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Édesapám, Andrzej Olson (1930–2018) emlékének ajánlom ezt a könyvet, 
aki megmutatta nekünk, hogy a legrosszabb és legnehezebb időket is át lehet 
élni és a legjobbakká varázsolni.
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Előszó a magyar kiadáshoz

HOGYAN ALKALMAZZUK HELYESEN  
A KÖNYVBEN LEÍRTAKAT

A pszichológusok terápiás praxisa során legtöbbször elhangzott szülői 
mondatok között biztos, hogy az első háromban kap helyet a következő: 
„Szeretném, ha a gyermekem ezt jobban csinálná, mint én.” Mindenkiben 
él ugyanis a vágy, hogy azokat a hibákat, amelyeket élete során elkövetett, 
azokat a hiányokat, amelyekben neki része volt, azokat a félelmeket, 
amelyek leküzdhetetlennek bizonyultak számára, ne adja át a következő 
generációnak.

Mégis, amikor arra terelődik a szó, hogy miért kulcsfontosságú a minta, 
amelyet a viselkedésünkkel közvetítünk, és hogyan válik ez magától 
értetődően természetessé a gyermekünk számára (nem az, amit mon-
dunk róla, hanem ahogyan cselekszünk azzal kapcsolatban), felmerülnek 
a kétségek, előkerülnek a kifogások és megjelenik a remény. Remény 
abban, hogy szót fogad, és nem tölt túl sok időt a kék fényt kibocsátó 
okoseszközök előtt (Mi mennyit töltünk előttük?), hogy ápolni fogja  
a barátaival a kapcsolatait és nem lesz magába zárkózó (Mi mikor moz-
dultunk ki utoljára?), hogy szembenéz az összes félelmével és úrrá lesz 
rajtuk (Nekünk sikerült?).

A gyermekterápiák során éppen ezért elengedhetetlen a munka a szülő-
vel vagy szülőpárossal. Ez legalább olyan fontos – ám kihívásokkal teli –, 
mint meggyógyítani a tünetként felmerülő kényszercselekvést, fóbiát, 
éjszakai bevizelést. Ezek mögött egyébként is a személyiségszerkezet  
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10 LELK I  ELSŐSEGÉLY GYERMEKÜNKNEK

a lényeg, nem pedig a manifeszt tartalom: ezért történhet az, hogy egy 
kutyaharapás nyomát valaki egész életében lelkileg is magán viselni, 
nem csak testi karcolatként. Szerencsére manapság sok szülő gondolja 
úgy, hogy aktívan szeretne részt venni gyermeke gyógyulásában, és ez-
által hatékonyan segíteni a szakembereknek abban, hogy a folyamat 
eredményes legyen. Ezért merem leírni: akármennyire zseniális is ez  
a könyv – mert az! –, akármennyire vélekedünk is úgy, hogy a 14-15 
éves kamasz gyermekünk gondolkodása már független a miénktől, a leg-
több, amit a célért tehetünk, mindig az, hogy példát mutatunk, és elő-
ször magunknál kezdjük a változást.

A mintákra visszatérve: roppant érdekes látni, hogyan áll egymás 
mellett anya és lánya, apa és fia, de anya és fia is a pszichológus váróter-
mében. Ha etikailag lehetséges lenne, igen hasznosnak bizonyulna le-
fényképezni azokat a viselkedésmintázatokat, amelyeket ilyenkor meg-
figyelhetünk – még akkor is, ha ez a külső szemlélő számára nem nyil-
vánvaló; például a szorongó szülő gyermeke rombol a kitett játékok 
között, vagy az apuka éppen harsány(nak látszik) és felszabadultan 
cseveg, miközben a kislánya a körmét rágja félelmében. Ezek miatt a tudat-
talanul belsővé tett (internalizált), felnőttektől származó megküzdési 
stratégiák miatt hiába tölt a gyermek heti egy órát szakembernél, a ma-
radék 167-et otthon fogja. (Természetesen nem a szakemberek szerepét 
akarjuk kisebbíteni; de a szülőkét se tegyük!) Ezért kiemelten fontosak 
az Alicia Eaton könyvéhez hasonló kötetek. Nemcsak elméleti-szakmai 
szinten képviselnek magas színvonalat, hanem olyan, otthon elvégez-
hető, gyakorlati tanácsokkal látják el az olvasót, amelyek mentén ő 
maga is szembe kell nézzen élete eddig fel nem vállalt konfliktusaival. 
Ámítás ugyanis azt hinni, hogy a Lelki elsősegély gyermekünknek című 
kötet olvasása közben egyfelől van a felnőtt, aki nyújt, másfelől pedig 
van a gyermek, aki kap: kölcsönösség és interakció vonul végig  
a kiadványon, már csak annak fényében is, hogy ha derekasan gyako-
rolja szülő és gyermeke a felsorolt módszereket, egészen biztosan fel fog 
merülni a kérdés: „Apa (Anya), te mersz emberek előtt beszélni?” vagy: 
„Félsz a nyilvános szerepléstől?”
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Előszó a magyar k iadáshoz 11

Végezetül pedig hadd álljon itt még egy gondolat azzal kapcsolatban, 
hogyan érdemes ezt a könyvet használni. Igen kis százalékban szokott 
működni az, hogy egy félős, szorongó szülő gyermekéből nagyhangú, 
bátor és rettenthetetlen csemete váljon a terápia során – sajnos gyakori 
kérés. Természetesen vannak olyan helyzetek, amikor „valakivel valami 
megtörténik”, de ugyanúgy lehetséges, hogy mi magunk vagyunk a prob-
léma részesei, ezért a legjobb tanács, amellyel a könyv készítésében köz-
reműködő minden munkatársunk szolgálhat, hogy merjünk segítséget 
kérni, merjük a saját életünkben is leküzdeni a félelmeinket, így amikor 
a gyermekünk ránk néz, azt fogja gondolni, hogy van egy olyan erős és 
hiteles felnőtt, aki nem csupán a partról dirigálja, hogy: „Ússz csak 
bátran a mély vízben!”

  Józsa Tamás
  klinikai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus,
  család- és párterapeuta
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Bevezetés

Gyakorta halljuk, hogy a mai gyermekek stresszesebbek, mint a korábbi 
nemzedékek. A megnövekedett iskolai követelmények és az online kö-
zösségi médiákban zajló zaklatások vég nélküli sora, valamint a terro-
rizmusról és a klímaváltozásról szóló nyomasztó hírek szellemében való 
létezés mind hozzájárulnak a gyermekek fokozódó nyugtalanságához. 
Újonnan megtalált „online kapcsolódási lehetőségeink” pedig – a jelek 
szerint – egyszerre váltak áldássá és átokká.

Amikor a gyerekek számítógépes játékokkal játszanak, olyan adrenalin- 
löketet kap a szervezetük, amely a játék befejezése után sem csökken le 
azonnal. Ezek az aggodalmak és – ahogy hivatalosan nevezik – a „gene-
ralizált szorongás” (GAD) gyorsan átterjedhet az élet minden területére. 
A Harley Streeten lévő klinikámon már több mint tizenöt éve foglalko-
zom a fenti problémákkal küzdő gyermekekkel. Abban segítek nekik, 
hogy helyén kezeljék és legyőzzék a szorongásaikat és más nyomasztó 
érzéseiket, úgyhogy pontosan tisztában vagyok azzal, milyen súlyos és 
hosszú távú következményekkel járhat, ha figyelmen kívül hagyjuk ezeket. 
A szorongás visszavetheti egy fiatal gyermek érzelmi fejlődését, és élete 
minden területén akadályozhatja teljesítményét. Meggátolja például ab-
ban, hogy barátságokat kössön, társas tevékenységekben vegyen részt, 
sikeresen végigülje és teljesítse a vizsgáit és kibontakoztathassa a benne 
rejlő potenciált.

Ironikus módon a gyermekek nyugtalansága miatti aggodalom a szülők 
körében is komoly stresszforrássá vált. A nyugtalanság és a szorongás  
– akár egy láthatatlan gáz – elárasztja az otthonokat, amelyet mindenki 
érez, de senki nincs vele tisztában, hogy pontosan mi is az, mindössze 
annyit tudunk, hogy „ragályos”.

gyermekLelkisegesly_beliv224.indd   13gyermekLelkisegesly_beliv224.indd   13 2021. 01. 11.   15:08:532021. 01. 11.   15:08:53



14 LELK I  ELSŐSEGÉLY GYERMEKÜNKNEK

Valahányszor egy újabb nyugtalan, szorongó gyermek jön hozzám, 
egy kicsit magamat is látom benne, mivel pontosan tudom, milyen érzés 
rémült gyermeknek lenni, és azt is, milyen érzés nagyon-nagyon félni. 
Emlékszem, milyen élmény hangokat hallani és sötét árnyakat látni  
a szoba sötét sarkaiban, amikor valójában nincs is ott senki, és arra is, 
milyen érzés, amikor úgy zakatol a szívem, hogy már attól félek, az 
egész mellkasom felrobban. A gyermekkorom jelentős része ugyanis 
szinte állandó félelemben és rettegésben telt. 

Alicja Olszewska néven születtem, egy lengyel menekült lányaként. 
Apám Varsóban élt a második világháború alatt, gyermekkorában sok-
szor kellett kitérnie a géppuskák kereszttüzéből és a nácik elől bujkál-
nia. Amikor véget ért a háború, tizenhat éves sihederként kicsempész-
ték az országból egy teherautó rakterében az édesanyjával és a bátyjával 
együtt. Mikor megérkeztek Angliába, újra találkoztak a nagyapámmal, 
a Királyi Légierő (RAF) lengyel tisztjével, aki a lengyel kormánynak is 
dolgozott, mialatt Londonban bujkált. Apám tisztában volt azzal, hogy 
sosem térhet vissza Lengyelországba, és azzal is, hogy milyen szerencsé-
sek a családunk tagjai, hogy Londonban újra találkozhattak.

Apám gyakran mondogatta, hogy őt már sokszor el kellett volna 
hogy ragadja a halál. Csaknem mindennap életveszélyes helyzetekben 
találta magát, de valahogy mégis sikerült életben maradnia. Sokszor 
töprengett azon, hogy miért ő lett a szerencsés kivételek egyike. Amikor 
arra gondolok, micsoda pusztítást végzett a háború abban a városban, 
magam is csak ámulok. Az egykori otthonunk még ma is megvan, és  
a szomszédos ház falában még most is látszanak a golyók ütötte nyomok.

Ezzel szemben az én gyermekkorom, amelyet az egyik londoni kül-
városban töltöttem, biztonságos létforma volt; és mégis, amit ma az apám 
poszttraumás stressz-zavarának (PTSD) nevezünk, az nemcsak az ő éle-
tét uralta és határozta meg, hanem a miénket is.

Rendszeresen felriadt az éjszaka közepén valami rémálomból, azt 
kiabálva: „Jönnek a katonák!” Konyhaszekrényeink dugig voltak tömve 
rizzsel, tésztával, cukorral és liszttel – háborús élelmiszertartalékokkal, 
biztos, ami biztos alapon, és az apám mindig dühös lett, ha a készle-
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Bevezetés 15

teink kifogyóban voltak. Azt mondogatta, hogy ha megint háború lesz, 
és az emberek éhezni fognak, majd hálásak leszünk neki ezért. Gáz-
maszkokat is tartottunk a padláson, „puszta óvatosságból”.

Emlékszem, amikor elment a bankba, és beváltotta a megtakarított 
pénzét Krugerrand befektetési aranyérmékre. „Ha újra háború lesz, az 
arany lesz az egyetlen fizetőeszköz – magyarázta. – Egy aranypénz meg-
mentheti az életünket, mert vehetünk belőle egy vekni kenyeret, és van úgy, 
hogy ennyin múlik, élünk vagy halunk-e – mondta.” Nagy gödröt ásott  
a kert végében, a tölgyfa alatt, és oda rejtette az összes aranyérmét. 

Annak ellenére, hogy a légierő egyik tisztjének volt a fia, és gyakor-
latilag egy légi támaszponton nőtt fel, rettegett a repüléstől, ezért soha 
életében nem ült repülőre. Egyfolytában aggódott értünk: például  
ha megtudta, hogy külföldre megyek nyaralni, és emiatt repülőre kell 
üljek, dühbe gurult. Paradox módon a légi parádékat szerette nézni,  
és a Spitfire repülőgépmaketteket is gyűjtötte, de reflexszerűen behúzta  
a nyakát és összerezzent, ha hallotta, hogy elrepül egy fölötte.

Édesanyám gyermekkora ugyanilyen traumatikus volt: egyes epi-
zódjai szibériai munkatáborokban teltek, így aztán az „állandó riadó-
készültség” vált a családom normális, megszokott létezési formájává.

Amikor gyerekek voltunk, a szüleink sosem vittek a nővéreimet és 
engem úszómedencének még a közelébe sem, messziről el kellett kerül-
nünk azokat, mert „a víz nagyon-nagyon veszélyes”. Nem lehetett saját 
kerékpárunk, és nem is biciklizhettünk, mivel arról leeshet az ember, és 
„kitörheti a nyakát”! Ha pedig mi magunk nem végzünk magunkkal, 
akkor egy arra járó autó biztosan elüt bennünket!

Ötéves koromban kutyafóbiám lett. Egy tengerparti nyaralásunk 
során ugyanis egy barátságos labrador rám ugrott, és túláradó szertelen-
ségében véletlenül megkarmolta a lábamat. Amikor megláttam a com-
bomon megjelenő vércseppeket, pánikba estem és elfutottam, a kutya 
pedig – annak rendje és módja szerint – kergetni kezdett. Nem számított, 
milyen gyorsan rohanok, ő volt a fürgébb, így nem tudtam elszökni 
előle. Minél jobban sikítoztam, a jószág annál hangosabban ugatott.
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16 LELK I  ELSŐSEGÉLY GYERMEKÜNKNEK

Több mint harminc évembe telt, hogy megtanuljak uralkodni a rám 
törő pánikon, amit újra meg újra megtapasztaltam, valahányszor egy 
kutya került a közelembe. A ’70-es években, amikor felnőttem, teljesen 
szokványos volt, hogy a kutyák szabadon kószálhatnak az utcákon, 
ezért egy rövid, tizenöt perces séta az iskoláig nekem akár egy teljes 
órába is telt, mivel furcsa cikcakkban haladtam, és valahányszor meg-
láttam közeledni egyet, mindig átmentem az utca túloldalára. Szintén  
a ’70-es években történt, hogy a terroristák rendszeresen bombákat  
és pokolgépeket rejtettek el London környékén, úgyhogy édesanyánk 
figyelmeztetett minket, hogy soha ne menjünk postaláda közelébe,  
„nehogy épp akkor robbanjon fel!”. Így persze csak még több időbe telt 
eljutni az iskoláig.

Egy szó, mint száz, ismerem a félelmet. Ismerem a rémálmokat. Isme-
rem a pánik érzését, mert ezekkel nőttem fel. „Gyáva nyúl” volt a bece-
nevem. Tisztában vagyok azzal, hogy a félelem mennyire elgyengíthet 
és hogy meg tudja keseríteni az ember életét.

Egészen felnőttkoromig szorongtam a fentiek miatt, és közben rá-
adásul még sikerült „begyűjtenem” melléjük a liftekben és a londoni 
metróban a klausztrofóbiát is, ami egyébként is kellemetlen, főleg, ami-
kor a munkahelyemre megyek, ahova időben be kell érjek. És ha még 
mindez nem lenne elég, akkor azt is elmesélem, hogy a sötéttől is félni 
kezdtem, meg a repüléstől is – hát persze, hiszen az apám megmondta, 
hogy jobban teszem – meg a pókoktól. Nos, azt hiszem, nem is kell 
tovább ragoznom, így is érthető a lényeg.

A félelem különös és szokatlan érzelem. Annak ellenére, hogy édes-
apám egész életében a PTSD ellen küzdött, valójában mégse volt mi-
móza vagy nebáncsvirág. Éppen ellenkezőleg: különleges jellem volt, 
aki minden pillanatot maradéktalanul meg akart élni, és ezt még a há-
ború alatt tanulta meg. Végtére is akkoriban az ember tényleg nem 
tudhatta, melyik pillanatban ér véget az élete, úgyhogy minden napot 
úgy kellett megélnie, mintha az lenne az utolsó. Ahhoz képest, hogy 
férfi létére milyen könnyen pánikba tudott esni, és hogy kiabált, ha 
csak meglátott egy pókot a szobában, az üzleti vállalkozását – egy nagy 
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és igen sikeres, elektronikai cikkeket forgalmazó céget – mégis félelem 
nélkül vezette. Az emberek azt mondogatták, hogy valószínű, egysze-
rűen csak „szerencsés”. Mi azonban jól tudtuk, hogy sikerének valódi oka, 
hogy készen állt olyan kockázatot is vállalni, amitől a legtöbben vissza-
riadtak. Persze, kétségtelenül szerencsésnek érezte magát – végtére is 
hogy máshogy tudta volna megúszni a háborút –, és furcsamód épp  
a félelme volt az, ami nagyszerű dolgok elérésére buzdította. Egészen  
86 éves koráig vezette a cégét.

Amikor a hipnoterápia klinikai célú alkalmazása és a neuroling-
visztikus programozás területén elkezdtem magam képeztetni, akkor 
kezdtem megérteni, miként alakul ki bennünk a félelem, a fóbia és a szo-
rongás, de ami még fontosabb, hogyan lehet megszabadulni azoktól. 
Lenyűgözött az a felfedezés, hogy valójában teljes mértékben lehetséges 
alig egy nap alatt megszabadulni például a pókokkal vagy kígyókkal 
szemben érzett félelmektől és fóbiáktól. Megtanulni, hogyan uraljuk  
a zsigeri, fizikai reakciókat a testünkben, azt jelenti, hogy még az is, aki 
világéletében sikongatott, amikor meglátott egy ártalmatlan házi pókot 
vagy egy kígyót, ő is elsajátíthatja pár óra alatt, hogyan cirógasson meg egy 
tarantulát vagy öleljen át egy pitont, miközben valóban jól érzi magát.

Három, mostanra felnőtt gyermek anyjaként pontosan tudom, 
mennyire irtóznak a szülők már annak a puszta gondolatától is, hogy 
továbbadják félelmeiket és szorongásaikat az utánuk következő nemze-
déknek. Természetes módon úgy érezzük, nekünk kellene erősnek len-
nünk, azoknak, akik mindentől megvédelmezzük utódainkat, és maga-
biztossá, bátorrá neveljük őket. Azt szeretnénk, ha gyermekeink határo-
zott, boldog és sikeres felnőttekké válnának, és cseppet sem örülnénk, 
ha ők is olyan gyáva nyulak lennének, mint amilyenek mi voltunk. 
Ennél sokkal jobbat és többet akarunk nekik, nem igaz?

A klinikai praxisban szerzett immár sokéves gyakorlattal a tarso-
lyomban tisztában vagyok azzal, mennyire általános, hogy a felnőttek 
magukba fojtják a saját félelmeiket, és megpróbálják eltitkolni azokat  
a gyermekeik elől. Nem ritka, hogy a már meglévő félelmeink és fóbiá-
ink felerősödnek, miután szülővé válunk, mivel ez az a pillanat, amikor 
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18 LELK I  ELSŐSEGÉLY GYERMEKÜNKNEK

kezdünk ráébredni, hogy ideje lenne tenni valamit a saját szorongásaink 
ellen, vagyis „szembe kell néznünk a félelmeinkkel”, különben azt koc-
káztatjuk, hogy továbbadjuk azokat. Ez pedig elég ijesztő gondolat, 
nem igaz?

Amikor a szülők elhozzák hozzám gyermeküket, gyakran így kezdik: 
„Komolyan félek attól, hogy továbbadom neki a szorongásomat” – anélkül, 
hogy a tudatára ébrednének, hogy pusztán azzal, hogy a gyermek füle 
hallatára kijelentették, máris pontosan ezt tették. A gyermekek közelé-
ben, a fülük hallatára használt szavaink és nyelvezetünk beprogramoz-
hatják a tudattalanjukat, épp úgy, ahogy a szüleim tették az enyémmel.

Hálás vagyok a szerencsecsillagomnak, amiért sikerült ráakadnom 
az NLP-re és a hipnoterápiára, amelyek segítettek megszabadulni a szo-
rongásaimtól, és megtanulhattam, hogyan lélegezzek könnyebben.

Mostanra szenvedélyemmé vált, hogy másoknak is segítsek elsajátí-
tani, miként érjék el ugyanezt. Ebben a könyvben részletesen bemuta-
tom, hogyan segíthetünk gyermekünknek túltenni magát a félelmein, 
fóbiáin és szorongásain, és – csendben hozzáteszem – hogyan szabadul-
hatunk meg mi is a sajátjainktól. Meglátjuk majd, mennyivel könnyeb-
bé és nyugodtabbá válik az életünk, ha jobban megértjük, hogyan és 
miért hozza létre elménk a nyugtalanító érzéseket, és ha bepillantást 
nyerünk abba, miként kezelhetjük mindezt a leghatékonyabb módon.

A kötetből megtudhatjuk:

• mi a különbség a félelem, a fóbia és a szorongás között

• hogyan befolyásolják szavaink és nyelvezetünk a gondolkodásunkat, 
érzéseinket és általában a viselkedésünket

• mit mondjunk, és mit ne mondjunk egy nyugtalan, szorongó 
gyermeknek

• miként segíthetnek az idegrendszer vizsgálata terén elért legfrissebb 
tudományos felfedezések abban, hogy visszaszerezzük az önmagunk 
feletti irányítást 
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• illetve melyek azok az élvonalbeli pszichológiai technikák  
és terápiák, amelyek segíthetnek, hogy legyőzzük a szorongást.

Higgyék el, a szorongásos zavarok nagyon is gyógyítható egészségügyi 
állapotok! Mindannyian megtanulhatjuk, hogyan segítsünk a gyerme-
keknek meglátni, hogy a legtöbb félelemmel és szorongással teli érzés 
valójában nem több, mint érzés. Az érzésekben pedig az a jó, hogy 
könnyen megváltoztathatók.
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1.
SZORONGÁS

Mit jelent pontosan?

A brit Országos Gyermekvédelmi Társaság (National Society for the 
Prevention of Cruelty to Children, NSPCC) Gyermekjóléti Szolgálatá-
nak friss adatai szerint az utóbbi években ugrásszerűen megnőtt a szo-
rongással és mentálhigiénés problémákkal küzdő és emiatt segítséget 
kérő gyermekek száma. Állítólag már négyéves korban is felfedezhetők 
a gyermekeknél a pánikroham, a különféle evészavarok, a szorongás és 
a depresszió jelei.

Csak az elmúlt három évben százhúszezer olyan vizsgálatkérő lap ér-
kezett a különféle oktatási intézményekből, amelyekben professzionális 
mentális segítségnyújtást kértek. Ezek 56 százalékát általános iskolák 
küldték, ami azt jelenti, hogy a 2017–2018-as tanévben átlagosan 183 vizs-
gálatkérő lapot írtak minden egyes tanítási napon.* A szakértők minde-
zért az iskolai számonkérések egyre nagyobb számát teszik felelőssé, 
továbbá a közösségi médiát – amely megköveteli, hogy jól nézzünk ki és 
legyünk népszerűek –, valamint a családok széthullását és a pénzügyek 
miatti aggodalmakat. Ehhez hozzájárul még az is, hogy a nap huszon-
négy órájában, vég nélkül ömlenek ránk a (rém)hírek és különféle infor-
mációk, amelyek az interneten keresztül szűretlenül is beszivárognak az 
otthonainkba, mivel sajnos sok szülő nem fordít elegendő gondot arra, 
hogy szűrőprogramot telepítsen a gyermeke által használt számítógépre. 
Így legyen szó terrortámadásról, amelyet egy forgalmas hídon vagy egy 
turistákkal teli tengerparton követtek el, vagy egy fiataloknak rendezett 
popkoncerten feltűnő öngyilkos merénylőről vagy egy fékezhetetlen erdő-

*  További információkért lásd: www.nspcc.org.uk/what-we-do/news-opinion/one-third-increase-
in-school-referrals-for-mental-health-treatment/ 
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Szorongás 23

tűzről, sajnos egyre nehezebb megvédenünk a gyermekeinket attól, hogy 
ők is lássák és hallják a hátborzongató részleteket.

Sokszor éppen a tragikus események bekövetkeztekor érezzük ma-
gunkat a legkevésbé alkalmasnak arra, hogy beszélgessünk velük ezek-
ről. Vajon mi a jobb? Elhallgatni előlük a szörnyűségeket, vagy éppen 
ellenkezőleg: nyíltan beszélni róluk? Igen ám, de miként segíthetnénk 
gyermekünknek megérteni a tragédiákat, amikor mi magunk is alig 
tudjuk felérni őket ép ésszel?

Aligha meglepő hát, hogy egyre több a szorongó gyermek. Ám ironi-
kus módon a szülők álmatlan éjszakáinak a gyermek szorongása miatti 
aggodalom az egyik leggyakoribb oka. Amikor gyermekeink otthon  
a számítógépen játszanak, tehát „szórakoznak”, a szervezetük még ak-
kor is olyan mennyiségű adrenalint termel, amely a játék befejezése 
után sem csökken le azonnal. Ezek az aggodalmak és a generalizálttá, 
vagyis általánossá váló szorongások minden átmenet nélkül túlcsordul-
hatnak, és az élet más területeit is áthatják.

Mi a különbség a szorongás és a félelem között? 

A szorongás olyan érzés, amelyet egy stresszes eseményhez vezető folya-
mat során tapasztalunk, másként fogalmazva, a válaszreakciónk olyas-
valamire, ami még nem történt meg. Az, hogy milyen súlyossá válik  
a szorongásunk, nagymértékben függ a gondolatainktól. Rosszabbá  
tehetjük a helyzetet pusztán azzal is, ha túlgondoljuk, vagy előre rette-
günk a közelgő szituációtól. Ha nincs rá okunk, akkor is kimeríthetjük 
magunkat az állandó aggódással, pedig a valóság többnyire sokkal 
jobbnak bizonyul, mint amit korábban elképzeltünk.

A félelem olyan érzelem, amelyet akkor tapasztalunk, amikor tény-
legesen egy veszélyes helyzetben találjuk magunkat. Bizonyára sokan 
hallottak már az „üss vagy fuss” reakcióról, amely egy automatikus 
idegrendszeri válasz, úgynevezett szimpatikus válaszreakció egy adott 
helyzetre. A folyamat során a mellékvesében stresszhormonok – például 
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adrenalin és noradrenalin – szabadulnak fel, amelyek stimulálják a szív-
verést, a vérnyomást és a légzési rátát, továbbá a fenyegető veszély meg-
felelő kezeléséhez szükséges plusz energialöketet adják. Ez akkor jó, ha 
valóban veszélyben vagyunk, és gyorsan kell cselekednünk. Csakhogy 
a szervezetünk az evolúció során úgy fejlődött, hogy nem képes különb-
séget tenni egy grizzly medve támadása és a szelídebb – például a zsúfolt 
szupermarketben, a forgalmi dugó során tapasztalt vagy akár a tele-
vízióban vagy számítógépes játékokban látott művi és hamis – fenyege-
tések között.

Akár egy órába is beletelhet, mire az automatikus válaszreakció hatása 
elmúlik. Ha pedig ezekre a vegyi anyagokra valójában nincs szüksé-
günk, akkor elkezdenek felhalmozódni a szervezetünkben, és könnyen 
kimeríthetnek bennünket. Ráadásul nem csupán a szervezetünkre ár-
talmasak. Ezzel egyidejűleg ugyanis kezdjük úgy érezni, mintha állan-
dó „riadókészültségben” lennénk, és ezek a fizikai érzetek csak még 
több nyugtalanító gondolatot váltanak ki belőlünk. Elménk – érthető 
módon – azt fogja hinni, nyilván valami jó oka van annak, hogy be-
ütött nálunk a fizikai stresszválasz, ha pedig még sincs, akkor kitalál 
egyet: létrehoz egy jövőbeli eseményekről szőtt nyugtalanító gondolat-
sort. Az ördögi kör pedig bezárul: a nyugtalanító gondolataink újra 
előhívják az automatikus félelmi választ, és a felszabaduló stresszhor-
monok miatt az elménk ismét készenléti állapotba kerül.

A jó hír viszont az, hogy a szorongás és a nyugtalanság kezelhető 
egészségügyi állapot. A haladó gondolkodású pszichológusok manap-
ság inkább egyfajta érzelmi-lelki „sérülésként” hivatkoznak a szoron-
gásra, semmint mentális rendellenességként, mivel utóbbi azt sugallja, 
hogy ez egy hosszú távú probléma része, amelyet „el kell szenvedni”. 
Valójában azonban ma már meg lehet gyógyítani egy érzelmi sérülést, 
nem hagyva, hogy elmérgesedjen és valami sokkal súlyosabbá váljon.

Nem érhet hát túl nagy meglepetésként bennünket, hogy miként  
a gyermekeink különféle sérüléseket és zúzódásokat szereznek, ugyan-
úgy mi is szert tehetünk néhány belső sérülésre.
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Hogy a fizikai egészségünkkel törődnünk kell, az már beépült a köz-
tudatba. Gondoljunk csak például arra, amikor legutóbb ágynak estünk 
gyomorrontás miatt, vagy kificamítottuk a bokánkat. Az első dolog, 
amit a legtöbben teszünk ilyenkor, hogy rákeresünk az interneten a prob-
lémára, ami teljesen jogos és érthető is, hiszen tudjuk, hogy hasznos 
tanácsokat találhatunk ott, olyanokat, amelyek segítenek abban, hogy 
minél gyorsabban felépüljünk.

Ami azonban a mentális egészségünkkel való törődést illeti, nos, 
azzal sajnos egészen más a helyzet. Általában véve kollektív társadalmi 
szinten erősen ódzkodunk attól, hogy „a lélek dolgairól” beszéljünk: 
úgy érezzük, a legjobb, ha összeszorított fogakkal intézzük el, vagy  
a szakértőkre bízzuk az egészet, de még ekkor sem igazán tudjuk eldön-
teni, vajon milyen szakember is lenne a legmegfelelőbb a számunkra.  
A sarlatánoktól való félelmünknek köszönhetően túlságosan sokan csak 
végigsántikálnak az életen, olyan szorongásos rohamokkal vagy fóbiák-
kal küszködve, amelyek több szempontból fájdalmasan korlátozzák őket.

Ha életünk szorongásokkal teli, az súlyos és hosszú távú következ-
ményekkel járhat, és gyermekünk is könnyen „belenőhet” a saját félelmei-
be ahelyett, hogy „kinőne” belőle. A szorongás pedig nemcsak a gyer-
mek érzelmi fejlődését vetheti vissza, hanem az élet minden területén 
korlátozza a teljesítményét. Meggátolja például, hogy barátságokat kössön, 
társas tevékenységekben vegyen részt, sikeresen felkészüljön a vizsgákra 
és letegye azokat, és kibontakoztathassa a benne rejlő lehetőségeket. 
Ráadásul mindennek a tetejébe azok, akik gyermekként szorongástól  
és depressziótól szenvednek, jó eséllyel a felnőttkorukba is magukkal 
cipelik ezeket.

A stressz és a szorongás számos különféle módon nyilvánulhat meg náluk, 
például:

• fokozott sóvárgás az édesség után

• vonakodás a társas eseményeken való részvételektől  
vagy a barátoknál tett látogatásoktól
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• küszködés a házi feladattal és rosszabb osztályzatok szerzése

• koncentrálási és szófogadási nehézség vagy képtelenség

• süketség vagy fülzúgás

• állandó aggódás és vég nélküli kérdések, amelyekre nincs jó válasz

• rémálmok és elalvási nehézségek

• ágybavizelés

• ujjszopás, körömrágás, tikkek és dadogás

• ingerlékenység és forrófejűség

• dühkitörések és testvérviszályok

A szülők többsége elismeri, hogy amikor segítenie kell a gyermekének 
szorongásai és aggodalmai leküzdésében, nincsenek rá felkészülve, és 
„nem találják a megfelelő szavakat”. De ebben nincs is semmi meglepő, 
végtére is:

• Vajon hogyan lehet a legjobban elmagyarázni a terrortámadásokról 
és bombamerényletekről szóló híreket anélkül, hogy megrémíte-
nénk őket?

• Mit kellene akkor mondanunk nekik, amikor a tévében látott erő-
szakos cselekmény miatt rémálmok gyötrik őket?

• Mégis, hogyan kezeljünk egy olyan gyermeket, aki retteg a fogorvostól, 
az injekciótól, a kutyáktól, a pókoktól vagy akár attól, hogy megkós-
toljon bármilyen zöldséget?

• Miképpen segítsünk gyermekünknek, ha az egyetlen, amit „bizto-
san tud”, hogy mindent el fog felejteni abban a pillanatban, ahogy 
belép a vizsgaterembe?

Javaslat: Ne úgy, hogy azt mondjuk neki: „Ne aggódj!”

Az érett felnőtté váláshoz vezető úton a gyermekek átesnek egy „adap-
táció” néven ismert érési folyamaton. Szemben az állatokkal nekünk, 
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embereknek megvan az a képességünk, hogy alkalmazkodjunk a kör-
nyezetünkhöz, méghozzá pontosan azért, mert jó sok időbe telik, míg 
felnövünk. Ha egy újszülött zsiráfot elviszünk az Északi-sarkra, nem 
sokáig marad életben, mivel nem tud magának vastag, meleg kabátot 
venni. Ezzel szemben ha egy kisbabát viszünk el Angliából, mondjuk, 
Japánba, pár év múlva folyékonyan, akcentus nélkül megtanul japánul. 
A kisbaba képes alkalmazkodni a környezetéhez.

Gyermekünk elméje nyitott, és kész befogadni mindent, amivel talál-
kozik. Valójában kijelenthetjük, hogy gyermekünk egyfajta „éber hip-
nózis” állapotában van, mi pedig szülőként mindazzal, amit mondunk 
és teszünk, programozzuk az elméjét.

Ez az „adaptációs”, vagyis alkalmazkodási folyamat rendkívül erő-
teljes. A gyermek arra használja környezetét, hogy fejlődjön és ezáltal 
szerves részévé váljon, s bár teljesen tudattalanul és akaratlanul, de ma-
gába szívja az adott hely és idő kultúráját, valamint az őt körülvevő 
társadalom törekvéseit és attitűdjeit egyszerűen azzal, hogy benne él.

Régebben ez a folyamat sokkalta egyszerűbben zajlott, mivel maga 
az élet is egyszerűbb volt. Napjainkban azonban a gyermekeknek jóval 
nehezebb alkalmazkodniuk a környezetükhöz, hiszen az őket érő hatá-
sok – javarészt az internetnek köszönhetően – nemcsak helyiek, hanem 
egyre inkább globálisak is. Az egyre több választási lehetőség olyan alkal-
makat kínál a mai gyermekeknek, amelyek az egész életüket megváltoz-
tathatják. „Az lehetsz, aki csak lenni akarsz” – hallják tőlünk, de pon-
tosan kiről is van szó? „Célozd meg a csillagokat, és éld az álmodat!”  
Ez nagyszerű motivációs gondolat, azonban az állandó, vég nélküli alkal-
matlanság érzete is kísérheti.

Nemrégiben egy általános iskolai tanár mesélte nekem, hogy az osz-
tályába járó összes diák vagy népszerű, jelentős számú követővel rendel-
kező YouTube-sztár akar lenni, vagy focista. Mivel ezek a gyerekek 
rendszeresen olvastak olyan tinédzserekről, akik egyik napról a másikra 
milliárdosok lettek, ez aligha meglepő. „Azért legyen B tervetek is, 
biztos, ami biztos” – javasolta nekik tanár ismerősöm.
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Oka van annak, hogy miért olyan kevesen lesznek olimpiai bajno-
kok vagy kapnak Oscar-díjat, ezekre ugyanis nem olyan könnyű szert 
tenni. Úgyhogy bár nagyban támogatom, hogy arra ösztönözzük gyer-
mekeinket, higgyenek magukban, és hozzák ki magukból a legtöbbet, 
ugyanakkor egy olyan társadalomban felnőni, amely állandóan ezen 
kevés valóban kimagasló teljesítményű ember sikereihez méri a miénket 
– vagy azokéhoz, akik modellalkatúak és -szépségűek –, csak a szoron-
gást táplálhatja, és csalódáshoz, kiábrándultsághoz vezethet. A barátok-
kal, családdal, rendszeres munkával és néhány érdekes hobbival töltött, 
„jó” élet kissé talán unalmasnak és egyhangúnak tűnhet, ám a többség 
számára mégis ez a legmegfelelőbb, és többnyire a boldogság kulcsa.

A mai gyermekeknek sokkal több választási lehetőségük van, mint 
az előző generációknak bármikor is, ez azonban akaratlanul is visszaüt-
het, ugyanis a versengés egyre intenzívebbé és őrültebbé válik, ahogyan 
az a közösség, amelyben felnőnek, folyamatosan a világhálóra csatla-
kozva létezik.

Néhány nemzedékkel korábban a családok nem csupán a hagyomá-
nyaikat és vallásos hitüket adták tovább az utódaiknak, hanem azon 
készségeiket is, amelyek felkészítették őket a munkára, amely minden 
bizonnyal ugyanazt a mesterséget jelentette, melyből a szüleik és a nagy-
szüleik is éltek. A társadalmi mobilitásról nem sűrűn esett szó, hiszen az 
életük várható alakulását gyakorlatilag a születésük pillanatától meg 
lehetett tervezni. Biztosra veszem, hogy egyikünk sem sírja vissza azo-
kat az időket, de ha összevetjük a bizonyosságnak ezt a letűnt világát 
azzal a folyton változó környezettel, amelyben a mai gyermekek küsz-
ködve próbálnak elevickélni, akkor rájövünk, egyáltalán nem meglepő, 
hogy ennyire gyakori és általános tünetté vált a szorongás.

Hogyan is lehetnénk biztosak abban, hogy kik és mik vagyunk, ha 
a lehetőségek és a morális kérdések ilyen hatalmas tárházát kínálják 
nekünk? Száműzzük-e például az étrendünkből a húst, hogy ezentúl 
vegetáriánusok vagy, ami még jobb, vegánok legyünk? Megállítaná-e ez 
a tettünk a globális felmelegedést? Vagy ahhoz már túl késő? Sokszor 
hallom, hogy a mai gyermekeknek azt mondogatják: az ő nemzedékük-
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nek kell majd megtalálni a megoldást a klímaváltozás problémájára, 
különben vége a világnak. Hát, ebben aztán „nincs semmi presszió”, 
ugyebár! 

A mai gyerekek gyakorlatilag tanúi annak, amint a barátaik meg-
kérdőjelezik a szexualitásukat, sőt akár még a nemüket is, és azon kez-
denek tűnődni, vajon nem kéne-e nekik is ugyanazt tenniük. A folyton 
változó állapotok mellett nem csoda, ha oly sok gyermek küzd azzal, 
hogy „jól érezze magát a bőrében”.

A ’70-es években csak három csatorna közül lehetett választani  
a tévében. 1976-ban harmincmillióan ültünk a képernyők előtt, hogy 
megnézzük a The Morecambe and Wise Show* karácsonyi epizódját.  
Az ünnepek alatt a boltok zárva voltak, a templomok viszont nyitva, 
mindenki a királynő beszédét nézte, és sült pulykát evett ebédre. Ezt  
a fajta összetartozás-érzést manapság szinte lehetetlen lenne létrehozni, 
mert még ha a családtagok mind ugyanabban a házban tartózkodnak 
is, akkor is külön életet élnének a saját, külön szobájukban.

Sokan egyetértünk abban, hogy a bőség zavara szó szerint zavar, 
hiszen inkább akadályoz, mint segít. A minap a helyi szupermarketben 
gyors piackutatást végeztem, és megdöbbenve fedeztem fel, hogy kétszáz-
ötvenöt különböző fajta teát árulnak – és ez csak a tearészleg volt,  
a kávékat már meg sem számoltam. Hol vannak már azok az idők, ami-
kor csak azt kérdezték tőlünk, teát vagy kávét kérünk-e, és tejjel vagy 
anélkül? Ahogy továbbsétáltam a tisztítószerektől és vécépapírtól roskado-
zó polcsorokhoz, a különleges ajánlatok és azok többféle kombinációitól 
valósággal elszédültem. Vajon három csomagot vegyek kettő áráért, egy 
XXL csomagot 25 százalékos kedvezménnyel, vagy válasszam inkább  
a 2 fonttal olcsóbb, speciális akciós terméket? Ez önmagában elég, hogy 
felborzolja az idegeinket, és magyarázattal szolgál a pénztár előtt, a sor-
ban rendszeresen megfigyelhető jelenetekre.

*  The Morecambe & Wise Show egy vígjátéksorozat, amely eredetileg a BBC2 csatornán volt 
látható. 
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A túl sok információ és választási lehetőség tétovázáshoz, sőt döntés-
képtelenséghez is vezet, és igen, szorongáshoz. Ne feledjük, amikor az 
agyunk stresszt vagy fenyegetést érzékel, rögtön aktiválódik az a bizo-
nyos „üss vagy fuss” reakció. A stresszhormonok és más vegyületek hir-
telen és gyors felszabadulása biztosíthatja ugyanazt az extra energialö-
ketet, amely ahhoz szükséges, hogy félreugorjunk egy felénk száguldó 
autó útjából. Azonban a „riadókészültségbe” kapcsolt agy nehezen kon-
centrál a kisebb dolgokra. A televíziós kvízjátékok résztvevői tökéletesen 
szemléltetik ezt, amikor az idegrendszerük neurokémiai túlterheltsége 
miatt leblokkol az elméjük, és küszködve próbálnak válaszolni a legegy-
szerűbb kérdésekre.

***

Az elmúlt évek során több száz gyermekkel foglalkoztam a Harley 
Streeten lévő klinikámon, akik a legkülönfélébb problémákkal fordultak 
hozzám. Például: félelem az illemhelyiségektől, a pókoktól és a cápáktól; 
túlzott vizsgadrukk; furcsa, kényszeres gondolatok; visszatérő rémál-
mok; lámpaláz; sztereotip kéz- és lábmozgások és tikkelés. Ez a felnőt-
tek esetében sem kevésbé szerteágazó: dolgoztam már olyanokkal, akik 
fóbiás félelemmel viseltettek a nagy növények, a cipzárak vagy éppen-
séggel a banánok iránt.

Bármilyen véletlenszerűen kiválasztottnak tűnhetnek is ezek a prob-
lémák, mindegyikben van valami közös. Létezik egy előre meghatáro-
zott struktúra, egy séma azzal kapcsolatban, ahogyan az elménk és  
a testünk ezeket a szorongással összefüggő tapasztalásokat feldolgozza, 
majd belőlük automatikus félelmi reakciókat hoz létre. Bár talán nem 
mindig értjük, hogy félhet valaki látszólag ennyire jelentéktelen és hét-
köznapi dolgoktól, fontos elfogadnunk, hogy a puszta „rágondolással” 
is valós érzések jönnek létre. Nem is maga a tárgy, inkább a gondolko-
dási folyamat szerkezete és mechanikája az, amely létrehozza a félelem 
és szorongás fizikai érzetét.
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A klinikai praxisomban többféle gyógyító technikát használok  
egyszerre: ilyen a pozitív pszichológia eszköztára, a kognitív viselkedés-
terápia módszerei (CBT), a pszichoszenzoros terápiák, továbbá a hipno-
terápia és a neurolingvisztikus programozás (NLP). 

A továbbiakban részletesen elmagyarázom, miként segítek a gyer-
mekeknek felülkerekedni a félelmeiken és a szorongásaikon. Ezekkel  
az információkkal felvértezve ön is képes lesz a saját életére lefordítani  
a könyvben szereplő megközelítéseket, és e technikák segítségével a gyer-
meke egy sokkal nyugodtabb, boldogabb és reziliensebb módon fog 
immáron szembenézni a mindennapos stresszhelyzetekkel, és küzd 
meg velük ily módon. Már pusztán a napi rendszerességgel használt 
szavaink és nyelvezetünk módosításával is megváltoztathatjuk gyerme-
künk önképét és önmagával kapcsolatos érzéseit. Azt pedig minden 
szülő tudja, hogy amikor a gyermeke boldog, akkor ő maga is vidámabb 
és nyugodtabb.
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