról 

mindig átugrik egy másikra, és ha a beszélgetőtárs megpróbál elidőzni az első 
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gondolatnál, ő már régen átugrott egy másikra. A lelki életbe települt sietség: 

gyakran ez az idegesség legenyhébb formája. 

Az idegesség másik fajtájánál az ember nem tudja, mit kezdjen magával, 

döntést igénylő  bizonyos dolgoknál nem képes döntésre jutni, és tulajdonképpen 

soha nem tudja, mit kell tennie ebben vagy abban az ügyben. 

Az ilyen állapot azonban másféle, már aggasztónak mondható helyzethez 

vezethet, ahol az idegesség, lassanként és egyre inkább, különféle betegségekben 

éli ki magát; habár tulajdonképpen nem lehet semmilyen szervi ok nyomára 

bukkanni, a baj  megtévesztő módon utánozza a szervi betegséget: amikor például 

arra gyanakodnak, hogy súlyos gyomorbajban szenved a beteg, a bajt a valóságban 

egyetlen triviális és nem egyértelmű szó fejezi ki: „idegesség”. A betegség okozta 

fájdalmaktól természetesen ugyanúgy szenved az „ideges”, mintha valóban a 

szervezetéből eredne a baj. És még számos más állapotot tudnék felsorolni – ki 

nem tud róluk?, ki nem szenvedett már tőlük?, akár ő maga, vagy akár valaki az 

ismeretségéből. Nem kell – most nem akarok kitérni más területre -, nem kell 

mindjárt túl messzire mennünk: vannak, akik a külvilági élet nagy eseményei 

kapcsán „politikai alkoholizmusról” beszélnek; az újabb időben úgy beszélnek a 

nyilvános életben folytatott ideges tevékenység jellegéről és formájáról, mint olyan 

viselkedésről, mely különben egy embernél tulajdonképpen csak akkor 

mutatkozik, ha egy kicsit éppen az alkohol hatása alá került. A kifejezés annak 

jellegére és formájára vonatkozik, ahogyan az utóbbi hónapokban a politikai 

ügyeket intézték Európában. Önök a külső életben is láthatnak ilyesmit, és 

elmondhatják: az emberek nemcsak felismerik, hogy az idegesség jelen van, hanem 

bizonyos vonatkozásban érzékelik is, hogy mennyire kellemetlen. Tehát mindenütt 

megjelent az, amit idegességnek mondunk. 

Márpedig, mint már utaltunk rá, ez az emberek számára a közeli jövőben 

egészen bizonyosan egyre rosszabb és rosszabb lesz. Jó kilátás a jövendőre, ha az 

emberek olyanok maradnak, mint amilyenek most, semmiképpen nem létezik. 

Mert van mindenféle ártalom, mely egészen rendkívüli módon befolyásolja 

jelenkori életünket, és egy ilyen ártalom, mondhatni, járványszerűen terjed egyik 

emberről a másikra, és nemcsak azt fertőzi meg, aki már kissé maga is beteg, 

hanem azt is, aki talán csak gyenge, de különben egészséges. 

Szörnyű ártalom a mi időnkben, hogy az a nagyszámú ember, akire 

kiemelkedő állás vár a közéletben, a jelenkorban szokásos módon folytat 

tanulmányokat. Vannak csaknem egészen nagy területei a tanulmányoknak, ahol, 

mondjuk, aki egyetemi hallgató, az egész éven át meglehetősen más dolgokkal 

foglalkozik, mint végiggondolása és elsajátítása annak, amit a professzorok 

előadtak a kollégiumokban; az ifjú időnként meglátogatja az egyetemet, de amit 

tudnia kell a vizsgákon, azt néhány hét alatt tanulja meg, azaz bebiflázza a 

legszükségesebbet. Rossz dolog  ez a bemagolás. És minthogy bizonyos tekintetben 

már átterjedt a bemagolás az alsóbb iskolákra is, a kár, amit okoz, egyáltalán nem 
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jelentéktelen. A bemagolás esetében az a lényeges, hogy a lelki érdeklődésnek, az 

emberi lény legbelső magvának semmilyen formában nincs sajátos kapcsolata 

azzal, amit az ifjú ember bemagol. Sőt az iskolákban a diákoknál gyakran 

uralkodik ez a vélemény: „Ó, bárcsak hamar elfelejthetném, amit itt tanulok!” – 

Tehát hiányzik a vehemens törekvés a megtanultak birtokba vételére. Mondhatni, 

az érdeklődés vékony fonala köti össze az emberi lélek belső magvát azzal, amit 

befogadhat. 

Mármost egyenes következménye ennek a ténynek az, hogy ilyen 

körülmények között egyáltalán nem fejlődhet úgy az ember, hogy majd kellő 

hatékonysággal álljon helyt a nyilvános életben, mert a tisztességesen 

megtanulandó dolgok bebiflázása miatt nem lesz bensőséges kapcsolata a 

foglalkozásának, szakmájának feladataival; távol áll attól lélekben, amit feje révén 

művel. A teljes emberi lény számára aligha van rosszabb, mint lelkileg, szívben 

távol állni attól, amit a fejnek kell tennie. Ez pedig nem csupán olyasvalami, ami 

bántja a finomabb, érzékenyebb embert, hanem olyan hatás, ami a legnagyobb 

mértékben az emberi étertest erőit és energiáit éri, tehát éppen az étertestet. Az 

ember éter- vagy életteste egyre gyengébb és gyengébb lesz, ha tevékenységének, 

munkájának és lelke belső magvának laza a kapcsolata. Minél inkább olyan 

tevékenységre van szorítva az ember, ami számára érdektelen, annál inkább 

gyengíti éter- vagy élettestét. 

Az antropozófiának úgy kell hatnia azokra, akik egészséges módon sajátítják 

el, hogy nem egyedül csak megtanulják: az embernek fizikai teste van, meg 

éterteste és így tovább, hanem az antropozófiának úgy is hatnia kell, hogy az 

emberi természetnek ezek a tagjai egészséges módon erőssé és kitartóvá 

fejlődjenek. 

Ha az ember egészen egyszerű kísérletet tesz, de ezt szorgalmasan 

ismételgeti, akkor egy apróság is szinte csodát mível. Bocsássák meg, hogyha ma 

éppenséggel kis megfigyelésekről beszélek, apróságokról, amelyek azonban nagyon 

jelentékeny dolgok lehetnek most és a jövőben az emberek életében. Belsőleg 

összefügg mindazzal, amit az imént jellemeztem, az embereknél időnként 

jelentkező könnyed feledékenység. A könnyed feledékenység kellemetlen a 

mindennapokban; az antropozófia azonban képes megmutatni, hogy ez a 

feledékenység eminens módon károsítja az egészséget. Bármennyire is furcsán 

cseng, igaz: elkerülhető lenne sok, csaknem az erősen betegessel határos 

indulatkitörés, ha kevésbé feledékenyek lennének az emberek. Önök most azt 

mondhatják: mind ilyenek az emberek, ki lehetne – ezt majd könnyen 

tisztázhatjuk, ha áttekintést nyerünk az életről -, ki lehetne mindenkor és teljesen 

mentes a feledékenységtől? – Vegyünk egy kicsiny, könnyen előforduló esetet. Egy 

ember rajtakapja magát, hogy feledékeny: soha nem tudja, hová tette azt, amire 

éppen szüksége van  Nemde ez olyan, mint ami mindennap megtörténik. Van, aki 

nem találja a ceruzáját, van, aki a mandzsettagombját, amelyet este levetett, és 
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így tovább. Különösnek és banálisnak látszik, hogyha ilyen dolgokról beszélünk, 

ámde ez is az életünkhöz tartozik. Márpedig éppen annak a figyelembe vételével, 

amit az antropozófiából tanulhatunk, egy jó gyakorlatot folytathatunk, hogy a 

feledékenységet, amelyet épp az imént jellemeztünk, lassanként kijavítsuk. Ez 

nagyon egyszerű módszer. Tegyük fel, egy hölgy például esténként leteszi valahová 

a nyakláncát, vagy egy úr a mandzsettagombjait, aztán másnap nem találják. 

Önök most azt mondhatják: Hát persze, az ember megszokhatná, hogy ezt vagy azt 

mindig ugyanarra a helyre tegye. Ámde ez nem keresztülvihető minden tárgy 

esetében; azonban a jelen pillanatban nem erről akarok szót ejteni, hanem egy 

sokkal hatékonyabb gyógymódról. Tegyük fel, hogy egy ember, aki felismeri saját 

feledékenységét és meg akar szabadulni tőle, így szól: Most pedig ezt vagy azt a 

tárgyat, amelyet később aztán  szeretnék megtalálni, mindig meglehetősen 

különböző helyekre fogom letenni, azonban soha nem fogom a tárgyat az éppen 

kiválasztott pontra helyezni anélkül, hogy ki ne alakítanám magamban ezt a 

gondolatot: Ide és ide teszem le a tárgyat, megjegyzem a hely képét forma, szín és 

egyebek szerint, majd mindezt megpróbálom bevésni emlékezetembe. Például egy 

biztosítótűt az asztal sarkára helyezek, és bevésem magamba az asztalsarok 

derékszögének képét, és azt, hogy a tű két vége egy-egy befogóval érintkezik. Most 

nyugodtan az egyéb dolgaimra térek, és tapasztalni fogom – ha ezt több dologgal 

csak egyszer teszem meg, talán nem sikerül majd minden esetben megtalálnom a 

tárgyat, ámde ha gyakrabban cselekszem így, ha szabállyá teszem magam 

számára, hogy ilyen gondolattal kísérjem dolgaim elhelyezését -, akkor tapasztalni 

fogom, hogy lassanként szűnőben lesz egyre jobban a feledékenységem. A 

módszernek az a lényege, hogy egy gondosan meghatározott gondolat keletkezik – 

annak gondolata, hogy hová helyeztem a tűt -, és ezzel kapcsolatba hoztam az 

énemet az éppen véghez vitt cselekedettel, és e kapcsolathoz egy képet 

mellékeltem. Tiszta képalkotás a gondolkodásban, képben való megfogalmazása 

annak, amit cselekszem, valamint cselekedetem összekapcsolása szellemi-lelki 

lényem magvával, az énnel, - mindez igen jelentősen megélezheti emlékezetünket. 

Ezáltal egész életünk hasznára lesz, mert kevésbé leszünk feledékenyek. Valaki 

talán úgy vélheti, túl nagy a ráfordítás, ha csupán ennyit lehet elérni, ámde a 

valóságban sokkal többet érhetünk el. 

Tegyük fel, hogy megszokássá, valamiféle hagyománnyá lesz az embereknél 

az egyes tárgyak elhelyezését kísérő gondolatok megformálása; ez a szokás 

egyenesen vezet az emberi étertest erősítéséhez. Az emberi étertest ezáltal, az 

elmondott cselekedetek által egyre egészségesebb lesz, egyre erősebb és erősebb és 

erősebb lesz. Megtanultuk az antropozófiából, hogy az éter- vagy élettestet 

bizonyos vonatkozásban az emlékezet hordozójának tekinthetjük. Hasznos, 

akármit teszünk, ami az emlékezet erőit növeli; az emlékezet erőinek fejlesztéséről  

már eleve feltételezhetjük, hogy az hasznos az éter- vagy élettest számára. 

Nekünk, antropozófusoknak nem szabad ezen csodálkoznunk. Gondoljanak most 
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Önök arra, hogy az ismertetett módszert nemcsak egy feledékeny embernek 

ajánlják, hanem olyannak is, aki az idegesség állapotától szenved. Tegyük fel, azt 

javasoljuk egy ideges, belsőleg „izgő-mozgó” embernek, végezze az imént elmondott 

gyakorlatot, kísérje gondolattal a dolgainak elhelyezését, ekkor tapasztalni fogjuk, 

hogy a rendszeres gyakorlás következtében egyrészt kevésbé lesz feledékeny, 

másrészt az éterteste megerősítése révén lassanként képessé lesz uralni ideges 

állapotait. Beláthatják Önök ebből. hogy az élet szolgáltat bizonyságot, hogy 

mindaz helytáll, amit az antropozófia az étertestről állít. Ha megfelelő módon 

tekintettel vagyunk étertestünkre, akkor az gyarapodni fog erőkben. A jelzett 

eredmények elérése bizonyítékot szolgáltat, hogy helyesen fogtuk fel és 

jellemeztük az étertestet. 

Térjünk most át egy másik dologra, ami látszólag megint csak apróság, de 

mégis rendkívül fontos. Tudjuk, hogy az emberi lényben közvetlenül határos 

egymással a fizikai test és az étertest. Az étertest közvetlenül kapcsolódik a 

fizikaihoz, azaz a kettő belsőleg áthatja egymást. Mármost Önök a mai időkben 

megfigyelhetnek egy sajátságos dolgot, ami egyáltalán nem ritka, és amiről az 

emberek, akiknél megfigyelhető, többnyire nem tehetnek. Ha egészséges, 

együttérzésre képes lelket hordozunk a keblünkben, akkor az illető emberek 

megfigyelése közben szánalmat kell éreznünk. Önök például még nem láttak 

postai alkalmazottat a pénztárnál ülni vagy más, sokat körmölő embert, aki 

egészen sajátságos mozdulatot tesz, mielőtt egy betű leírásába fogna, aki a tollat 

tartó kezével a levegőben valamiféle nekifutást végez, mielőtt írásba kezdene? 

Esetleg ez nem is feltűnő jelenség, de már egy rossz állapot jelzése, ha az ember a 

munkája közben ilyet tesz; vagy ez olyan formában látható – csak figyeljék meg 

Önök! -, hogy ezek az emberek, mikor írnak, késztetést éreznek kezükben 

valamiféle lökésre minden tollvonásnál, és csakugyan lökésszerűen írnak, nem 

egyenletesen fel és le halad a tolluk, hanem azt mintha taszítanák. Önök ezt a 

tünetet leolvashatják egy kézírásról. 

Mi ezt az állapotot szellemtudományos ismereteink alapján a 

következőképpen értelmezhetjük. Az egészen egészséges embernél – aki 

egészséges a fizikai és az éterteste vonatkozásában – az étertestnek, amelyet az 

asztráltest irányít, mindig korlátlan uralommal  kell rendelkeznie a fizikai test 

fölött, a fizikai testnek pedig mindenütt, minden mozgásában az étertest 

szolgájának, eszközének kell lennie. Ha a fizikai test a saját számlájára végez 

mozgást, amely túlmegy azon, amit tulajdonképpen a lélek akar, amit az éter- és 

az asztráltest akar, akkor az egészségtelen állapot, mert a fizikai test túlsúlyát 

jelzi az étertesthez képest. Mindazoknál, akik az imént leírt állapot elszenvedői, 

az étertest gyengeségét tapasztalhatjuk, ami abban áll, hogy többé nem képes 

teljesen uralni a fizikai testet. Okkult szempontból nézve az étertest és a fizikai 

test rossz viszonya okozza az összes görcsállapotot. Minden ilyen baj lényegileg 

azzal függ össze, hogy az étertest a szükségesnél kisebb mértékben terjeszti ki 
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hatalmát a fizikai test fölé, ezért uralmat gyakorol a fizikai test, és a saját akarata 

szerint végez mozgásokat, ezzel szemben a lénytagjait tekintve egészséges 

embernél minden mozdulat az éter-asztráltest alárendeltségében megy végbe. 

Mármost megint van lehetőség segíteni az embernek, hacsak a betegség még 

nem nagyon kerítette hatalmába őt, de itt ismét okkult tényeket kell számításba 

vennünk. Arra kell törekednünk, hogy az étertest, mint olyan, megerősödjék. 

Bizonyos módon hinnünk kell az étertest létezésében és abban, hogy az képes 

megerősödni. Gondoljanak Önök most egy szegény emberre, akinek olyannyira 

leromlott az állapota, hogy  ujjai szinte ficánkolnak, mielőtt ennek vagy amannak 

a betűnek a leírásába kezdene. Elképzelhető, hogy valaki jó akar lenni hozzá, és 

azt tanácsolja: „Végy ki szabadságot magadnak, írj egy ideig kevesebbet, akkor 

majd meglátod, elmúlik magától a baj!” De ez a tanács csak fél tanács, sokkal 

többet érhetne el, aki az illető embernek odaadná a tanács másik felét is, és ezt 

javasolná: „Iparkodj -  anélkül, hogy magad túlságosan megerőltetnéd, elégséges 

rá negyed vagy fél óra naponta -, iparkodj másfajta írást elsajátítani, 

tollvonásaidat megváltoztatni, mert ekkor arra kényszerülsz, hogy ne 

mechanikusan írj, mint eddig, hanem figyelemmel kísérd, hogyan formálod meg 

betűidet! Például, ha a szokott módon az F-et kissé döntve írod, formáld meg 

ezután tudatosan és meredekebbre. Szokd meg, hogy a betűket gondosan rajzold!” 

Ha a szellemi megismerés tágabb teret nyerne, akkor a főnöke, amikor a 

szegény ember visszatér a szabadságáról, mialatt megtanult egy másfajta írást, 

biztosan még ő sem mondaná: „Micsoda bolond fickó vagy, hiszen megváltoztattad 

az írásod!” Egy antropozófus felettes viszont felismerné, hogy itt egy jelentékeny 

gyógymód hatott. Ugyanis az ember, miközben megváltoztatja írását, figyelmet 

kényszerül arra fordítani, amit éppen tesz; mert ha figyelmet irányítanunk arra, 

amit cselekszünk, akkor belső összefüggést létesítünk lényünk legbelső magva és 

cselekvésünk között. Mindaz pedig, ami összekapcsolja lényünk legbelső magvát 

azzal, amit cselekszünk, éter- vagy élettestünket erősíti, ezáltal pedig 

egészségesebb emberek  leszünk. És egyáltalán nem ostobaság, ha éppen a 

nevelésben és az oktatásban törekednénk céltudatosan és rendszeresen a fiatalok 

étertestének erősítésére. Az antropozófiának van már ma egy javaslata, amelyet 

még hosszú ideig nem fognak megvalósítani a mérvadó illetékesek, akik a 

nevelésügyet irányítják, mert ezt a javaslatot őrültségnek tartják; de ez nem tesz 

semmit. Képzeljük el, amikor a gyermekek írni tanulnak, először egy bizonyos 

írásformát sajátítanak el, ámde miután néhány évig a megtanult módon írtak, 

minden más indíték nélkül arra ösztönzik őket, hogy megváltoztassák írásjeleiket; 

a felfokozott figyelem, amit ez a változás igényel, rendkívül erősen fog hatni a 

fejlődő étertestre, és amikor ezek a gyermekek felnőttek lesznek, ritkábban fognak 

fellépni náluk ideges állapotok.  

Láthatják Önök, hogy az életben mindenképpen tudunk tenni valamit, ami 

erősíti éter- vagy élettestünket, és ez rendkívül fontos, mert éppen az éter- vagy 
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élettest gyengesége okoz számos valóban egészségtelen állapotot a jelenkorban. 

Sőt, még azt is állíthatjuk – és az igazsághoz híven nem mondunk ezzel túl        

sokat -, hogy egyes betegségeknek is, amelyek olyan dolgokon alapulnak, hogy 

ellenük nem lehet mit tenni, egészen más lenne a lefolyásuk egy erős étertest 

esetében, mint egy legyengült étertestnél, ami pedig a jelenkor emberének szinte 

jelvénye. Ezzel már rámutattunk valamire, amit az étertest megmunkálásának 

nevezhetünk. Bizonyos gyakorlatokat végzünk az étertest erősítése végett. 

Olyannak erősítését, amelyet egyesek egyenesen tagadnak, és nem létezőnek 

tartanak, persze nem lehet gyakorolni. De ha megmutatjuk, hogy hasznosak ezek 

a gyakorlatok az étertest számára, ha bizonyítani tudjuk a gyakorlás 

eredményességét, akkor arra is rámutatunk, hogy olyasmi, mint az étertest, 

létezik. Az élet szolgáltat mindenütt megfelelő bizonyítékot arra, amit az 

antropozófiának adnia kell. 

Étertestünket az is lényegesen megerősítheti, ha még valami mást is teszünk 

emlékezetünk feljavítására. Ezt itt más összefüggésben talán már megemlítettük, 

de most szükséges megismételnünk, mert a betegségek minden fajtájánál, 

amelyeknél szerepet játszik az idegesség, ezekkel a javaslatokkal, eljárásokkal kell 

élnünk. Végtelenül sokat tehetünk éter- vagy élettestünk erősítésére, ha a tudott 

dolgokon, ismereteinken nemcsak úgy futunk végig gondolatainkkal, ahogyan 

megszoktuk, hanem visszafelé, az ellenkező irányban is. Mondjunk erre egy 

példát: időbeli eseményeknek egy sorozatát tanuljuk az iskolában, csatákat és 

uralkodókat a velük kapcsolatos évszámokkal együtt. Rendkívül jót tesz, ha 

mindezt nemcsak  évek szerinti sorrendben tanítjuk vagy tanuljuk, hanem 

fordított sorrendben is végezzük a dolgok elsajátítását, tehát hátulról előre 

haladunk. Ez rendkívül fontos dolog. Mert ha mindenre kiterjedően így járunk el, 

hatalmas mértékben járulunk hozzá étertestünk erősítéséhez. Amit olvasunk, 

drámát, elbeszélést vagy egyebet, hátulról előre, a végétől az elejéig kell 

végiggondolnunk: olyan dolog ez, ami a legfelső fokon fontos az étertest számára. 

Mármost Önök mindarról, amit mostanáig az étertest erősítése 

szempontjából különösen jónak és hatékonynak neveztünk, a mai életben kevésbé 

szerezhetnek tapasztalatot, mint arról, amit az emberek egyáltalán nem tesznek, 

vagy nem a szükséges rendszerességgel tesznek. Az embereknek a jelenkor 

mindennapjainak zaklatott hajszája közben nincs sok alkalmuk belső nyugalomra, 

hogy gyakorlatokat végezzenek az elmondottak szerint. Az ember általában, főleg 

ha alkalmazásban áll, estére olyan fáradt, olyan elgyötört, hogy már nem képes 

figyelmet irányítani arra, hogy hová teszi le a dolgait és ezt milyen gondolatokkal 

kísérje. Ámde ha a szellemtudomány valóban behatol az emberek szívébe és 

lelkébe, akkor az emberek majd belátják, hogy a mindennapi dolgok közül végtelen 

sokat lehet valamiképpen megtakarítani, és az erősítő gyakorlatokhoz szükséges 

idő tulajdonképpen már mindenki számára visszanyerhető. Nemsokára felismerik 
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majd az emberek, különösképpen ha a nevelés területén helyeznek súlyt az 

elmondottakra, hogy mindebből roppant kedvező eredmények születnek.                                

Megemlítendő még egy apróság, ami egy későbbi életszakaszban többé már 

nem használ túl sokat, de ha az ember kora ifjúságában nem törődött vele, akkor 

jót tesz, ha felnőtt korában gyakorolja. Arról van szó, hogy bizonyos dolgokat, 

amelyeket véghez viszünk - teljesen közömbös, hogy a cselekedetünk valamilyen 

nyomot hagy vissza, avagy nem -, azonnal szemügyre veszünk. Az írásunkkal 

kapcsolatban ez viszonylag könnyen elvégezhető. Meggyőződésem, hogy némelyek 

leszoknának ronda írásukról, ha megpróbálnák betűről betűre végigtekinteni az 

éppen leírtakat, vagyis ha szemüket újra végigsétáltatnák azon, amit leírtak. Az 

írás esetében viszonylag igen könnyű megvalósítani, hogy amit teszünk, azt 

mindjárt megszemléljük. Gyakorlásképpen még valami mást is megtehetünk, ami 

mindenesetre nem sokáig folytatható. Arra gondolok, hogy az ember megkísérli 

figyelemmel követni, hogyan jár, hogyan emeli karját, hogyan mozgatja fejét, mi 

játszódik le arcán, amikor nevet, és így tovább, tehát képi formában megpróbál 

számot vetni mozdulatairól. Ugyanis alig van olyan ember – az élet kellő 

megfigyelésével erről Önök is meggyőződhetnek -, aki tudna róla, tulajdonképpen 

hogyan is jár. Nagyon keveseknek van benyomásuk erről, mert nagyon kevesen 

irányították már tekintetüket arra, hogyan is járnak. Pedig jó dolog ezt megtenni, 

hogy képet nyerjünk cselekedeteink lefolyásáról. Ámde, mint mondtam, ezt 

állandóan nem szabad gyakorolni, különben nagyon erős tápot adhatunk az emberi 

hiúságnak. Eltekintve attól, hogy egészen biztosan sok mindent megjavíthatunk 

önmagunkon, ha ilyen gyakorlatot folytatunk, ez megint csak roppant kedvező 

hatással lesz éter- vagy élettestünk megerősítésére és asztráltestünknek 

étertestünk feletti uralmára. Ennek következtében pedig képessé válik az ember, 

hogy sikerrel nyomjon el bizonyos cselekvéseket, hogy akarata révén elhagyjon 

vagy megváltoztasson korábban szokássá lett mozgásokat. Éppen az ember 

legfejlettebb tulajdonságai közé tartozik, hogy amit tesz, azt szükség esetén 

másképpen is meg tudja tenni. Bizonyára nem kell, hogy kialakuljon, mondjuk, az 

írás elferdítésének iskolája, mert mostanság az emberek csak akkor tanulják meg 

az írásjelek másfajta megformálását, ha ezt valamilyen visszaélésre szeretnék 

alkalmazni. Ámde akinek nincs ilyen szándéka, és tisztességes akar maradni, 

annak is jót tesz az éterteste egészsége szempontjából, ha egyszer másmilyen 

írásjeleket sajátít el. Egyáltalában mindig jó olyan képességet szerezni, amelynek 

birtokában ezt vagy azt a tennivalónkat időnként másként intézzük el, tehát ne 

kelljen arra kényszerülnünk, hogy a feladatot csak egyetlen módon végezzük el. 

Ugyanakkor nem kell, hogy fanatikus pártolói legyünk a jobb és a bal kéz egyforma 

használatának; de hogyha mérsékelt formában megkíséreljük legalább néhány 

feladat elintézését bal kézzel, mellőzve a különben használt jobb kezet – nem 

szükséges tovább lépnünk, mint meggyőződnünk, képesek vagyunk így tenni -, 

ezzel kedvező hatást fejtünk ki asztráltestünk hatalmára, amelyet  étertestünkön 
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kell gyakorolnia. Az ember megerősítése abban az értelemben, amelyet a szellemi 

megismerés adhat: ez is ahhoz tartozik, amivel kultúránknak gazdagodnia kell a 

szellemtudomány elterjedése révén. 

És nevezetesen igen nagy fontossággal bír az, amit akaratkultúrának 

nevezhetnénk. Már kiemeltük, hogy az idegesség sokszor éppen abban jelentkezik, 

hogy az emberek manapság gyakran nemigen tudják, miképpen fogjanak hozzá, 

hogy valóban megtegyék azt, amit tenni szeretnének. Visszariadnak, mielőtt 

véghez vinnék, amit elterveztek, sohasem jutnak dűlőre, és ehhez hasonlók. Amit 

bizonyos akaratgyengeségnek foghatunk fel, az az énnek az asztráltest feletti 

hiányos uralmán alapul. Mindig az énnek az asztráltest feletti elégtelen uralma 

az oka, ha olyan jellegű akaratgyengeség lép fel, hogy az ember akar valamit, 

ugyanakkor mégsem akar, vagy leginkább sohasem jut el odáig, hogy valóban 

megtegye, amit akar. Némelyek még ahhoz sem jutnak el, hogy komolyan akarják, 

amit akarniuk kell. Ámde van egy egyszerű módszer az akarat megerősítésére a 

külvilági életben, és ez a módszer azt jelenti, hogy elnyomjuk a jelentkező 

vágyakat, nem engedjük beteljesedni őket, természetesen csak akkor, ha érvényre 

jutásuk hiánya nem okoz kárt. Ha megvizsgáljuk mindennapunkat, akkor a reggel 

és az este között számtalan vágyat találunk, amelynek beteljesedését 

kívánatosnak tartjuk, de ugyanakkor felismerünk sok-sok olyan vágyat is, hogy 

lemondhatunk kielégítésükről anélkül, hogy ezzel önmagunknak vagy másnak 

kárt okoznánk, vagy esetleg megsértenénk valamilyen kötelességünket; ezeknek a 

vágyaknak a kielégítése talán örömet szerez, de nem túl nagy baj, ha 

kielégítetlenül maradnak. Ha az ember rendszeresen megvizsgálja, vágyai közül 

melyek azok, amelyeknél így szólhat: „Nem, ennek a vágyamnak most nem szabad 

teljesülnie!” – a dolgot nem szabad a leghelytelenebb végén megragadnunk, csak 

olyan vágyról lehet szó, amelynek elnyomása nem okoz kárt, tehát csak olyan 

vágyról, amely kényelemre, örömre, élvezetre irányul -, ha az ilyen, akármilyen 

jelentéktelen vágyakat rendszeresen elnyomja, akkor ez gazdagítani fogja akarati 

erőit, és megerősíti az ént az asztráltest felett. Ha további életünkben az önnevelés 

ilyen eljárása alá vetjük magunkat, sok mindent pótolhatunk abból, amit az ifjúság 

nevelése a mi időnkben sokszor elhanyagol.  

Mármost alapjában véve elég nehéz éppen azon a területen dolgozni 

pedagógusként, amelyet az imént jellemeztünk, mert tekintettel kell lennünk 

másra is, mert ha mi nevelőként, mondjuk, olyan helyzetben vagyunk, hogy 

engedhetnénk teljesülni egy gyermek vagy egy ifjú ember valamilyen vágyát, de 

elhárítjuk kívánságát, akkor nemcsak akadályt emelünk a vággyal szemben, 

hanem a tanítványban bizonyos természetű antipátiát is ébresztünk. Pedagógiai 

szempontból ez bizony rossz lehet. Valaki talán azt is mondhatná, kétes dolognak 

látszik felvenni a nevelési elvek közé a kívánságok nem teljesítését, ha az 

antipátiát kelt. Egy életbeli akadály előtt állunk. Ha egy apa úgy akarja nevelni 

gyermekét, hogy így szól: „Nem, Karcsi, ezt nem kapod meg!” -, akkor sokkal 
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nagyobb mértékben kelti fel maga iránt a fiú ellenérzését, mint amilyen mértékben 

váltja ki a vágy megtagadásával elérni kívánt jó hatást. Megkérdezhetjük: mit kell 

tennünk? – Van erre egy nagyon egyszerű módszer: ne a gyermektől tagadjuk meg 

a vágyak teljesítését, hanem önmagunktól, de úgy, hogy a gyermek felfigyeljen rá, 

hogy ettől vagy attól megtartóztatjuk magunkat. Mert a gyermeken életének első 

hét évében, de utóhatásként később is, egy erős utánzási ösztön uralkodik, ezért 

látni fogjuk, ha önmagunktól a neveltünk jelenlétében ezt vagy azt érthetően és 

megjegyezhetően megtagadunk, ezt utánozni fogja, noha talán tudattalanul, és a 

dolgot mint valami törekvésre méltónak fogja érezni. Mi pedig ezzel nagyon 

jelentős eredményt érünk el. 

Láthatjuk, hogy csupán helyesen kell irányítanunk és mozgatnunk 

gondolatainkat azáltal, amit a szellemtudomány ad. Mert a szellemtudomány nem 

csak elmélet, hanem életbölcsességgé válik, ami valóban hordoz és vezet 

bennünket az életben. 

Egy nagyon fontos eszköz az én asztráltest feletti uralmának 

megszilárdítására az, amit az itt tartott két nyilvános előadásomból lehetett 

megtanulni. E két előadás sajátossága abban áll, hogy bemutattam, mit lehet 

felhozni valaminek az érdekében, és mit ellene. Ha Önök megvizsgálják, hogyan 

viszonyulnak az emberek az élethez, akkor felismerik, hogy az emberek a 

cselekvésükkel és gondolataikkal többnyire csak egyetlen nézetnél kötnek ki, ami 

vagy az illető dolog mellett szól, vagy pedig ellene. Általában ezt tapasztaljuk. 

Holott egyetlen dolog sincs az életben, amire abszolút igen, vagy abszolút nem 

volna mondható, egyetlen egy ilyen dolog sincs. Mindenre létezik igen is, meg nem 

is; mindenképpen jót tesz, ha hozzászokunk úgy állni a dolgokhoz, hogy nemcsak 

az egyik oldalukat nézzük, hanem a másikat is, tehát nem az igent vagy a nemet, 

hanem az igent és a nemet vesszük tekintetbe. Olyan dolognál is, amelyet éppen 

cselekszünk, jót tesz, ha végiggondoljuk, miért lett volna jobb bizonyos 

körülmények között, ha nem tettük volna meg, illetve ha tisztázzuk magunkban, 

milyen indok szólhat cselekvésünk ellen. A hiúság és az egoizmus kap sok esetben 

hangot, mielőtt számba vennénk, mi az, ami nem igazolhatná cselekvésünket, 

mert az emberek mindenekelőtt csak jó emberek szeretnének lenni, márpedig csak 

akkor szerezhetnének „bizonyítványt” arról, hogy jó emberek, ha csak azt tennék 

meg, amit sok minden igazol, és elmulasztanák, hogyha valami ellene szól. Nagyon 

kényelmetlen, hogy tulajdonképpen csaknem mindent, amit az életben teszünk, 

érhet ellenvetés. Ugyanis az ember egyáltalán nem annyira jó – ezt azért 

hangsúlyozom, mert az élet számára rendkívül fontos -, egyáltalán nem annyira 

jó, amennyire hiszi. De ez az általános igazság csak akkor éri el célját, ha az ember 

a cselekvései folyamán valóban szemügyre venné – azoknál a cselekedeteinél is, 

amelyeket éppenséggel az élet követel meg -, szemügyre venné, milyen ok 

merülhetne fel, hogy elmaradjanak. Hogy ezzel mit érhetünk el, azt a következő, 

egyszerű módon vetíthetjük lelkünk elé: Önök bizonyára már találkoztak olyan 
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emberrel, aki olyannyira gyenge akaratú, hogy legszívesebben nem ő maga hozna 

valamire döntést, hanem szeretné, ha másvalaki határozna helyette, és ő csupán 

megtenné, amit tenni kell. Lerázza magáról a felelősséget, inkább megkérdezi, mit 

kell tennie, ahelyett hogy ő maga találna indokot ennek vagy annak a megtételére. 

Mármost nem azért hozom elő ezt az esetet, mert ebben a pillanatban nagy 

jelentőségűnek tartanám, hanem azért, mert átvezet valami máshoz. 

Vegyünk példának egy embert, aki szívesen kérdez meg másokat – de mindez 

úgy is értelmezhető, hogy azt is, amit elmondok, sok kifogás érheti, ugyanakkor 

sok szólhat mellette is, szinte semmit sem jelenthetünk ki az életben anélkül, hogy 

bizonyos módon meg ne lehetne cáfolni -, tehát vegyünk példának egy embert, aki 

szívesen kérdez meg másokat. Szemközt áll két emberrel, akik ugyanahhoz a 

dologhoz tanácsot adnak neki. Az egyik így szól: „Igen, tedd meg!”, - a másik pedig: 

„Nem, ne tedd meg!”. A mindennapokban azt látjuk, hogy az egyik tanácsadó döntő 

győzelmet arat a másik tanácsadó felett. Akinek erősebb az akarata, annak a 

véleménye fog győzni, és ezzel befolyásolja a kérdezőt. Miféle jelenséggel van most 

dolgunk? Akármilyen jelentéktelennek látszik is, számunkra roppant fontos ez a 

jelenség. Ha két emberrel állok szemközt, és azt mondja az egyik: „Igen”, a másik 

meg azt mondja: „Nem”, én pedig az „Igen” szerint cselekszem, akkor az első 

tanácsadó akarata tovább hat bennem, az ő akaratának erői érvényesülnek és erőt 

kölcsönöznek a cselekvésemhez. Az első tanácsadó akaraterői győzedelmeskedtek 

a másik tanácsadó akarata felett, de ezek az akaraterők bennem győztek. 

Gondoljuk most végig: Ha én nem két másik emberrel állok szemközt, akik közül 

az egyik igent, a másik nemet mond, hanem egyes egyedül állok ott, és a szívemben 

hangot adok az igennek is, meg a nemnek is, és indoklást csatolok hozzájuk; ha 

tehát senki nem áll elém, hanem én magam fűzök indokot az igenhez is, a nemhez 

is, utána pedig fogom magam és megcselekszem, amire igent mondtam, akkor ez 

hatalmas erőt fog kifejteni, ámde most énbennem. Amit előbb másvalaki fejtett ki 

énbennem, azt most én magam tettem meg, és ezáltal erőt képeztem a lelkemben. 

Így hát, hogyha belsőleg válaszút elé állítjuk magunkat, akkor tulajdon erőinket 

segítjük győzelemhez a gyengeségünk felett. És ez azért oly fontos, mert az én az 

uralmát az asztráltest felett megint csak megszilárdítja hatalmas mértékben. Itt 

olyasvalamiről van szó, amit nem szabad kényelmetlenségnek tekinteni, ha 

minden egyes esetben, ahol szükséges, a „mellette” és az „ellene” érveit valóban 

komolyan mérlegeljük. Belátható, hogy akaratunk erősítése végett nagyon sokat 

teszünk, ha cselekedeteink előtt az imént ismertetett módon járunk el. 

Ámde ennek árnyoldala is van, nevezetesen az, hogy az akarat erősítése 

helyett annak gyengítése léphet fel, ha az ember, miután tisztázta magában 

valamivel kapcsolatban a mellette és az ellene szóló érveket, ahelyett, hogy az 

egyik vagy a másik indok szerint cselekednék, hanyagságból semmit sem tesz, 

vagyis sem az egyik, sem a másik indok nem vezet elhatározáshoz. Ez az ember 

látszólag a „nem”-nek tesz eleget, a valóságban azonban saját lustaságának. Nem 
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árt tudni – ha a szellemtudományt ilyen tekintetben is figyelembe vesszük -, hogy 

a „mellette” és az „ellene” magunk elé állítását jobb elhalasztani, ha fáradtak 

vagyunk, jobb nem hozni döntést, ha nem vagyunk éberek, inkább várjunk, amíg 

nem érezzük magunkat eléggé erősnek, amíg nem tudjuk ezt mondani: „Te most 

már nem vagy fáradt, most már valóban a lelked elé állított „mellette” vagy „ellene” 

szerint határozhatsz”. Tehát önmagunkra is tekintettel kell lennünk: megfelelő 

időben kell a kérdéses ügyet lelkünk elé állítanunk. 

Továbbá azokhoz a dolgokhoz tartozik, amelyek eminens módon erősítik 

énünk uralmát az asztráltestünk felett, ha mindent eltakarítunk a lelkünkből, ami 

ellentétet kelt köztünk és a külvilág között, köztünk és a környezetünk között: ez 

az önként kijelölt kötelességek közé tartozik, amelyeket az antropozófus magára 

vállal. Nem szabad a jogos kritikát elkerülnünk, hogyha tényszerű a kritika, mert 

természetesen gyengeség volna, ha a rosszat jónak minősítenénk. Ezt pedig 

semmiképp nem szabad tennünk. Azonban tudnunk kell különbséget tenni 

aközött, amit magáért a dologért bírálunk, és aközött, amit a saját 

személyiségünkre való, számunkra kényelmetlen hatása miatt kifogásolunk. 

Minél inkább szokásunkká válik, hogy attól függetlenül ítéljük meg valamely 

embertársunkat, hogy ő miképpen viszonyul hozzánk, minél inkább képesek 

vagyunk erre, annál nagyobb mértékben járulunk hozzá énünk megerősítéséhez, 

énünknek az asztráltestünk feletti uralmához. Ne mondogassuk magunkban 

önelégülten: „Én jó ember vagyok, nem kritizálom embertársaimat”, hanem énünk 

erősítése végett az a jó, ha lemondunk rossznak ítélni olyan dolgot, amelyet mások 

csak azért ítélnek rossznak, mert az ő számukra kellemetlenek; és azokon a 

területeken, ahol gyakran ítélnek meg embereket, mi lehetőleg csak akkor 

nyilvánítsunk véleményt, ha ezt saját személyünktől függetlenül tehetjük. 

Nyilvánvaló, hogy ezt mint alapelvet igen könnyű kitűzni, ámde rendkívül nehéz 

követni. Például jó, ha egy emberrel szemben, aki hazudott nekünk, visszafogjuk 

antipátiánkat. Tehát semmiképpen se tegyük azt, hogy széles körben 

elhíreszteljük, az illető hazudott nekünk, hanem azt, hogy visszatartjuk az 

antipátia érzését. Ha az egyik vagy a másik nap megfigyeljük őt, hogy a dolgai 

miképpen illenek egymáshoz, akkor ez az ítéletalkotáshoz nagyon jól 

hasznosítható. Ha egyszer ezt mondja, máskor meg azt, akkor csupán a 

kijelentéseit kell összehasonlítanunk, mert ezzel egészen más alapot nyerünk a 

megítéléséhez, mint akkor, ha csupán a velünk szemben tanusított viselkedését 

hangsúlyoznánk. Fontos, hadd beszéljenek magukról a dolgok, és ne ítéljük meg 

az embereket egyes dolgaik alapján, hanem aszerint, hogy a dolgaik miképpen 

illenek egymáshoz. Észrevehetjük, hogy még egy olyan személynél is, akit 

elvetemült gazembernek lehet tartani, mert soha nem tett mást, mint gonoszságot, 

még őnála is nagyon sok minden található, ami ellentmond annak, amit különben 

tesz. Egyáltalán nem kell szem előtt tartanunk, hogyan viselkedett velünk 

szemben, teljesen eltekinthetünk saját személyünktől, együtt kell magát az 
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embert és viselt dolgait a lelkünk elé állítanunk, ha egyáltalában szükséges, hogy 

ítéletet formáljunk róla. Jót tesz énünk erősítésére, ha elgondoljuk, hogy az 

általunk alkotott ítéletek nagy hányadát, kilenc tizedét mindenképpen 

elhagyhatnánk. Hogyha a külvilágra vonatkozó ítéleteknek csak egyetlen egy 

tizedét éljük át lelkünkben, ez az életünkre nézve bőven elegendő. Lelki életünket 

semmilyen formában sem befolyásolja, ha lemondunk az ítéletek kilenc tizedének 

megalkotásától. 

Amit ma Önök elé tártam, látszólag apróságok, de olykor feladatunk legyen, 

hogy ilyen dolgokkal is foglalkozzunk. Mert éppen ilyen dolgokkal lehet 

megmutatni, hogy a kicsiny a hatásaiban naggyá válhat; és azt mondhatjuk, az 

életet egy másik végén kell megragadnunk, ha testi burkainkat egészségessé és 

erőssé akarjuk formálni, másképpen, mint ahogy ez általában megszokott. Mert 

nem mindig az a helyes, amit többnyire mondanak, hogy aki beteg, azt a patikába 

kell küldeni, ott majd megkapja a szükséges orvosságot. Ami igazán helyes, azt az 

egész életünk rendezésével valósíthatjuk meg, mert így nyilván ritkábban 

betegszünk meg, és ha mégis, akkor a betegség kevésbé lesz nyomasztó. Kevésbé 

lesz nyomasztó a betegség, ha az elmondott kis gyakorlatok révén az ember 

megerősíti a hatást, melyet az én az asztráltestre, az asztráltest az étertestre, az 

étertest pedig a fizikai testre gyakorol. Önnevelés és ráhatás a nevelésre: mindezek 

a mi antropozófiai, alapvető meggyőződésünkből következnek. 

 

Fordította: Eőry Attila 
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Kovács Gabriella: Ki az „Én”? 
 

az ego, az „én“ és az „ÉN“ különbségeinek ismerete 

 

 

 

Atlantisz közepén történt meg a bolygók pályára állítása. A víztömegek 

lecsapódnak, és előtűnik a Nap, mindez a sűrűsödés miatt jön létre. A szellemi 

lények egyre inkább visszahúzódnak. Ha minden a normális fejlődési ütemben 

történt volna, akkor Atlantisz közepén jött volna el Krisztus. 

A régi Szaturnuszon kapta meg az ember a fizikai testét, a régi Szaturnusz 

első főkorszakában már megkezdődött a fizikai test alapjául szolgáló 

hőszubsztancia kiárasztása. A régi Nap-korszak első főkorszakában 

megismétlődött a Szaturnusz-fejlődés, második főkorszakában megtörtént az 

étertest kiárasztása. A Hold-korszak első főkorszakában meg kellett ismételni a 

Szaturnusz-fejlődést, a másodikban a Nap-fejlődés fokozatait, majd a harmadik 

főkorszakban történt meg az asztráltest kiárasztása. Ezek alapján, valóban, az Én 

kiárasztását a Földön a negyedik főkorszakban kellene keresnem. Tehát 

Szaturnusz-, Nap-, Hold-ismétlés az első három főkorszakban (Apoláris, 

Hyperboreus, Lemúriai), majd a negyedikben jött volna az új lénytag, az Én 

felvétele. 

Ha ez így történt volna, egészen más lett volna a dolog kimenete, mert az 

ember így rögtön megkapta volna a Krisztus-Ént. Teljesen automatikusan 

megkapta volna a makrokozmikus Ént, amiben viszont a szabadság lehetősége 

nem lett volna benne. Még a bolygók nem voltak pályára állítva, nem jött létre a 

bolygószubsztanciák szétválása, azaz a mihez képest állapota. A választás 

lehetősége sem adatott volna meg. Tehát az emberiség kapott volna egy ajándékot, 

ugyanolyan természetességgel, mint a fizikai, éter- és az asztráltestet, a 

makrokozmikus Ént is természetes módon magunkba építettük volna. 

Tulajdonképpen, mint egy automatizmusként működő teremtett lény, mint egy 

következő alacsonyabb hierarchikus szint lettünk volna, harmonikusan 

illeszkedtünk volna a kozmikus rendbe, de a szabadság teljes hiánya nélkül. Így 

viszont semmi új nem került volna a Teremtésbe. Ha az emberrel nem lett volna 

az a cél, amit a Teremtő Akarat kitűzött, akkor így is történhetett volna. 

Még nem volt meg az ellenerők beáramlása, nem voltak az égitestek pályára 

állítva, egy abszolút automatikus állapot következett volna be. De nem így történt. 

Az ember korábban megkapta az ént, mint arra éretté vált volna. Vagyis a 

harmadik, a Lemúriai korszakban beavatkoznak a luciferi lények, amely által 

nyilván egy egészen más én-szerűségről kell beszélni. Ez tulajdonképpen 

szükségszerűségként jött létre, mintegy kozmikus karmaként, hiszen az ellenerők 

működésbe lépését már a régi Holdon az Atya Teremtő Akarata megalapozta azzal, 

hogy a Dynameis egy részét kivonta a normális ütemben fejlődő hierarchiából, és 

az ellenerő szerepét bízta rájuk. Éppen ennek eredménye volt az a hatalmas 

szellemi csata, amely a régi Napot a régi Holddá zsugorította, vagyis a fejlődés 

akkori otthona a mai Jupiter szférájától a Mars-szféráig húzódott össze. 
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Tehát valamilyen módon a földfejlődés már predesztinálva volt arra, hogy a 

Lemúriai korban az ellenerők újra fellépjenek. Ezzel együtt az ember megkapja az 

én-csírát, de Lucifer ebbe beleszövi a saját erejét, és ennek az az ára, hogy az ember 

halandó lénnyé válik. 

Lemúriában a fizikai, éter- és az asztráltestnek már megfelelő szinten kellett 

lennie, hogy az ént befogadhassa, ezután a Forma szellemek felgyújtják benne az 

én szikráját. Emellett Lucifer beleoltja saját erőit az asztráltestbe, amelynek 

hatása aztán kiterjed az énre, ill. az én-hordozóra is. Mivel Lucifer a saját erejét 

kölcsönzi az embernek, ezáltal az ego kialakulása válik lehetővé. Amit Lucifer 

kölcsönzött az embernek, az nem valódi Én, és amit a Forma szellemektől kapott, 

az pedig csak én-csíra. Az asztráltest már megadja azt a lehetőséget, hogy az ember 

tudatában van létének, a külvilágból jövő benyomások kapcsán érzések: fájdalom, 

öröm, kellemes, kellemetlen érzések keletkeznek benne. Lucifer ráveszi az embert, 

hogy ne kívülről, felülről szemlélje énjével földi burkait - amelyek az emberfok 

elérése érdekében a tükrözés eszközeként szolgálnak -, hanem merüljön bele a 

fizikai, éter- és asztráltestbe, és így élje át saját burkait. Ennélfogva az ember nem 

eszköznek tekinti testi burkait, hanem teljesen a magáénak tudja, sőt azonosítja 

magát velük. 

Lucifer behatásával kettős állapot jön létre: az én-csíra kettéválik. Magasabb 

rendű része továbbra is a Forma szellemek hatása alatt marad, de egyre inkább 

visszahúzódik a polaritástól, ez az ember „kicsi énje“, amely a leszületések 

sorozatában inkarnációról-inkarnációra tovább fejlődik. A Lucifer hatására 

kialakult alacsonyabb részből - amely mélyen belemerült az asztráltestbe - az ego 

alakul ki, amelynek mandátuma egy életre szól. 

Az ego-szintű tudat a Vénusz szinten van, az én-tudatot a Nap képviseli, de 

ez még mindig egy mikrokozmikus én. Ezért a Nap-szinten kialakult én még kicsi 

én, amelyet nem szabad összetéveszteni az egoval. Tehát a kicsi én és az ego nem 

azonos. A kicsi én (Nap), amikor én-tudatom van, és ezzel az éber énnel 

tudatosítom a dolgokat. Az ego viszont egyszempontú, szubjektív, benne van az 

antipátia-szimpátia állandó hullámzása. A puszta tény, hogy én-tudatom van, az 

a Nap-állapothoz tartozik, és mintegy torzulásként, egy alacsonyabb fokon jelenik 

meg az ego. Az ego az ellenerők hatására kikristályosodott kivonat, amikoris a 

kicsi én csak a saját szempontjait nézi, és önzővé válik. Annak a lénynek, aki a 

teremtés szempontjából én-t kapott, nem szabadna kizárólag a saját szempontjait 

néznie, hanem a körülötte lévő teremtett világ lényeivel együtt kellene 

megtalálnia a földi világ üzeneteit. Be kellene fognia az egész külvilágot is, tehát 

teljesen a Holdtól a Szaturnusz princípiumig össze kellene fognia magában az élete 

karmikus minőségeit. 

A hetesség összefogása csak a közép megjelenésével, vagyis a Nappal 

lehetséges, éppen ezért a Forma szellemek uralják ezt az állapotot. Az ego viszont 

Lucifer és Arimán hatására egy önző, tükröződött állapotot hozott létre, és mindent 

csakis a saját szempontjai szerint ítél. Ehhez hozzájön az a tény, hogy a Golgotai 

Misztériummal Krisztus elhozza a makrokozmikus Én-t, legalábbis annak a 

lehetőségét, hogy ezt az Én-t az ember felvegye magába. Ez már korántsem 

automatikusan történik. 

Ekkor feltehetjük a kérdést: Tulajdonképpen mi is az én? Mi az ember örök 

magva, amely „Istennel egylényegű“? Ha őszinték vagyunk, be kell ismernünk, 
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hogy az én valódi kilétét a legnagyobb titok fedi. Hiszen az az én, amit a Forma 

szellemek Lemúriában adtak az embernek, az csak az én-csíra, az én-hordozó, ezt 

legtöbbször Rudolf Steiner is így hangsúlyozza. Ugyanakkor Rudolf Steiner azt is 

említi, hogy minden ember - mint szellemi lény - egy állócsillagról származik, és 

ha megvizsgáljuk az ember halál utáni útját, az állócsillag-szférában csak igazán 

Én-szerű, csak ott szabadul meg minden földi burkától és kötöttségétől, csak ott 

lesz igazán Én-lény. 

Amit a legtisztább értelemben szellemi Én-nek nevezhetünk tehát, az a meg 

nem nyilvánult világban, az Atya birodalmában van, és a kezdetektől fogva 

létezőnek kell felfognunk, amely végigkövette és követi ezután is a fejlődést. A 

szellemi Én tehát soha nem jön le a megnyilvánult világba, lévén, hogy szellemi. 

A fejlődési szünetekben, a pralaya állapotokban a szellemi Én-ünk, a szellemi 

világgal közösen megtervezi a következő fejlődési szakasz rá vonatkozó vállalásait.  

Ez az Én már a régi Szaturnuszon is megvolt, mint szellemi extraktum, de 

még nem volt szüksége azokra az erőkre, ami most megvan benne, mert még nem 

volt benne tapasztalat. A Teremtő Akaratnak egy elképzelése az Én, ami által 

létrehozza a 10. hierarchiát, egy-egy szellemi mag, és ahogyan a földfejlődés 

mindig létrehoz bizonyos tapasztalatszerzési lehetőségeket, úgy ez az Én mindig 

változik, fejlődik és egyre tartalmasabbá válik. Ez jelenti azt, hogy az emberi Én, 

„Istennel egylényegű“. 

Felmerülhet a kérdés: Melyik istennel egylényegű? A Forma szellemekkel? 

Ha ez így lenne, akkor Rudolf Steiner sem beszélt volna általánosságban, hanem 

azt mondta volna, az Én a Forma szellemekkel egylényegű, tehát az ember 

szellemi felemelkedésével Forma szellem szintű lény tudna „csak“ lenni. De ez nem 

igaz. Az ember eleve úgy teremtetett, hogy a legmagasabb világokkal állhasson 

kapcsolatban. Tehát az „Isten“ itt nem állhat egy általános kifejezésként, mint 

amikor időnként a magasabb hierarchiákat Rudolf Steiner teremtő isteneknek 

nevezi. Itt „Az Isten“-ről van szó, ebben az értelemben pedig nem lehet más, mint 

az Atya, aki ennek a naprendszernek az egész teremtési folyamatát elindította.  

Igaz, hogy a fejlődés céljaként elhangzik, hogy az ember egyszer majd a 

tizedik hierarchiává lesz, de természetesen nem énbelőlem, kicsi énből lesz a 

tizedik hierarchia tagja, hanem a magasabb Én válik azzá, aki soha nem jött le, 

hanem az inkarnációk, ill. a fejlődési fokozatok tapasztalataiból fejlődött. Az Én 

minden inkarnációval, minden fejlődési fokozattal gazdagabbá válik, de 

szellemileg. Az Én-nek nincs kapcsolata a karma megoldási-kínjainkkal, de 

mindenképpen tartalmazza azokat a szellemi tartalmakat, amelyeket az ember az 

asztrálján keresztül tapasztalatként, szellemi értékké érlel. 

Az Én a  Teremtés végcélját pedig majd a Vulkán-korszakban éri el. Egy olyan 

lény lesz a tizedik hierarchia tagja, aki soha nem volt lent a megnyilvánult 

világban, viszont mégis minden tudás, tapasztalat benne lesz. Egy szellemi lény, 

egy teremtett szellemi lény, aki az Atya mellett növi ki magát. Az Atya megadta 

neki azt a lehetőséget, hogy nem kell lejönnie, de mégis minden szellemi dolgot tud 

a teremtés eseményeiről, viszont nem „szennyeződik be“. Eb-ben az értelemben 

csak én szennyezem össze magam. Az Én soha nem kap semmiféle diszharmonikus 

rezgést vagy impulzust, csak az extraktumokat, marad tiszta szellemi lény. Ezért 

lehet belőle majdan: hierarchia. 
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Akkor ezzel a magasrendű Én-nel nem is lehet kapcsolatunk? De igen. Saját 

magasabb Én-ünkkel mindig kapcsolatban vagyunk, csak ez részünkről nem 

tudatos. De megvan a lehetősége, hogy tudatos legyen ez a „távkapcsolat“. Az Én 

az akarati impulzusainkon keresztül kapcsolatban van velünk, és amennyiben 

olyan állapotban vagyunk, olyan rezgést küldünk „fölfelé“, hogy nyitottak vagyunk 

a szellemi megoldások megvalósítására, vagyis az Én impulzusára, akkor „ő“ 

abban a pillanatban jelen van.  Az Én mindig nyitott a fejlődésünkre és alig várja, 

hogy fel akarjuk vele venni a kapcsolatot, hogy a tiszta szellemire legyen 

szükségünk. De ahogy érzelmi kínlódásainkon át, rutinéletünk semmittevésein 

keresztül csak szétrongálunk mindent, attól ő távol marad. Feladata, hogy tiszta 

maradjon és a megoldásaink, fejlődések eredményein keresztül járuljon hozzá a 

Világszellem fejlődéséhez, az Atya teremtő akarata szerint. Ez a magasabb Én nem 

azonos azzal a szellemi maggal, ami a régi Szaturnusznál elindult, és azzal sem, 

amilyen majd a Vulkánon lesz, mert minden egyes pralaya állapotban új 

feladatokat tűz ki és állandóan formálódik, változik. Minden planetáris inkarnáció 

egy sor fejlődési lehetőséget hoz számára létre.  

Közben történik meg az a lehetőség, hogy az ember felveheti magába Krisztus 

Én-jét, ami a makrokozmosz Én-je. Ez egy minőségi változást hoz az Én 

fejlődésében. Azáltal, hogy Krisztus a Földet választotta, a magasabb Én Krisztus 

Én-nel gazdagodik. Ez egyetlen hierarchikus lényben sincs benne. Az összes 

hierarchikus lénynek mikrokozmikus énje van és, ha az ember végigjárja a 

fejlődést és a Vulkán-korszakban tizedik hierarchiává válik, akkor ő lesz az 

egyetlen szellemi lény, aki makrokozmikus Én-nel rendelkezik majd. Ez 

egyedülálló lesz a teremtésben. Azért mondja Rudolf Steiner, hogy a következő 

teremtési ciklus elindításában az embernek vezető szerepe lesz, hiszen Krisztus a 

Földet választotta, és az ember a Krisztus Én-nel felmagasztosul. 

Amikor Krisztus a meg nem nyilvánult világból közeledett a Föld felé, akkor 

fokozatosan áthatotta a hierarchiákat is. Azt tudjuk, mi lett a következménye az 

ember szempontjából annak, hogy Krisztus a bolygószférát áthatotta. Krisztus 

hatására a halál utáni élet egészen megváltozott a bolygószférában. A Golgotai 

Misztérium óta lehetséges, hogy a lélek a halálakor a krisztusi fénnyel távozhat a 

Földről, valamint már bizonyos világossággal haladhat át a bolygószférán, és nem 

lesz az a kétségbeejtő élménye, amit a görögök fogalmaztak meg legélesebben: 

„Inkább lennék koldus a Földön, mint király az árnyak birodalmában“. Valamint 

változás történt az örök kárhozat kérdésében is. Krisztus alászállt a poklokra, és 

felszabadította a lelkeket az alól, hogy mintegy örökkévalóságig a „pokol 

sötétségeiben“ rostokoljanak (vagyis a Hold-szférában, mint tisztítótűzben, ill. a 

Merkúr-, Vénusz-szférákban, Arimán teljes rabságában) számtalan karmájuk 

felhalmozása következményeként. A karma törlesztésének lehetősége a mindig 

megújuló életekben rejlik, és az ismétlődő földi életek során történik 

kiegyenlítődése. 

De milyen hatással volt ez a Föld felé közeledés magukra a hierarchikus 

lényekre? A hierarchikus lényekre való hatása maga az, hogy megnyilvánulttá 

lettek. Ha Krisztus még az elején nem indul el a Teremtés (megnyilvánulás) felé, 

akkor a hierarchiáknak nem kellett volna hierarchiáknak lenni, nem kellett volna 

a megnyilvánult világból, az Atya birodalmából lejönniük. Az az áldozat, hogy mint 

tisztán szellemi lények a megnyilvánult világba lejöttek, ez nekik is egy nagy 
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fejlődés, ezáltal ők is hatalmasat lépnek előre. Természetesen végül ők is újra 

visszahúzódnak majd az Atya birodalmába, de minőségileg ez egy másfajta 

fejlődés, mint az emberé. 

 
In: Kovács Gabriella: Én, 2004., „Jupiter” Asztroszófiai Egyesület, „Elisabeth Vreede” Szellemi 

Iskola antropozófia-kozmológia tankönyve, I. kötet 
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Takáts Péter: Gravitáció – levitáció 
 

A közösségekre ható gyógyító és megbetegítő erőkről 

 

 

Mint tudjuk, Rudolf Steiner a társadalom fejlődésével kapcsolatos minden 

reményét a Waldorf-mozgalomba helyezte, és úgy gondolta, hogy egyetlen diáknak 

sem lenne szabad a Waldorf-iskola 12. osztályát úgy elhagynia, hogy a szociális 

szféra hármas tagozódása „ne ívódna bele a csontjaiba, mint a szorzótábla”.  

Ugyanakkor 1919-ben még azt is – előre – jelezte, hogy „amennyiben 

iskoláinkban továbbra is csak tanítani, a szociális kérdésekről pedig 

gondolkodni fognak”, és ez nem változik meg, akkor „30 év múlva Európánk 

kipusztult lesz”, azaz, ha nem vagyunk képesek „gondolkodásunkat a fizikai 

világból a szellemi világokhoz átalakítani”, akkor „Európában morális süllyedés 

fog bekövetkezni”. Pontosan 30 évvel később, vagyis 1949-ben volt mögöttünk a II. 

világháború, és részben még ma is azoknak a problémáknak a megoldásával 

vagyunk elfoglalva, melyeket ez a háború hátrahagyott. Ezért úgy gondolom, hogy 

minden együtt gondolkodás és közös munka, amely a Waldorf-mozgalom jobb és 

sikeresebb működéséért jön létre, igen nagy jelentőséggel bír… 

Az eddigiekből következik, hogy Rudolf Steiner a Waldorf-mozgalommal és az 

abban dolgozó és feladatot vállaló minden embertől azt várta el, hogy részt vegyen 

egy társadalmi kísérletben, melynek célja a jövő új szociális formáinak 

megteremtése. Ezt várja el a Waldorf-mozgalom, még akkor is, ha az illető, legyen 

az tanár vagy szülő, soha nem hallott ezekről a gondolatokról. A sorsunk sokkal 

bölcsebb nálunk, ő tudja, hogy miért visz minket egy adott helyre. De, ha már ott 

vagyunk, akkor nem vonhatjuk ki magunkat a feladatban való részvétel alól. 

Az előzőek alapján tehát azt mondhatjuk, hogy amikor Rudolf Steiner a 

Waldorf-iskolák szerkezeti felépítésére javaslatot tett, olyan közösségek 

megalakulását javasolta, melyek kettős célt szolgálnak: 

 

- új, emberismereten alapuló oktatási formát valósítanak meg, 

- ezzel egy időben egy társadalmi kísérletet is végeznek, mégpedig arra 

vonatkozóan, hogy már most – ezen új közösségek általános elterjedését jóval 

megelőzően – próbálkozzunk meg az új szociális formák kialakításával. 

 

Tehát míg a Waldorf-iskolák tantermeiben az oktatás folyik, közben a szülők 

és a tanárok egy olyan folyamat részesei, melyben az új, vagyis a hatalom 

nélküli szociális formák kialakítása a cél.  

Mivel ma még minden ember lelki életében a hatalom igen erős szerepet 

játszik, gyakorlatilag nincsen közöttünk olyan, aki erről le tudna mondani, vagy 

ne akarna élni vele, még akkor sem, ha ezt mondja vagy gondolja. Ennek alapján 

tehát a Waldorf közösségek feladatát a következőképen tudjuk megfogalmazni: 

a Waldorf közösségek azért jönnek létre, hogy olyan önfejlesztő 

közösségek jelenjenek meg a világban, ahol az emberek (tanárok és 
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szülők egyaránt) saját lényüknek nem szociális részével szembesülhetnek 

azáltal, hogy a többi ember tükröt tart a számukra, ezáltal téve lehetővé 

a hatalom nélküli szociális formák kialakulását. 

 

 

A közösségek három szférájának állapotáról 

Mivel az emberi közösségek három területe, szférája az élet szabályosságaival és 

tulajdonságaival rendelkezik, így természetesen ennek a kísérletnek a során eldől 

az is, hogy a közösség képes-e megfelelő szociális formákat  létrehozni és azokat – 

részben vagy egészben - egészségesen működtetni. Vagyis a mindennapi élet során 

eldől, hogy az egyes területek egészségesek vagy betegek. Ahhoz, hogy az 

egészségi állapot jeleit megismerjük, hogy gyógyítani tudjunk szükség van arra, 

hogy az élő szervezetekre ható két erőt és azok hatását ismerjük. 

Az anyagi világban van egy állandóan ható és azt alapvetően meghatározó 

erő, a gravitáció. Egy olyan erő, mely a Föld középpontjából ered és kisugározva 

hat mindenre, ami a Földön megtalálható, és vonzza az anyagot – az élő és 

élettelen tárgyakat egyaránt – a Föld középpontja felé.  Olyankor látszik, tudatosul 

igazán, amikor észleljük, hogy milyen hatalmas erő szükséges ahhoz, hogy 

tárgyakat felemeljünk a Földről, a gravitáció ereje ellenében. 

Van azonban egy másik erő is, ami csak az élővilágban hat, és így az ember 

és az ember alkotta közösségekre is, ez az életerő, vagy a levitáció. Ezt az erőt 

hagyományos szemlélettel nem ismerjük fel az anyagi világban, pedig az 

élővilágban mindenhol jelen van, ugyanis az élet titka, hogy együttműködik a 

levitációval.   

Azt a ma általános természettudományos gondolkodást, mely a gravitációra 

épül, Newton alapozta meg, aki egy lehulló almát vizsgálva feltette magának azt 

a kérdést, hogy miért is esik le az az alma? E kérdésre adott válaszával fedezte fel 

a gravitációs erőt, és utána ezt matematikai és mechanikai törvényekkel le is tudta 

írni.  Vagyis ha azt kérdezed: „Mitől esik le az alma?”, akkor erre Newton válasza 

az volt: „A gravitációtól!”  Érdekes lenne elgondolkodni azon, hogy mi történt volna 

akkor, ha Newton azt a kérdést is feltette volna, hogy mitől ment fel az alma a 

fára. Ekkor talán a levitációt is felfedezhette volna és ezzel ma sok problémát vagy 

értetlenséget megtakaríthattunk volna. 

Ahhoz, hogy az emberi közösségek működésének törvényszerűségeit feltárjuk 

és a szociális folyamatokat megértsük, egy új elemmel kell kibővítenünk a 

gravitációra épülő természettudományos gondolkodásunkat. Emberi 

közösségekben a gravitáció mellett a levitációval, az életerőkkel is 

foglalkoznunk kell, és fel kell ismernünk, hogy csak e kettő alkalmazásával 

tudunk az új szociális folyamatokat ténylegesen leíró modellt létrehozni, olyant 

mely a valósággal már teljes összhangban van.   

Miért nem lehet az életerők nélkül az emberi közösségek működését és 

problémáit megérteni? Nos, a válasz egyértelmű, ehhez elég ha a kizárólag a 

gravitációra, azaz a halál erőkre alapuló gondolkodás hatását közvetlen 

környezetünkben vagy világszerte megfigyeljük.  Azt azonnal jól látjuk, hogy a mai 

modern természettudomány és az általa megfertőzött ember is csak a halott dolgok 

birodalmában mozog otthonosan, ahol a dolgok elszigeteltek, megszámlálhatóak 
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és mérhetőek, ahol a jelenségekre matematikai összefüggéseket lehet 

megfogalmazni, vagy statisztikai átlagokat lehet képezni.   

Ez nem más, mint a MATERIALIZMUS megjelenése a gondolkodá-

sunkban. 

A szociális életben is ilyen mentalitással veszünk részt, és az emberi 

folyamatokat ellenőrizni próbáljuk, tervezni és szervezni akarjuk, ráadásul ha 

mindezt a hatás-ellenhatás és más mechanikai törvények alapján tesszük, akkor 

bizony életellenesen viselkedünk. Márpedig a mai szociális kapcsolatokra és az 

emberi közösségek működésére ma még ez a mentalitás és gondolkodás a jellemző, 

ami nem más, mint az egoizmus megjelenése az emberi kapcsolatokban. Ez 

minden problémánk forrása.  

A gravitációs gondolkodás példái ma mindenhol megtalálhatók az 

emberi közösségekben és a vállalkozásokban is.  Ennek az erőnek a hatása 

mutatkozik meg a ma oly gyakori hatalmi harcokban, vitákban, 

veszekedésekben vagy a stresszben, motiválatlanságban és a 

depresszióban.  

E két erőnek van egy igen jelentős különbsége, mégpedig a hatásukban. A 

gravitációs erő, mint azt a Newton által felismert összefüggésekből jól tudjuk, 

mindig hat.  

Ezzel szemben a levitációs erők csak energia befektetésével tudnak 

hatni, azaz a levitációs erők fenntartása állandó erőfeszítést igényel.  

Ezért soha sem szabad azt gondolni, hogy ezt vagy azt a célt már el is értük, 

mert a levitációt, fennmaradását és hatását folyamatosan energia 

befektetéssel kell támogatni.  A gravitációs erők eközben újra és újra 

megpróbálnak behatolni a rendszerbe, megpróbálják a levitáció által elért 

eredményeket lerombolni. Vagyis a levitáció fenntartása az embertől 

folytonos erőfeszítést és igen nagyfokú tudatosságot igényel.  

 

Azt közben pedig látnunk kell, hogy csak a levitációs erőkkel, az életerőkkel 

együttműködve válhatnak a Waldorf-közösségek és kezdeményezések olyan 

egészséges közösségekké, melyeket az jellemez, hogy rendszeresen  

 

 együtt gondolkodnak, 

 együtt éreznek és 

 együtt akarnak. 

 

A hangsúly az együtt szón van, mert minden olyan közösség és 

kezdeményezés – ahol a munka szellemtudományos irányultságú – azt várja el 

tagjaitól, hogy az emberek között együttműködés legyen, és azt a következő 

három minőség jellemezze: 

 

 toleráns és a másik gondolati szabadságát elismerő gondolatcsere, 

 minden résztvevő számára azonos jogok biztosítása és létrehozása, 

 és a másik ember szükségleteiben érdekelt és azt figyelembevevő gazdasági 

folyamatok, oly módon, mely a környezet igényeit is figyelembe veszi. 
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Ezek megvalósulásnak van még egy fontos feltétele, mégpedig az, hogy a már 

megismert három ideál csak akkor képes működni, ill. hatni, ha a közösségben 

érvényesül az az alapelv, mely szerint minden szociális élet alapja az 

embernek ember iránti érdeklődése, ami csak emberi kapcsolatokban értel-

mezhető, ezeken keresztül érhető el. 

 

 

AZ ERŐK HATÁSAI A SZELLEMI SZFÉRÁBAN 

 

A gravitációs erők hatása a szellemi szférában 

A gravitációs erők hatására következik be, hogy egy közösségben a 

megbízást hatalomként értelmező csoport vagy vezetés kisajátítja a 

kezdeményezés területét, és ez nyomasztó, lelkileg megterhelő hierarchi-

át hoz létre.   

Ennek a nyomasztó, fojtogató, megterhelő, hierarchikus hangulatnak az 

érzékelése azonnal a gravitációs gondolkodás jelenlétét mutatja. Egy ilyen 

közösségben nincs tér az egyéni kezdeményezésekre, minden elő van írva és 

ellenőrizve van.  Nincs hit és bizalom a munkatársak pozitív indítékaiban. Ez 

egyenes következménye annak a gravitáció által sugallt gondolatnak, mely 

következtében sok önjelölt vezető nem bízik társai belső motivációjában.  

Ebben a hangulatban 

 

o nincs lehetőség a személyes fejlődésre,  

o az emberek „emberi erőforrásnak”, „kapacitásnak” érzik magukat.   

o Csak funkcionális oktatásra van mód, ahol minden téma az egyéni outputtal áll 

szoros összefüggésben.   

o Hibák esetén nincs korrekciós, vagy fejlődési lehetőség, csak büntetés.   

o Az ily módon létrejött hierarchikus szervezet nem érdeklődik az egyén, az 

emberi lény iránt,  

o aminek következtében a közösséget a hideg merevség, a belső mozgás hiánya 

jellemzi.  

 

Összefoglalva a szellemi szférában a gravitációs erőket képviselő gondolkodás 

alapja a bizalmatlanság és a materializmus, melyben nincsen helye az 

emberi szellemnek, az ember alkotó erőinek. 

 

 

A levitációs erők hatása a szellemi szférában 

 

A levitációs erők egy emberi közösségben az emberi szellemben, az 

emberi lény pozitív oldalában való bizalomban, hitben mutatkoznak meg, 

és az életerők jelenléte következtében a közösség minden tagja bízik abban, hogy 

minden emberben él a vágy az értelmes tettekre, munkára.   

A levitációs erőkből fakadó alapvető és általános emberi hozzáállás a szellemi 

szférában ugyanis a bizalom az emberek szellemi, önfejlődési képességében. 
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Ebben az esetben ez az éltető erő az emberre irányul, szabadságot ad és ezáltal 

felszabadítja az egyéni fejlődést és képességeket. A levitáció az emberi 

szellembe vetett hiten alapul és ezen keresztül helyet biztosít neki a 

közösségben. 

Ahhoz, hogy ez az egészséges szellemi élet egy közösségben egyáltalán 

kialakulhasson, létre kell hívni annak a kultúráját, hogy a kérdéseket, a 

problémákat lehetőleg minél több és különböző nézőpontból vizsgálják meg. 

Az egyes nézőpontokból pedig döntési alternatívákat kell adni a közösség 

tagjainak, azért, hogy egy helyes ítéletalkotási folyamatban ítéletet tudjanak 

mondani. 

A szabad szellemi élet fontos eleme, hogy egy közösségi megbeszélés során, 

minden résztvevőnek azonos joga van véleménye elmondására. Így aztán, ha 

ezt az elvet be akarjuk tartani, szükség van egy moderátor, egy értekezletvezető 

megválasztására. Ő azonban már a jogi szféra képviselője, és ezért neki 

tulajdonképpen nem is szabad a megbeszélésben részt vennie. Az értekezlet 

vezetőjének ugyanis az a feladata, hogy a résztvevők jogait biztosítsa, akár oly 

módon is, hogy ha túl sok a hozzászólási igény, akkor csoportokat hoz létre 

bizonyos témák intenzív megbeszélésére. 

 

Ahhoz, hogy a szabad szellemi élet ki tudjon fejlődni, szükség van időre is. 

Mivel időből általában igen korlátozott mennyiséget tudunk a közösség 

rendelkezésére bocsátani, ezért, hogy a közösség tagjai számára ez ne jelentsen 

elviselhetetlen terhet, szükség van az idő korlátozására is. Ennek a dinamikus 

egyensúlynak a megteremtése pedig már a jogi szféra feladata, mert ott kell 

korlátozni a túlzott igényeket, az egyoldalúságokat elkerülni, és a jogok és 

kötelezettségek közötti harmóniát létrehozni. 

A szellemi szféra esetében fontos még tudni, hogy a véleménynyilvánítás 

szabadsága az elmondott szöveg tartalmára vonatkozik! Ha szavainkkal a 

kapcsolati szféra területére lépünk, akkor gondolatainkban az egyenlőség 

ideáljának kell élnie, ami elsősorban a másik ember, a közösség másik tagjának 

sérthetetlenségében kell, hogy megmutatkozzon. 

A szellemi szférában  a testvériség ideálja is megjelenik, mégpedig 

 

 az érthető, világos beszédben  

 és az önmegtartóztatásban mutatkozik meg. 

 

Ezek szükségessége két esetben jelenik meg a szellemi tevékenységünk során 

 

 amikor a saját gondolatainkat adjuk elő,  

 és akkor, amikor a másik emberre, az ő gondolataira kell figyelnem. 
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AZ ERŐK HATÁSAI A SZOCIÁLIS SZFÉRÁBAN 

 

A gravitációs erők hatása a szociális szférában 

 

A szociális szféra kiemelt helyzetben van és ezért ennek a területnek a minősége 

alapvetően meghatározza az egész közösség működését, illetve a tagok 

együttműködését is. Ez a nagy befolyás végül is abból adódik, hogy a jogi, 

kapcsolati szféra középen helyezkedik el, és mint egy összekötő, közvetítő 

működik a szellemi és a gazdasági szféra között. 

Így aztán ha a másik két szférában, vagy azok egyikében a gravitációs 

gondolkodás a meghatározó, akkor az itt is megjelenik, ill. érezteti 

hatását.  

Ezt, mint a szociális szférára vonatkozó alaptörvényt is tekinthetjük, mely 

szerint, ha a szellemi vagy a gazdasági szférában nem a levitációs erők 

hatnak, akkor a szociális szféra sem működhet egészségesen. Vagyis ha a 

szociális szférában észleljük a gravitációs hatást, akkor lehet, hogy a másik két 

szféra problémáját mutatja, és csak ezen keresztül hárítható el a probléma.   

De ez az összefüggés igaz fordítva is. Amennyiben a szociális szférában – 

bármelyik okból – megjelenik a gravitációs gondolkodás, akkor ez lehetetlenné 

teszi a másik két szféra egészséges működését! 

A gravitációs erők által okozott legnagyobb veszély az öncélúság, az önzés, 

ami befelé fokozatosan alakul ki és többnyire az emberek és kisebb 

közösségeik, pl. konferenciák, tanácsok, kollégiumok öncélúságából 

kiindulva lassan egészen az egész közösség szintjéig hatol.  

A gravitációs erők hatására: 

 

o az egyes emberek után  

o a közösség csoportjai is fokozottan önzővé, öncélúvá válnak, 

o egy ilyen közösségben mindenki a másik ellensége,  

o az egyik ember a másik számára fenyegetéssé válik,  

o ezért mindenkire gyanakodni kell.  

o Az ilyen közösségben elterjed az a félelem, hogy valami idegen, ismeretlen célra 

használhatnak fel,  

o ezért jobb, ha nekem sikerül manipulálni és ellenőrizni a többieket úgy, hogy ők 

szolgáljanak engem, és nem pedig én őket.  

 

Ez a hozzáállás megmérgezi a szociális szférát, mely egy hatalmi harcoktól 

megosztott csatatérré válik, ahol a megosztás és a széthúzás erői hatnak.  

Ebben a közösségben a gravitációs gondolkodás legfontosabb szabályai 

uralkodnak, melyek közül a legfontosabbak a következők: 

 

o Légy óvatos azzal, hogy mit mondasz, mert felhasználhatják ellened.  

o Ne oszd meg másokkal a valódi szándékaidat, nehogy mások 

megakadályozhassák a terveid megvalósítását.  
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o Mások szavait figyeld gyanakodva, mert lehet, hogy valamit megpróbálnak 

elrejteni előled.  

o Sose kérdezd, mi a fontos másoknak, arra koncentrálj, mi a te számodra fontos.   

o Sose mondj igazat, mert az veszélyes lehet. 

 

Az emberek ilyen esetekben úgy érzik, hogy nem lehet lélegezni az ilyen 

szervezetben, a levegő nehéz és ragadós, elszigetelve érzik magukat a többiektől 

és itt az embernek nincs támasza.  

Egy gravitációs erők által áthatott közösségben az emberek 

cserbenhagyják egymást, azaz nincsen hely többé a másik ember számá-

ra. Ez pedig a tökéletes EGOIZMUS. 

 

 

A levitációs erők hatása a szociális szférában 

 

A gravitációs gondolkodás hatását az a bátorság győzheti le, mely felismeri, 

hogy milyen – szó szerint is – embertelen, antiszociális helyzet alakult ki a mi 

közösségünkben és elindul azon az úton, melynek során helyet teremt a másik 

ember számára.  

Ez a helyteremtés a mai közösségekben a bizalom által történhet meg, 

ugyanis ki kell alakítani a bizalmat a kapcsolatokban, az ember önszervező 

képességében, mert az ebből fakadó életerő egy új társas minőséget képes létre 

hozni, és képes az egyént önmaga fölé emelni. 

Az így megindult folyamat pedig beindíthatja a felemelkedést, azáltal, hogy 

a szervezetet szépen lassan áthatják az új életerők.  A levitációs erők hatására 

az ember ismét részévé válik a közösségnek és ez nem csak csoportfejlődést, hanem 

a szociális tartalom felszabadítását is eredményezi.  

Ennek első lépése az, hogy a jogi szférából valódi szívközpontot hozunk 

létre, hogy legyen a Waldorf-közösségekben egy olyan KÖZÉPPONT, amelyből az 

életerők szétáradnak és a szó valódi értelmében az emberi minőséget képviseli. 

Ezt a közösség úgy érheti el, hogy a tagok egy szociális teret hoznak létre, olyat 

teret, melyben az inspiratív Michaeli erők hatni tudnak, ez a tér védelmező és 

támogató módon körül tudja venni azt a munkát, ami az iskolában folyik. 

Ilyen értelemben a levitációs erők hatására kialakuló jogi szféra az, amely a 

közösségben arra szolgál, hogy valódi emberi találkozásokat és 

kapcsolatokat hozzon létre a közösség valamennyi tagja és minden, a közös 

ideáért közreműködő ember – tanár és szülő – között. Egy olyan térnek kell 

létrejönnie, melyben minden közreműködő megtalálja: 

 

 az egyéni fejlődés valódi lehetőségeit, 

 képességeinek aktivizálásához és a közösség szolgálatába állításához szükséges 

feltételeket, 

 a lehetőséget arra, hogy a maga részét megteheti a közös célok megvalósítása 

érdekében. 

 

A fentiek alapján nyugodtan kimondhatjuk, hogy a valódi jogi szféra egy Waldorf-

közösségben tehát akkor jön létre, ha a közösség tartósan megteremti mind a 
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szülők, mind pedig a tanárok számára a felelősséggel felvállalt megállapodá-

sok teljesítéséhez szükséges teret. Ezen a téren belül a közösség tagjai aztán 

megbízásokat (mandátumot), azaz hatalmat kapnak, hogy aztán azzal élve a 

mindennapokban – a közösen felállított szabályok szerint – a feladatokat 

elvégezzék. Egy ilyen térben, mint látjuk, természetesen hierarchikus szociális 

formák jönnek létre. 

Ezekben a hierarchikus formákban azonban a hatalommal való élés 

módjai és formái eltérnek a más helyeken és közösségekben tapasztalhatóktól. Itt 

a hatalom, kizárólag és egyedül, csakis az adott feladatnak, a közösen 

megállapodott szabályok szerint való elvégzésére használható fel. Ezen 

munka közben az egyéni motivációkat teljes mértékben ki kell zárni! 

Minden megbízással rendelkező embernek és a neki a megbízást adó 

közösségnek ezért rendszeresen és kritikusan meg kell néznie azt, amit eddig 

tett, és felül kell vizsgálnia felelősséggel meghozott döntéseit is, különös 

tekintettel a közösség más tagjai felé meglévő felelősségére. Ez az önellenőrzés 

és visszapillantás az ember tudatosságának fejlődését segíti elő. 

A jogi szférára nem csak az jellemző, hogy önmaga a másik kettő között 

középen áll, hanem az is, hogy ezen az adott szférán belül is fontos az egyensúly, 

a közép megtalálása. Ha ugyanis túl sok szabályt, előírást alkotnak a közösség 

tagjai, akkor ez merev, túlszabályozott működéshez vezet, ami egyrészt a 

szellemi szféra halálát, illetve a közösség hierarchikus működését hozza. 

Ha viszont túl kevés a szabály, az is problémákhoz és működési 

egyensúlytalanságokhoz vezet. Egyszerűen kifejezve: a szabályok, a 

megállapodások hiánya szociális káoszt hoz, teremt, és egy-egy erősebb 

személy önkényuralmát eredményezheti. Egy ilyen helyen aztán viták, 

veszekedések és hatalmi harc jellemzi az emberi kapcsolatokat, ami 

tökéletesen érthető, hiszen az egyensúlyából kiesett jogi szféra – vagyis maga a 

közösség – nem biztosítja sem a szellemi, sem pedig a gazdasági szféra 

számára az egészséges működéshez szükséges jogi feltételeket! 

Amennyiben az előbb említett bátorság egy közösségben nem jelenik meg, 

akkor egy a közösség tagjai közül felhangzó segélykiáltás is beindíthatja az 

emberi kapcsolatok kölcsönös bizalmon alapuló átalakítását. Valaki, aki 

már nem bírja elviselni a gravitációs erők hatását, segítségért fordul társaihoz és 

erre igen sok esetben a válasz a halálos kör áttörése és megértés, hála az első lépés 

megtételéért. Ilyenkor kiderül, hogy igen könnyen találhatunk másokat is, akik 

hasonlóképpen éreznek, és ekkor már nem egyedül, hanem velük együtt 

kezdeményezhetünk.  Az így létrejött kis levitációs szigetekből kiáramló életerő 

hatására a változást akarók száma növekedni kezd, és a közösségi kultúra 

hatásukra szépen fokozatosan megváltoztatható. Általuk elsőként a könnyedség, 

nyíltság és a kölcsönös támogatás minősége fog megjelenni a közösségben, 

ami aztán elvezethet egy valódi szívközpont kialakulásához. 

  



 

 

Nevelésművészet – Waldorf-pedagógia Magyarországon ___________________________________     2016./I. 

 

40 
 
 

AZ ERŐK MŰKÖDÉSE A GAZDASÁGI SZFÉRÁBAN 

 

A gravitációs erők hatása a gazdasági szférában 

 

A gazdasági szférában ható és működő gravitációs erőknek ugyanaz az eredete, 

mint a szociális szférában hatónak, a környezettől való elszakadás, azzal a 

különbséggel, hogy az első esetben a belső, a második esetben pedig a külső 

környezetétől szakad el az ember. A gazdasági szféra ugyanis elsődlegesen kifelé 

irányul, ezáltal a gravitáció itt másképp nyilvánul meg.   

Ezen erők hatására az ember úgy gondolja, hogy ha tetteimnek van hatása 

a közösségünk és a személyemnek közösségi vagy társadalmi megítélésé-

re, akkor változtatok a viselkedésemen vagy a politikámon és ekkor is csak 

egyfajta kifinomult személyes érdekből. Viszont, ha senki sem kifogásolja vagy ítéli 

el azt, amit teszek, akkor tovább folytatom azt, amit eddig tettem. 

Az ilyen ember úgy gondolkodik, hogy mivel a mai világ egyik alapelve a 

verseny, ezért nekem is, mindenkivel, mindenhol versenyeznem kell, ahol csak 

lehet győznöm is kell. Ez pedig csak akkor sikerülhet: 

 

o ha elég ügyes vagyok,  

o ha félre tudom vezetni a (verseny)társaimat,  

o ha el tudom rejteni a szándékaimat,  

o és manipulálni tudom az írásos anyagokat. 

 

A gravitációs erők hatására a gazdasági szférában egy morális vákuum alakul 

ki.  Az emberek persze – a lelkük mélyén – tudnak erről, és mivel 

mindenkinek van morális érzéke, az ellentmondásokból lelkiismereti 

problémák keletkeznek.  Vagyis azáltal, hogy az emberek szembekerülnek 

azzal, hogy tetteikkel mit is okoznak, lassan egy morális-lelkiismereti 

konfliktus jön létre bennük.  Ha ilyen esetben valaki megkongatja a 

vészharangot, az önjelölt vezetőség többnyire úgy fogja tekinteni őt, mint aki 

elárulta a közösséget, és ha erre lehetőségük van, akkor el fogják küldeni.  A 

veszélyes tényeket tehát el kell rejteni.  Azok, akik átélik mindezt, de nincsen 

kellő bátorságuk, hogy tegyenek is ellene, erőtlennek és immorálisnak érzik 

magukat.  Az emberek a morális dilemmával járó szituáció súlya elől igyekeznek 

elmenekülni, és ha nincs más megoldásuk gyakran betegségbe vagy 

felelősség-kerülésbe próbálnak menekülni.  

A gravitációs gondolkodás tehát egy olyan gondolkodás, ahol 

nincsen helye a morálnak, amikor az ember az opportunizmus, a cseleke-

deteiben megjelenő megalkuvás csapdájában vergődik. 

 

A levitációs erők hatása a gazdasági szférában 

 

Mivel ez a szféra az emberi cselekedetek világa, a gondolatok megvalósításá-

nak területe, az emberi tevékenységnek az a része, ahol az ember felelősséggel 

használja fel a rendelkezésre álló anyagi erőforrásokat, ebből a csapdából az 

egyetlen kivezető út a morális cselekedeteken keresztül vezet. Az életerőket 
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az vezeti be a közösségbe, ha annak tagjai felismerik, hogy minden tettüknek 

közvetlen hatása van a másik emberre, ami aztán közvetetten visszahat 

rájuk is.  

Tehát a levitáció erői a közösségi fejlődés, mint társadalmi minőség 

felszabadítását hozzák azáltal, hogy a testvériséget az emberi tevékenység 

egyik fő indítékává teszik. Ezzel a morált ismét visszahelyezik az ember és a 

közösségek legfőbb értékei közé.  

Emberi oldalról nézve erre megint a bizalom erői képesek, mégpedig azáltal, 

hogy a közösség tagjai kifejlesztik magukban az embernek más emberekkel 

való együttműködési képességében való bizalmat. 

Ahhoz, hogy egy Waldorf-közösségben ez az egészségesen működő gazdasági 

szféra létrejöhessen, ott a levitációs erők tudjanak hatni, arra van szükség, hogy 

a közösség  

 

 egyértelmű feladatokat,  

 körülhatárolt lehetőségekkel leírt tisztségeket  

 és egyértelmű megbízásokat  

 

adjon az egyes tagjainak. Ezek a megbízások a közösség döntése által jönnek létre, 

és jó lenne, ha ezek lehetőleg egyhangú, de legalábbis többségi döntések lennének, 

és mint az ilyenek, ez egy jogi aktusnak felelnek meg. 

Aki a megbízást kapta, annak ahhoz, hogy feladatát megfelelően el tudja 

végezni, még szüksége van  

 

 egy írásos feladatleírásra, amely meghatározza 

 a munkavégzéshez szükséges szabad mozgásterét is.  

 

Ez utóbbi nélkül ugyanis a feladatot kapott személy nem tud önálló döntéseket 

hozni. A testvériség itt úgy mutatkozik meg, hogy az aki a feladatot kapta, 

tudatában kell legyen felelősségének a közösséggel szemben, ami többek között 

úgy értelmezhető, hogy miközben a feladatot végrehajtja, minden cselekedete 

összhangban van a másik ember, embertársai, valamint a természet és a Föld 

igényeivel. 

Ezért egy az életerők által áthatott közösségben a gazdasági szerv azt 

vizsgálja, hogy: 

 

 milyen szükségletek jelennek meg az iskolában,  

 hogy az iskola a megfogalmazott célját, hogyan tudja a leghatékonyabban, a 

lehető leggazdaságosabban elérni.  

 

Tehát a gazdasági szerv azt nézi, hogy milyen igények jelentek meg az iskolában, 

és tudják, hogy minden bejelentett igényt komolyan mérlegelni kell. Ezeket az 

igényeket a gazdasági szervben megvizsgálják és megnézik, hogy eleget tegyünk-

e neki vagy sem. De egy egészségesen működő közösségben nem szavaznak erről 

a kérdésről, csupán megfontolják, hogy az igény kielégítendő-e vagy sem, és erről 

javaslatot készítenek a jogi szerv számára. A döntések ugyanis ott születnek. 
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Így aztán ez a fórum nyílt teret ad a szülők számára, hogy kívánságaikat, 

szükségleteiket elmondják, bejelentsék, ugyancsak itt van lehetőségük a 

tanároknak is arra, hogy gondjaikkal és problémáikkal az iskola nyilvánossága 

elé lépjenek. Ily módon a gazdasági szerv lehet az iskola füle, amelyik 

meghallja, hogy milyen szükségletek élnek az iskolában és a világban, milyen 

igények jelentek meg a szülőknél és a tanároknál, és ezek kielégítésére 

javaslatokat készít a jogi szerv számára. 

Ezen folyamat során a közösség tagjainak lehetősége nyílik arra, hogy 

felelősnek érezzék magukat a tetteik következményeiért és érdeklődjenek a 

környezetük iránt.  Ebben a hangulatban aztán partnereik is segíthetnek nekik 

abban, hogy tetteikben az eddigieknél is jobban felelőssé váljanak, mert az 

egymásrautaltságnak, mint törvénynek felismerése a közösségekre morális 

hatással is van. Ugyanis, ha saját képességeinkkel – az ideológiák és hatalmi 

politika teljes kiiktatásával – kielégítjük egy másik ember igényét akkor új, 

magasabb morális értéket teremtünk a világban. 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Ha tehát nem törekszünk tudatosan a közösségek mindhárom területén a kapuk 

kinyitására a levitáció erői előtt, ha nem teszünk tudatos erőfeszítéseket az élet 

erőinek bevezetésére a Waldorf-közösségekbe, akkor az egész mozgalom szépen 

lassan elhalhat a gravitáció halált hozó erőnek szorításában, az élet három 

szférájára állandóan ható gravitációs erő 

 

o a materializmus,  

o az egoizmus és 

o az opportunizmus  

 

hatására. Ezért a mai Waldorf-közösségek elsőszámú feladata, hogy a bizalom 

éltető erőinek bevezetésével biztosítsák a közösségek három szférájának 

egészséges működését és az életerők ehhez szükséges  szintjét. 
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Jancsek Gábor: A gyermekkonferencia kiemelt 

jelentősége a Waldorf-pedagógia területén 
 

 

A mostani cikkben annak akarunk hangot adni, hogy a gyermekkonferencia 

milyen kiemelt jelentőségű a Waldorf-pedagógia területén. Többféle módszer 

ismeretes és használatos; hogy egy tantestület melyiket választja ki, nyilván több 

(szubjektív) dolog függvénye. A napközinkben jelenleg alkalmazott módszert 

szeretném megismertetni az olvasókkal, melyet igen nagyra becsülök. Dolgoztunk 

egy másik módszer alapján is, mely szintén nagyon precízen és aprólékosan 

kidolgozott, de mégis hiányzik belőle valami, ami miatt a másik metódust 

részesítettük előnyben, mikor hallottunk róla. Ennek a módszernek a kidolgozója 

Anna Seydel, aki Münchenben a schwabingi Waldorf-iskolában 35 évig volt 

osztálytanító, e mellett nagyon mély tudású antropozófus, így elméletben és 

gyakorlatban egyaránt volt mire támaszkodnia, mikor kifejlesztette módszerét. 

Személyesen moderálja nálunk a konferenciákat, és egy ilyen együttlét után olyan 

elmélyült figyelemmel és új rálátással gazdagodunk egy adott gyermek iránt, ami 

egyébként másképp nem lenne lehetséges. Papírra is vetette ezt a kincsekben 

gazdag pedagógiai tárházat, melyből sajnos csak egy szűk keresztmetszet 

bemutatása lehetséges e keretek között. Végül megadom majd a hivatkozott könyv 

adatait. 

 

Bevezetés a tematikába 

A három kérdés: A gyerekekkel nap mint nap foglalkozó pedagógusban három 

fontos kérdés vetődik fel velük kapcsolatban: Ki vagy te? Honnan jössz? Hová 

mégy? Ebben a három kérdésben az mutatkozik meg, hogy egy emberben több van 

annál, mint amennyit észlelünk belőle, hogy még nem ismerjük őt attól, ha 

emlékezetünkbe idézzük őt. Minden felületes magyarázat azt a veszélyt rejti 

magában, hogy egy másik ember igazi lénye iránt vak marad, mert a róla alkotott 

elképzelésünk nem felel meg a valóságnak. Ezek a kérdések végső soron ahhoz 

vezetnek, hogy rejtélyként észleljük az előttünk álló gyermeket. A gyermek 

rejtélyét megoldani akaró igyekezet saját Énünket hívja elő. Ennek a ténynek van 

a tulajdonképpeni pedagógiai hatása. 

Az érdeklődés hatékonysága: Egy tanuló általában akkor kerül a figyelem 

középpontjába, ha valamilyen sajátossága miatt megütközést kelt a felnőttekben, 

vagy az a szociális életben hat zavaróan. Néha már az is segít, ha egy felnőtt a 

gyermekre irányítja figyelmét annak rejtélyként való érzékelésekor. Ez a 

figyelemráfordítás mélyreható és teljesen váratlan hatást eredményezhet, 

amennyiben a gyermek magára talál, továbbá észrevéve és elismerve érzi magát.  
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Ellenérzés a konferenciával szemben: Olyan érthető belső ellenállás mutatkozhat a 

konferenciával szemben, melyek közös megbeszélés és megoldás tárgyát képezik 

egy tanári kollégiumban. Például a következő kérdések merülhetnek fel: 

 Nem kerülök-e túl közel egy gyerekhez a konferencia révén? 

 Nem járhat-e negatív következményekkel a gyerek számára a konferencia? 

 Szabad-e egyáltalán egy gyerekről nyilvánosan beszélni a konferencián? 

Nem sértem-e meg evvel a személyiségi jogait? 

 Részt vehetnek-e olyan személyek is a konferencián, akiknek nincs 

közvetlen pedagógiai feladata a gyermekkel? 

 Ha ennyire intenzíven fordítom egy gyerekre a figyelmemet, nem vesztem-

e el a többit a látóteremből?  

 Nem túl nagy energiaráfordítás-e a konferenciát előkészíteni?  

 

     Ezekhez még olyan eltitkolt félelem is társulhat, mely a kollégák kritikus 

pillantásaitól tart, miszerint betekintést nyernek abba a kudarcomba, hogy nem 

tudok egy gyerekkel vagy egy pedagógiai szituációval boldogulni. Hiszen egy ilyen 

megbeszélésre többnyire valamilyen nehézség szolgáltat okot, és ki teríti ki 

szívesen teljesen nyíltan a kártyáit az asztalra?    

     Semmi esetre sem lehet a szülők örömteli beleegyezésével számolni, ha őket is 

értesíteni akarják. Nem szívesen kérdezik őket, mert nem akarják a kérésük 

elutasítását átélni.  

     Így olyan fenntartások és aggályok lehetnek az érzelmek mélyén rögzülve, 

melyek talán nem is tudatosulnak, de megakadályozzák a gyerekkonferenciával 

szembeni elfogulatlanságot. Végül az ellenállás még intimebb formája az, hogy 

önmagunkkal konfrontálódunk, amennyiben saját magunkban kételkedünk és 

önvizsgálatot tartunk, mely nem olyan kellemes. Ezek fényében a következő 

kritériumok mellett van tényleg értelme egy gyermekkonferenciának: 

 Ha csak azok vesznek részt rajta, akik akarják is 

 A legkisebb létszám mellett is van értelme, ha pl. az osztálytanító, az 

iskolaorvos, a (gyógy)euritmista, esetleg a szülők is jelen vannak 

 Egy tantestület külső moderálást is kérhet 

 

Mihez igazodik a gyermekkonferencia felépítése? 

 

1. lépés: Az észlelet 

     Ha kimegyünk a külvilágba, észleljük a jelenségeit, különben azok nem jutnak 

a tudatunkba. Ami észleletként tudatosul, azt megpróbáljuk valami általunk 

ismerttel összetársítani. Ezáltal a külső jelenségeket összekötjük egy már 

korábban megismert dologgal, amivel nyilvánvaló összefüggést teremtünk a 

belsőleg átlátott dolgok és a külső jelenségek között. Ez már gondolkodó 

tevékenység, mivel képet alakítunk ki magunkban. Emlékezetként is újra 

lelkünkbe idézhetjük mindezt, mely tudatunk egy részét képezi. Megismerésünk 

eme fokán éberen éljük át magunkat e tevékenységünk közben. Tudatunk ezen 
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első elementáris folyamatát a külvilággal való találkozásban éber képszerű 

megismerésnek nevezi Rudolf Steiner. A tudatnak ezt a törvényszerűségét a 

konferencia is figyelembe veszi. Hogy hogyan alakítjuk ezt a lépést, az a 

megismerendő tárgytól függ, ebben az esetben a gyermektől.  

     Az észlelet, az éber képszerű megismerés a gyermekkonferencia első lépése. 

 

2. lépés: Teljesen a gyermek helyzetébe képzelni magam 

     Aki figyelmesen szemléli az észleletet, észreveszi, hogy minden külső 

benyomáshoz nyomban az érzés is hozzátársul. Ez gyakran olyan gyorsan történik, 

hogy a benyomás egy közvetlen lelki reakcióba torkollik. A külvilág minden 

benyomására intimen reagálunk, és avval összetartozónak érezzük magunkat, 

vagy éppenséggel idegenül állunk vele szemben. Az összetartozás meleget, 

szimpátiát vált ki belőlünk, az idegenség távolságtartást, antipátiát okoz. Az érzés 

révén éljük át a külvilággal való kötelékünket. Már nem nézők vagyunk csupán, 

hanem ez a találkozás egy részünkké válik. A gondolkodás őrködik az érzés felett, 

magyarázza és érthetővé teszi azt számunkra. 

     Hangulataink az antipátia és szimpátia két pólusa közt ingáznak ide-oda. A 

külvilág benyomásai bensőnkkel az érzéseinkben kötődnek össze. Az érzésben 

álmodók vagyunk, kevésbé éberek, mint az észleletben. Ha ekkor lelkileg 

megfigyeljük magunkat, látjuk, hogy bár magunkat belsőleg jelen lévőnek 

érzékeljük, azonban anélkül, hogy az érzésekre tudatosan befolyást 

gyakorolhatnánk.  

     Ha viszont érzésünkkel észlelő jelleggel helyezkedünk szembe, és elkezdjük 

megfigyelni, objektívebb rálátást nyerünk róla. Az Én-tevékenység által 

megtanulhatjuk azt megváltoztatni. Pl. egy spontán feltörő érzést elnyomhatunk, 

vagy egy külső benyomásnak általunk irányított és létrehozott érzésjelleget 

adhatunk. Ekkor a világgal való ösztönös, álmodó kapcsolat álmodva inspirált 

érzéssé változhat, mely a művészet felvételével rokon. Ennek révén érzésünk 

újfajta, más észleletté fokozódik, mely a gyermekkonferencia keretében is 

alkalmazásra kerül. 

 

     A második lépés tehát az álmodva inspirált érzés. 

 

3. lépés: A lényegi találkozás 

     Az akarati szférában más, az előzőektől különböző kapcsolatba kerülünk a 

világgal való találkozáskor. Abban nincs éberség, hanem a világgal való 

egzisztenciális összetartozásunkat éljük át. 

     A táplálkozási-emésztési folyamatokat nem tudjuk tudatosan követni. Éppoly 

kevéssé követhetjük a külső benyomások bennünk megtett útját is, hogy azokat a 

belső tulajdonunkká tegyük. Alakítanak minket anélkül, hogy követhetnénk 

útjukat. Ha a világban új találkozásokat és benyomásokat élünk át, bizony 
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szerepet játszik ez a belső jelleg, mely meg is határozza reakcióinkat. Rendszerint 

teljesen tudattalanok ezek a folyamatok.  

     Az alvó tudat mélyéről merülnek fel olyan ötletek, hogy mit tegyünk bizonyos 

helyzetben, mi a megfelelő válasz valamire. Nem tudatos, teljesen egyedi célok, 

pedagógiai, terápiás ötletek bukkanhatnak fel. Tudjuk, hogy mit követel egy 

helyzet, de nem tudjuk következetesen megindokolni. Az indoklások inkább az 

ötletek után kullognak, és utólag igazolják azok helyességét. Alvón intuitív 

akaratnak nevezi Rudolf Steiner ezt a folyamatot. Pedagógiai vagy terápiás 

ösztönünket követjük, melyből csak akkor ébredünk fel, ha tetteink 

következményeivel szembesülünk.  

     Alvó tudatunk mély régióiba is lehet változtatásokat belevinni. Ez a helyzet pl. 

akkor, ha egy gyermek nevelésénél világos fogalmakat alkotunk a helyzetéről, a 

fejlődési állapotáról és szükségleteiről. Ekkor megváltozik beavatkozásunk iránya 

– anélkül, hogy soros cselekedetünk pillanatában különösebben éberek lennénk. 

Épp támad egy ötletünk, hogy mit tegyünk az adott pillanatban. Így a normál 

esetben alvó akarat alvón intuitív akarattá válik, melybe az adott tárgy vagy 

ember törvényszerűsége mintegy kívülről világít belénk.  

     A megbeszélés folyamán ennek a lépésnek is helyet kell biztosítani. Saját 

lényünk tudattalan mélységébe vezet ez a lépés, létezésünk éjszakai 

tartományába, ahol alszunk, de ahonnan az alvó tudatból felkerülnek azok az 

impulzusok, melyekből aztán cselekedeteink erednek. 

 

     A gyerekkonferencia harmadik lépése az alvón intuitív akarat bevonása. 

 

4. lépés: A közölhető fogalom 

     Ennél a lépésnél arról van szó, hogy a gyermek lényéről az előző három 

lépcsőben megismert dolgokat közvetíthető képbe foglaljuk, az átélt, és ebből nyert 

lényeget átformáljuk logikus fogalmakba. Mindazt most kell átfordítanunk, amit 

a gyermek megismerésére tett igyekezettel meghánytunk-vetettünk magunkban, 

egészen a mély tudattalanig. Ennek az éber, képszerű megismerésben kell 

felébrednie, egy fogalomba, egy megfogalmazható képbe, egy világos, közölhető 

ismeretbe kell belefolynia. Ez olyan lépés, melyet mindenkinek magának kell 

megtennie; mert egy gyermek megértését csak magunkból hozhatjuk létre. 

     Ha egy gyermekkonferencia során nem jön létre a közölhető fogalom, a 

gyermekről alkotott kép és a pedagógiai-terápiás ötlet, vagy nem tudják őket a 

gondolatok nyelvére átültetni, a gyermek továbbra is rejtély, a szituáció pedig 

megoldatlan marad. Ha viszont a gyermekről alkotott kép megjelenik, és meggyőző 

is, akkor az egész megbeszélést útbaigazítja, és kívánságunk beteljesülését vonja 

maga után, hogy közelebb kerültünk egy gyermek lényéhez és megértéséhez, 

továbbá tudjuk, hogy mire van szüksége. 

 

     A gyermekről alkotott kép a megbeszélés negyedik lépése, mely az intuíciós fok 

következményeként jön létre. 
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A GYERMEKKONFERENCIA METODIKÁJA 

 

1. Az érzékekkel tapasztalható észlelet 

 

Érdeklődés és figyelem: rejtélynek vegyük a gyermeket 

     Semmi másról nem szól egy gyermekkonferencia, minthogy annak folyamán 

érdeklődést és figyelmet szenteljünk egy másik ember elmélyült észleletének 

folyamatára, és tudatában legyünk lénye talányának.  

Egy gyermek külső megjelenésének észlelete 

     Elsőként a külső ismertetőjegyeket vesszük szemügyre: a testalkatot, 

testméretet, a fejformát, törzset és végtagokat, az arcot, szemeket, annak színét, 

homlokot, hajat és hajvonalat a homloknál, szemöldököt, fület, orrot és az állat. 

Ezekkel kapcsolatban a következő kérdéseket tehetjük fel: 

 Milyen a bőrtípus, annak tónusa, és az orca színe? 

 Milyen a hajvonal a homlokon, a hajvastagság, a szerkezete, és a színe? Egyenes 

vagy hullámos-e a haj, vékony vagy drótszerű, selymes vagy borzas? Vannak-e 

benne forgók? 

 Hogyan formálódott ki a homlok? Szabadon megy ki a halánték felé vagy oldalt 

is hajjal benőtt, ami beszűkíti?   

 Milyen az arcforma? Széles vagy keskeny, hosszúkás vagy rövid, domború vagy 

lapos? 

 És hogyan illeszkedik bele az összképbe a szemöldök, a szemek állása és 

távolsága egymástól, illetve az orr? Hogy néz ki a száj meg a fogak? 

 Hosszúak vagy inkább rövidek-e a végtagok, inasak vagy zsírpárnásak? 

 Milyen a gyermek hát-, váll- és térdtartása?  

 Hogyan képződött ki a kéz, a lábfej és az ujjak?  

 

     Egy ember teljes térhez való viszonya megmutatkozik, ha egy gyermeket elég 

alaposan szemügyre veszünk. Nem kell az összes itt felsorolt szempontot 

figyelembe venni, de kezdők számára hasznos támpont lehet. Idővel úgyis a 

lényegesre fókuszál már a gyakorlott szem. 

 

Az életjelenségek megfigyelése 

     Itt azok a testi megnyilvánulások fontosak, hogy fejfájós-e a gyermek, hajlamos-

e rosszkedvűségre, van-e valamilyen betegsége, milyenek az étkezési szokásai, 
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érzékeny-e fényre, zajra vagy bizonyos szagokra, stb. Talán észreveszünk majd 

valamilyen lényeges momentumot, melyet aztán realizálunk, hogy mi annak az oka. 

Ezek látás- vagy hallásproblémák lehetnek, de akár légzési nehézségek, emésztési 

vagy mozgásszervi problémák is. Az egészségügyi állapot egész skálája számít. Ide 

tartozik még a gyermek tehetsége valamint érdeklődése valami iránt, a hajlamai, 

jellembeli tulajdonságai, emlékezőképessége, temperamentuma és lelkiismereté-

nek megnyilvánulásai is. 

 

Az érzelmi- és a szociális élet megnyilvánulásai 

 A következő kérdéseket tehetjük fel: 

Milyen mértékben figyel az illető diák az őt kívülről ért érzékszervi 

benyomásokra, illetve mennyire van tudatában ezeknek? Hogyan reagál? 

Szimpátiával nyílik-e meg a benyomások felé, részt vesz-e lelkileg is ebben, és 

hogyan nyilvánul ez meg? Vagy visszahúzódik a környezetétől, inkább magában 

marad, belsőleg hátat fordítva vagy még el is zárkózva? Mire irányulnak 

kívánságai és vágyai? Kiszolgáltatott-e azoknak vagy szabad velük szemben?  

     Az egyén és a környezete közti viszonynak sokféle módja létezik, ami a verbális 

és nonverbális kommunikáció minden árnyalatát magában foglalja. 

 

Az akarati, az intencionális élet megnyilvánulásai 

     Ez a terület is nagyon fontos, hogy egy gyermeket miképpen jellemeznek az 

Énjére utaló megnyilvánulások: hogyan egyenesedik fel, hogyan tartja a fejét, 

hová és hogyan irányul a tekintete, hogyan nyújtja kézfogáskor a kezét, hogyan 

fog meg, tart és enged el valamit, járáskor hogyan helyezi a lábait a földre vagy 

fordul meg?  

      Azt is megfigyelhetjük, hogy egy feladat megoldásához hogyan fog neki, hogyan 

vesz kézbe pl. egy hangszert vagy egy szerszámot, milyen rendezett egy leírt szöveg 

külalakja vagy a rajzképe, vagy általánosan hogyan szervezi meg az elvégzendő 

munkáját, mennyire van figyelmével benne ezekben a tevékenységekben? 

     Ehhez jön még a nyelv is: jól artikulálva, összefüggően vagy összefüggéstelenül 

beszél-e, a magán- vagy mássalhangzók hangsúlyosak-e, amit mond, arra benső 

figyelmet is fordít?  

     Végül az is ide tartozik, hogy egy gyermek milyen aktívan él benne 

gondolataiban, miképp kapcsolja egymáshoz és bontakoztatja ki azokat, megtartja 

vagy elfelejti őket, hogyan tudja kifejezni magát általuk, ide-oda ugráló vagy 

következetes-e a gondolatmenete? 

 

Sorsképletek 

     A gyermek sorsának jellemzőit is nézzük meg, hogy milyenek voltak 

születésének körülményei, milyen gyerekbetegségeken esett át, milyen a családi 
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háttere, az otthoni környezete, eddigi iskolai pályafutása, vesztett-e el esetleg 

hozzá közel álló családtagot, barátot? Mindez hozzátartozik a sorsához, ezek 

életrajzának, énjének részei. Ezek a hatások nemcsak testi felépítését, de 

szervképződését is nagyban befolyásolják és meghatározzák.  

 

A megfigyelt jelenségek tapasztalatcseréje 

     Abban a pillanatban, hogy megfigyeléseink a konferencia körében 

megbeszélésre kerülnek, felelősségünk új szintje nyílik meg, mégpedig egyrészt a 

gyermekkel, másrészt a többi résztvevővel szemben. A gyerekre való tekintettel az 

van érvényben, hogy mindenki úgy beszéljen, mintha ő is jelen lenne. Tapintat és 

előítéletmentesség a kulcsszavak. Aki nem biztos abban, hogy valamit elmondhat-

e, inkább tartsa vissza azt. A megbeszélés során megtanulunk más szemével nézni 

egy gyermekre, meglátom, hogy mások nélkül mit nem vettem volna észre. Így nem 

csak az én észleleteim változnak, hanem észlelőképességemet mások révén 

fejlesztem tovább, változtatom és tökéletesítem magam. Ez természetesen fordítva 

is igaz. 

     Tapasztalatcserénél igen fontos, hogy az észlelt dolgok leírásánál maradjunk, 

és tartózkodjunk mindenféle értelmezéstől és magyarázattól. Ez persze nem fog 

menni egyből, de idővel egyre objektívebbé válunk, és a tényszerűségre, az 

általunk észleltekre szorítkozunk majd.  

     Az mindenesetre jelentős nehézséget okozhat a tapasztalatcserénél, ha a 

gyermekkel vagy annak szüleivel konfliktushelyzet áll fenn. Ha ebből felszínre 

kerül valami a megbeszélés során, az kínos szituációt eredményezhet. Az észlelt 

dolgokhoz ekkor személyes csalódás is társulhat, hogy egy adott helyzeten nem 

lehetett úrrá lenni, és a hozzászólások vádaskodó jelleget kezdenek ölteni. Ez 

szorongást válthat ki a résztvevőkből. Ilyen esetben nagy szükség van mindenki 

lélekjelenlétére, különösen a moderátoréra, hogy ezen a ponton más irányba terelje 

a megbeszélést. 

 

Észleleti lehetőségek 

     Sokféle mód nyílik egy diák megfigyelésére: tanórán (csak az osztálytanítónak), 

az iskolába érkezéskor, az iskolaudvaron vagy egy hónapünnep alkalmával. 

Rajzoltathatunk is, amiből szintén sok dolog szűrhető le (különösen fiatalabb 

tanulóknál).  

     De a legcélravezetőbb az, ha a diák a konferencia kezdetén a tanári kollégium 

előtt valamilyen személyes bemutatót tart akár egymaga, akár másokkal együtt. 

Ez gyakorlati vagy elméleti dolog egyaránt lehet, a diák szabadon választhatja 

meg, hogy mit akar prezentálni. Egy ilyen demonstráció akár kulcsélménnyé is 

válhat egy gyermek lényének megfelelő észrevételéhez és megértéséhez. Ahhoz 

viszont, hogy ez sikeres is legyen, a következő feltételeknek kell eleget tenni: 

 

 A diák mindenki által jól észlelhető, érzékelhető legyen 
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 Egy ilyen alkalommal a diák megfelelően tudjon érvényesülni, és olyasmivel 

lépjen tanárai elé, amiben biztos, hogy ne lehessen az az érzése, hogy leégeti magát 

előttük 

 A teremben jó fényviszonyok uralkodjanak, és ne fordulhasson elő, hogy egy 

berendezési tárgy által takarásba kerül 

 A bemutatandó dolog férjen bele 10 percbe, mert ennyi időnek elegendőnek kell 

lennie a megbeszélés további menete szempontjából 

 

Az időkeret betartásának fontossága 

     Erre az első szakaszra jutó idő kb. 20-30 perc legyen. A tapasztalat azt mutatja, 

hogy kevés jól megfigyelt részlet elégséges, ha a gyermek lényét megfelelően 

megragadjuk. Kevésbé gyakorlott kollégium számára fontos, hogy az észleleti 

szakaszban rejlő lehetőségek teljesen kibontakozzanak. Talán el kell sajátítani 

először, hogy hogyan szenteljük figyelmünket precízen és lelkiismeretesen erre a 

fázisra. Mert fennáll a felületes figyelem, a pontatlan megfigyelés és a talán 

könnyelmű ítéletek veszélye. Mindezt gyakorolni kell.  

 

 2. Teljesen a gyermek helyzetébe képzelni magam 

 

A döntő pont 

     Ebbe a szakaszba lépéskor érzékeny területre érkezünk. A gyermeken 

megfigyelteket átbeszélték, de most valami más kezdődik, ami nagy lélekjelenlétet 

igényel a moderátortól, különben elkezdődnek az első magyarázó kísérletek, 

amelyre javaslatok következnek, hogy mi legyen a teendő. Ebben az esetben abban 

a tudatban ér véget a konferencia, hogy megtalálták a diagnózist és a terápiát, és 

az eredményt közölhetik a szülőkkel. Az ilyen helyzetek fonáksága manapság 

jobban érezhető, mint korábban, és könnyen arra csábíthat egy kollégiumot, hogy 

a gyermekkonferencia létjogosultságát alapjaiban megkérdőjelezzék. Egy ilyen 

szituáció viszont arra is módot ad, hogy egy  kínálkozó új lehetőségként ragadják 

meg annak az értelmét, teljesen a gyermek helyzetébe képzeljék magukat, és egy 

álmodva inspirált érzést fejlesszenek ki magukban vele szemben.   

     Ez a lépés fokozott érzékenységet, aktív önmagunkból létrehozott művészi 

érzékelést követel meg, és csak akkor sikerülhet, ha azt az egyes ember maga is 

akarja. Ez az egyén szabadságára bízott lépés. Ha ez a lépés nem megy közösen, 

akkor őszintébb és jobb, ha csak az első lépésnél maradnak a tisztán  észleleti 

tapasztalatcserénél. Ekkor viszont nem szabad ítéleteket hozni, és semmilyen új 

intézkedést foganatosítani, különben torzkép keletkezik.  

     Az álmodva inspirált érzés szakaszában elhagyjuk a biztonságos szilárd talajt. 

Ezt figyelembe kell venni. Itt arról van szó, hogy a megfigyelések közül válasszunk 

ki egy számunkra különösen szembetűnő és jellegzetes vonást, és próbáljuk meg 

magunkat teljesen a gyermekbe beleérezni, vele eggyé válni: hogyan érződik a 

kéztartás, milyen érzést vált ki az orrgyök, aztán a szemek elhelyezkedése, a fülek 
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helyzete vagy a járás? A kiindulópontok mindegyike szabadon választható, ha az 

tipikus a gyerekre nézve. Ekkor döntő ponttá tehetek egyet, ahol az érvényesül, 

hogy belebújjak egy külső észleletbe, és megtaláljam az abban rejlő belső gesztust, 

hogy mit akar az kifejezni. A belső gesztus átélése vezet be minket közvetlenül a 

gyermek lényébe. Ekkor az észlelt, majd belsőleg átélt jelenség elkezd nekünk a 

létrejöttéről megnyilatkozni: e nagyon finom belső letapogatás révén belső 

kapcsolatba kerülünk és azonosulunk vele. Hirtelen önmagunkban észleljük őt, 

végtagjainkban, légzésünkben, egész testünkben. Ebből a teljesen imponderábilis 

folyamatból szubtilis érzés dereng fel, a döntő pont olyan tűfokká válik, melyen át 

a gyermek lényéhez találunk átjárót. Abban a pillanatban, amikor valakiben 

megnyilatkozik a gyermek lénye, az a minket egészen átható tapasztalat tehető, 

hogy: ÉN TE VAGYOK; mert akkor elhagyom saját magamat, a gyermekké válok 

és az ő lényét élem meg. 

     Ezen a helyen semmi másról, mint a legbensőbb azonosulás megtapasztalásáról 

van szó. Még ne hozzunk ítéletet, ne állítsunk fel diagnózist. Az erre való hajlamot 

tartsuk vissza. Érezzük magunkban a tanácstalanságot, a tehetetlenséget, amely 

pillanatok egyáltalán nem kellemesek. Ha viszont betartjuk ezt, és kiálljuk ezt a 

tanácstalanságot, akkor az álmodva inspirált érzéstől a 3. lépéshez közelítünk, 

mely az alvó intuitív akarat. 

 

3. A lényegi találkozás – az alvó intuitív akarat 

 

A Parszifál-kérdés 

     Az alvó intuitív akarat kérdése több réteget ölel át, amelyeket külön-külön kell 

megvizsgálni.  

     A gyermekkel történő eggyé válás érzése a résztvevőket az ÉN TE VAGYOK 

élményéhez vezette. Egy ilyen tapasztalás tisztán belső élmény, és ha fellép, ez 

lélekemelő és megelégedéssel tölt el egy rövid pillanatra. Evvel majdnem 

egyidejűleg jelentkezik a következő: most véget ért a tudományod, nem tudsz 

továbbmenni az úton; mert most teljesen eggyé váltál a gyermekkel. Ez a 

tehetetlenség érzésének pillanata. Evvel megint egy érzékeny részhez érkeztünk, 

ahogy ezt már a beleérzés kezdetén megismertük. Ott a döntő pont felkutatása 

vezetett tovább.  

     Most is új impulzusra van szükségünk. Parszifál második találkozásukkor azt 

kérdezte Amfortastól: „Bátyámuram, mi emészt téged?” Ez az a kérdés, amely a 

másikkal való együttérzésből, szenvedésének átéléséből ered, ha a korábban 

nekünk idegen – ami belénk fojtotta a szót – most „saját-egyénivé” változott át. Ezt a 

kérdést nem tudjuk magunk megválaszolni. A válasz kívülről jön a másiktól. 

Önmagunkat csak felkészíthetjük a válasz meghallására avval, hogy feltesszük a 

kérdést. Parszifálnak ehhez hosszú évek kerülő útjára és a legfájdalmasabb egyéni 

tapasztalásra volt szüksége. Mi körülbelül így tehetjük fel ezt a kérdést: kedves 

gyermek, mi a bajod? Mi gyógyít meg téged, és hogyan tudsz azonosulni 

önmagaddal? 
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A komplementer-élmény 

     Ezen a helyen még nem a foganatosítandó intézkedésekről van szó, az csak 

később jön. Még mindig a tehetetlenség elviseléséről beszélünk. Egy furcsán lebegő 

tér nyílhat meg, amelyben a belső pillantás előtt felbukkan valami. Ez a gyermek 

önvalója, amely kinyilatkoztatja önmagáról lelki-szellemi mivoltát, Énjének 

sértetlenségét, épségét, mely mintegy kilép belőle, közelít felénk, belénk árad és 

egy leheletfinom belső észleletként bukkan fel. Ez meglep minket, valami teljesen 

új, amit nem lehet kigondolni, és korábban elképzelni sem tudtunk, egy olyan 

észlelet, amelyről tudjuk, hogyha felbukkan, most ennek a gyermeknek a valójával 

találkozunk: TE ÉN LESZEK.  

     Ez a beleérzéskor átéltek komplementer oldala, mely nem történik meg minden 

egyes konferencia alkalmával, de nem is szükséges. Ha magunk nem is vesszük 

észre, lelkünk mélyén mégis csak ott van, és egzisztenciális tényként hat.  

     Ha a TE ÉN VAGYOK élményétől belsőleg visszakozunk, teljesen 

elcsendesedünk és csupa figyelemmé válunk, ha saját akaratunknak nem adunk 

semmilyen irányt, nem akarunk semmit sem, hanem egy pillanatra teljesen ennek 

a helyzetnek szenteljük magunkat, akkor saját akaratunk feladásához kerülünk, 

amelyet figyelmes rezignációként, odaadásként jellemezhetünk: a figyelmen kívül 

nincs már más jelen a tudatban.  

     Ez az állapot azzal az élménnyel hasonlítható össze, melyet mindenki megtehet, 

ha egy ideig színes felületet néz, majd tekintetét elfordítja, és egy semleges 

felületre, pl. egy fehér falra irányítja. Legelőször nem történik semmi. Már nem 

látunk semmiféle színt sem. Majd váratlanul az általunk nézett fehér falon egy 

komplementer kép keletkezik, finoman és lebegve, először talán kissé 

valószínűtlenül, majd egyre erőteljesebben, egészen felfényesedve a legkisebb 

részletig kivehetően. Ez így van akkor is, ha tekintetünket elfordítjuk a 

gyermekről eddig szerzett tapasztalatainkról, és nem teszünk semmi mást, 

minthogy csendben várakozunk és hallgatózunk. 

     Teljesen érthető, ha egy tanári kollégium visszariad ettől a fázistól, hogy 

átmenjen a semmin, és a beleérzés után egyből a meghozandó intézkedések 

kérdéskörére fókuszál – abban a hitben, hogy az intézkedések meghozatala azonos 

az intuícióval, az alvón intuitív akarattal.  

     Természetesen egyből a döntéshozatalhoz is tovább lehet lépni, de mindig 

bebizonyosodik, hogy csak akkor találnak célba, ha ezen a második tűfokon, a 

rezignáció űrjén is túljutott a folyamat. Mert előtte mi mondjuk meg, hogy mi a 

teendő, mindenfélét kigondolunk. Most viszont maga a gyermek mondja meg a 

teendőket kívülről, lénye meghatalmazásából, és ezeket gondolatokként, 

pedagógiai ötletekként fogjuk fel tudatunkban, mint ahogy a vitorla fogja be a 

szelet. 

 

4. A gyermekről alkotott kép 

     Az antropozófiai embertan adottságainak, törvényszerűségeinek és 

összefüggéseinek tanulmányozása, és az ott leírtak átlátására törekvő igyekezet 

olyan szervet fejleszt ki bennünk, hogy abban a pillanatban, amikor bizonyos 

jelenségekkel találkozunk, az észlelt dolgok fogalma is rendelkezésünkre áll.  
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      Minden pedagógus közösség, amely az antropozófiai embertan tanulmányozásának 

szenteli magát, ilyen szerv kifejlesztésén munkálkodik. Ha ilyen háttérrel 

tekintenek egy gyermekre, némely kollégánál hirtelen belső intim megértés 

gyúlhat a szóban forgó lény iránt. Ez aztán fogalommá sűríthetővé és közölhetővé 

válik. Ehhez még akkor is csatlakozhatnak mások belsőleg, ha ők maguk nem 

jutottak még a felismerésre; mert a fogalmi nyelv többé-kevésbé mindenki számára 

érthető. Az antropozófiai embertan legyen az egyik út, amin haladjunk. 

     A másik út a kollegiális tapasztalatcseréé, a megbeszélésé legyen. Az első 

hozzászóló ismerteti az észleltekről való véleményét, a következő egyetért vele 

vagy ellentmond neki, tovább csiszolja a hallottakat avval, hogy módosít vagy 

nyomatékosít. A közös vívódásban lehullanak egyoldalú, értelmezhetetlen vagy 

akár hibás ítéletek, és ezek gyümölcseként megjelenik a fogalom.  

     További gazdagodást jelent az iskolaorvos részvétele a megbeszélésen. Az ő 

látásmódja ugyanis különbözik a pedagógusokétól, ő inkább a manifesztálódott 

dolgok felé fordul. A fizikai jelenségekből és tünetekből indul ki, és ezeket 

támpontként használja a lénytagok diagnózisához. Így talál rá az orvosi-terápiás 

szempontból fontos összefüggésekre. 

     Ha mindezeket megbeszéltük és kitárgyaltuk, és az alvó tudatunk mélységében 

lezajlott lényegi találkozás után felmerültünk – amit ritka szerencsés esetben 

belsőleg éberen tudtunk átélni –, akkor az éber képszerű megismerés 

tartományába térünk vissza, és újra a közösségben találjuk magunkat, ahol 

kicserélhetjük tapasztalatainkat. Elmélyítjük és tisztázzuk saját fogalmainkat és 

látásmódunkat egy ilyen eszmecsere folyamán a gyermekhez való viszonyunkat 

illetően. Miután mindezen átmentünk, szóba jöhetnek azok az intézkedések, 

melyek a gyermek fejlődését, fejlesztését tűzik ki célul.  
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5. A kötelező erejű döntés 

 

     Egy tanuló konferencián való megbeszélésének az a gyakori oka, hogy feltűnő 

viselkedésűnek találjuk őt, és nem tudunk zöld ágra vergődni vele. Ha már nem 

éljük meg kielégítőnek, illetve gyümölcsözőnek az egész helyzetet, hamar létrejön 

az ezen való változtatni akarás érzése. Emiatt érthető az a kívánság, hogy a kiutat 

egy gyerekkonferenciában keressék, amelyet ezért néha sietősen tűznek ki. Ekkor 

gyakran nagyfokú elvárások vannak, de azok sokszor nem a tanuló pontosabb 

megismerésére, mélyebb megértésére és a lényéről alkotott kép kiteljesítésére 

vonatkoznak, hanem intézkedések meghozatalára és haladéktalan bevezetésére. 

Minél szorultabb helyzetben van valaki, annál megrögzöttebben tartja szem előtt 

kizárólag a lehetséges és meghozandó intézkedéseket abban a reményben, hogy 

utána hamar rendeződnek a viszonyok. Nagyon gyakran döntenek a tanuló 

maradásáról vagy menesztéséről egy ilyen alkalommal, azonban e megbeszélés 

nem az egyik vagy másik döntésről szól, hanem a neki nyújtandó segítségről, 

javasolt intézkedésekről és azok pedagógiai és terápiai minőségének vizsgálatáról.  

     Ha találunk a kérdéses tanuló számára egy pedagógiai formulát, akkor a 

tanár(ok) huzamos idejű mindennapi figyelme is kulcsfontosságú, különben az 

intézkedés elsikkad egy idő után. Például a tanuló egy rossz szokásának 

megváltoztatása nem valósítható meg egy felnőtt személyes erőkifejtése nélkül. Ha 

azonban a tervbe vett segítséget elég kitartással sikerül véghezvinni, akkor 

rövidesen megmutatkoznak a változások. A diákhoz új partnerségi viszony jön 

létre, és e munkánk révén észrevétlenül az osztály egészéhez való kapcsolat is 

megváltozik, akár még a saját magunkhoz való hozzáállásunk is. Természetesen 

nem mi vagyunk az urai egy ilyen fejlődésnek, de azt egész egyszerű 

megállapodásokkal gyakran kedvezően támogathatjuk.  

 

A jegyzőkönyvkészítés jelentősége 

     Kiemelt fontosságánál fogva legyen egy önként jelentkező mindjárt a 

konferencia kezdetén kijelölve a jegyzőkönyv vezetésére. Ezenfelül a fejlődési 

folyamat figyelemmel kísérésével legyen megbízva egy felelős, aki erre ügyeljen: 

 Az intézkedésekre, és azok véghezvitelére, a bevezetésüket mozdítsa elő, az 

azokkal összefüggő beszélgetéseket tegye lehetővé, esetleg vezesse is őket 

 Egyik-másik intézkedés véghezvitelének menetét tartsa szem előtt 

 Gondoskodjon róla, hogy kb. 6 hét elteltével újfent számoljanak be a tanári 

konferencián a tanulóról 

 4-6 hónap múlva kezdeményezze a visszatekintést a gyermekkonferencia 

egészének lefolyására 

 

A gyermekkonferenciák felelősének kérdései 

 Milyen reális változás történt? 

 Mi valósult meg a meghozott intézkedésekből? 
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 Miről tudnak beszámolni azok, akik véghezvitték azokat? 

 Mit érzékeltek ebből mások? 

 Milyen nehézségek merültek fel, és hogyan boldogultak azokkal? 

 Hogyan alakult a kommunikáció a szülőkkel és a tanulóval szintén foglalkozó 

többi pedagógussal illetve terapeutával? 

 Mit vettek ők észre? 

 Felléptek-e következmények a szociális környezeten belül – a családban, az 

osztályban és a tanuló másokhoz, illetve mások hozzá való kapcsolatában? 

 Hol van további cselekvésre szükség? 

 

 

A forrásul szolgált és hivatkozott könyv adatai: 

Anna Seydel: ICH BIN DU (ÉN TE VAGYOK), Edition Waldorf, 2009-es 1. kiadás 
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Ludvig Erzsébet: Te is én vagyok? 
 

A fejtetvesség, mint jelenség 
 

 

Valószínű, hogy nem egyedül velem történik az, hogy a munkám során megjelenő, 

és függőben levő helyzetek a lelkemben tovább élnek, és bármit teszek, pl. megyek 

az utcán, mosogatok vagy éppen fésülködök, a tudatalattim asszociál, és előhozza, 

feléleszti az ismételt megoldatlanságot. Nem hagy nyugodni, mintha a világ 

dolgában én lennék a kiemelt felelős, vagy éppen nekem kellene egyedül 

megoldanom a helyzetet. Gondolatok épülnek és rombolják egymást bennem, 

bizonytalanságot hoznak létre, és egyben felelősségérzetet táplálnak. Kétségtelen, 

hogy a világot ezek a belső, küzdelmes párbeszédek viszik előre, hiszen ezekből 

valamikor, valakiben megoldások fognak születni, a sok kimondott és ki nem 

mondott kérdés nyomán… 

Hivatásom gyakorlása során egyre sűrűbben találkozom azzal a jelenséggel, 

amely hetek óta foglalkoztat: főleg az alsó iskolás korosztályban megjelenő 

fejtetvesség, és az ezzel sajnálatosan együttjáró, az érintett gyermekben megjelenő 

szégyenérzet. Ez a szituáció, amely főleg közösségben jön létre, a gyermeket a 

társai, a tanárai előtt megbélyegzi, aminek a feloldására sokszor a helyzet 

bénultsága válaszol. Bármennyire is tudjuk - intellektuálisan - mi az, amit 

tennünk kell a gyermek lelkének és felelősségének feloldása érdekében, adott 

pillanatban van, amikor elvétjük, és ezzel egy életre szóló szégyen vagy 

kirekesztettségi lenyomatot karcolunk a vétlen gyermek lelkébe. 

Évről-évre követem ezt a jelenséget és azon tűnődöm, miért van, hogy a tetű 

irtásánál - mint olyan sok esetben máskor is - kizárólag tüneti kezelést 

alkalmazunk. Különböző, éppen a kor aktuálisan felfedezett szereivel mossuk le, 

kenjük be a  hajas fejbőrt, de vajon miért nem gondolkodunk el a jelenség valódi 

hátteréről? A megoldáshoz vezetne bennünket, ha kellő tudatossággal és 

antropozófiai ismereteink alapján átgondolnánk, ami velünk és gyermekeinkkel 

történik. A valódi eredményességhez, gyógyuláshoz a kiváltó ok megszüntetésével 

jutnánk el. Vajon mi az oka a fejtetvesség kialakulásának és elterjedésének? 

Különösen jelentős arra is figyelmet szentelnünk, hogy korunkban, amikor a 

személyi higiéniára olyan nagy hangsúlyt fektetünk, hogyan erősödik mégis a 

jelenség maga? Bár a figyelem leginkább a tisztálkodásra helyeződik, de nem 

vezetjük-e félre önmagunkat ismét egy félresiklott, gyártott tipológiával? Bár 

lekövetkeztethető, de nem a kiindulást, a gyökereket felfedő megoldás, tehát nem 

az! 

Abból a számunkra elfogadott tényből kell kiindulnunk, hogy minden 

fizikaiságban való megnyilvánulás mögött szellemi erők állnak, amely erők a 

teremtési folyamatokban aktuálisan vagy éppen figyelmeztető jelzéssel, de 
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megjelennek. Fel kell tennünk a kérdést, és keresnünk kell a választ arra, hogy 

melyek azok a szellemi-lelki erők, amelyek ebben a jelenségben manifesztálódnak, 

és mire figyelmeztetnek bennünket, felelős szülőket, pedagógusokat? Ha 

kiindulásként megvizsgáljuk a jelenséget, mint szimptómát, akkor 

megállapíthatjuk azt a természettudományos tényt, hogy a fejtetvesség okozója a 

fejtetű, egy olyan parazita, amely közvetlen érintkezéssel terjed, de fertőző 

megbetegedést nem hordoz. Terjedése úgy biztosított, hogy a 

gyermekközösségekben, az önfeledt játék közben a gyermekek összedugják a 

fejüket, így adva lehetőséget egymás megfertőződésének. Gyakran előfordul a 

közös tárgyak használata is, ilyen a fésű, csattok, hajpánt, sapka, amely szintén 

alkalmat adhat a tetű átadására. 

Vizsgáljuk meg, milyen lényszerűség áll a tetű, mint parazita megjelenése 

mögött. „Az ember szoros kapcsolatban áll a hierarchiákkal és a természeti 

elementálokkal. A paraziták bizonyos elementális lények szubsztanciáiból levált és 

önállósult részek. Ha az elemi lényeket az arimáni erők megragadják, akkor jönnek 

létre a ’gonosz elemi lények’. A gonosz gnómok és a gonosz undinék hozzák létre a 

parazitákat, amelyek a növény, az állat és az emberek világát támadják meg. Ezek 

a gonosz elemi lények, miután Arimán szolgálatába helyeződtek, egyre 

erőteljesebben támadják az élő organizmusokat, és az emberi világ ellen fordulnak.“ 

(Kovács Gabriella: Szivárványhíd) 

Hogyan is történik ez az emberi világ ellen való fordulás? A parazita nem 

belülről támadja a szervezetet, mint a baktériumok és a vírusok, hanem kívülről 

közelít. A démonikus elemi lények, amelyeket az emberben lévő negatív dolgok 

hívnak elő, az ember alvásakor keletkeznek, lefűződések által. „A fizikai testből 

kiáradó hazugságok, rágalom és képmutatás hatására jönnek létre a fantomok, 

amelyek a baktériumokhoz kapcsolódnak. Az étertestből kiáradó együttéléssel 

kapcsolatos önzés, birtoklás, őszintétlenség,  törvénytelenségek hatására kialakított 

lefűződött lények a kísértetek, amelyek a vírusokhoz kapcsolódnak. Ha az ember 

rákényszeríti meggyőződését egy másik emberre, ha uralkodik mások felett, ha 

megalapozatlan előítéleteket gyárt, akkor ezzel démonokat hoz létre. Az 

asztráltestből kiáradó befolyásolás, manipuláció, pletyka, előítéletek hatására 

jönnek létre ezek a lények. Az ember által létrehozott lények közül a démonok 

kapcsolódnak a parazitákhoz. A gondolat intoleranciája miatt kapcsolat jön létre a 

démonok és a paraziták között, és amennyiben ez az erőszak, amely a démonokat 

létrehozta, tovább folytatódik, akkor az vissza fog hatni a fizikai testre.“ (Kovács 

Gabriella: Szivárványhíd) Ezt a jelenséget fedjük fel a fejtetvesség esetében is, ahol 

a paraziták hatnak a fizikai testre. 

A fejtetű egész élete az emberhez kötött, mivel kizárólag emberi vérrel 

táplálkozik. Nyálmirigyének váladéka az emberi szervezetbe jutva viszketést, erős 

gyulladást válthat ki. Ha asztrológiailag keressük az összefüggést, azonnal 

beigazolódik a diszharmonikus Mars hatásán keresztül is (Mars: vér, gyulladás). 
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Vizsgáljuk meg, mi áll a jelenség mögött. „Az ember négy lénytagja a látható fizikai 

testünkben jut kifejezésre. Tudjuk, hogy az én kifejezése a vér, amely a maga 

mozgásaiban nem egyéb, mint az én anyagi megnyilvánulása.“ (Kovács Gabriella: 

Szivárványhíd) A fentiek kontextusában látjuk, hogy a fejtetvesség erőteljes 

megjelenése az én-nel van kapcsolatban. A vérszívás, az 'én-szívás' mutatja, hogy 

az én-ünkkel a belső lelki erők nem tudják felvenni a természetes kapcsolatot, 

ezért a külső erők manifesztálnak számunkra egy olyan jelenséget, hogy 

magunkra figyelve „meg kell tisztítanunk magunkat“. Természetes, hogy nem 

szabad egyéni jelenségnek felfognunk azt, ami egyébként nem az. Társadalmi, de 

inkább kortünet! Hiszen korunkban az én-erők fejlődésére épül a további korszak 

fejlődése. Ha az én-erők fejlődését visszafojtjuk, a teremtés „elemi erőkkel“ fog 

késztetni bennünket, nem lehet elbújni, megállítani a Sors-kereket. A teremtés 

alapja a változás, és ami ezzel jár, a fejlődés. A korszak, amelyben élünk, nagy 

változásokra sarkallna, így a nagy erőkkel szemben megjelennek a nagyerejű 

ellenerők is. Ennek a küzdelemnek meg kell erősítenie az emberben a szabadság 

igényét és lehetőségét. A tudatosságra törekvés útjának elején azonban még a 

Halak-korszak hatásai érvényesültek, annak is a hanyatló ága. Ezek a dekadens 

erők lehúzták, inkább belealvóvá, merevvé formálták az emberi lelket, amely 

természeténél fogva a megszokásokra épít, fél és tart a változásoktól. A Sors 

kereke azonban folyamatosan halad  tovább, és a következő, a Vízöntő-korszak új 

erőkre sarkall. A szocialitás, a közösségi érzés, a szabadság felé törekvő út a 

kitűzött kozmikus cél, mi azonban félünk a szabadság felé menő útra lépni. 

Félelmek, aggodalmaskodások, megfelelési kényszeredettség az oka annak, hogy 

az én-ünkkel való tevékenységeket nem vállaljuk fel. Saját magunkat, életünk 

szellemileg vállalt vonalvezetését visszafojtjuk, természetünket álarcok alá 

gyűrjük, félve az önálló, individuális tettektől, esetleges konfrontálódások adta 

fejlődési esélyektől. Mindig a másik emberre támaszkodva, a másikat ki- és 

felhasználva szeretnénk érvényesülni. Ha szétnézünk a világban, láthatjuk ennek 

szomorú jeleit a családokban is. Alig találkozunk olyan, ún. fiatal házaspárral, aki 

ne a szüleire támaszkodva oldaná meg a kis hétköznapi anyagi zűrjeit, esetleg a 

nagyobb volumenű anyagi vagy éppen egzisztenciális kérdéseit. Szinte 

természetessé vált a szülők - akárhány évesek - helytállása, vagy valamilyen 

„keresztmama, nagybácsi“ segítsége az előmenetelben. De az is gyakran 

szembetűnő, hogy az egyik házastárs a másik „vérszívójává“ lesz, visszaélve annak 

érzéseivel, félelmeivel vagy éppen birtokló természetével élve. Meglehetősen 

gyakori jelenség az is, amikor a felnőttkorban lévő egyedülálló nők és férfiak 

képesek a szülői ház „melegét“, támogatottságát azért igénybe venni, hogy 

megspóroljanak maguknak egy-két főzést, mosást, vasalást, visszaélve a soha ki 

nem fogyó szülői odaadással, vagy szülői önzéssel élve. A szomorú az, hogy ez 

számukra, de a szülőknek is természetesnek tűnik! A  megoldásokat  készen  

kapni, a másiktól várni, másból táplálkozni, ahogy azt a paraziták teszik, nem 
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pedig a saját én-erőnkre támaszkodva megoldani a feladatainkat? Az én nem küzd, 

mert esélyhez sem jut, hogy észrevegye a másik embert, csak a vállát, amin az ego 

fellép. Az ellenerők támogatottsága olyan erőteljes személyiséget, egoizmust épít 

ki, amely a lényegről már teljesen elfeledkezik. Nevezetesen arról, hogy csakis 

együtt haladhatunk! Együtt és nem egymáson! 

Ráláthatunk arra a tényre is, hogy miért elsősorban a közösségekben fordul 

elő a fejtetvesség. A Vízöntő korszaka éppen azt az impulzust képviseli, amely által 

a szocialitás, a közösségalkotás a követendő irány az emberiség számára. Szemben 

áll ezzel a Halak-korszakból „átörökölt“ családi, vérségi kötelék, amelynek 

azonban a fejlődés érdekében változnia kell, szellemi közösségeknek, szellemi 

családoknak kell kialakulniuk (Krisztus példája szerint). Ez lehetőség arra, hogy 

szabadon megválasszuk azt a környezetet, ahol a szeretet fenntartások és 

megfelelések nélkül képes megerősödni, ahol egymást meg- és felismerve leszünk 

képesek szeretni, nem a szimpátia és antipátia alapján. Ezen az úton Mihály fogja 

a kezünket. A mai közösségek (családok is) még többségében önző, egoista 

alapokra, erőfölényre, hatalomszerzésre épülnek. Egyéni érdekek működtetik, és 

nem a szellem által sugallt értékrenden és moralitáson alapszik. De törekednünk 

kell arra, hogy készek legyünk a közösségi feladatok éppen aktuálisan 

középpontban álló célját, a közös ideát az én-nel való kapcsolatunk által szolgálni, 

szemben a személyiséggel, amely a közösségben is azt nézi, hogy mi számára a 

legelőnyösebb, mit tud még levenni a közös asztalról, sokszor anélkül, hogy tett 

volna oda valamit. Visszautalunk az előző példára, aholis a kényelemből, önzésből 

kialakított infantilis szerepkör játszmái eleve kizárják a szeretet megjelenését. A 

Vízöntő kozmikus ideája meg fog tanítani bennünket egymásra fókuszálni, és arra 

figyelni, hogy mit adok én a közösségnek, amely a célt közelíti. Hogy amit az 

asztalra tettem, másoknak  adjam,  azt  én  soha ne vegyem le! Így kell kialakulnia 

a jövő családképének is, különben szétesik mindaz, amely bennünket összeköt. Ez 

a szemlélet egyelőre alig látszik megvalósulni a mai világban. Mivel a közösségen, 

a családon belül és a kapcsolatainkban is parazitaként viselkedünk, ezért válaszul 

az általunk gyártott elemi lények kívül megnyilvánítják azt, ami belül szellemi 

megoldatlanság. 

Ha bolygóprincípiumok szempontjából vizsgáljuk meg, hogy miért a hajas 

fejbőr és a haj határán jelenik meg ezeknek a lényeknek a tevékenysége, akkor a 

bőrrel és a hajjal eljutunk a Szaturnusz princípiumig, amely a Vízöntő jegy lelki 

bolygója. A Vízöntő jegy transzcendens bolygója azonban az Uránusz, amely a 

Manasz-csíra képviselője. Át kell világítanunk tehát asztrális beidegződéseinket, 

és asztrális erőinket feltisztítva megválthatjuk majd azokat a lényeket, amelyektől 

a fejlődésünk forszírozása érdekében „viszketünk“. A fejet, mint testrészt vizsgálva 

megállapíthatjuk, hogy az erőteljes arimáni hatásra hívja fel a figyelmet. A fej 

szervi ősképe a Kos állatövi csillagképhez kötődik, amelynek lelki 
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bolygóprincípiuma a Mars. Az összefüggések vonatkozásában mindenképpen rá 

kell látnunk a kozmikus égi írás üzeneteinek olvasására. 

Egy másik érdekes kapcsolódást is tapasztalhatunk, amely arra épül, hogy  a  

természettudomány megállapítása szerint a fejtetvesség gyakorisága a 

gyermekközösségekben 20-25 éves periódusokban visszatérően erősödik, sőt 

emelkedő tendencia észlelhető. Ha ezt az időbeli periódust, ritmikusságot 

megvizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy összevethető az emberi hetességek 

ritmusával. Az első három hetességben, 21 éves korig az első 3 lénytag alkalmassá 

válik arra, hogy az én-t befogadja. A fentiekben a vért, a vérszívást  az énnel  

hoztuk kapcsolatba. „Az ember negyedik lénytagja 21 éves kor környékén érkezik 

meg, ez az igaz felnőtté válás pillanata. Ettől fogva az individuum teljes súllyal 

hozzálát karmájának, életfeladatának feldolgozásához.“ (Kovács Gabriella: ÉN) Az 

emberiség újból és újból jelzést kap a teremtéstől a természet erői által is, hogy 

nézzen szembe az én-erők megerősítésével, megdolgozásával, vagy „szembetalálja 

magát velük.“ 

Mielőtt azonban bárki is konklúziót várna tőlem, dilemmáim 

megfogalmazásával tudom csak lezárni mondanivalómat. Végső kérdéseim 

kiáltom ki a világnak: 

- Miért a gyermekeknek kell elszenvedniük újra és újra egy megszégyenülést? 

Miért nem a felnőtt társadalmon, azokon jelenik meg halmozottan a fejtetvesség, 

akik miatt létrejön ez az állapot? 

- Miért nem mi, felnőttek vállaljuk a felelősséget, és a következményeket, 

megküzdve azon gondolatok, tettek, antiszociális viselkedések ellen, amelyek 

manifesztálódnak a világban? Hiszen, akik gyermekként leérkeznek hozzánk, 

bíznak abban, hogy lejövő élettervük kozmikus rendre, biztos talajra érkezik. 

Gyermekeinknek ne csak azért örüljünk, mert „szeretünk babázni“, hanem adjuk 

oda magunkból mindazt, amivel a Világ-tervbe beleírtuk magunkat, hogy 

építhessenek rá. 

- Gondolunk-e arra, hogy mi mindenért vagyunk még felelősek, ami a 

gyermekeinken csapódik le? Érezzük-e annak a súlyát, hogy még mit hozunk létre, 

ami a következő generációknál fog megjelenni a matériában, megmételyezve 

életterüket? 

Kérdésem egyre több és megoldatlanabb. Biztos vagyok azonban abban, hogy 

nem vagyok egyedül. De a kérdéseket fel kell tennünk, elsősorban önmagunknak, 

mert az igazi változtatási igénynek mindenkinek önmagában kell megszületnie. A 

cselekvési erő belülről fakad, de közösen kell végrehajtanunk ahhoz, hogy a dolgok 

a helyükre kerüljenek! 

 

A cikk eredetije megjelent a Metamorfózis 2006/I. számában. Itt a kiadó és a szerző 

szíves engedélyével kerül közreadásra. 
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„A jó pedagógia olyan környezetet teremt, amelyben a gyerekek saját 

tevékenységet fejthetnek  ki.”  

Beszélgetés Michaela Glöcklerrel 
 

a Goetheanum Orvosi Szekciójának vezetőjével 
 

 
A beszélgetést a Sophianum által szervezett rendezvényen, 2015 novemberében lejegyezte 

Türkössy Szilárd 

 

Először is köszönöm szépen, hogy lehetőséget adott feltenni az itt következő 

kérdéseket! Elsőként pedig azt szeretném megkérdezni, hogyan látja a fizikai testek 

állapotát ma, ill. lát-e változásokat, trendeket az érkező generációk fizikai testében? 

A fizikai testek állapotában egyfajta gyorsulási folyamat figyelhető meg. Az elmúlt 

évtizedekben azt láthattuk, hogy van egy olyan növekedő tendencia, mely által a 

fizikai testek gyorsabban növekednek, a lelki fejlődés azonban lassabban megy 

végbe. Tehát az érzelmi és fizikai fejlődésben egy növekvő szétesés tapasztalható. 

Erre figyelemmel kell lennünk a pedagógiai munkában is: hogyan hozhatjuk újra 

közelebb egymáshoz azt, ami eltávolodott. Amikor jómagam Waldorf-iskolás 

voltam, részt vettem egy olyan kutatásban, amelyben azt vizsgálták, mely 

életkorban értek el a lányok az első menstruáció megjelenéséhez Waldorf-

iskolában, ill. állami iskolában. Voltak tehát olyan iskolák Stuttgartban, 

amelyekkel összehasonlítottak bennünket. Azt találták, hogy Waldorf-iskolában a 

lányoknál az első vérzés (ami a pubertás kezdetét jelzi) kb. egy évvel később jelent 

meg, mint az állami iskolás lányoknál. Az egész Waldorf rendszerű oktatás és az 

egészséges életmód azt eredményezi, hogy lassul a fizikai test fejlődése. Ez pedig 

nagyon fontos, mert pl. a ma bevett táplálkozási ajánlások és gyakorlat túl nagy 

mennyiségű fehérjével kezdi a táplálást a gyerekeknél, vagyis túl nagy a fehérje 

mennyisége a gyermekek táplálékában, ami a fizikai test fejlődésének gyorsulását 

eredményezi. A másik oldalon pedig túl sok érzékszervi inger éri a mai gyerekeket 

pl. a médián keresztül. Ez úgyszintén gyorsítja a fizikai testi fejlődést. A Waldorf-

intézményekhez kapcsolódó életmód azonban kiegyensúlyozza mindezt. Az 

említett gyorsulási tendencia tehát még tart, de már az általános táplálkozási 

ajánlások és néhány média szakértő is azt mondja, hogy ez nem jó. Miért nem jó 

az, ha gyorsabban növekszik a test? Azért, mert az emberi fejlődés tipikus 

motívuma, hogy sokkal több időre van szüksége, mint az állatoknál. Vagyis minél 
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gyorsabb az emberi test fejlődése, annál inkább állativá válik. A lelki fejlődés része 

kell, hogy legyen a fizikai fejlődésnek. Ilyen módon a lelki érlelődés kéz a kézben 

jár a testi fejlődéssel. Ezidáig pedig azt találtam, hogy a Waldorf-pedagógia az 

egyetlen, amely ezt figyelembe veszi nap mint nap, egyrészt a tantervén, másrészt 

a mindennapi gyakorlatán keresztül. 

Vagyis a Waldorf-pedagógusok ennek is tudatában kell, hogy legyenek… 

Így van. Tudniuk kell, mennyire fontos, hogy a helyes módon és a helyes 

eszközökkel ösztönözzék a fizikai test fejlődését, de azt is, mennyire lényegesek az 

ún. szülői szemináriumok, a szülők iskolája.  Minden egyes Waldorf-óvodának és 

–iskolának olyan szülői esteket kell tartania, amelyek alkalmával megtanítják, mi 

a helyes hozzáállás pl. a lázhoz, a táplálkozáshoz, az egészséges érzékszervi 

stimulációhoz, stb. Azt látjuk ugyanis (ami nem csak számomra, de az általános 

orvoslásban dolgozó kollégáknak is nagyon szomorú), hogy a fiatalabb generációk 

fizikai teste évtizedről évtizedre és megállás nélkül egyre gyengül, egyre kevésbé 

egészséges, a csontok és a gerinc egyre görbébb, rengeteg a csontrendszeri 

deformáció, különösen a gerinc esetében, mert a gyerekek túl keveset mozognak, 

ellenben túl sokat ülnek, túl sokat esznek, és általában véve teljesen egészségtelen 

életmódot folytatnak. A fizikai test pedig megmutatja életmódunk eredményét. 

Mindent egybevetve milyen külső és belső tényezők ássák alá a gyerekek egészségét 

a mai korban? És milyen szerepe van ebben a mai pedagógiának? 

A tanár szerepe ma messze túlmutat azon, hogy csupán elmondja a gyerekeknek 

azt, amit tudniuk kell, hogy közvetítse a tudást. Ma nem ez a tanár elsődleges 

szerepe. A tanárnak ma a fejlődés szakértőjévé kell válnia! Olyan személlyé, aki 

valódi segítséget tud nyújtani a szülőknek abban, hogy lássák, mire van jobban 

szüksége a gyermekeiknek, és aki a másik oldalon úgy tudja felhasználni a drága 

időt az iskolában, hogy azokat a hatásokat közvetíti a gyerekek lelkének és 

testének, amelyek egészségesek, amelyek az egészséget támogatják. Ez nagyon 

fontos, mivel mai normál életmódunk rengeteg olyan dolgot hordoz, amely igazán 

nem jó a gyerekek egészséges fejlődése szempontjából, sem fizikailag, sem lelkileg. 

Túl sok körülöttünk a szex, az agresszió, az olyan tartós hatás, amely arra 

ösztönöz, hogy ezt vagy azt együk, ezt vagy azt tegyük, stb. A kisgyermekek pedig 

annyira nyitottak az érzékszervi hatásokra! Így aztán minden ilyesmit vonzónak 

találnak, ami azonban nem jó. A mai gyerekek túl sokat esznek, és persze 

egészségtelen ételeket, ill. függőségbe kerülnek azzal, amit látnak. Ma 

körbesétáltam itt ebben a létesítményben, és sok olyan kiállítót láttam, akik 

mindenféle korosztálynak kínáltak média programokat. Azt lehetett látni, hogy 

náluk a gyerekek csak ültek és bámultak. Mindeközben persze a fizikai test nem 

ülni és bámulni akar. A fizikai test mozogni akar. A fejlődés során, de különösen 
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az első 9 évben, mimnden szerv, kivált a keringési rendszer, a test saját aktivitását 

igényli, amilyen mértékben csak lehetséges. Láttam aztán olyan sarkokat is, ahol 

a gyártók egészséges játékokat kínáltak. Náluk gyerektömegek voltak jelen, akik 

mozogtak, szökdécseltek, ugrabugráltak. A szülők körben álltak, a gyerekek pedig 

aktívak voltak. A saját tevékenység a legegészségesebb dolog, a passzivitás pedig 

a legrosszabb. 

Épp ezért ajánlják a szakértők és a média a sportot, nem igaz? 

Míg a sport – pl. az első 9 évben – egyáltalán nem a legjobb, mivel szabályokkal 

dolgozik. Vagyis a sportban a gyerekeket szabályokhoz igazítjuk, tehát újra csak 

kívülről stimuláljuk őket. Olyan körülmények között tesszük őket aktívvá, 

amelyeket mi kontrollálunk. Szóval ilyen módon nem adjuk meg a gyerekeknek az 

esélyt arra, hogy felfedezzenek, hogy saját, belső érdeklődésükből, belső 

kíváncsiságukból, belső örömükből fakadóan mozduljanak, gyakorlatilag tehát 

saját maguktól. A gyerekeknek saját lényük uraivá kell válniuk. Sohasem 

juthatnak ehhez hozzá, ha állandóan megmondjuk nekik, mit kell tenniük, ha 

állandóan programozzuk őket. Ezért a Waldorf-intézményekben olyan tartalmakat 

kínálunk, amelyek megfelelnek az adott életkornak, és olyan módszertant, amely 

– ahogy Rudolf Steiner nevezte – művészien megformált, és amely ahhoz 

alkalmazkodik, amit a gyerekek lénye valójában igényel. A pedagógusban olyan 

kérdések merülnek fel, amelyekre a gyerekek adják meg a választ, s az alapján, 

amit a nevelő így tapasztal, megtalálja a megfelelő módot arra, hogyan közvetítse 

azt, amit a gyerekeknek el kell sajátítaniuk. Ez egy teljesen más attitűd. 

Magyarországon egyre népszerűbb az, hogy különféle fejlesztő módszerekhez 

fordulnak a családok, akár már nagyon korai életkortól, mert a szülők úgy látják, 

gyermekeik le vannak maradva. Ezért aztán külön órákra járatják őket vagy 

fejlesztésekre hordják a gyerekeket. 

A jó pedagógia olyan környezetet teremt, amelyben a gyerekek saját tevékenységet 

fejthetnek ki.  Ez az őstípus. Tehát, ha olyan körülményeket biztosítunk a 

gyereknek, amelyek közt saját magától lehet tevékeny és nem kell programot 

követnie, az tökéletes. Ha azonban az egyik külön óráról a másikra, vagy az egyik 

fejlesztésről a másikra hordjuk őt, akkor úgy nő fel és azt tanulja meg magáról, 

hogy ő egy olyan személy, akinek állandó külső segítségre van szüksége. Azt 

tanulja meg, hogy ő egyáltalán nem a saját maga ura, csak olyasvalaki, akinek azt 

kell felvennie, amit mások meghatároztak neki. Ez helytelen én-élmény. A 

gyereknek idő kell a fantáziára, a beszélgetésekre, az éneklésre. Az igazán jó 

óvodákban van tér minderre és a kreativitásra. Ez olyasmi, amit igazán elő kell 

segítenünk, amit kínálnunk kell. Amit pl. szívesen látnéék itt vagy akár a város 

szívében az egy jó kis hely, ahol olyan óvoda működhetne, ahol meg tudnák 
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mutatni, hogyan kell ezt csinálni, s amit meg lehetne látogatni. Tehát ahová a 

szülők és a felnőttek betérhetnének akár 5-10 percre, hogy lássák, mi a megfelelő 

játék és játékszer a gyermekeiknek, és láthatnák, hogyan néznek ki az egészséges 

gyerekek. Az embereknek látniuk kell manapság, mert nem tudjuk őket meggyőzni 

csupán elmondás alapján. Látniuk kell, milyen módon érzik magukat jobban a 

gyermekeik és milyen módon néznek ki jobban, esznek kevesebbet és lesznek 

jobban tevékenyek. A média és a reklámok által keltett nyomás persze nagyon 

nagy, mert a gyártók kutatásokhoz kötik őket. A kutatás azonban azt hozza ki, ami 

jobban eladható, hiszen a kutatásokat a gyártók pénzelik. Ez nagyon egyszerű. S 

az emberek nem is tudnak róla, de így van. A kutatás nagyon drága, s ki tud fizetni 

érte? A gyógyszergyártók és a gazdasági élet. Ebből fakadóan van itt egy negatív 

spirál. Annak ellenére, hogy tudvalévő, hogy megváltoztatták a lázprotokollt, egy 

gyógyszergyártónak lesznek olyan kutatásai, ami továbbra is ajánlja a tablettákat, 

hiszen óriási bevétele származik belőle. Azért van ez így, mert a betegséggel lehet 

pénzt keresni és nem az egészséggel. Amíg az a paradigma, hogy nagy pénzt kell 

keresni, addig a problémák és betegségek csak növekedni fognak. A civil 

társadalom még nem kapta meg azt az üzenetet, hogy olyan orvoslásra és 

gazdasági életre van szükségünk, amely az egészségből csinál pénzt. Ezért 

dolgozunk ma jónéhányan, persze csak apró lépésekben, mint ahogy egy csíra 

növekszik. Ha majd a szenvedés odáig növekszik, eljön a nap, amikor maga a 

gazdasági élet is összeomlik a betegség miatt. 

Lát-e összefüggést az ember földi moralitása és következő inkarnációja között? 

Azt tanultam és azt tudom egyre inkább, hogy a moralitásnak semmi köze nincs 

az intelligenciához. Ez nagyon-nagyon fontos. Lehetséges, hogy vannak 

szuperintelligens emberek, akiknek ugyanakkor nagyon alacsony szintű a 

moralitása. Ez azt mutatja, mennyire erős az emberi szabadság. A legmagasabb 

itelligenciát is ki lehet használni a legalacsonyabb morális célok érdekében, s pl. 

ki lehet alakítani a bűnözés intelligenciáját és stratégiáit. A szabadság felé történő 

fejlődés kivezet az inkarnációkból. Tehát, ha valaki jó intelligenciával rendelkezik 

az egyik inkarnációban, de ugyanakkor alacsony szintű moralitással, akkor 

legközelebb olyan élete lehet, amelyben sok problémával és akadállyal kell 

találkoznia, és sokat kell szenvednie, mivel ezzel az alacsonyrendű morális 

állapottal sok embernek okozott sérülést, s ez visszaköszön a következő 

inkarnációban. Azonban ez nem feltétlenül jelenti, hogy beteg is lesz. Azt 

tapasztalja meg, amit maga is tett. Az, amivel sorsunkban találkozunk, bennünket 

tükröz vissza. Néha rossz dolgokkal kell szembesülnünk azért, hogy morálisan 

ébredjünk, s s egy morális állapotot készítsünk elő a következő élet számára. De 

azt hiszem, bizonyos morális képességekre gondol, melyek problémákat okoznak a 

következő testet öltéskor. Ez valóban így van. Mert pl. ha valaki kevés érdeklődést 

tanúsít más emberek iránt, akkor ez a személy talán mentális betegséggel születik 
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újra, aki nem képes megfelelően kapcsolódni a valósághoz. S, ha az embereknek 

kevés érdeklődése van az iránt, hogyan folyik a világ élete, hogy min kell a 

világnak keresztül mennie, akkor ez fizikai rendellenességek iránti hajlamot 

idézhet elő. Ha pedig valaki kevéssé érdeklődik a kozmosz iránt, a Nap, a Hol és a 

csillagok iránt, és sosem néz fel csodálattal az égre, akkor ennek eredményeként 

pl. ízületi problémák iránti hajlammal születhet újra. Fizikálisan is a Földhöz 

kötődik. Azért van ez így, mert ha az egyik életben elmulasztottunk valamit 

lelkileg, akkor az a fizikai testünkben mutatkozik meg a következő életben. Így 

tehát az, ami az én-ben van az egyik életben, az megmutatkozik az 

asztráltestünkben a következő életben.  Én-tevékenységünk eredménye egy 

bizonyos felépítést ad az asztráltestünknek. Tehát lelki életünkben, abban, hogy 

mennyire vagyunk szomorúak, mennyire hozhat ki valami a sodrunkból, vagy 

mennyire kevéssé toleráljuk a frusztrációt vagy egyéb más lelki beállítottságról is 

van szó, abban nem csak a körülményeink hatásait találjuk meg, hanem 

elsődlegesen előző életbeli én-tevékenységünk lenyomatát. Amikor aztán 

átmegyünk a halál kapuján, akkor érzelmi világunk és morális állapotunk egész 

tablója ott hagyja lenyomatát az étertestünkben. Ezért van minden életünkben egy 

bizonyos lénytag-konfigurációnk. Én-ünk mindig teljesen friss és független a 

sorsunkkal szemben, teljesen friss arra, hogy találkozzon egy sorssal és kézbe 

vegye azt, de nem a sors része az, hogy én-ünkben szabadok vagyunk, mert sorsunk 

szükségszerűsége alá asztráltestünkben, étertestünkben és fizikai testünkben 

kerülünk. Minden szinten jobb vagy rosszabb morális állapotba kerülhetünk, s 

ettől függ az, hogy milyen egészségi állapotunk van. 

Egyre több gyerek érkezik az iskolába hiperaktivitás vagy ADHD jeleivel. Mi lehet 

ennek oka? Illetve: milyen gyógyírt nyújthat az óvónő, a tanár vagy a szülő? 

A szakértők egyetértenek abban, hogy az ADHD-nak nincs kifejezett oka. Sok 

tényező vág egybe ilyenkor: öröklődés (ami inkább ritka), környezeti tényezők, 

mint pl. túl sok érzékszervi inger, mesterséges ízesítők a táplálékban, foszfátokban 

gazdag táplálék, az emberi környezet figyelmének hiánya: a szülők állandóan 

sietnek vagy el vannak foglalva a mobiljukkal, esetleg olvasnak, pihennek. 

Ilyenkor nincs bennük figyelem vagy érdeklődés a gyermek iránt. A figyelem 

gyakorlata általában az első életévben alakul ki, amikor a gyerekek megélik 

szüleik gondoskodó érdeklődését és békés figyelmét. Természetesen utánzás által 

is tanulnak. Erre azonban egyre kevesebb lehetőséget adunk. Végül pedig: több 

figyelmet is fordítunk erre, ezért növekszik a gyakorisága. Minden korban voltak 

ADHD-s gyerekek. 

S, hogy mit tehetünk? 

Megérthetjük. Együttérzést alakíthatunk ki irányában. Lehetünk belsőleg 

nyugodtak és koncentráltak, amikor találkozunk a gyerekekkel. Kisebb 

lépésekben tanulunk. Ismételhetünk humorral és érdekessé téve a tanulnivalót, 
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segíthetjük őket úgy, hogy magunk is koncentráltak és nyugodtak vagyunk, s 

ezáltal a gyerek képet kaphat arra, hogyan csinálhatja ezt ő maga is. 

 

Van-e kapcsolat a gyermekkor pedagógiai praxisa és a későbbi életkorok betegségei 

között? 

Igen, sok. Írtam erről egy cikket nemrégiben. (Megjelenése magyarul a 

Nevelésművészetben a következő, 2016. karácsonyi számban várható. – a szerk.) 

Általában véve mit ajánlana a pedagógusoknak és szülőknek, mire figyeljenek oda, 

ha azt akarják, hogy a gyerekek olyan egészségesek legyenek az életükben, 

amennyire csak lehet? Mit ajánl az orvos ebből a szempontból? 

Nagyon sokat írtunk erről a Nagy gyermekkalauzban, ill. egy olyan könyvben, ami 

az idén jelent meg: Education – Health for Life. 

Röviden 5 pontba tudnám szedni a választ: 

1. Gondozzuk a gyermeket környezetét úgy, hogy az utánzásra méltó legyen. Ha a 

világ „jó” egy gyerek körül, akkor a gyerek képes bizalmat kiépíteni az élet és az 

emberek felé. 

2. Vegyük komolyan az életkornak megfelelő oktatást. A gyerekek nem kicsi 

felnőttek – időt kell adnunk számukra, hogy játszhassanak és, hogy magukra 

találhassanak. Az elektronikus médiát olyan mértékben kell elkerülnünk, 

amennyire csak lehetséges, amíg a gyermek agya ki nem fejlődik egy valódi 

világban végzett saját tevékenység által. Az agyi fejlődés a pubertás után fejeződik 

be, kb. 15-16 évesen. A Waldorf-pedagógia a legjobb álltalam ismert példa az 

egészséges nevelésre. Bizonyos mértékig még arra is képes, hogy kompenzálja a 

múltbéli káros hatásokat. 

3. A jó kapcsolatokban az emberek őszinték, érdeklődnek a másik iránt és 

tiszteletet tanúsítanak. Ha a felnőttek ezeken az erényeken dolgoznak, akkor ez 

egészséges a szociális képességek fejlődésére nézve. 

4. A felnőtt számára szükséges, hogy kialakítsa saját, világos identitását, mint 

emberi lény. E nélkül a gyermek sem fog egészséges identitást kialakítani, ami a 

mentális egészség alapja. 

5. Az a mód, ahogyan elfogadjuk azt a világot, amelyben élünk, igen fontos a 

gyermek egészséges fejlődésének a szempontjából. Ha azt élik meg, hogy a 

felnőttek nem szeretik és nem értik meg a körülöttük lévő világot és a kort, 

amelyben élnek, akkor a gyerekek hogyan tanulhatnák ezt meg? Szükségünk van 

a szalutogenezis elemeire, ahhoz, hogy meg tudjunk birkózni az életben a 

negatívval és a rombolóval, csakúgy, mint a túl jóval. 

 

Köszönöm szépen a beszélgetést! 
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Dr. Michaela Glöckler: Gyerekek a jelenben 
 

A testi, lelki és szellemi egészség fejlődése 

 

 

A gyerekek a jelenben élnek. Örülnek, ha velük vagyunk, ha részt veszünk az 

életükben: ha nézzük őket, ha érdekel, mi történik velük vagy ha kíváncsiak 

vagyunk rá, mit mondanak. Hasonlóan van ez az egészséggel is. Az egészség is 

csupa jelen: minden pillanatban újra képződik. Ha ma egészséges vagyok, az nem 

jelenti feltétlenül azt, hogy holnap is az leszek. Ezért is fontos tudni, hogyan lehet 

az egészséget támogatni és mi az, ami károsan hat rá. Mai ismereteink szerint 

(beleértve Rudolf Steiner antropozófiáját is) három tényező határozza meg a testi, 

lelki és szellemi egészség fejlődését: 

 

 genetikai, természetadta adottságok, melyek rögzítik, meghatározzák az 

alkalmazkodási képességet. Így például az első életévben a gyermek minden 

figyelme arra irányul, hogy megtanuljon felegyenesedni, míg a második életévben 

a beszéd áll a középpontban. Mindezek azonban nem öröklöttek – mint ahogyan a 

további kulturális teljesítmények sem -, csupán a lehetőséget kapja meg a gyerek 

arra, hogy az adott készséget elsajátíthassa. Ezért van szükség az életkori 

sajátosságoknak megfelelő tanulási kínálatra, ahogyan az a Waldorf-iskolák 

tantervében szerepel is. 

 

 környezeti hatások és minták, melyek az érzéki benyomások sokfélesége, 

valamint azok átélése révén közvetlen hatást gyakorolnak a gyermek testi 

fejlődésére. A gyerek csak azt tudja utánozni, amit látott; ha hiányoznak a 

megfelelő benyomások és tapasztalatok, bizonyos képességeket nem fog tudni 

kibontakoztatni. Rudolf Steiner gyakran idézi a példát: aki gyerekként megtanult 

tisztelni azáltal, hogy valami tiszteletreméltót látott és átélt, abban nem csak a 

tisztelet képessége fejlődik ki: idővel az áldásra is képessé válik. 

 

 a gyerek egyedi személyisége, amit testi adottságai, valamint az életében 

tevékenyen résztvevő környezete is meghatároznak. A pszichikai 

ellenállóképességet vizsgáló kutatások1 nyomán régóta tudjuk, milyen mértékben 

igaza volt Steinernek, amikor azt hangsúlyozta, mennyire döntő, hogy a gyereket, 

az emberré fejlődő lényt szeretettel szólítsuk meg, érdeklődéssel és részvéttel 

„magunkba” és ezáltal a környezetbe fogadjuk. Minél többször átéli a gyerek, hogy 

„akarva van”, hogy elfogadják és törődnek vele, annál erősebb lesz benne az 

igyekezet, hogy kövesse a hívásunkat, hogy maga és a környezete számára „ott 

legyen”. Így tudtak egyes családi terhekkel küzdő vagy problémás közegből 

származó gyerekek egészséges, életigenlő felnőttekké válni, míg mások kudarcot 

vallottak, és erőszakos, bűnözésre hajlamos alkoholistákká és/vagy drogosokká 

                                                           
1 Opp G, Fingerle M (szerk.): Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz. Reinhardt 

Verlag, München 32008 
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lettek. Kiderült, hogy azoknak a gyerekeknek, akik hátrányos helyzetükből 

megerősödve és nem meggyengülve tudtak kilépni, az volt a szerencséjük, hogy 

volt legalább egy olyan ember, aki számára fontosak voltak, akitől érdeklődést és 

figyelmet kaptak. 

 

Ez a három tényező: az öröklött adottság, a környezeti hatások és az 

inkarnálódó egyedi személyiség azok, amelyek a fejlődés során meghatározzák a 

testi, lelki és szellemi egészség mértékét. Időnként érdemes alkati terápiát is 

alkalmazni a testi adottság szabályozására/rendezésére, hogy a gyerek 

könnyebben boldoguljon a saját testében és a környezetében. Erre a homeopátiás 

és az antropozófus gyógyszerek a legmegfelelőbbek.2,3 

Minden gyereknek egyedi a kapcsolódása a genetikai adottságához és a 

környezetéhez. A szülők és a nevelők feladata azt észrevenni, hogy a gyereknek az 

adott fejlődési szakaszában éppen mire van szüksége, mit tud és mit akar 

megtanulni. Ennek során a Rudolf Steinerre jellemző szemléletmód érvényes: a 

nevelést olyan tanulási folyamatnak kell tekinteni, melyet a gyerek provokál ki és 

ő is irányít, és amelyet a felnőtt ugyan támogathat, segíthet és nyomon követhet, 

erőszakosan befolyásolnia azonban nem szabad. Minél jobban sikerül ezt 

megérteni és megvalósítani, annál önazonosabban és „autentikusabban” tud a 

gyerek fejlődni, testi, lelki és szellemi érésének mérföldköveit elérni.4 

 

A fejlődés mátrixa 

 

Érdekes, hogy a három funkcionális főrendszer – az ideg-érzékszervi rendszer, a 

ritmikus szállító- és elosztó rendszer, valamint az anyagcsere és végtagrendszer - 

nem egyidejűleg, hanem világosan elkülönülve, egymást követve érnek meg: 

- Az érzékelési képességek, a központi idegrendszernek pedig nagyjából 90%-a 

már az első 8-9 évben eléri teljes funkcionális érettségét. 

- A biológiai ritmusok fejlődése és stabilizálódása, beleértve a légzés- és a 

szívritmus frekvenciaösszhangjának érését, 15-16 éves korban lezárul. 

- A felnőttkori vázrendszer érése, valamint az anyagcsere-folyamatok és a 

hormonháztartás stabilizálódása bőrszín és genetikai adottságok függvényében a 

23./28. életévig tart.5 

 

Fejlődés az első hét évben – előtérben a testi fejlődés 

 

Az idegrendszer és a szenzomotoros koordináció (vagyis az érzékelési funkciók 

izomtevékenységgel való összekapcsolása), minél sokoldalúbban használják, 

gyakoroltatják és dolgoztatják, annál egészségesebbé fejlődik és annál nagyobb 

                                                           
2 Soldner G, Stellmann HM: Individuelle Pädiatrie. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Stuttgart 
42011, 585.o. 
3 Goebel W, Glöckler M: Kindersprechstunde. Ein medizinisch-pädagogischer Ratgeber. Verlag 

Urachhaus, Stuttgart 192013, 560.o. ff 
4 Selg P: Ich bin anders als Du. Vom Selbst- und Welterleben des Kindes in der Mitte der Kindheit. Ita 

Wegman Institut, Arlesheim 2011 
5 Rohen JW, Lütjen-Drecoll E: Funktionelle Anatomie des Menschen. Schattauer Verlag, Stuttgart 
112006 
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teljesítményre lesz képes. A kisgyerek a legkülönbözőbb mozgásokkal kísérletezik, 

megtanítja magát felegyenesedni és az összes érzékét segítségül hívva felfedezi a 

világot. Ennek során a gyermek számára olyan mozgás- és játékteret kell 

kialakítani, ahol saját késztetésére ügyesen és életkorának megfelelően tud 

mozogni és tevékenykedni. Erről a biológus és fejlődéskutató Bernd Rosslenbroich 

írt nemrégiben egy kitűnő cikket és egy, a nemzetközi tudományos világban is 

elismert könyvet.6 Az ebben a korban olyannyira kedvelt zenei-ritmikus 

énekjátékok és tevékenységek előkészítik a szocializációhoz szükséges odafigyelés 

és harmonikus együttjátszás képességét. Agykutatások igazolják, hogy egy 

kisgyerek naponta 20-50-szer éli át a legnagyobb mértékű lelkesedést. Ezáltal 

aktivizálódnak az agyban az érzelmi élményekért felelős központok, ami nyomán 

újra és újra visszacsatolás megy végbe, hogy a lelkesítő cselekvés megismétlődjön, 

sőt egyre jobbá váljon.7 

 

Támogatás, segítés, nyomon követés – hogyan? 

 

 A kezdeményező készség, vállalkozó kedv ösztönzése saját tevékenységen 

keresztül, és példaképül szolgálni ahelyett, hogy a gyerektől bármit is 

megkövetelnénk. 

 Játékok, melyek az önálló tevékenykedést segítik: egyszerű tárgyak és 

anyagok, melyek teret biztosítanak a fantázia szárnyalásának és sokféle alkotási 

lehetőséget rejtenek magukban. 

 Az érzékek aktiválása és rendszeres használata a megfelelően kialakított 

játékterek révén. 

 Jó szokások előkészítése rendszeres tevékenységek, reggelhez, evéshez vagy 

lefekvéshez kötődő kisebb rituálék segítségével. 

 A napok, hetek, hónapok és az év ritmikus rendjének kialakítása. 

 Tartsunk fenn pillanatokat, amikor osztatlan figyelemmel a gyerekéi vagyunk 

– felkelésnél, lefekvésnél és nap közben is. Ha a nap a sok kötelesség miatt feszült 

is, tartsuk a gyereket a tudatunkban, „hordozzuk a gondolatainkban”. Így a 

találkozás pillanatai intenzívek és lényegiek lesznek. 

 „Nonverbális” nevelési stílus: nem a szó, hanem a cselekvés, a példa közvetíti 

a mondanivalót. Csak így éli meg a gyerek a szabadságot, mivel önszántából 

utánoz. 

 Kerüljük el a multimédiát és a technikai játékokat, mert ezek jelentősen 

korlátozzák az érzékelési tevékenységet és a testi aktivitást. 

 Mutassunk életörömöt és hálát. 

 Világos határok lefektetése és betartása: ez nyújt biztonságot és szolgál 

útmutatóul. 

 

 

 

                                                           
6 Rosslenbroich B: On the Origin of Autonomy. A New Look at the Major Transitions in Evolution. 

Springer Verlag, Heidelberg, New York, 2014 
7 http://www.gerald-huether.de/populaer/veroeffentlichungen-von-gerald-huether/texte/begeisterung-

gerald-huether/index.php 

http://www.gerald-huether.de/populaer/veroeffentlichungen-von-gerald-huether/texte/begeisterung-gerald-huether/index.php
http://www.gerald-huether.de/populaer/veroeffentlichungen-von-gerald-huether/texte/begeisterung-gerald-huether/index.php
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Fejlődés a második hét évben – előtérben a lelki fejlődés 

 

Fiziológiai szempontból ekkor elsősorban a ritmikus rendszer szerveinek fejlődése 

zajlik: a tüdőé és a szív és keringési rendszeré. Ez azt jelenti, hogy ez a beszéd- és 

érzelmi kultúra, az emocionális és szociális érési folyamatok időszaka. Ugyanis 

minden érzés, amelyet a környezettel és az emberekkel való kölcsönhatás akár 

otthon, akár az iskolában kelt, közvetlenül hat ezen szervrendszerek érési 

folyamataira. Ezt mindenki megtapasztalhatja akár önmagán is, ha szociális 

interakció vagy valami szörnyűség vagy éppen valami felemelő láttán megfigyeli 

pulzusát és légzését. Nemcsak az elpirulás vagy elsápadás, hanem a kezek és a 

lábak hideggé vagy meleggé válása is jelezheti, milyen a vérkeringés vagy, hogy a 

légzés kimaradt, felületessé vált vagy éppen hogy rendszertelen vagy mély és 

nyugodt. 

 

Támogatás, segítés, nyomon követés – hogyan? 

 

 a Rudolf Steiner által javasolt „művészi” módszertan és didaktika az 

oktatásban 

 beszélgetés-kultúra otthon, az iskolában és általában a társadalomban 

 a belső kérdéseket ténylegesen feltenni: Milyen volt az utolsó beszélgetésünk? 

Mikor értem rá, mikor érdeklődtem? Kifejeztem-e az elismerésemet? Eleget 

dicsértem-e vagy inkább azt fejeztem ki, ami zavar? 

 A modern irányító szervezetek a „hibakultúrát” is magukba foglalják. Aki 

tanul a hibáiból, hosszú távon fejlődik – ugyanez érvényes az együttdolgozó 

emberek csoportjára is. Hogyan kezelem a gyermek és az ifjú hibáit és 

hibamagatartását otthon és az iskolában? Hogyan segítem elő, hogy tanuljon, hogy 

hasznot húzzon belőlük? Amennyiben a hibákhoz a kudarctól való félelem, a 

szégyen érzése társul és szükségtelen megaláztatásokra kerül sor, ez a gyerekben 

a tanulás iránti kedv csökkenését, tanulási blokkot vált ki. Sőt, bűnös energiákat 

is ébreszthet, mely csaláshoz, hamis tények megjátszásához vezet. Mert az ember 

kompetensebbnek akar tűnni, mint amennyire valójában. 

 Világos irányítás a napirend alapkérdéseit illetően, figyelembe véve a 

gyerekek kívánságait is. Megbeszélni és világosan megállapodni abban, hogyan 

zajlik majd az ellenőrzésük. 

 Művészi tevékenység, amely magába foglalja egy hangszeren való játék, az 

éneklés és a közös zenélés elsajátítását is. 

 Ellenőrzött médiahasználat otthon, és amikor csak lehet, a látottak és átéltek 

feldolgozása beszélgetés formájában. Az iskolában az elektronikus médiumok 

alkalmazását még következetesen kerülni kell, helyette a kreatív és az emberi-

interaktív tanulási és fejlesztési folyamatokat kell előnyben részesíteni. 

 

Fejlődés a harmadik hét évben – előtérben a szellemi fejlődés 

 

Ha a váz- és az anyagcsere rendszer felnőtté érett, minden olyannal hatékonyan 

támogathatók, amik fellelkesítenek, erőt adnak. Megtanul saját célokat kitűzni, 

eszményeket, ideálokat követ, képes valamibe helyezni a reményét – mindezek 

olyan dolgok, melyeket ha elsajátított, a fiatalon már messziről látni lehet. Ahogy 
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egy díler is messziről felismeri a drogfüggőket, és csak a legritkább esetben szólít 

meg olyanokat, akiknek nem kell „anyag”. Ezzel szemben a hőszabályozást és az 

emésztés aktivitását az önálló szellemi és lelki feldolgozási folyamatok 

támogatják. 

 

 

 

Támogatás, segítés, nyomon követés – hogyan? 

 

 Időt szánni a beszélgetésre. 

 Ösztönözni az önálló gondolkodást, megfigyelést, kutatást és értékelést. 

 Barátnak és kísérőnek lenni, aki érdeklődik az iránt, ami a fiatalt 

foglalkoztatja. 

 Tiszteletben tartani a növekvő szabadságtudatot és önállóságot, a saját 

elvárásainkat háttérbe szorítani. 

 „Családi tanácsot” tartani. Közösen megállapodni, annak sikerét vagy 

sikertelenségét elemezni és a további eljárást megbeszélni. 

 Tanuljunk meg az „egészen másnak” is örülni, akarjuk megérteni, mi mozgatja 

a fiatalt. 

 Kockáztassuk meg a bizalmat és ezt jelezzük is: Melletted állok – bármi 

történjék is -, és kíváncsi vagyok, milyenné válsz! 

 Fejleszteni a mediakompetenciát az elektronikus médiumok tudatos 

alkalmazása révén ott, ahol ennek valóban értelme van és az oktatást támogatja. 

 

Érdekes, hogy a mozgás és a játék mindenekelőtt az idegrendszer kifejlődését 

támogatja. A szellemi tevékenységhez szükséges szervek egészséges fejlődéséhez 

testi aktivitás szükséges. A lelki tevékenység és az érzelmi érés ezzel szemben a 

ritmikus rendszer kifejlődését stimulálja, ami a maga részéről az érzelmi élet testi 

alapja. A szellemi fejlődés, az önállóan gondolkodás elsajátítása azonban az 

anyagcsere és a végtagok funkcióinak egészséges fejlődésére hat támogatólag, 

vagyis azoknak a szervrendszerekére, melyek leginkább „anyagi-fizikai” 

értelemben tevékenyek. Ily módon a testi, lelki és szellemi fejlődési folyamatok 

kölcsönhatásban állnak egymással, mint ahogyan azok a fejlődési folyamatok is, 

melyek az egészséghez szükségesek. 

 

 

A cikk eredetije megjelent: Erziehungskunst, 2015. július. 

 

Ld. elektronikus formában: http://www.erziehungskunst.de/artikel/staerken-

foerdern-begleiten/kinder-in-der-gegenwart/ 

 

Fordította: Gazdag-Gál Ivetta 

  

http://www.erziehungskunst.de/artikel/staerken-foerdern-begleiten/kinder-in-der-gegenwart/
http://www.erziehungskunst.de/artikel/staerken-foerdern-begleiten/kinder-in-der-gegenwart/
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Sósné Pintye Mária: Euritmia 
 

részlet a szerző „Testből font jelbeszéd…” c. írásából 

 

Eddigi tapasztalataim azt mutatják, hogy igen nagy szükség van arra, hogy az 

euritmia mibenlétét és jelentőségét (még jobban) tudatosítsuk magunkban. Nem 

csak Waldorf-tanároknak és –óvodapedagógusoknak lehet erre szüksége, de 

bizonnyal segítségünkre lehet a (kétkedő) szülőkkel való munkában, ill. az új 

osztályok, csoportok szülői körének tájékoztatásánál is. Ki ne találkozott volna 

időnként olyan hangokkal, melyek szerint az euritmia – bocsánat a kifejezésért – 

„időpocsékolás”, miért nem inkább valamely közismereti tárgy kap e helyett több 

órát. Időnként a gyerekek között is – főként a nagyobbaknál – találkozni hasonló 

gondolatokkal. Meggyőződésem, hogy ilyesfajta helyzetekben – de egyébként is – 

mérhetetlen fontossága van annak, hogy tisztában legyünk azzal, miért képezi a 

Waldorf-óvodák és –iskolák tantervének szerves részét az euritmia, mi történik 

(történhet) általa, ill. miért kulcsfontosságú, hogy maguk a pedagógusok, nevelők 

is hiteles módon képviseljék ezeket a tényeket. Ehhez jelenthetnek segítséget az 

itt közölt gondolatok, melyek eredetileg a Magyar Euritmia-Mozgásművészeti 

Társaság körlevelében jelentek meg, 2008 húsvétján, és a szerző szíves 

engedélyével jelennek meg itt, újra. 

          Türkössy Szilárd 

 

Ez a szöveg egy szóban megtartott előadás írásbeli összefoglalása. Több, mint 10 

éve keletkezett, amikor a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola logopédiai 

óvodájában kísérleti jelleggel bevezettük az euritmia foglalkozásokat, és 

tapasztalatainkról egy szakmai konferencián számoltunk be. Az írás inkább 

bemutató, összefoglaló jellegű és olyan emberek számára készült, akik sem 

antropozófiai, sem Waldorf-pedagógiai ismeretekkel nem rendelkeznek, éppen ezért 

nem használtunk antropozófiai szakkifejezéseket. Fő célja az euritmia 

képességfejlesztő hatását bemutatni, ezt is főként a beszédsérült gyerekek 

fejlesztésével összefüggésben. 

Az euritmia mozgásművészet. Maga a szó görög eredetű, jelentése: jó, szép, 

harmonikus ritmus. Rudolf Steiner az 1900-as évek elején indította útjára, s azóta 

művészeti, pedagógiai és gyógyító ága egyaránt termékeny. Európában, de az 

amerikai kontinensen is működek 4 éves művészeti főiskolák, s az itt diplomázott 

euritmisták a művészeti munka mellett Waldorf-iskolákban tanítanak, ahol 

óvodától 12. osztályig szerepel a tantervben euritmia óra. (A korábbi években már 

érettségi vizsgát is tehettek euritmiából a végzős diákok a Waldorf-iskolákban. 

Azonban a választható érettségi tárgyak számának szűkítésével ma már nem 

lehetséges. – a szerk.) Kórházakban, gyógypedagógiai intézetekben, 
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terapeutikumokban gyógyeuritmisták dolgoznak, akik az orvosokkal 

együttműködve számos betegséget képesek hatékonyan kezelni. 

A ritmus szó görög értelmében pólusok közötti áramlást jelent, ami talán a 

mérleg működésével szemléltethető legjobban, mely a pólusok között ide-oda 

lengve az egyensúlyt keresi. Az egyensúly sohasem statikus – és, ahogy a mérleg 

nyelvén is megfigyelhető – igen érzékeny a változásokra, s csak ritmikusan 

tartható fenn. Az életnek ezt a ritmikus egyensúlyát éljük meg egészségként. 

Születésünkkor lényünk örök magja a térbe és időbe kerül. S 

kisgyermekkorunk avval telik, hogy a minket közvetlenül körülvevő teret 

megismerjük, a jelent (később a közelmúltat és a közeljövőt) átlássuk, a teret és 

időt összekapcsoljuk önmagunkban. Téri és idői ritmusok alakulnak bennünk, a 

környezetünkkel való egyensúlyt keresve. Azokban az időpillanatokban, ahol 

térben és időben egyszerre vagyunk jó „helyen”, „jelen vagyunk”. Ebben a szó 

valódi értelmében vett jelenlétben örök lénymagunk, az én-en keresztül átéli a 

földi világ teljességét. Az euritmia a „jelenlét” pillanatait segít megteremteni és 

fenntartani az ember számára. Úgy alkották, hogy csak az idő minőségében élő 

művészeteket (költészet, zene) fejezi ki a test mozgó plasztikája által a térben. 

 

A térben alkotó művészeti ágak 

 

Az időben alkotó művészeti ágak 

építészet 

 

szobrászat 

zene költészet 

 

Az euritmia pedagógiai jelentősége éppen abban áll, hogy a téri és időbeli 

folyamatokat összekapcsolni segíti az emberben, ezért minden olyan esetben jól 

használható terápiás elemként, amikor a téri megjelenítés (pl. mozgásos 

ügyetlenség), amikor az időbeli megjelenítés (pl. dadogás) nehézségei jelentkeznek 

a gyermeki (de általában az emberi) fejlődésben. Valamint, ha a tér-idő 

kapcsolódásának nehézsége mutatkozik egy-egy fejlődési probléma kapcsán, pl. 

diszfázia (súlyos beszédfejlődési zavar), diszlexia (olvasási zavar). 

A térben levés legfontosabb póluspárja: a Föld nehézségi ereje, ahol minden 

anyagivá, súlyossá, mérhetővé válik, a másik oldalon pedig az az erő áll, amely 

felegyenesedésünket lehetővé teszi: a fény, a szellem húzóereje, amely súlytalan 

és láthatatlan. E két látszólag ellentétes erőt nekünk kell magunkban 

kibékítenünk, és egyensúlyba hoznunk. Az euritmia mozgásrendszere erőteljesen 

hat az egyensúlyozásunkra. Egyensúlyérzékünknek kettős feladata van: 

testünkben önmagunkat középpontként megélni (centrum), valamint a teret 

magunk körül átérezni (periféria). Ennek a két tevékenységnek minden 

pillanatban együtt kell működnie ahhoz, hogy egyensúlyunkat képesek legyünk 

megtartani. Ha a teret nem érezzük át, szédülni kezdünk, ez a tériszony jelensége. 

Ha csak a teret éljük át, elveszítjük önmagunk középpontjának megélését, ez 

jelenti a túlmozgásos gyermekek legnagyobb nehézségét. A kiegyenlítésben 

segítségünkre lehet az euritmia. 
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„Mindent mozgat a Nap, a csillag tőle táncol, 

Ha nem mozogsz te is, az egészből hiányzol.” 

 

     Angelus Silesius 

 

Az egész világmindenséget ritmusok járják át. A csillagok, a Nap, a Föld, mind 

meghatározott törvények szerint mozognak a térben, s ez a Földön, mint időbeli 

ritmus jelenik meg. Ilyen pl. a napszakok és az évszakok váltakozása, amely 

meghatározhatóvá teszi számunkra az időt életünk során. A makrokozmikus 

ritmustörvények megmutatkoznak belső szerveink egészséges működésének 

ritmusában. „Ha nem mozdulsz, nem tartozol a világmindenséghez.” – mondja 

Angelus Silesius. Ha valamely két pólus között nem tudjuk fenntartani ezt a mozgó 

egyensúlyt, megbetegszünk. Ezek lehetnek testi, lelki vagy akár szellemi 

betegségek is. Ezt a dinamikus egyensúlyt, vagyis a ritmust gondoznunk, 

segítenünk kell, főképpen kialakulását a kisgyerekeknél. Ez az egyik legfontosabb 

feladata az euritmiának, mely nem megszerkesztett, kigondolt mozdulatokkal 

dolgozik, hanem olyan fölénk rendelt mozgástörványeket igyekszik megjeleníteni, 

amelyek az egész teremtett világot áthatják, s az emberi organizmusban 

sűrűsödnek össze. Így kapcsolja össze a mikor- és makrokozmoszt és teremt 

bennünk belső nyugalmat, ébresztő harmóniát. 

Az euritmia nem pusztán testgyakorlat, mint a torna, de nem is tánc. Persze 

mondhatná bárki, ez olyan, mint egy tornagyakorlat, mozdulatok egymásutánját 

végezzük, mi a különbség? Ha megfigyeljük a kétféle mozzanatot, a következőt 

látjuk: a torna a külső forma felől az én felé törekvő mozdulat. Az euritmia pedig 

éppen fordítva: én-nel, lélekkel teli testi kifejezésformát kereső belső mozdulat. Ha 

kisgyermekeket látunk euritmiázni, rögtön nyilvánvaló lesz, mennyire a belső 

tartalom igyekszik a test segítségével utat törni magának, mert a formailag 

tökéletlen mozdulatot is olyan erővel élik át, hogy kifejezővé válik. Az euritmia 

tehát arra törekszik, hogy egy-egy mozdulatban test, lélek, szellem egyaránt részt 

vegyen, s átélje az individuumot – mely eredeti értelmében oszthatatlant jelent – 

a világmindenség és az ember egységét, hogy az akarat, érzés, gondolat egymást 

átjárva harmonikus egyensúlyt alakíthasson ki bennünk. Ezért képes az euritmia 

túlintellektualizált, indulati kitörésektől terhes, olykor ritmustalan, az 

életerőnket romboló világban – ahol a test, léelek, szellem egyensúlyát könnyen 

elveszítjük – eredményesen gyógyítani. 

A Teremtésben egyedül az ember kapta ajándékba azt a képességet, hogy ki 

tud fejezni minden, benne tükröződő makrokozmikus ritmust, valamint meg tudja 

nevezni a világban általa észlelt jelenségeket. Ez a beszéd képessége. A 

körülöttünk és bennünk lévő  világot nem csak a beszéd gondolati tartalma képes 

feltárni, maga a beszédképzés is egy csoda. A gégefőben és a toldalékcsőben számos 

parányi izmocska térben és időben összesűrítve hozza létre, teremti újra ezeket az 

örök érvényű ritmusokat. Így az ember nem csak része ennek a kozmikus 

együtthangzásnak, hanem önálló, teremtő lényként is megnyilatkozik benne: 

personare annyit jelent: keresztül hangzani. 

Minden mozgásforma, ritmus, melyet testünk létre tud hozni a 

beszédszervekben is létrehozható, újrateremthető. A korai görög kultúrákban a 

beszédhangoknak külön neve és jelentése volt. Az ábécé minden hangja egy-egy 
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fogalmat fejezett ki az emberről: Alpha annyit jelentett, „a saját lélegzését érző”, 

Béta olyasmit, mint, „az ember a saját házában” (burkában, bőrében). Ezt tudva 

jobban megérthetjük, hogy ebben az időben egyes gyógyító helyeken kiegészítő 

terápiaként különböző hangzókat mondattak a pácienssel, vagy a páciensnek. A 

görög-latin kor fordullóján ez a tudás feledésbe merült. A nyelv elszakadt 

gyökereitől, egyre elvontabbá vált. Ma már jobbára csak a népmesékben és a 

kötészetben használunk képeket, a mindennapi beszédben nem. Az euritmia 

feladata, hogy gondozza a nyelv képekben való látásának képességét, s így 

könnyebben vezesse át a gyermeket egy-egy tárgyról alkotott képek sorozatán át 

az élő fogalmak kialakulásáig, megértéséig, kiszabadítva a gyermek testéből a 

hangzók ősképeit, s ezáltal megadva neki a kifejezés örömét. A felnőtteknek pedig 

segítséget nyújt az euritmia ahhoz, hogy hogyan érti meg a nyelvet a gyermek. 

Az euritmia láthatóvá teszi a beszédet úgy, hogy a beszédképzés parányi, de 

összetett mozgásait kibontja, s az egész test mozgásává nagyítja. Főleg a karok és 

a felsőtest képesek ezek kifejezésére. Így minden hangzónak van egy testtel 

kifejezhető alapmozdulata, amely nem önkényesen jött létre, hanem attól függően, 

hogy abban a hangzóban milyen képi tartalom sűrűsödött össze korábban, 

valamint milyenek a hang képzésének karakterjegyei. 

Így például a magánhangzókat akadálytalanul árasztják ki a karok, ezek a 

tiszta, belső lelki tartalmakat közvetítik, mint ahogy az egy hangból álló 

indulatszavak is magánhangzók: O, Á, Ú, stb. 

A mássalhangzók inkább a lélek külvilágra való reagálását tükrözik. A lélek 

külvilággal történő találkozását mutatják meg, ezért a szánkban is akadályokon 

kell áthatolnia a levegőnek, mikor kiejtjük ezeket. Egy réshang folyamatos 

mozgású, pl.: „FFFFFF…”, míg egy zárhang egy erőteljesebb, indító mozdulat után 

egy pillanatra megmerevedő formát mutat, pl.: „B”. A zár-rés hangok e kettő 

ötvözetét adják, inkább szakaszosan ismétlődő mozdulatokból állnak. Sokszor 

találunk euritmikushoz hasonló mozdulatokat akaratlan taglejtéseink között is. A 

legtöbbet használt talán a védekezés mozdulata, amely az „É”-hangzó 

mozdulatképére hasonlít. Például, ha leülünk általában keresztbe rakjuk a 

lábainkat egymáson. Jelentése így foglalható össze: „Védekezem a külvillág 

behatolása ellen.” 

Mozgás közben a karok ugyanúgy a levegőt mozdítják, formálják, mint 

ahogyan a toldalékcsőből kiáramló levegőt formálja a gégefő, akadályokat gördítve 

elébe. Az ember nem is gondolná, hogy milyen pregnánsak ezek a levegőformák, 

amelyek a hang kiejtésekor megjelennek. Jól látható, hogy a magánhangzókat egy 

erősen körülhatárolt forma hordozza, a zárhangzóknál pedig a forma épp csak 

akkor jelenik meg, ha a képzés utolsó mozzanatát is befejeztük. Ezeknek a 

hangzóknak az euritmikus mozdulatai is hasonló érzetet keltenek. Mondhatni, 

áthatóan megjelenítik egy beszédhangzó levegőnyomatát. 

Így az euritmia segítségével megkönnyíthetjük a fonematikus hallás 

kifejlődését is, az egyes hangook karakterjegyeinke jobb megkülönböztetését. 

Hiszen kiejtésben elenyésző az eltérés a hasonló alakú szavak között, a 

nagymozgások mintegy felnagyítják, s a gyermek számára láthatóvá teszik ezeket 

a különbségeket, egy-egy szó jelentése pedig új ismeretekkel egészülhet ki, ha 

mozgásunkkal eljátszuk sorban hangzóinak tartalmát és karaktereit. 
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Összefoglaló áttekintés arra vonatkozóan, hogy a készségfejlesztés mely területein 

képes hatásosan közreműködni az euritmia, annak ellenére, hogy szinte kizárólag 

indirekt módon fejleszt: 

 

Élettani hatásai 

 

- javítja az izomtónus-szabályozást 

- élénkíti, harmonizálja az anyagcsere folyamatokat (az anyagcsere rendszerben 

van a legnagyobb szerepe a ritmusoknak) 

- fejleszti a mozgásos ügyességet 

- segíti az egyenes tartást és az egyensúlyt. 

 

A beszédhez, olvasás-előkészítéshez kapcsolódó készségek 

 

- kialakítja, fejleszti az utánzókészséget 

- segíti a testtudat kialakulását 

- fejleszti a térbeli tájékozódást 

- javítja a mozgáskoordinációt 

- segít a harmonikus mozgás- és beszédritmus kialakításában 

- segíti a fonematikus hallás kialakulását 

- kialakítja a beszédfigyelmet 

- elősegíti a mozgás és a beszéd szeriális felépítését (hangok, szava helye, 

egymásutánisága) 

- hozzájárul a beszédértés fejlődéséhez, élő fogalmak kialakulásához 

- segít a szókincs megtartásában, mobilizálásában 

- segít a belső beszéd rendezésében. 

 

Lelki hatások 

 

- a mozgás által oldódnak a gátlások, erősebb mozdulatokba beleoldódik az 

agresszió 

- a test átjárhatóvá válik a lélek számára, megteremtődik a kettő egyensúlya 

- a nem beszélő gyermekek is úgy érzik, ki tudják fejezni magukat 

- az apatikus, általában kevéssé érdeklődő gyermeket felélénkíti az euritmia 

- a hipermotilis gyermek lelki feszültségei a testtel végzett ritmikus mozgásokba 

tevődnek át, megnyugszik 

- a csoportban végzett gyakorlatok fejlesztik a szociabilitást, az egymásra való 

odafigyelést 

- elősegíti az én erősödését, az önkontroll kialakulását. 

 

Hatás a kognitív funkciókra 

 

- fejleszti a figyelem tartósságát 

- fejleszti a vizuális és a verbális emlékezőskészséget 

- serkenti az észlelési folyamatokat, főleg a kinesztéziát, a hallást és a látást 

- elősegíti az összefüggések felismerését 

- szerepet játszik a gondolatritmusok kialakulásában. 
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2. Steiner, Rudolf: Eurythmie, die neue Bewegungskunst der Gegenwart. Rudolf 

Steiner Verlag, Dornach, 1986. 
 

3. Dubach-Donath, Annemarie: Grundelemente der Eurythmie. Rudolf Steiner 

Verlag, Dornach, 1981. 
 

4. Steiner, Rudolf: Általános embertan, mint a pedagógia alapja. Genius-Magyar 

Waldorf Szövetség, Budapest 
 

5. König, Karl: A gyermek első három éve 
 

6. Vekerdy Tamás: A Waldorf-iskola első három évének programjáról. A Török 

Sándor Alapítvány és az OKI kiadás, Budapest, 1990. 
 

7. Carlgren, Frans: Szabadságra nevelés. Török Sándor Alapítvány, Budapest, 

1992. 
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A Mihály-korszak meditációja 
 

Rudolf Steiner 

 

Wir müssen mit der Wurzel aus der Seele 

ausrotten Furcht und Grauen vor dem, was 

aus der Zukunft herandrängt an den 

Menschen. Gelassenheit in Bezug auf alle 

Gefühle und Empfindungen gegenüber der 

Zukunft muß sich der Mensch aneignen. 

Mit absolutem Gleichmut entgegensehen 

allem, was da kommen mag, und nur 

denken, daß, was auch kommen mag, 

durch die weisheitsvolle Weltenführung 

uns zukommt.  

Wir haben jeden Augenblick das Rechte zu 

tun und alles andere der Zukunft zu 

überlassen.  

Es gehört zu dem, was wir in dieser Zeit 

lernen müssen, aus reinem Vertrauen zu 

leben, ohne jede Daseins-Sicherheit, aus 

dem Vertrauen in die immer gegenwärtige 

Hilfe aus der geistigen Welt. Wahrhaftig, 

anders geht es heute nicht, wenn der Mut 

nicht sinken soll. Nehmen wir unseren 

Willen in Zucht und suchen die Erweckung 

von innen, jeden Morgen und jeden Abend. 

 

 

 

Gyökerestül ki kell irtanunk a lelkünkből 

azokat a félelmeket és borzalmakat, 

amelyek a jövőből zúdulnak az emberre. A 

jövő felé fordulva higgadtságot kell 

tanúsítania az embernek minden érzés és 

érzékelés vonatkozásában. Teljes 

higgadtsággal kell szembenéznünk 

mindennel, ami felénk árad, és gondoljunk 

arra, hogy ami még felénk árad, a 

bölcsességteli világvezetés által jön el 

hozzánk.  

Minden pillanatban az igazat kell tennünk, 

és minden mást a jövőre kell bíznunk. 

Ez hozzátartozik ahhoz, amit ebben az 

időszakban meg kell tanulnunk, tiszta 

bizalomból élni, minden létbiztonság 

nélkül, a szellemi világból mindig 

jelenlévő segítségbe vetett bizalomból. 

Valójában ez ma másképp nem működik, 

csak ha a bátorság nem roskad össze. 

Fegyelmezzük az akaratunkat, és a 

felébredést belülről keressük minden 

reggel és minden este. 

Fordította: Tolnai Antal 

 Forrás: http://anthro-antiquariat.blogspot.com/2009/08/starke-worte-von-rudolf-steiner.html 
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