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Miért jöttünk itt össze?
Az utóbbi időben Mo-n:

két területen van/volt nagy különbség a tanítás (ésszerű, jó, szép) és 
a gyakorlat közt: (i) politika, (ii) szexuális viselkedés.

Ahol nagy a különbség a „tanítás” és a gyakorlat közt, ott nagy a baj!!!

Hogy épp e két terület az érthető:
(i) hatalom és pénz itt összpontosul → politika

    (ii) erős ösztönök                               → szexualitás

Az elsővel sokan foglalkoznak, a második meg az ösztönök és a pénz 
martaléka lett, ebben az ún. civilizált „fogyasztói társadalomban” és 
úgy tűnik ezzel szinte nem törődik senki, hiszen ez „magánügy”, itt 
szabadság van. Épp ott, ahol az ösztönök, az önző ösztönök is igen 
erősek, ugyanakkor az egyén legfontosabb történései itt zajlódnak le.



- Válságba került a család és azzal együtt az egész társadalom.

- Ami számomra rejtély: nagyon kevesen látják, hogy az egyén számára 
legfontosabb/legkedvesebb területet jelen társadalmunk a „legdurvább 
ösztönöknek” és a pénzszerzésnek dobta oda, valamint szinte kivonta 
belőle a maga szabályozó rendszerét a jogot,

- és mindent megtesz, hogy az erkölcsöt is kivonja: itt „mindent szabad”, 
„itt nincs jó meg rossz”, „Te így csinálod én amúgy, és ez így jó”,

- sőt ennél sokkal rosszabb a társadalmunk, mert nincs szabadsága a 
szülőknek, hogy megtanítsák gyermekeiknek azt az értékrendet, amit 
vallanak, hiszen a TV, mozi, a rádió, az újságok, a „SZAKEMBEREK” 
„mind” azt tanítják nekik, hogy pl.: Joy újság: 
„a legjobb, hogy nincs féltékenykedés”, „szexelünk mégsem vagyunk 
szerelmesek”, „nem beszélünk a jövőről”, „egyéjszakás kalandokra 
fel”, „hogyan válhat tökéletes szerető a pasidból”.

- Vannak jelek, amelyek arra utalnak, hogy a vezető tőkés csoportoknak
  az az érdeke, hogy ne legyen „család” és óriási sikerrel cselekednek e
  téren (náluk a pénz és a hatalom).



- Keresni kell az okokat, ami ide vezetett, csak így juthatunk előre!!

- Kik az elszenvedői ennek az őrületnek, mármint, hogy jobb család
  nélkül, mint   családban?  →  szinte mindenki, mi mindenesetre.

- Mennyire érint ez minket? → életünk alapjait igen erősen befolyásolja.

Néhányan azt gondoltuk:
csinálni kellene már valamit ezen a területen.
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A „tudományt kell segítségül

 hívni, tudományos

módszerre van szükség!!!

Égető szükség:

100 éve környezetvédelemre,

most családvédelemre
mint új tudományág!!!



NKTH, INNOTÁRS pályázat: 
A projektvezető neve: Dr. Tárkányi Ákos (KSH)
A projekt címe: A gazdasági fejlődésnek és a magyar

társadalom egészségi állapotának
kapcsolata a családok stabilitásával

3 feladat:
I.   A fiatalok párkapcsolati normáinak és viselkedésének felmérése.
II.  A házasságok, párkapcsolatok elromlásának költségei, valamint a jól 

működő házasságok relatív haszna a válás társadalmi és állami 
költségeinek fényében.

III. Házasságra felkészítő képzések, programok és hatásaik a 
párkapcsolatokra.



● A mai nap technikai vonatkozásai:
- előadók és szekcióelnökök kérem figyeljenek az időre!
- szekciók: I.   Tudományos előadások

II.  CSÉN Magyarországon
III: A szakminisztériumok tervei
IV. Rövid előadások, bemutatkozások
V.  Poszterek
VI. Kerekasztal
VII. Összegzés, beszélgetés



- ez egy tudományos konferencia,

- az absztraktok lektoráltak,

- több keresztény családmozgalom is előad és bemutatkozik (ettől még tudományos, 
nekik fontos a család és ezért dolgoznak a témakörön) és ezért jelentkeztek,

- a téma minden jószándékú és egészséges lelkületű embernek fontos kell(ene), 
hogy legyen.



 -  Nekem úgy tűnik, hogy ha nem törekszünk életünk során az egyetlen 
nemi társra, akkor a család alapjait torpedózzuk meg és ha 
körbenézek országunkban, vagy EU-ban, úgy látszik fantasztikusan 
sikeres ez a torpedózás.

 -  Nem értem, hogy családkonferenciákon a nemiség témája miért nem 
kap fő hangsúlyt? Beszélik, hogy válságban a család, hogy ilyen 
pótlék kell meg amolyan, meg családbarát parkoló, de a bajok valódi 
okairól nem, és csodálkozunk, nem jutunk A-ról B-re.

 -  A pszichológiában, a szexológiában paradigma váltásra van szükség! 
[A sugárbiológiában (non-targetted hatások).]
Szabad szerelmet hirdető szexuálpszichológusokat szakembernek 
nevezni? [Melyik biológus egyetemi tanár hirdeti, hogy a DNS az víz, 
melyik fizikus, hogy ami szilárd az gáz, melyik biológus, hogy a 
kígyóméreg egészséges?

 -  Miért tiltjuk be a drogot, ha a „fiataloknak szóló magazinokat nem”?
    Csodálkozunk az SE felmérésén, miszerint céltalanok, kiégettek a 

fiatalok, vagy hogy fogy a népesség. De miért csodálkozunk, amikor 
a „SZAKEMBEREINK” is azt mondják, hogy a szabad szerelem az 
egészséges és követendő!



  - Mi a család? Biológiai értelemben: szülők és gyermekük, házasságtól 
függetlenül. Szociológiai értelemben kicsit bővebb. 

  - Ha azt elemezzük, hogy mi a helyes, mi a jó, akkor az erkölcsi, jogi 
értelmezést kell alkalmaznunk. Amikor a család értékéről, 
fontosságáról, válságáról vagy védelméről beszélünk, akkor egy nő és 
egy férfi házasságán alapuló családra gondolunk.

  - Ha a családot a házasságtól függetlenül definiáljuk (mint például a 
biológiai értelemben vett meghatározás vagy számos mai szociológiai 
megfogalmazás), akkor a családvédelem, a családtan, a családi életre 
nevelés könnyen értelmét vesztheti, mert ezzel szentesítenénk a 
szabad szerelmet, amiben eltűnik a család. Pontosan ezért fontos 
odafigyelni, hogy egy adott esetben, adott témában, milyen 
meghatározást alkalmazunk.

  - Számomra nem az a furcsa, hogy van szabad szerelem, hiszen 
gyilkosság is van, hanem hogy asszisztál mellé az állam és ami még 
abszurdabb, hogy a „szakemberek” is!!!

  - Senkit nem akarok megbántani, csak csodálkozásomat fejezem ki.



Novemberben folytatás

3 x 2 alkalom:

NÉPSZERŰSÍTŐ ELŐADÁSOK ÉS BESZÉLGETÉSEK:  november 13, 19, 26.
Budavári Művelődési Ház, Budapest, I. ker. Bem rkp. 6. Andrássy terem (16-20 h)

SZAKMAI ELŐADÁSOK ÉS ESZMECSERÉK:                 november 12, X, 18.
nov. 12: Budavári Művelődési Ház, I. ker. Bem rkp. 6. (16-20 h)
nov.  X: 
nov. 18: Baross Gábor Telepi Polgári Kör, Budapest XXII. ker. XVI. utca 22. I.
              emelet (15-19 h)



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !


