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Üdv!
Az első szám hatalmas sikert aratott, több ezren töltötték le, sok
százan osztották meg. Nagy kihívás ezek után belefogni a
következőbe. Az első mindig új, mindig csillogóbb, a másodikra
már kevésbé figyelünk, oda az újdonság varázsa. Persze ennek
nem szükségszerűen kell így lennie. Szerzőink olyan írásokkal
álltak most elő, amik egyáltalán nem a második számba való
“futottak még”-kategória, sokkal inkább tartalmas,
elgondolkodtató és értékes.
Kérdeztétek néhányan mik a terveink ezzel a magazinnal.
Elsősorban az, hogy minél több szülő ismerje meg és kezdje el
alkalmazni a pozitív gyermeknevelés személetmódját,
módszereit. A tekintélyelvű nevelés félelemre nevel és elnyomja a
gyerekek kreativitását, önbizalmát - a pozitív nevelés a szülő és
gyermek közötti jó kapcsolatra épít és ezzel nem csak azt éri el,
hogy a gyermek megteszi, amit kérünk tőle, elsajátítja a
megfelelő viselkedést, hanem azt is, hogy megmarad az
egészséges önbizalma, megtanul másokban bízni, stabil,
kiegyensúlyozott kapcsolatban élni és ezt adja tovább a
gyermekeinek is.

Kinek szól a
magazin?

Elsősorban 0-14 éves korú
gyermekek anyukáinak és
apukáinak, de szívesen
látjuk a nagyszülőket és a
pedagógusokat is, hiszen
a célunk ugyanaz: boldog,
kiegyensúlyozott
gyerekeket nevelni.

Szakemberek egyetértenek abban, hogy csak egyetlen
generációnyi kötődésre nevelt gyermek kell ahhoz, hogy a világ
békésebb hellyé váljon.” Mi ugyanezt hisszük. Hiszünk benne,
hogy a gyermeknevelés tanulható, továbbadható. Éppen ezért a magazin továbbra is teljesen
ingyenes marad, szabadon letölthetitek, terjeszthetitek, továbbküldhetitek és minden hónapban
megjelenik majd. Mindig lesznek érdekes témafelvetések, történetek és konkrét tapasztalatok is,
hogy a Pozitív Gyermeknevelés Magazin ne csak egy legyen a sok közül, hanem az a forrás legyen,
ahova érdemes újra meg újra visszatérni.
Köszönöm, hogy velünk tartasz ezen az úton,

Vida Ági
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Párkapcsolat Pozitívan
TURÁNI SZABOLCS, EQ tréner írása

Párkapcsolat. Már nem csak rólam van szó,
hanem rólunk. Erikával közösen. Nekünk mit
kell változtatnunk, hogy jó maradjon, vagy
akár tovább fejlődjön a párkapcsolatunk. Ez
már nehezebb kérdés, hiszen nem csak rólam
van szó. Összeírtam egy listát. Hogy szerintem
mi a fontos egy párkapcsolatban. Nem
újdonság, hiszen minden alkalommal, amikor
erről beszélhetek, vagy kérdeznek, ugyanazt
mondom.
Az első, szerintem legfontosabb a bizalom.
Mint a szülő gyermek kapcsolatban. Mint
bármilyen emberi kapcsolatban. A
párkapcsolatban ezt intimitásként nevezik
(Robert Jeffrey Sternberg). Félreérthető talán,
de itt az intimitás azt jelenti, hogy vannak
közös titkaink. Amik csak ránk tartoznak.
Amit mással nem osztunk meg. Csak
egymással. Vannak olyan élményeink, amik
közösek. Csak a miénk. Nem osztjuk meg
mással. Ez persze nem csak párkapcsolatban
van meg, de akár egy igazi baráti kapcsolatban
is. Emlékszem gimnáziumi barátaimra. Most
is azok. Rengeteg csínytevésben volt részünk
közösen. Amiket aztán nem vertünk soha

TURÁNI SZABOLCS kapcsolatépítész,
aki szerint a szülő-gyerek kapcsolat
milyensége nagyban múlik azon, hogyan
vagyunk képesek kommunikálni
egymással, és milyen példát mutatunk
konfliktuskezelésből vagy épp
együttműködésből. www.ertsunkszot.hu

nagydobra. De amikor találkozunk, akár most
is, mosolyogva emlegetjük ezeket az
élményeket. A mi kis titkainkat. Éppen ezért
megsínyli egy tartósra tervezett párkapcsolat,
ha ez az intimitás sérül. Ha Erikával közös
titkainkat megosztom mással, ő könnyen
érezheti becsapva magát. Akár szégyenérzést
is kiválthat, ha ezt csinálnám. Még egy csomó
egyéb kellemetlen érzést is. Ami rombolja
közöttünk a bizalmat és ezzel együtt az esélyt
a hosszútávú párkapcsolatunkra.
Az bizalom rombolásának van kevésbé
észrevehető módja is. Ami talán nem ennyire
szándékos és nyílt, de legalább ennyire
romboló hosszútávon. Például, ha valami
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kihívással küzdök, és úgy érzem egyedül nem
megy, kell a külső segítség. Ilyenkor az első
személy Erika, akit megszólítok. Elmondom a
nehézségem. Megosztom vele az életem. Ezt
is. Lehet, hogy nem tud segíteni leküzdenem
az akadályt. De részt tud venni az
erőfeszítésben úgy, hogy támogat engem. Akár
tanácsot is tud adni, hogy ő mit tenne (vagy
tett) ilyen helyzetben. Ez a hab a tortán. A
fontos, hogy megosztom vele az életem. Nem
rekesztem ki. Ha nem ő lenne az első ilyenkor,
akkor egy idő után könnyen érezhetné úgy,
hogy ő mellőzött. Nem része az életemnek.
Minden szándékom ellenére rombolhatnám a
kapcsolatunkat azzal, hogy nem engedem a
legbelsőbb körömbe. Persze működhetünk így
is, hogy nem engedjük közel egymást, de
szerintem csak addig, amíg nem találkozunk
egy olyan személlyel, akit viszont közel
engedhetünk. Onnantól vele jobb lesz időt
tölteni, mint aktuális párunkkal. Az élet meg
bonyolultabb lesz…
A bizalom egy másik formája az érzelmi
biztonság. Meg merem osztani az érzéseimet
is a másikkal. A kellemetlen érzéseimet is.
Mindezt úgy, hogy tudom biztonságban
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vagyok. Nem fogok tovább sérülni.
Elmondhattam anno, hogy mennyire
értelmetlennek találtam a munkámat minden
nap és ő nem azt mondta, hogy szerencsés
vagyok, hogy egyáltalán ilyen jó munkám van,
és ne legyek ilyen válogatós. Ehelyett,
elfogadta az érzésemet még akkor is, ha
esetleg nem értett velem egyet. Inkább azt
mondta, hogy kihívás lehet folyamatosan
motiváltnak maradni olyankor, amikor nem
látható a válasz a „miért”-re. Ebből aztán
kialakult több hosszabb beszélgetés is, ami
megoldáshoz is vezetett. Ezért is vagyok most
itt. A helyemen. Nincs recept, de biztos, hogy
a bizalom ettől csak erősödik. El merem
mondani az érzéseimet, mert nem félek, hogy
tovább sérülök.
Szerintem ez az első és legfontosabb
építőeleme a hosszútávú párkapcsolatnak. A
következő napokban folytatom a listámat.
Az a kérdés, hogy neked mi a listád. Te mit
tartasz fontosnak egy párkapcsolatban?
Szeretnél többet tudni a párkapcsolatok
alapköveiről, és arról, hogyan tudod
megerősíteni a szálakat?

Még többet szeretnél tudni? Szabolcs apa-gyermek kommunikációról szóló előadását a
Pozitív Gyermeknevelés Expon is hallhatod majd október 28-án. Jelentkezés már csak
október 21-ig itt: www.pozitivexpo.hu
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5 bizonyíték: a szülők tudják uralni a
helyzetet
dr. SKITA ERIKA kommunikációs hídépítő, EQ tréner

Nem szeretem, amikor pánikkeltő hangulatú írások
látnak napvilágot, nekünk, szülőknek van bőven
aggódnivalónk, nem kell, hogy erre még rá is
játszunk egy kicsit. Vagy nagyon.
A szülőknek megvannak a lehetőségeik – kérdés,
hogy használják-e őket?

dr. Skita Erika kommunikációs hídépítő,
EQ tréner, aki szerint az EQ készségeink
gyakorlati alkalmazása olyan eszköztárat
ad minden szülő és pedagógus kezébe,
amellyel nem csak a gyerekek, de mi
szülők is boldogabbak lehetünk.
www.ertsunkszot.hu

Abban az esetben, amikor a gyereknek nem jó az egyik
színű kanál/villa/bögre/tányér/kisautó, póló… (kedvünk
és tapasztalatunk szerint behelyettesíthető) a szülő pedig a balhé elkerülése végett sietve kicseréli
azt a megfelelő színűre, ezzel nem azt tanítja, hogy mindenkit ugráltathatnak.
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A magam részéről minden reggel ugyanabból
a kacsás bögréből iszom, amit még
anyukámtól kaptam sok évvel ezelőtt. Ez
hozzátartozik a reggeli rutinhoz, és én így
szeretem. Ebből kifolyólag maximálisan
tudom tolerálni, ha valaki a maga megszokott
tárgyaihoz ragaszkodik, legyen az akár gyerek,
akár felnőtt. Nem hinném, hogy azért mert
valaki a saját megszokott bögréjét/tányérját/
kanalát részesíti előnyben, máris hisztisnek
kellene bélyegezni. (És csak ennyi kell hozzá:
megnézem a dolgot a másik oldaláról is.)
Abban az esetben, ha erről a kívánságáról nem
veszünk tudomást, és csodálkozunk, hogy ő
miért nem foglalkozik azzal, amit mi
szeretnénk elérni nála, nem nehéz belátni,
hogy ennek is megvan a maga oka, ami nálunk
keresendő. Az a bizonyos példa, ugye…
Előfordult, hogy nem volt jó az a villa vagy
kanál, amit adtam. Két lehetőség fordult elő
1. Elvárások
Az asztaltól hamar felálló gyerek problémája
akkor probléma, ha a szülők számára
probléma. Nem hiszem, hogy egy láthatatlan,
vállunk fölött pásztázó kamerának szeretnénk
bármit is bizonyítani. Ha szeretnél valamit
elérni a gyerekednél, mutass példát. Te se állj
fel az asztaltól, köszönj a szomszéd néninek –
anélkül, hogy a gyerekedet nyilvánosan,
többször felszólítanád erre – és ezt is utánozni
fogja, kioktatás és hosszú hegyibeszédek
nélkül. Én a praktikumban hiszek, és az
egymásra figyelésben. A gyerekek nem csak
azt másolják le, amit nem szeretnénk, hogy
utánozzanak, pontosan tudják, mi hogyan
cselekszünk, egy-egy helyzetben, és hűen
másolják azokat is. Nincs ebben semmi
varázslat, vagy nagy katasztrófa. A gyerekek
ma és korábban is azt tették, amire lehetőséget
kaptak. A szülő kezében nagyon sok lehetőség
van, a kérdés ott van, hogy használjuk-e őket,
vagy inkább a gyerekeken sopánkodunk.
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ilyen esetekben: kértem őket, hogy vegyék elő
a nekik megfelelőt a fiókból vagy kértem egy
kis türelmet, amíg az adott tevékenységgel
végzek, és ki tudom cserélni. Mindkét esetben
azt éreztem, hogy figyelembe vettem az
igényeiket, és nem rohanok, hogy
körülugráljam őket.
Én is akkor találom a legfinomabbnak a
tejeskávém, ha a kacsás bögréből iszom.
Vannak szokásaink, preferenciáink, és vannak
lehetőségeink, hogy kezelni tudjuk az ilyen
helyzeteket, ennyi.
A legegyszerűbb megoldás, ha sóhajtozunk és
bólogatunk, hogy mennyi baj van a
gyerekekkel. A legjobb pedig, ha keressük
azokat a megoldásokat, amelyben partnerként
tudjuk bevonni őket. Mert így lehet
csökkenteni a feszültséget és a vitákat, nem
azzal, ha mindent megteszünk vagy
megtiltunk.
Igen, a gyerekek a múlt század elején még
dolgoztak bányákban, akkor ez volt elfogadott.
Azonban szerencsére mára már túlléptünk
ezen, ahogy az is túlhaladott nézet, hogy egy
gyereket mindenkinek nevelni kellene – adott
esetben annak a zöldséges néninek is, akinek
sosem volt gyereke, de mindenkinél jobban
tudja, hogyan kellene nevelni a másét.
Nem hiszem, hogy jót tesz a gyereknek, ha
mindenki nevelni próbálja. Ha otthon
megkapja a szükséges információkat és
támogató szeretetet, pontosan tudja, hogy egyegy csínytevés mikor találkozik rosszallással.
Ha lebukik, és egy idegen leszidja és
hegyibeszédet mond felette, nagy
valószínűséggel elkerüli azt a környéket, ám a
csínytevés nem attól marad el.
Ha a gyerekünk számára megvannak azok az
iránymutatások, és szabályok, amelyeket mi
magunk is követünk, akkor megint csak ott
tartunk, hogy a példamutatás megoldja a
dolgok jó részét.

Nevelje mindenki a gyerekem? Na neeee!
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Igen, vannak helyzetek, amikor a szülők nem
hajlandóak elfogadni a gyerekükről alkotott, a
sajátjuktól eltérő véleményt. Ez azonban nem
csak a tartalomból fakad, hanem akár abból is,
hogyan mondják ezt nekik. Nem tudok
elképzelni olyan szülőt, aki ne érezné
kellemetlenül magát, ha a gyereke viselkedése
miatt őt éri kritika. Ilyen helyzetben pedig
önkéntelenül is védekező állásba lépnek, és
néha személyeskedésbe fordul a beszélgetés.
Az online képzésünkben feltett kérdésre,
amelyben arra kerestük a választ, hogy mit
tennénk, ha egy másik szülőt látnánk küzdeni
a bevásárlóközpontban a gyerekeivel,
legtöbben azt felelték, hogy nem
avatkoznának be, mivel pontosan tudják,
mennyire kellemetlen ez a másik félnek. A
segítséghez a másik fél beleegyezése is
szükséges. Amikor nem nevelni szeretnék, és
földbe döngölni a másik szülőt és az esetleg
nem mintagyerekként viselkedő
leszármazottját, hanem a segítés szándéka
vezet, sokkal többet tehetünk minden
résztvevő elégedettségére. Csak egy kicsit
állítani kellene azok a fókuszon, hogy ne a
kibic okoskodása legyen hallható belőle,
hanem a sorstársak összekacsintása, és a
valóban jó szándékú segíteni akarás.

NEVELJ POZITÍVAN!

Unaloműzésre is fel lehet készülni
áramtalanítva, az autónkban például egy
csomag színes ceruza és számolhatatlan papír,
kisautó és egyéb apróság utazik velünk
mindenhová. Ezen kívül minden orvosi
vizithez mesekönyvet viszünk, ha épp nem
szeretném, hogy a rendelő várójában lévő
kockákkal játszanak.
Azonban a technika része a
mindennapjainknak, és nem mondanám, hogy
csak negatív hatásai vannak egy család
tagjaira. A mérték a kulcs, ezt pedig nem a
gyerek elvárásai, hanem a szülő és gyerek által
közösen felállított szabályok segítik keretek
között tartani.
Megint csak ide jutok: ha sóhajtozás és
bólogatás helyett a cselekvésre tennénk a
hangsúlyt, mennyivel előbbre tartanánk…
3. Egészséges összhang
Lehet úgy élni, hogy a gyerekek és a szüleik
igényei összehangolódnak. Kétségkívül nem
egy nap alatt.

2. Türelem

Én magam is számtalanszor felkeltem éjszaka
a gyerekeimhez, és nem gondoltam, hogy
azért kelnének fel néhány hónaposan, hogy
velem kitoljanak. Cserébe remekül alszanak
éjjel, és csak akkor kelnek fel, ha valami
gondjuk van – leesett a párnájuk vagy ők
maguk, vagy néha, ha idegen helyen alszunk.
Megtanulták, hogy figyelek a szükségleteikre,
és nem élnek vissza vele.

Abban a korban, amikor a szülők is
folyamatosan türelmetlenségről panaszkodnak,
nehéz a gyerekeinktől elvárni mindazt, ami
nekünk sem megy. Ha a játszótéren a gyerek
azt tapasztalja, hogy anya azonnal a telefonját
nyomkodja, amint lehetősége van rá, ne
csodálkozzunk, ha ők is az unalom első jelére
valami elektronikus kütyü „vígasztalására”
vágynak.

Azért abba érdemes lenne belegondolnunk,
hogy ha a szomszéd nénivel vagy egy régi
barátunkkal sétálunk az állatkertben, neki is
azt mondanánk-e, hogy várjon a következő
büféig, ha inna valamit. Azért, mert a
gyerekeink, ugyanúgy tiszteletet érdemelnek,
mert akkor tudnak másokat igazán tisztelni, ha
első kézből tapasztalják meg, milyen az. Mert
őket is tiszteletben tartják. Nem körülugrálják,

A gyerekek nem betörésre váró vadlovak, és
vannak módszerek, amelyekkel szeretetteljes
és együttműködő kapcsolatot lehet velük
építeni, ezt jó lenne szem előtt tartani
sóhajtozás helyett.
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vagy hibátlannak látják.
Csak elfogadják őket, olyannak, amilyenek.
Ha a hibáik hangoztatása helyett pedig
elismernénk, ami remek bennük, és nem
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irányítani akarnánk őket folyton, na, akkor el
lehetne kezdeni mindazt, ami előbbre vihet
minket, mint szülőket és a gyerekeinket is.
Együtt vagy külön-külön. Addig viszont,
marad a sóhajtozás…

Gyerekkoncert Bagdi Bella gyerekeknek szóló önbizalomfejlesztő dalaival a Pozitív
Gyermeknevelés Expon!
(A dalokba itt tudsz belehallgatni)

5 tévhit a hisztivel kapcsolatban
PETHŐ ORSOLYA, pszichológus

Nem mondhatunk mindenre igent, amit a gyerekünk szeretne. Kérek még egy szelet tortát!
Tovább akarok fennmaradni! Nem akarok hazamenni a játszótérről! Hol önmaga, hol
mások, hol a saját érdekünkben korlátokat kell szabnunk, különben hamarosan elszabadul a
pokol.

!8

2017. OKTÓBER 12.

Azonban ez a NEM, ritkán megy át a
kiskorúakon csont nélkül. Ugyanis nehéz
elfogadni, ha valami nem úgy történik,
ahogyan azt szerettük volna. Elkeseredéssel,
csalódással, haraggal jár. Képzeld el, hogy
nagyon szeretnél valamit. Különösen vágysz
rá. Mondjuk egy régóta várt nyaralásra, vagy
kinéztél egy nagyon csinos felsőt. A nyaralás
nem jön össze, mert az iroda csődöt mond,
sztrájkolnak a reptéren, vagy a felső pont a te
méretedben nincs. Minimum csalódott vagy.
Vagy szomorú. Az is lehet, hogy dühös. Kicsit,
esetleg nagyon. Igaz, hogy nem veted le
magadat a földre, nem ordítasz, mint a fába
szorult féreg. De talán némileg durcásan
viselkedsz az ügyintézővel, és többet morogsz
aznap. Mindez azért lehetséges, mert már
megtanultad a haragodat és csalódásodat
társadalmilag elfogadhatóbb formába önteni. A
frontális lebenyed elérte azt a fejlettségi
szintet, ami alkalmassá teszi a viselkedés
kontrollra. Bár jól esne megtépni az ügyintéző
haját, nem teszed meg. Hiába sikítanál a ruha
üzletben,
csöndben
maradsz.
Sok-sok
alkalmad volt megtanulni, miért nem
szerencsés, ha gátak nélkül, kontroll nélkül
kiengeded az érzelmeidet.
Hisztiző gyermeked még nem tart itt, végig
kell mennie a tanulási folyamaton. Ha
megengeded neki, hogy megélje az érzelmeit:
haragot, csalódást, bármit, és szeretettel,
elfogadással kíséred végig amíg lecseng a
vihar, ebből a következőket tanulja meg:
1. A szomorúság, vagy düh elviselhető
2. Akármilyen rosszul érzem most magam,
előbb vagy utóbb elmúlik, jobban leszek
3. Bár nem tudom mindig befolyásolni a
körülményeket, rajtam múlik, hogy hogyan
reagálok, viselkedem
Felbecsülhetetlen értékű rugalmasságot ad az
amúgy többnyire hepehupás élethez.
Nézzük a tévhiteket és hogy mi a teendő
hiszti esetén:
Nem szabad korlátozni a gyerekek
akaratát. NEM IGAZ! Inkább állíts
egyértelmű, következetes korlátokat. Gondold
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végig a pároddal, melyek azok a legfontosabb
szabályok, amelyeket ha törik, ha szakad, be
szeretnétek tartani a családi életben, s ezeket
következetesen
alkalmazzátok
is
a
mindennapokban. Ha egyértelműen NEM a
válasz egy kérdésre, legyen ez egyértelmű,
határozott és nyugodt: „Ne nyaggassál már
folyton, az idegeimre mész ezzel. Asszed te
vagy a világ közepe és mindent megkaphatsz?
Megmondtam, hogy nem!” ehelyett inkább
így: „Nem, nem veszünk még egy túrórudit.
Megbeszéltük, hogy egyet ehetsz.”
A hisztit meg kell előzni! NEM IGAZ! Ne
ijedj meg a hisztitől! Ha nem csinálsz semmit,
akkor is előbb, vagy utóbb el fog múlni. Sokan
itt követik el a hibát. Annyira szeretnék
elkerülni a cikruszt, hogy inkább engednek.
Ezzel magad alatt ásod a fát, mert
legközelebb, amikor próbálsz korlátot állítani,
még nagyobb hiszti lesz az eredménye, hiszen
összezavarodik a szabályokat illetően. Ha
múltkor sikerült elérnem, hogy az legyen, amit
én akarok, most miért ne menne?
Majd megnyugszik egyedül. NEM! Maradj
jelen. Emlékezz vissza, épp elég bonylolult és
kétségbeejtő dolog hisztiző gyereknek lenni.
Pláne, ha rád is csukják az ajtót. Látszólag
semmiféle segítséget nem fogad el az őrjöngő
kiskorú, de hidd el, szüksége van a támogató
jelenlétedre. Akkor is, ha nem mondasz, vagy
teszel semmit, de nem hagyod magára. Ne
küldd a szobájába, ne hagyd ott, hogy
nyugodjon meg. Ugyanis épp erről van szó,
hogy nem tud megnyugodni.
Büntetést érdemel. NEM! Ne önts olajat a
tűzre. A gyerekek szivacsként szívják
magukba a körülöttük lévő felnőttek érzelmi
állapotát. Minél inkább hagyod, hogy
elvigyenek az érzlmeid, ő annál rosszabb
állapotba kerül. Ha kiborulsz, hogyan tudsz
segíteni neki? Egy cirkuszoló gyerek
idegesítő. Ha érzed, hogy megy fel benned a
pumpa, kezdj el tudatosan lélegezni. Ha nem
megy másként, menj kicsit odébb, mosd meg
az arcod – és NYERD VISSZA A
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NYUGALMAD! Különben még jobban
felspannolod a gyereket saját indulataiddal.
Csak engem akar idegesíteni. NEM!
Empatizálj az érzelemmel. Fogadd el, hogy
csalódott szomorú, dühös. Természetes, hogy
nincs odáig a gondolattól, hogy le kell
mondania egy újabb vágyáról. Egy kisgyerek
számára minden egyes kívánsága nagyonnagyon fontos. A frusztráció valós. Amit érez,
az is valós. Fogalmazd meg helyette az
érzéseit. Ahelyett, hogy: „Ne hisztizzél már
megint, annyira unom minden este ezt a
cirkuszt a lefekvéssel!” inkább így: „Tudom,
hogy nagyon szeretnél fent maradni egész
éjszaka, látom, hogy dühös vagy emiatt.
Megértem. De eljött az alvás ideje, és holnap
innen folytatjuk a játékot.” Így azon túl, hogy
nem érzi magát egy elfuserált lénynek,
megtanítod őt arra, hogy képes legyen előbb,
vagy utóbb ő is szavakba önteni, amit érez.
Így nem lesz szüksége arra, hogy egy véget
nem érő hisztivel fejezze a dühét.
Amit érez, az nem számít. NEM! Csak a
viselkedést korlátozd! Amit érez, arra nincs
befolyása. Amit tesz, arra viszont igen. Legyen
egyértelmű a számára, mire vonatkozik a
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szabály. Nem szabad dühösnek lennem? Nem
szabad kiabálni? Nem akarhatok még egy
túrórudit? Most melyikkel van anyának baja?
Sosem az érzésekkel van a probléma, hanem
Pethő Orsolya, pszichológus. Látszólag
gyerekekkel foglalkozik, de valójában a
szülőket „szereli”. Magyarországon
egyedülálló módon a problémás kicsiket
otthon, saját környezetükben figyeli meg,
majd az édesanyát és az édesapát veszi
kezelésbe, mindegy, hogy éjszakai
bepisilésről, evészavarról, vagy
viselkedési problémákról van szó.
www.kolyokszerviz.hu

azzal, ahogyan azt kifejezzük. Nem gondolom,
hogy egy gyereknek azt kéne tanulnia, hogyan
próbálja elnyomni a vágyait, vagy érezzen
lelkiismeretfurdalást, ha haragszik, esetleg
igyekezzen elpalástolni csalódását még saját
maga előtt is. A cél inkább az, hogy tanulja
meg mások számára érthető, és elviselhető
formában kimutatni érzelmeit. Így a szabály és
korlát mindig arra vonatkozzon, ahogyan
viselkedik. „Látom, hogy dühös vagy, de ne
üss!”

Erdő, erő és kitartás
DR. SKITA ERIKA, kommunikációs hídépítő, EQ tréner

A múlt hétvégén sétálni indultunk a közeli erdőbe.
A kisfiunk lelkes gyűjtője a fadaraboknak és kavicsoknak – úgy hallottam, az ő korában lévő
fiúk gyakran élnek ezzel a szenvedéllyel. Ez alkalommal talán még a szokásos önmagán is
túltett, már hatalmas köteg fadarab volt nála, kevés kisebb ág, annál több nagyobb. Alig
tudta őket egyben tartani, néha hangos nyögésekkel adta tudtunkra, milyen nehéz munkát is
végez.
Próbáltuk lebeszélni – töredelmesen bevallom,
az érzelmeket elfogadtuk ugyan, de
igyekeztünk olyan megoldás felé terelgetni,
amivel mi, szülők lennénk elégedettek. A

fadaraboknak mennie kell. A kisfiunk azonban
ragaszkodott az álláspontjához.
Alkut ajánlottunk. Tegye le őket egy titkos
helyre, legközelebb ott fogják várni. Nem.
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Hozzon csak egyet-kettőt, a többit hagyja ott.
Nem.
Legalább 4 különféle szituációt hozott fel, és
arra kért éljem bele magam, és képzeljem el,
hogy pl. kapok valami nagyon szépet, aminek
nagyon örülök és akkor arra kényszerítenek,
hogy hagyjam ott valahol. Úgy tűnt,
kifogyhatatlan a hasonló szituációk
gyártásában.
Elfáradtunk. Már nem bírta tartani őket, én
pedig letettem egy fa alá. Nem volt jó.
Kellettek azok a fadarabok. A végén azt
mondtam, úgy tűnik, nem jutunk közös
megoldásra, döntsön, ahogy jónak látja. Igen,
bevallom, titkon reménykedtem benne, hogy
végül csak megadja magát a szülői
nyomásnak.
Nem így történt. Hazáig cipelte a köteget.
Utolsóként, hallhatóan küzdelmesen tette meg
a hazafelé utat. Közben próbált meggyőzni
arról, hogy kérjek tőle bocsánatot, amiért így
bántam vele, és meg akartam őt fosztani a
számára fontos dolgoktól.
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Azt feleltem, hogy a bocsánatkérés csak akkor
ér valamit, ha őszinte, és bár úgy tűnik,
nagyon fontosak ezek a fadarabok a számára,
mivel én továbbra is úgy érzem, hogy jobb lett
volna, ha otthagyja a fadarabokat, nem fogok
bocsánatot kérni. (Ez a kényszerű
bocsánatkérés egyébként meglehetősen
idegesít, még keresem a tökéletes módszert,
hogy megváljunk tőle.)
Mivel közvetlenül mögöttem jött, így
hallottam, hogyan bátorítja magát: Hú, nagyon
nehéz. De kitartó vagyok, és így vagyok
önmagam.
Nem tudom, honnan jöttek belőle ezek a
gondolatok és szavak, de megérintettek, és
tény, meg is mosolyogtattak.
Hazaértünk. A fadarabokat sikerült letennie a
kapu előtt, pedig szíve szerint a házba is
behozta volna őket. Hát mégis képes a
kompromisszumra.
Kézmosás után azt mondta nekem: bocsánat
anya, hogy veszekedtünk. Én pedig azt
feleltem, hogy nincs miért bocsánatot kérnie,
lesznek még vitáink, még csak most kezdjük.
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A lényeg, hogy tudjuk, hogy a viták ellenére
szeretjük egymást, bármennyire is eltérő a
véleményünk egy-egy helyzetben.
Azt mondta, akkor is sajnálja, hogy így
történt. Megöleltem, és elmondtam neki,
mindez mit mutatott meg róla: azt, hogy
nagyon kitartó volt, és nem hagyta magát
eltéríteni attól, amit szeretne, ami igazán
fontos neki.
Kicsit mintha megnőtt volna önmaga
szemében, rám nézett, majd így szólt. “Igen, a
nagy fiúk kitartók.”
Ez nem mindig van így – feleltem. – Csak
azért mert nagy vagy, nem vagy azonnal
kitartó is. Vannak, akik feladják, és vannak,
akik kitartanak, és küzdenek azért, amit
fontosnak tartanak. És büszke lehetsz
magadra, mert te most kitartottál, és bár
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nagyon nehéz volt az a köteg fadarab, segítség
nélkül, önmagadat bátorítva hazacipelted.
Azért a pillantásért, amivel rám nézett,
százszor újra megküzdenék vele az erdőben.
Mert tanult magáról valami nagyon fontosat, –
mit jelent számára a kitartás – amire mindig
visszagondolhat, ha úgy érzi, nincs tovább
ereje valamihez.
És annak is örülök, hogy mert nemet mondani,
és ragaszkodott ahhoz, amit szeretne. Hiszen
rövid távon egyszerűbb lenne, ha meghajlott
volna, ám mit tanítana az neki? Semmiképp
sem azt, hogy bízzon magában, és ne csak
mások elvárásai szerint éljen.
A hite önmagában megerősödött, a
fadarabokat pedig majd kiássuk tavasszal, ha
elolvad róla a hó. Addigra biztosan lesz valami
terve, mihez kezdjünk velük.

Így angolozz a babával!
FÜRÉSZ-MAYERNIK MELINDA, kora gyermekkori angol tanár

Sok szülővel találkoztam már, akik szívesen
angoloznának otthon a babával, mert tudják,
hogy hasznos és egy életre megalapozhatják
gyermekük nyelvhez való hozzáállását, de nem
tudják pontosan, hogy hogyan kezdjenek hozzá,
milyen módszerekkel lehet egy babának átadni
az angol nyelvet. A többség – ha beszéli is a
nyelvet – nem ismeri a dajkanyelv szókincsét és
nem jártas az angol nyelvű mondókák és
gyerekdalok világában.
Ez a cikk azoknak a szülőknek nyújthat segítséget,
akik már eldöntötték, hogy megismertetik a
babájukat az angol nyelvvel is, így azokat a
módszereket mutatja be, amiket otthon (akár egyegy csoportos foglalkozás kiegészítéseként)
használhatunk a játékos angolozáshoz.

FÜRÉSZ-MAYERNIK MELINDA Két
gyermek édesanyja, akiket magyarul és angolul
nevel, szívügye a korai nyelvi fejlesztés, a
kétnyelvű nevelés. Melinda az Angol Kalauz
program alapítója, babakortól kisiskolás korig
nyújt segítséget a játékos angolozáshoz
kisgyermekes szülőknek és pedagógusoknak. Az
általa kidolgozott programmal és minősített
foglalkozásvezetőkkel országszerte indulnak
foglalkozások babáknak és óvodásoknak. A
kisgyermekkori angol nyelvi nevelési program
az otthoni angolozást is támogatja:kiadványok,
segédanyagok, eszközök, mondókás-dalos
videók, angol nyelvű gyerekkönyvek és
szülőknek szóló online tanfolyamok is
megtalálhatók az Angol Kalauz palettáján
(www.angolkalauz.hu).
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Hogyan kezdj hozzá?
1. Hidd el, hogy Te mint szülő bátran
énekelhetsz, mondókázhatsz a
babádnak angolul is, nem kell hozzá
anyanyelvi beszélőnek lenned, hogy ez
sikerüljön!
2. A nyelv szeretetét add át
gyermekednek, a nyelvhez való pozitív
5. Képezd saját magad: keress angol
nyelvű mondókákat, dalokat,
amelyeknek a szövegét meg tudod
hallgatni autentikus forrásból is, tanuld
meg ezeket! Ha biztosra akarsz menni,
akkor eleinte ezeket használhatod saját
magad megerősítésére is!
6. Kis lépésekben haladj, minden nap egy
keveset! Napi 10 perc is elég, inkább
többször keveset!
7. Ne aggódj, ha eleinte nem kapsz
visszajelzést, akkor is érdemes naponta
foglalkozni a nyelvvel, várj
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hozzáállás, amit Tőled elsősorban látni
fog!
3. Ne akard tanítani, tekintsd játéknak az
angolos perceket!
4. Lazán, természetesen, ne erőltesd, a
görcsösséget hamar megérzi a kicsi!

türelmesen! A beszédtanulás néma
időszakában az anyanyelvén is „csak”
csendes megfigyelő, aztán megérti az
utasításokat és csak azután fog
megszólalni.
Néhány gyakorlati jó tanács, mielőtt a
babával belevágtok az angolozásba:
1. Bizonyosodj meg róla, hogy a baba
nem éhes, tiszta a pelenkája, nem
fáradt és jól érzi magát!
2. Rövid versikékkel kezdd és
alkalmazkodj a babádhoz! Ha valami
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nem tetszik neki, ne erőltesd! Másik
időpontban is próbálkozhatsz.

NEVELJ POZITÍVAN!

-

Mozgás: A mozgással kísért tanulás az
egyik leghatékonyabb tanulási forma, így
mindenképpen kísérje a tevékenységeket
mozgás is! Akár tapsolás, vagy pedig a
szülő ölében való höcögés, ringatózás,
amivel a nyelv ritmusa, hangzása is
rögzül.

-

Cselekvés, manipuláció: Gurítsatok
labdákat, közben nevezzétek meg a
színeket, énekeljetek róla. Építsetek
kockákból, számoljátok meg őket!
Tegyétek sorba a plüssállatokat, közben
mondjátok el angolul, melyik micsoda!

-

Érzékszervek bevonása: Minél több
érzékszervén keresztül tapasztalja meg a
gyermek a nyelvhez köthető tartalmat,
annál inkább megmarad az
emlékezetében, könnyen megjegyzi: lássa,
hallja és tapintsa is a tárgyakat.
Használjunk színes képkártyákat, bábokat,
különböző felületű tárgyakat!

-

Másokkal való társalgás: Beszélgessünk a
kicsivel! Először lehet pelenkázás, fürdés
közben elmondani, hogy éppen mi
történik körülötte, elmondani az őt
körülvevő tárgyak neveit angolul is!
Később mikor már tud visszajelzést adni,
akkor ő is fog válaszolni.

-

Mesék: Amikor már tudtok
képeskönyveket nézegetni, egyszerű,
rövidebb meséket olvashatsz neki angolul
is! Ezek lehetnek tapogatós mesekönyvek,
illetve azok a fajták, aminek a lapjai
kihajthatók, így az elbújt dolgokat is
megkereshetitek. Eleinte a szavakat
mondd el neki a könyvből, aztán
mehetnek egyre hosszabb szövegek is.

3. Ha nem vagy biztos a kiejtésben,
hallgasd meg egy hiteles forrásból a
mondókát, mielőtt a gyermekednek
mondod!
4. Kényelmes testhelyzetet válasszatok
mindketten! Vedd az öledbe vagy tedd
le a szőnyegre magaddal szemben!
5. Fontos a szemkontaktus, lássa az
arckifejezésedet, a szád mozgását,
érintsd meg a testrészeit, érthetően
beszélj hozzá!
6. A mondókák és dalok mozgásait
egyszerűsítsd le a baba számára,
használd hozzá a karjait és a lábait!
7. Keress minél több szemléltetőeszközt,
amikkel segíted a megértést: bábok,
képkártyák, plüssök, figurák stb.
Milyen módszerekkel add át a nyelvet?
Mivel a gyerekek a nyelvet – anyanyelvet és
második nyelvet is – tevékenység közben
sajátítják el, ezért a legfontosabb, hogy a
nyelvátadás tevékenység, cselekvés közben
történjen. A gyerekek fő tevékenysége a játék,
így érdemes ezzel összekapcsolni az angolt.
10 éves kor alatt nincs külön nyelvi fejlesztés,
ez egy komplex tevékenység, amikor a
gyermek személyisége, kognitív érzelmi és
társas képességei együtt fejlődnek – ennek egy
része a nyelvi fejlesztés is, legyen az
anyanyelv vagy idegen nyelv.
Néhány egyszerű módszer:
-

Mondókák, dalok: Kezdetben az első és
legfontosabb nyelvátadási módszer, ha
háttérben angol nyelvű dalokat
hallgatunk, illetve mi magunk énekelünk a
kicsinek. Észrevétlenül szedheti fel ezáltal
a szókincset és nyelvtani szerkezeteket.

Mondókák, amiket kezdetben mondhatsz a
babádnak, akár pelenkázás vagy ébrenlét ideje
alatt: Főként csiklandozók, simogatók,
szeretgetők. Néhány példa:
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Round and Round the Garden
Round and round the garden,
Goes the teddy bear.
One step, two steps,
Tickle you under there.

(Körözünk a baba pocakján a kezünkkel,
lépegetünk a pocakján,
egy lépés, két lépés,
megcsiklandozzuk a baba hónalját.)

Bumblebee
Bumblebee, bumblebee
Straight from the farm.
Bumblebee, bumblebee
Flies under your arm.

(Az ujjunkkal körözünk a baba körül,
mintha egy méhecske lenne)
(berepülünk a hónalja alá, megcsikizzük.)

These Are Baby’s Fingers
There are baby’s fingers.
These are baby’s toes.
This is baby’s bellybutton.
Round and round it goes.

(Mutatjuk a baba ujjait,
lábujjait,
köldökét,
körözünk a köldöke körül.)

(A cikk korábban itt jelent meg)

Vegyél részt AngolKalauz babaangol foglalkozáson Fürész-Mayernik
Melindával a Pozitív Gyermeknevelés Expon! Részletekért és további
programokért klikk ide!

Gond, ha sír a baba? Gyakran ismételt
kérdések és a tudomány válaszai
VIDA ÁGNES, pszichológus

Milyen károkat okozunk hosszú és rövid
távon, ha sírni hagyjuk a babát? A sokszor
emelkedett kortizolszint milyen károkat
okoz akár idegrendszerileg akár később az
emberi kapcsolatokra nézve?
Amikor a csecsemő sír, számára az stressz,
ilyenkor megemelkedik a szervezetében a

VIDA ÁGNES pszichológus, a Pozitív
Gyermeknevelés Expo alapítója, 4 bestseller könyv
szerzője. Több, mint 10 éve foglalkozik babákkal,
kisgyermekekkel és szülőkkel. Cikkeit
elolvashatod a www.kismamablog.hu -n

kortizol (stresszhormon) szintje. Amikor az
édesanyja felveszi, megnyugtatja,
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megszoptatja, a kortizolszint lecsökken. Ha
gyakran és tartósan sír magában, idővel azt
tapasztalhatjuk, hogy egyre ritkábbak a
sírások, mert megtanulja, hogy nem érdemes
sírnia, úgysem kap segítséget. Van azonban
valami, ami láthatatlan marad: a kortizol szint
továbbra is magas, nem csökken le magától.
Bár a baba ilyenkor már nem sír, nem kér
segítséget, továbbra sem érzi biztonságban
magát. Ha belegondolunk, mi felnőttek is
hasonlóképpen működünk: ha stressz ér

minket, például konfliktusba keveredtünk a
munkahelyünkön, jól esik megosztani
valakivel, aki szeret, elfogad, bátorít, akinek
“kisírhatjuk” magunkat. A másik közelsége és
nyugtatása által lecsökken a kortizolszintünk.
Ha azonban nincs kinek elmondani a
bánatunkat, magunkban “kattogunk rajta”,
lehet, hogy napokon vagy heteken át sem
tudunk igazán megnyugodni, ellazulni,
ingerlékenyebbek és feszültebbek vagyunk.

A legtöbb baba gyakran sír még úgy is,
hogy a kezünkben van. Mi a különbség a
kétféle helyzet között?

kutatások szerint még 5-6 éves korban is
kimutathatóan magasabb, mint a rendszeresen
felvett, dédelgetett babáknál. Ha a baba a
kezünkben van és úgy is sír, ez a helyzet nem
áll fent, hiszen a testközelség révén eleve nem
emelkedik olyan magasra a kortizolszint,
valamint sokkal gyorsabban lecsökken.
Mit okoz a magas kortizolszint?

Ismét a felnőtteket hozva példának: mi a
különbség aközött, hogy egy barátodnak,
családtagodnak meséled el a bánatodat, vele
osztod meg a problémádat vagy ha magadban
agyalsz rajta? Az ember társas lény, szüksége
van mások segítségére nehéz helyzetekben. A
magában még életképtelen, kiszolgáltatott
csecsemőnek még inkább. Ha a baba
rendszeresen sír magában, a kortizolszint nem
csak alkalmilag emelkedik meg, hanem

Általános ingerlékenységet. Ahogyan mi
felnőttek is nyűgösebbek vagyunk, ha sok
stressz ér minket, érzékenyebben
reagálhatunk mások viselkedésére, és
könnyebben odacsapunk, visszaszólunk,

!1 6

2017. OKTÓBER 12.

rákiabálunk másokra, ha nem tudjuk
megfelelően oldani a minket ért stresszt. A
rendszeresen sírni hagyott babáknál állandósul
a magasabb stresszhormonszint, melynek
következtében ingerlékenyebbek,
agresszívebbek lehetnek és olyan helyzetektől
is félhetnek, hisztivel, nyafogással
reagálhatnak, ami mások számára nem okoz
problémát (pl. iskolai dolgozat, óvodai
szereplés stb.) Fontos tudni, hogy a sírás nem
átmeneti csecsemőkori probléma, amin
gyorsan átesünk: az agy az élet első 2 évében
hatalmas fejlődésen megy keresztül, amit most
teszünk a gyermekünkkel, az alapjaiban járul
hozzá a személyiségfejlődéséhez. A sírni
hagyás révén sérülhet az önbizalmuk is, ezért
előfordulhat, hogy könnyebben megsértődnek,
duzzognak, hisztiznek, hajlamosabbak
lehetnek az érzelmileg manipulatív
viselkedésre is. Ennek az az oka, hogy azok a
szülők, akik képesek rávenni magukat arra,
hogy nevelési célzattal, tudatosan figyelmen
kívül hagyják a csecsemőjük hívását, később
is hajlamosak nehéz helyzetekben
figyelemmegvonással büntetni gyermekeiket.
A szülei figyelmére szomjazó gyermek pedig
jobb híján hajlamos “rosszalkodással”,
duzzogással, hisztivel, nyafogással vagy akár
pszichoszomatikus tünetekkel felhívni magára
a figyelmet.
Mennyi sírva hagyással lehet ártani? Meg
lehet ezt mondani?
Pontosan kiszámolni ezt nem lehet. Az biztos,
hogy a gyermek biztonságérzete a kulcsa
ennek a helyzetnek. Nem az okoz hosszútávon
problémát, ha anya nem tud mindig azonnal
rohanni hozzá és felvenni, amikor sír,
ugyanakkor az esetek nagy részében ott van,
megnyugtatja, felveszi a babát, hanem az, ha
elhanyagolják, nem figyelnek az igényeire, ha
úgy érzi, nem számíthat a világra, mert az nem
válaszol neki, nem segít. A tudatos sírni
hagyást, azt, hogy rázárjuk az ajtót a babára,
hogy megtanuljon aludni, vagy a Ferbermódszert, amikor 1-3-5 percig sírni hagyjuk és
utána megyünk be hozzá, semmiképpen nem
javaslom. Menjünk be a babához, nyugtassuk
meg, tudja, hogy számíthat ránk!

NEVELJ POZITÍVAN!

Ez a különbség (hogy mennyire nyugtalan egy
baba) egyébként genetikus adottság vagy
inkább valamilyen körülmény okozza?
Nyilván a családi körülmények, stresszesebb
szülők, rossz szokások (pl. tévé megy a gyerek
feje fölött, stb.) nagyban hozzájárulnak a
babák lelkiállapotához?
Az aktivitás szintje, azaz az, hogy egy baba
aktív, érdeklődő, nehezen "kapcsol ki" elalvás
előtt vagy pedig nyugodtan szemlélődik,
velünkszületett dolog. Nem meglepő módon,
nyüzsgő szülőknek nyüzsgő gyermekeik
születnek. De velünkszületett az is, hogy
érzékenyebbek vagyunk-e a külső ingerekre,
zajokra, érintésre, érzelmekre, el tudunk-e
lazulni alvás előtt, kizárni a világot, vagy
pedig ez nehezen megy. Éppen ezért vannak
olyan babák, akiknek segíteni kell az
ellazulásban, mert minden zavarja őket és
olyanok, akik bárhol, bárhogyan el tudnak
lazulni.
Emellett a szülők stressze, feszültsége is
nagyban hozzájárul ahhoz, hogyan alszanak el
a gyerekek este. Ha anya ideges, szeretne
gyorsan túllenni az altatáson, akkor a baba is
feszült lesz és nem tud elaludni.
Mennyi idős babát lehet elkényeztetni?
Mikortól lehet tudatos a babák „hisztije”?
A babákat nem lehet elkényeztetni. Ez inkább
csak a felnőttek belemagyarázása, teljesen
helytelen logika. A hiszti kisgyermekkorban,
nagyjából 2-2,5 éves korig általában ún.
distressz hiszti, ami abból fakad, hogy a kicsi
nem tudja kezelni az érzelmeit, ha csalódik, ha
fáradt, ha nem érzi biztonságban magát, sírni
kezd, magán kívül kerül, kifakad. Onnan
tudhatjuk, hogy ilyen hisztivel van dolgunk,
hogy a kicsit scak nehezen lehet
megnyugtatni, a szavak nem hatnak rá, egyre
inkább belelovallja magát. Ilyenkor az
segíthet, ha türelmesek és higgadtak maradunk
és megnyugtatjuk a kicsit, amíg vissza nem
talál magához.
A másik fajta hiszti, amikor a kicsi tudatosan
használja a sírás eszközét arra, hogy elérjen
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valamit. Ezt onnan lehet megismerni, hogy ha
tárgyalni kezdünk vele, akkor megnyugszik és
érvelni kezd, reagál, kizökken a hisztiből.
Ilyenkor lehet a hisztit figyelmen kívül hagyni
és elmondani, hogy "akkor tárgyalok veled, ha
megnyugszol."
A nem szoptatós babák (de akár a
szoptatósok is) megnyugtatására milyen jól
bevált módszereket ajánlasz?
Elsősorban testközelséget. Vegyük fel,
dédelgessük! Sok baba szereti a dúdolást,
susogást is, de vannak olyan babák is, akik a
simogatást vagy a popóütőgetést kedvelik. A
hordozókendő is sok esetben segíthet.
Rossz anya vagyok, ha sokat sír a babám?
Dehogyis :) Mint ahogyan vannak
beszédesebb és szótlanabb felnőttek, úgy a
babák is sokfélék lehetnek. Van, akit nagyon
megvisel a megszületés, nehezebben viseli a
születés után adaptációt (az új környezet, a
fények, zajok, emésztés stb. megszokását). Ők
sírósabbak lehetnek az első időkben. Van, aki
csak később talál rá a hangjára, amikor kúsznimászni kezd és sok mindent akar, amit még
nem érhet el.

NEVELJ POZITÍVAN!

A babák sírással kommunikálnak és egyáltalán
nem gond az, ha a baba sír. Óva intenék attól
is mindenkit, hogy ilyenkor azonnal rohanjon
és elhallgattassa a babát valamilyen trükkel pl.
ha sír, mindig kap cumit vagy cumisüveget,
hiszen ezzel csak csendben marad a baba, az
okot, ami miatt sír, nem oldottuk meg. Nem
elég tehát csak azon iparkodni, hogy a baba
csendben legyen, az is fontos, hogy azon
próbáljunk segíteni, ami miatt sír. És nem kell
aggódni: minden babának vannak sírósabb,
nyűgösebb időszakai. Fogzás, mozgásfejlődés,
változások az életében... Ilyenkor csak egyet
tehetünk, mellettük vagyunk és együtt
próbáljuk túlélni a nehéz napokat. Ilyen
helyzetekben sokat segít, ha nem zárkózunk
be, inkább próbálunk nagyokat sétálni a
szabad levegőn (minket és a babát is
megnyugtatja), kendőben hordozzuk őt, de a
hintáztatás, a gyakrabb szoptatás is sokat segít.

Tudj meg még többet a válaszkész
gondoskodásról Dobiné Olasz-Papp
Nóra előadásából a Pozitív
Gyermeknevelés Expon! Jelentkezés
már csak október 21-ig! Részletekért
és további előadásokért klikk ide!

Legyél tudatos a babaápolásban is!
SZABÓ-VIDA ZSÓFIA, kertészmérnök, kencekészítő-mester

A gyerekek egyre gyakrabban válnak allergiássá, küzdenek ekcémával és bőrszárazsággal.
Egyre több szülő fordul orvoshoz, és egyre alacsonyabb életkorúak a kis páciensek. Pedig a
kockázat csökkenthető tiszta, természetes összetevőkből álló babakozmetikumokkal.
A kozmetikumok gyártása során felhasznált
kialakulásához, egyetlen jó érzésű szülőnek
vegyi anyagok egy részéről már a kutatások is
sem kellemes belegondolnia, hogy a veszélyes
bebizonyították, hogy veszélyesek. Más
anyagok használata a babakozmetikumokban
összetevőkkel kapcsolatban még folynak a
még ma is elfogadott.
vizsgálatok, de ha nem is tudják pontosan
Mire figyelj, ha babakozmetikumot
meghatározni, milyen mértékben járulnak
választasz?
hozzá ezek az alapanyagok a fenti betegségek

!1 8

2017. OKTÓBER 12.

Összeszedtünk néhány olyan összetevőt, amit
mindenképpen kerülni érdemes, amikor
babakozmetikumot választasz. Ezek az
alábbiak:
1. Parabén: tartósítószerként keverik a
krémekbe. A gond vele az, hogy
kutatások eredményei szerint
beavatkozik a hormonrendszer
működésébe, sürgetheti a nemi érés
kezdetét, de az is felmerült már, hogy
egyik okozója lehet a férfimeddőségnek
és a mellrák kialakulásának. Ráadásul
allergiát és ekcémás panaszokat
okozhat. Éppen ezért egyes európai
országokban már tilos használni.

2. Kőolajszármazékok: A gázolaj
gyártási folyamatának mellékterméke,
amit bőrápoló hatása miatt használnak
kozmetikumokban. Az egyik gond vele,
hogy erőteljes vegyszerekkel tisztítják,
hogy a fekete kőolajból, színtelen,

NEVELJ POZITÍVAN!

szagtalan, kozmetikumokban
használható olajjá váljon. A fő
probléma mégis az, hogy nem szívódik
fel a bőrbe, hanem a bőrfelszínen marad
és ott eltömi a pórusokat, így gátolva a
méregtelenítést. Ráadásul megbontja a
bőr természetes hidrolipid rétegét, így
folyamatosan száraz bőr érzetet kelt és
függőség alakul ki.
3. SLS és SLES (sodium lauryl sulfate,
sodium laureth sulfate): Ezek adják a
fürdetők, samponok, fogkrémek és
szappanok tisztító hatását, mivel
lemossák a koszt, és látványosan
habzanak. Jellemzőjük az, hogy
„túltisztítanak”, azaz lemarják a bőr
természetes zsír- és védőrétegét,
irritálják a bőrt, bőrszárazságot,
viszketést okoznak. A babák pihe-puha
bőrét nem éri annyi kosz, hogy ilyen
maró hatásnak kellene őket kitenni a
tisztálkodás, mint cél érdekében. A
legtöbben már tudják, hogy az SLS
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veszélyes, így a gyártók alternatívaként
az SLES-t kezdték használni, ami egy
kicsit kevésbé veszélyes, mint az SLS,
kevésbé szárít, de azért egyáltalán nem
egészséges, így célszerű ezt is elkerülni.
4. PEG-ek (polietilén-glikol): Ezzel a
vegyületcsaláddal az a fő gond, hogy
képesek a bőrbe behatolni. A PEG után
mindig áll egy szám is, ha megfigyeled.
Pl. PEG-7, PEG-9, PEG-100. Minél
kisebb ez a szám, annál nagyobb a
bőrbe való „behatolásának” képessége.
Miért baj ez? Azért, mert a vékony és
érzékeny bababőrön át bejutva
segítenek más, a kozmetikumokban
található nem kívánatos összetevőknek
is a bőrbe kerülni. Ráadásul a PEG-ek
sajnos általában nem tiszták, sokszor
rákkeltő anyagokkal szennyezettek, pl.
ólommal, nikkellel vagy arzénnal. A
babaápolási termékek összetevői között
nagyon figyelj a PEG-7 Glyceryl-re és
Cocoate-re, ami több babaápolási
termékben is feltűnik.
5. Illatanyagok: Sajnos, függetlenül attól,
hogy mesterséges vagy természetes
illatanyagokról beszélünk e, ezek
bőrirritáló hatásúak, allergiát,
bőrgyulladást okozhatnak. Az ekcémás
vagy érzékeny bőrű babáknál különösen
fontos őket teljesen kizárni, mert az ő
bőrükre még veszélyesebbek. A
mesterséges illatanyagok közül sok
ftalát tartalmú, amik „a
hormonrendszerbe avatkozva korai
pubertást okoznak… A ftalátok át
tudnak jutni a placentán, és a gyermeket
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már az anyaméhben is károsítják.” –
írja a Wikipedia. Habár az illóolajok
nagyon jóhatásúak is tudnak lenni, tele
vannak irritatív komponensekkel, így 4
(egyes vélemények szerint 6) éves korig
nem ajánlott használni őket.
Légzésbénulás, asztma, epilepsziás
roham, idegrendszeri károsodás… Ez
csak néhány azok közül, amiket az
illóolajok a gyerekek szervezetében
kiválthatnak. Ha érzékeny bőrű
kisbabád van, jó pár évig felejtsd el az
illóolajakat!
Ijesztő, ugye, hogy csak egy jó krémet
szeretnél a babádnak, és ismeretlen
nevű veszélyes anyagok lehetnek
benne? Nem vagy egyedül az érzéssel,
de szerencsére ma már van alternatíva –
mindig nézzétek meg az összetevők
listáját és válasszatok természetes
alapanyagokból készült
babakozmetikumokat!
SZABÓ-VIDA ZSÓFIA kertészmérnök,
kencekészítő-mester, a Herbarting alapítója. A
Kertészeti Egyetem gyógynövény szakán végzett
12 évvel ezelőtt, majd szappan- és kencekészítõ
mesteri végzettséget is szerzett. Az általa készített
bio kozmetikumokat megtalálhatod a
www.herbarting.hu -n.
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