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Gyermeket szeretnél? 

Neked sem sikerül?  

Nem jön a gyermekáldás? 

Gondolom, egész életedben védekeztél – 

aztán amikor valami baleset történt, mert 

elengedtétek magatokat a pároddal, aggód-

tál, hogy teherbe esel. Erre tessék, amikor 

végre várod, nem jön. Vágysz a terhesség-

re, és nem történik meg. 

Talán már túl vagy egy vagy több negatív 

élményen is. Csalódott vagy? Kételkedsz 

magadban? És nagyon halkan, szégyen-

kezve lehet, hogy felteszed magadnak a 

kérdést, hogy milyen nő az, aki nem tud 

teherbe esni és gyermeket szülni? Lehet, 

hogy mérges vagy, és a környezetedtől sem 

kapod meg a megfelelő lelki támogatást. 

Néhány ismerősöd el akarja hitetni veled, 

hogy ők jobban tudják, mit kellene csinál-

nod. Ha még egyszer meghallod azokat a 

jótanácsokat, hogy „ne görcsölj rá, engedd 

el!”, felmegy benned a pumpa, ideges le-
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szel és kényelmetlenül érzed magad. Leg-

szívesebben azonnal otthagynád az ilyen 

jellegű beszélgetéseket.  

Sok orvosnál jártál már? Különböző vizs-

gálatok sorozatán lehetsz túl, te is és a pá-

rod is. Kerestétek az okokat, a gócokat, 

hogy vajon mi lehet a valódi oka annak, 

hogy nem jön a baba? Pedig te már készen 

állsz az anyaságra, készen álltok a szülői 

feladatokra, de semmi eredmény.  

Találtak valami nőgyógyászati elváltozást 

és műtétre került sor? Nem elég, hogy nem 

jött a gyermek az életedbe, még ezzel a 

stresszel is szembe kellett nézned. Izgultál, 

hogy sikeres lesz-e a beavatkozás. Izgulhat-

tál amiatt is, hogy találnak-e valami mást, 

amit nem mutatott ki az ultrahang. Utána 

pedig a felgyógyulás következett mind lel-

kileg, mind fizikálisan. 

Te is jártál már a Kaáli Intézetben? Ké-

nyelmetlenül érezted magad ott? Zavart a 

sok vizsgálat és az órákig tartó izgatott vá-

rakozás? Mondtak neked is olyan dolgokat, 

hogy túl öreg vagy a szüléshez, nem jó az 
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egészségügyi állapotod, és kizárták annak 

az esélyét, hogy természetesen foganjon 

meg a babád? Érezted te is úgy, hogy ott, 

abban az intézményben egy vagy a sok 

száz pár közül, akiket futószalagon meg-

néztek néhány perc alatt? Hiányoltad az 

együttérzést és a biztatást? Selejtesnek érez-

ted magad, hogy egyáltalán ide kerültél? 

Esetleg veled is előfordult, hogy sírva jöttél 

ki az orvostól, eltakarva az arcodat, mert 

nem akartad, hogy a több tucat várakozó 

pár lássa? 

Az is lehet, hogy sikerült a megterméke-

nyülés, hirtelen megörültél, majd elment a 

babád és újra előjöttek a rossz érzések. A 

gyászt is fel kellett dolgoznod a sikertelen-

ség mellett. 

Talán már sok általános tanácsot hallottál. 

Ne dohányozz! Ne drogozz! Egyél sok 

zöldséget, gyümölcsöt! Figyeld a peteéré-

sedet, és együttlét után vedd fel a gyertya 

jógapozíciót! Ez is biztos segít, de nem tu-

dom, elég-e. Szerintem neked nem segített, 
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ha ezt a könyvet olvasod. Hogy nekem 

nem, az biztos. 

Nekem az agykontroll segített. 

Te használod? Esetleg soha nem hallottál 

még róla, vagy nem hiszel benne? Nem 

számít. 

Az számít, hogy az én kisbabám ennek 

segítségével fogant meg, és ha nálam mű-

ködött, akkor nálad is működhet. Függet-

lenül attól, hogy mit gondolsz róla. Miért 

ne adnál neki egy esélyt?  

Én két év próbálkozás és két nőgyógyászati 

műtét után fordultam újra az agykontroll-

hoz, és ezután fél éven belül fogant meg a 

kisbabánk. Előtte csak a gyógyulásomra 

fókuszáltam, és arra fordítottam az összes 

energiámat. Hogy egészségesen éljek és 

egyek és a többi. Fejembe vettem, hogy 

előbb a gyógyulás, és utána jöhet a baba. 

De nem jártam sikerrel, így nézőpontot 

változtattam. Az a gondolatom támadt, 

hogy a baba fog engem meggyógyítani. És 

így is lett. 
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Sok agykontrollos technikát alkalmaztam, 

ugyanakkor mellette megtettem a szüksé-

ges lépéseket a fizikai síkon is. Alkalmaz-

tam a sokat hallott „gondolkodj alfában, 

cselekedj bétában” mondást, vagyis nem-

csak programoztam, hanem tettem gyakor-

lati lépéseket is.  

És várandós lettem. 

Te is szeretnél babát hordozni a szíved alatt? 

Akkor tarts velem, megmutatom, nekem 

hogyan sikerült. 

Legyen gyermeked neked is!  

  




