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Mindenek előtt, mielőtt bármibe belefognánk… 

Miről NEM lesz szó? 

Nem fogok beszélni a babakakiról. Ami engem illet: a babakakival, a 

babahányással (igen, még, ha bukinak nevezed is) és a babafikával ki 

lehet kergetni a világból. 

Szóval ezek visszaszorításáról, ideális állagáról, színéről nem fogok 

beszélni. A magam részéről az ideális az volna, ha a hóna alatt fogva, 

mint az oroszlánkirályban a fő jelenetnél, tudod, átadhatnám a dedet a 

dajkának. 

- Lucecita, kérlek tedd tisztába, szívd ki az orrát és törölgesd le 

az arcocskáját, rendben? Addig én fürcsizek egyet és 

hangoskönyvet hallgatok bármiről, amiben nem szerepelnek 

csecsemők. 

Oké. Nem fogok beszélni a szoptatásról sem. Soha. Mert, ha 

meghallom ezt a szót, görcsbe rándulok és a szememmel idegesen 

vészkijáratokat keresek. Jó, lehet, hogy egyszer, egyetlen egyszer 

beszélek majd neked a szoptatás körüli mizantériámról. Ha éppen úgy 

beittam, hogy őszinteségi rohamomban elő akarok állni hirtelen a 

farbával. De akkor sem a baba helyes tartásáról, meg a sebes 

bimbikről. Nem, ilyet ne is várj tőlem.  

Oké, de akkor mi marad? Miről fogok beszélni? 

Hát, barátnőm. Te maradsz. Te, meg én, gyarló anyák. (Most néztem 

meg az értelmező szótárban a gyarló szó jelentését, nehogy úgy járjak, 

mint a lányommal, akit egyszer cédának neveztem, mert azt 

gondoltam, az milyen kedves és vicces szó. Hát, miután megnéztem, 

nem hívtam többé szegényt cédának. Szóval, a gyarló azt jelenti, hogy 

„erkölcsileg gyönge”, így „ö” betűs verzióban. Percek óta ezen 

derülök.) 

Úgyhogy, rólunk, nemrég szült nőkről fog szólni most itt minden. Ami 

tök üdítő lesz ahelyett, amit eddig tapasztaltál. Hiszen hemzseg a net a 
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babaközpontú tanácsoktól. Kiságyban aludjon-e melletted? Igény 

alapon etesd, vagy rendszeres időközönként? Mikor kell aludnia? 

Nézhet-e tévét? Mikor kell rá sapka? (A patika előtt flangáló, cekkeres 

nevelésügyi szakemberek szerint a mindig.) Mikortól ehet darabosat? 

Jó-e neki a hangoskönyv-mese, vagy csak az a jó, ha te mesélsz neki? 

Hagyd-e sírni vagy sem?  

Aztán előkerültek az apává válással foglalkozó szakértői oldalak is, és 

most már a nagyszülők is kiálltak a reflektorfénybe. De barátnőm, te 

meg én, akik véghez vittük a nehezét, hol vagyunk a nagy 

információáradatban? Megmondom. Elkavarodtunk benne. 

Elvesztünk, feloldódtunk benne. Pedig minden velünk kezdődik, 

ugyanis… 

 

Ha anya jól van, a baba is jól van. 
 

A babának ugyanis az első időszakban nincsen még öntudata. Ehelyett 

egy kiterjesztett mitudattal rendelkezik, amit kiterjesztett rád. Nem 

képes önmagát önálló, független lényként érzékelni még. Azt viszont 

pontosan megérzi, ha te szét vagy esve. Valahogy így: 

- hoppá, valami nem oké itt velünk. 

És indul a csecsemősírás. Kevés hang van az életben, amit rosszabbul 

viselek, mint a csecsemősírás, mint ahogy annyian így vagyunk ezzel. 

És ezt ezek a kis pelenkás ördögök pontosan tudják. 

Hiszen evolúciósan pontosan azért fejlesztették ki ezt az idegtépő 

frekvenciát, hogy oda menj hozzájuk és segíts nekik. Egyszerű baba 

túlélő eszköz. De mondjuk lehetne kevésbé elviselhetetlen. 

Csattoghatnának mondjuk a nyelvükkel, az valamivel kedvesebb 

volna.  
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Mit tervezek veled, és miért? 

Küldetésemnek érzem, hogy rávegyelek téged, mint nemrég szült nőt 

arra, hogy ne akarj megfelelni mindenféle homályos, lehetetlen 

társadalmi elvárásnak. 

Hiszen amint elfogadod, hogy nem muszáj tökéletesnek lenned, abban 

a pillanatban megszabadulsz egy sor görcsös elvárástól. És utat 

engedsz az ösztönösségednek és a megérzéseidnek. 

Egy figyeleméhes, visszajelzés-függő legkisebb gyerek vagyok, nekem 

elhiheted, ha azt mondom, nem volt könnyű letenni a súlyos táskát, 

amiben a tökéletességre törekvést cipeltem magammal. 

Ráadásul azért sem könnyű, mert a közvélemény nem igazán 

támogatja az elég jó anyákat. És akkor még finom voltam. Ha nem 

vagyok finom, akkor azt mondom, ha elkezdesz elég jó anya lenni 

ahelyett, hogy azon görcsölsz, miért nem vagy tökéletes, akkor kábé 

úgy fogod magad érezni, mintha állnál a széllel szemben azzal a 

nőknek kifejlesztett pisicsővel. És próbálnál állva pisilni, mint a pasik. 

Annyira szeretném megfogni a kezedet, őszintén a szemedbe nézni és 

azt mondani 

 

Barátnőm, az életed fenekestül meg fog változni. Egyáltalán nem 

olyan lesz, mint a csajos magazinokban, meg a szerelmes 

filmekben. Sokat fogsz sírni és csomószor arra fogsz gondolni, 

hogy erre téged miért nem készített föl senki, és hogy nem ér a 

neved. Ennek ellenére egyszer csak túl leszel a nehezén és már 

semmi pénzért nem mennél vissza sosem a gyerektelen 

életedbe. 

 

A könyvek, a magazinok, a blogok tele vannak kismamás témákkal. 

Azonban nekem szülés után súlyos hiányom volt igazi kismama-

irodalomból. Olyan szakirodalomból, ami tényleg rólam szól, csak 
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rólam szól, nem arról, milyen az ideális állagú kaki, vagy arról, hogy 

miként figyeljek oda a férjem érzékeny apai lelkére. 

Többszöri nekifutás után csalódottan hagytam a fenébe az összes 

kismama-irományt, két okból kifolyólag: 

1. egy, mert tökéletesen alkalmatlan anyának éreztem magam a 

végére, hiszen a reklámok és a sikeresen megoldott 

bébiproblémák mind azt sugallták, hogy én aztán sosem 

leszek képes még csak megközelíteni sem a tökéletes anya 

fogalomkörét, nemhogy elérni azt. 

2. És kettő: azon kívül, hogy rendre felhúztak ezek a cikkek, 

blogok, jó tanácsok, a rám irányuló figyelem kínzó hiányát 

éltem meg. 

Hahó, emberek, figyeljetek rám is egy kicsit. Hiszen hihetetlen dolgot 

vittem véghez, világra hoztam egy emberi lényt, azt hittem, beleőrülök 

a fájdalomba, abbahagytam a karrieremet, felelősségteljes és 

gondoskodó lettem, az életem totálisan felfordult, megváltozott a 

fontossági sorrendem, ráadásul mindezen lelki változások közepette 

iszonyat fizikai terrornak vagyok kitéve, amit úgy hívnak: súlyos 

alvásmegvonás. 

Mindezek ellenére sem akart senki rám figyelni. 

Amikor a barátaink babanézőbe jöttek, ajándékokat hoztak a 

gyereknek, esetleg néhány okos könyvet arról, hogyan neveljem ideális 

módon őt, majd kedvesen érdeklődtek a súlya, ordításának gyakorisági 

rátája és székletének színe felől. 

Hozzám irányuló kérdéseik nagyjából ennyiben merültek ki: 

- van elég tejcííí? 

Azon a gyilkos, idegesítő, negédes hangmagasságon. Legszívesebben 

térden rúgtam volna őket, ha lett volna annyi erőm. Azonban nem volt, 

mert kiszívta mindet a krónikus alváshiány. 
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Oké, azt azért én se gondoltam, hogy rózsaszín vattapamacsos 

leányálom lesz a szülés utáni időszak, viszont, hogy ennyire kegyetlen 

legyen, attól rendesen letérdeltem. 

 

Túllihegem? 

És mi van, ha csak én vagyok túlérzékeny? Nem lihegem túl? A 

legkevésbé sem. 

 

Német kutatások szerint a szülés után több mint kétszer 

nagyobb boldogságvesztés áll elő, mint válásnál, és másfélszer 

nagyobb, mint a partner halála vagy munkanélkülivé válás 

esetén. 

 

Mi ez, ha nem egy brutál nehéz időszak? A boldogság csökkenése az 

első szülés után 1-2 éven belül áll csak vissza a normális szintre. Ezért 

van az, hogy sokan beijednek és behúzzák a kéziféket az első gyerek 

után. Pedig a többedik gyerek után egyre könnyebb. Soha semmi nem 

lesz már olyan nehéz, mint az első szülés után, nyugi. Ha nem így 

lenne, mindenkinek csak egy gyereke lenne. 

Azért is olyan durva a zuhanórepülés, mert a boldogságindex az első 

szüléshez közeledve szépen ível felfelé. Szerelem, összeköltözés, 

házasság, fiatalság, bolondság. 

Emlékezz csak vissza. Két csík. Facebook szarrá posztolása 

ultrahangos és nagyhasú képekkel. Reményteli várakozás. 

Ábrándozás. 

Egészen a szülés pillanatáig. Ott egy kisebbfajta sokk, aztán hápogva 

próbálsz levegőt venni a nyakadba szakadt trágya alól, hogy: 

- de hát kérem szépen, ezt nekem senki nem mondta. 
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És zuhanás a mélybe: a boldoságindexed jóval a szülést megelőző évek 

szintjére süllyed. Ráadásul nagyjából néhány hét alatt. 

És miért történik mindez így? A legjellemzőbb okok ezek: 

1. krónikus, végeláthatatlan alvásmegvonás, 

2. rideg valóság a leányálomszerű elvárások helyett, 

3. anyagi bizonytalanság, mégis, hogy fogjátok eltartani ezt a 

gyereket, aki egyre többe fog kerülni, pedig már magzatnak 

sem volt olcsó mulatság, 

4. a társas kapcsolatok teljes hiánya: bezárva a négy fal közé, 

elmaradoznak a barátnők, kezdesz elmagányosodni, 

5. valamint a megváltozott tested problematikája, hiszen még 

jóval szülés után is a kilókkal küzdesz, hogy az 

eldeformálódott puncidról ne is beszéljek. 

A jó hír viszont az, hogy nem feltétlen kell anyazombiként végig 

vegetálnod a gyerek első évét.  

 

Használati javaslat a tananyaghoz 

Mindjárt túl is leszünk közös munkánk első gyakorlatán. Itt szeretném 

megragadni az alkalmat, hogy ünnepélyesen felhívjam a figyelmedet, 

hogy ez nem egy sima tananyag, hanem fejlesztési folyamat. 

Ami azt jelenti, hogy csak abban az esetben várható a hangulatod és 

életed javulása, ha azt csinálod, ami le van benne írva. Ez rajtad múlik. 

A te döntésed, nem az enyém. 

Én a másik részért vagyok felelős. Azért, hogy megteremtsem a 

változásodhoz legideálisabb fejlődési környezetet. Te pedig azért, hogy 

csináld. Én már beletettem az én részem. Most te jössz. Nélküled nem 

fog menni. 

Ha ehelyett passzívan végig haladsz az egészen, mondjuk már az is 

több, mint a semmi, de akkor ne várj az egésztől többet, mint néhány 

kellemes órát leharcolt anyai teendőid közepette.  
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Szóval, amikor azt mondom, tápászkodj fel a fotelből most, akkor 

komolyan gondolom. Ha azt akarom, hogy holnap tegyél meg valamit, 

akkor azt fogom mondani, hogy holnap tedd meg. Oké? Akkor most, 

hogy ezt tisztáztuk, vágjunk is bele. 

KEZDHETÜNK? KÉSZEN ÁLLSZ? 
 

Milyen közel állsz a totális megzakkanáshoz? 

Szeretném, ha kitöltenél egy gyors kis tesztet. Ez választ adna arra, 

mennyire vagy veszélyeztetve a megzakkanást illetően. 

Úgy értem, mennyire állsz közel hozzá, hogy hálóingben, sikoltozva 

kirohanj az ajtón, hátrahagyva időtlen idők óta vigasztalhatatlanul, 

őrjítő frekvencián bömbölő gyermekedet. Vagy leguríts két felest. Aztán 

még kettőt. Majd az egész üveggel. 

Válaszolj szépen, őszintén a kérdésekre, és a végén meglátjuk, kell-e 

pszichológust hívnod. 

Nem kell vetíteni, az eredményeket csak te fogod látni. És jobb 

tisztában lenni a helyzet súlyosságával, nem? Egyszer azt olvastam, 

hogy, ha egy alkoholista van a családban, az nagyjából olyan, mintha 

egy benga nagy dinoszaurusz dekkolna a nappaliban, mégse beszélne 

róla senki. Ezt a képet azóta se tudom kiverni a fejemből, annyira 

megfogott. Szóval, beszéljünk a dínódról. 

Ám nem pont az alkoholizmusra gondolok (bár egyáltalán nem lennék 

meglepve, ha egy kutatás bebizonyítaná, hogy a női alkoholfüggőség a 

szülést követő hónapokban sokkal nagyobb valószínűséggel alakul ki, 

mint bármelyik másik életszakaszban). Tehát vágjunk bele.  

KARIKÁZD BE A VÁLASZAIDAT 
Egy hidegfront előtti, takony-esős, über kemény, hardcore hisztis 

vasárnap este a gyereket beimádkoztad az ágyába, gyakorlatilag végre 

eszméletlen. Nagyjából elpakoltál, de éppen csak annyira, hogy senki 

ne essen hanyatt a parkettra pumpált kézmosó lötyiben. Kiszedted a 

merőkanalat a klotyóból, a vécékefét a férjed cipőjéből és lehúztad az 
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egérformájú kutyu kezéről a fél literes flakont. Ledobtad a második 

bőröddé vált macinacit, egy kellemes mentateával a kezedben 

beleeresztetted kecses őzike lábaidat egy forró lábfürdőbe a tévé előtt 

és elöntött a nyugalom érzése. Mármint elöntött volna, de nem, mert 

ebben a kegyetlen pillanatban realizáltad, hogy a néhány órája 

aszalódó vizes ruhák bizony még mindig a mosógépben senyvednek. 

Mit teszel? 

A. Teát-lábvizet hátrahagyva, hanyatt-homlok a szárítóhoz 

irányítom magam. Negyedórán nem múlik a pihenésem. 

B. Félórás pihenőt engedélyezek magamnak, de aztán 

könyörtelenül ráveszem magam a teregetésre, mert nem 

akarom újra kimosni a bebüdösödött ruhákat. 

C. Kedves férjemnek osztom ki a feladatot, hogy teregesse ki 

szépen a ruhákat. 

D. A pszichoanalízis elfojtás nevezetű elhárító 

mechanizmusának segítségével igyekszem tökéletesen 

elfeledkezni az átkozott vizes ruhákról. Nem érdekel senki és 

semmi, mert ez az én időm. 

 

A gyerek néhány napja nem iszik annyit, mint szokott. Az evéssel és az 

alvással nincs gond. Próbáltál már durván sós és baromi édes kajákat, 

hátha a kifárasztásos technika beválik. Kikérted anyukád véleményét, 

megkérdezted Google barátunkat és utána lapoztál, mit javasolt ilyen 

esetekre Spock doktor anyáink korosztályának. A férjed - megunva a 

gyötrődésedet -, kólát ad a gyereknek, amit az vidáman elfogyaszt. Mit 

gondolsz? 

A. Idegesen elveszem a gyerektől a kólát és dühödt ordítozásba 

kezdek a férjemmel. 

B. Betegre aggódom magam, hogy tönkre fognak menni a gyerek 

fogai, feloldódnak a csontjai, elhalnak a bélbolyhai, az 

elkövetkező éjszakák egyikén sem fog aludni és innentől 

fogva a kólán kívül már semmilyen más folyadékot nem lesz 

hajlandó magához venni. 
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C. Kicsit jobban érzem magam, bár tudom, hogy ez csak az első 

lépés, valami ügyes trükköt kell kieszelnem a továbbiakra, 

hogy a gyerek alacsony cukortartalmú folyadékot igyon. 

D. Megnyugszom, folyadékpótlás megoldva, probléma 

kipipálva. 

 

Reggelihez készülődtök a férjeddel, akinek valami csoda folytán pont 

szabadnapja van. Ezen a napon azt tervezte, hogy visszafúrja a leesett 

kabáttartót, amiért hónapok óta könyörögsz neki, felvisz a padlásra 

néhány dobozt, amit már fél éve kerülgetsz az előszobában és 

elrendezi a tévé kábeleit, amiket kínodban ruhacsipesszel fogtál össze 

néhány hónapja. Beront a szomszéd, hogy felszabadult két biankó 

mozijegye mára, mert az asszony nem bír elszakadni a fajansz 

vonzásából. Bármit megnézhettek, amit legalább két hete vetítenek, tíz 

különböző moziban, azzal az egyetlen kikötéssel, hogy ma lejár a 

lehetőség. Mit teszel? 

A. Ingerülten nekirontok, hogy hogy meri elcseszni a reggelinket, 

és különben is, hogy gondolja, hogy egy kisgyerekes párnak 

van ideje holmi mozizásra. Megkérdezem, hogy tisztában van-

e vele, mennyibe kerül ma egy pattogatott kukorica, szószos 

nachos, gumicuki, meg kétszer fél lityi üdcsi, és hogy képzeli, 

hogy ezt a rakat sok pénzt nem pelenkára kell költenünk. 

B. Megköszönjük szépen, hogy ránk gondolt, de nem tudunk 

elmenni, mert itt a gyerek, épp reggelizni fogunk és a ház 

körüli munkák nem várhatnak tovább. 

C. Ráveszem a szomszédot, hogy segítsen be a férjemnek a 

barkácsolásban, dobok nekik néhány sört, amíg végeznek, 

van egy kis időm borotválkozni, hajat mosni, hogy legalább 

haloványan emlékeztessek egy vonzó nőre, gondosan 

választok egy filmet és megkérem a szomszédot, hogy 

vigyázzanak addig a gyerekre. 

D. Leszervezem a gyerekvigyázást, sminket dobok fel, és már a 

kezemben a napszemüveg. Férjem farmert húz, és már 
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döngetünk is. Mozit meg filmet ráérünk választani útközben 

is. Juhéj, egyszer élünk, ma minden olyan lesz, mint régen. 

 

Néhány napja eléggé fáj a derekad, mert szarul emelted fel/meg a 

gyereket, de nem tud helyre jönni, mert újra és újra megerőlteted. 

Kuponos oldalakat böngészel, amikor rálelsz egy szépségszalonos 

ajánlatra, amely néhány órás felüdülést ígér. Nemcsak masszázs, 

hanem manikűr és pedikűr is van benne, és mi tagadás, a kezed eléggé 

leharcolt, hogy a lábadról ne is beszéljünk, hiszen azt egy ideje nem is 

láttad a nagy hasad miatt. Csak mostanában kezded újra felfedezni, 

hogy léteznek lábkörmeid is, és szó, mi szó, elég lestrapált állapotban 

vannak. Mit teszel? 

A. Szomorúan bezárom az oldalt. Nincs nekem ilyesmire sem 

időm, sem pénzem. Hogy oldjam meg a gyereket? Mégsem 

vihetem magammal. Inkább veszek bébikaját ennyi pénzből. 

B. Lebeszélem magam a programról, de azért nyitva hagyom 

még az oldalt, hátha valami csoda történik az akció végéig. 

Lelkiismeret-furdalás gyötör és vágyakozva gondolok vissza 

azokra az időkre, amikor még büntetlenül megtehettem 

ilyesmiket. 

C. Felhívom a férjem és előadom neki, hogy megérdemlem ezt a 

kezelést, hiszen múlt hétvégén bulizni ment a kollégáival. Az 

enyém még olcsóbb is lesz (feltéve, hogy a helyi 

cukrászdában nem vágok be egy tiramisut pluszban). Még 

gondolkodom egy kicsit, de az akció végéig le fogom csapni a 

kupont. 

D. Azonnal lecsapom az ajánlatot. Masszázs, manikűr, pedikűr 

féláron? Nincs ennél szebb ajándék számomra, mert zokszó 

nélkül kihordtam és megszültem a gyereket, azóta pedig 

fáradtságot nem ismerve cserélgetem a szaros pelenkáit és 

törölgetem a nyálat az álláról. 

A szomszédasszony meglep egy kis felszeletelt kókuszrúddal. Az az 

igazán finom, vurstliban enyhén kiszáradt verzió, amilyet évek óta nem 
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ettél. Gondolkodás nélkül benyomod az egészet. Amint hazaér a férjed, 

kérdőre von, mert kínos helyzetbe került a szomszédasszony előtt, aki 

igazándiból neki küldte a finomságot. Mit gondolsz? 

A. Rémesen érzem magam, enyhe émelygés jön rám, ha arra 

gondolok, hogy nem is volt olyan finom az a kókuszrúd. Minek 

faltam be és mekkora a fenekem. Azon jár az eszem, hogy 

engeszteljem ki életem szerelmét. 

B. Kicsit szarul érzem magam, hogy nem jutott eszembe, hogy 

hagyjak a férjemnek, de közben hirtelen haragra gerjedek a 

szomszédasszony iránt. Minek kavar be ilyen hülyeséggel? 

Kellett a francnak a szar kókuszrúdja. 

C. Sajnálom, hogy egy ültő helyemben elpusztítottam az egészet, 

de a férjem is igazán megértheti, hogy egyszerűen lehetetlen 

volt ellenállni egy ilyen édességnek. 

D. Semmiféle bűntudatot nem érzek. Én kaptam, 

megérdemeltem, megettem. Nehogy már pár szelet 

kókuszrúdon veszekedjünk, a férjem bármikor vehet magának, 

hiszen ő nincs bezárva a négy fal közé a gyerekkel. 

 

Estére marhapörit rendeltél nokedlivel, mert nem volt időd főzni, de a 

tömegkonyha nem volt a helyzet magaslatán. A férjed nincs túlzottan 

rózsás hangulatban vacsi után. Mit gondolsz? 

A. Le vagyok sújtva. Nem elég, hogy nem főztem neki, még 

rosszat is evett. Ez életem legszörnyűbb estéje, azt sem 

tudom, hova legyek bánatomban. 

B. Bűntudattal forgatom a szakácskönyvet, hogy holnapra 

valami tisztességes vacsorát tehessek elé az asztalra. Ha kell, 

éjjel fogom megfőzni, csak legyek készen vele valahogy. 

C. Egy rosszul sikerült vacsitól még nem áll meg az élet, nézzünk 

valami édességet a kamrában, aztán majd holnap eszünk 

jobbat. 



Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Munkafüzet szüléstől-bölcsiig időszakhoz 

· 15 · 

 

7 

D. Örüljön neki, hogy egyáltalán gondoltam rá és rendeltem neki. 

Máskor pedig nyugodtan hozzon magának a menzáról, ha 

nem jut időm főzni. 

 

Rábíztad a gyereket egy gyerekfelvigyázóra, mert muszáj volt néhány 

ügyet elintézned a bankban, meg az önkormányzatnál. Sokat 

gondolkodtál rajta, hogy magaddal vidd, de az lehetetlenség lett volna 

a több órás várakozás és a koncentrált figyelem miatt, hogy mindent 

úgy rendezz el, ahogy azt eltervezted. Hazafelé vezető úton elsétálsz 

egy játszótér mellett, ahol helyes kisgyerekeket látsz az anyukáikkal. 

Mit érzel? 

A. Rettenetes anyának érzem magam, hogy ilyen sokat kellett 

tőlem távol lennie a gyerekemnek. Azon gondolkodom, 

milyen rossz anya vagyok, hogy nem tudtam megoldani, hogy 

velem legyen. 

B. Van egy kis bűntudatom amiatt, hogy rá kellett bíznom őt 

másra, még akkor is, ha nem forró csokizni ültem be egy 

helyes kis kávézóba, hanem unatkozva figyeltem a 

sorszámosztó piros számait, hogy mikor kerül végre rám a sor. 

C. Jó lesz hamarosan újra látni a kicsikémet, remélem, nem sírt 

sokat nélkülem. Majd bepótoljuk este, ma extra sokat leszek 

vele. 

D. Istenem, de jó volt egy kis szabadság, és milyen jó lesz újra 

látni a gyermekemet. Mesés, hogy mindent el tudtam intézni 

és remélem, jót tett neki is egy kis klímaváltozás. 

ADD ÖSSZE , HÁNY PONTOT ÉRTÉL EL 

- Minden A válasz 0 pontot ér, 

- minden B válasz 1 pontot, 

- a C válaszokért 2 pont jár, 

- a D-kért pedig 3 pont. 
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Veszélyzóna (0-7 pont) 

Eredetileg itt állt ennek a pszichológiailag igencsak érvényes és 

megbízható tesztnek az értékelése. De hosszas gondolkodás után 

kitöröltem, mert véletlen sem szeretném azt sugallani, hogy létezik a 

tarsolyomban bármiféle jó megoldás a problémáidra.  

Azt szeretném, ha átbeszélnénk néhány zúzós pontot te meg én. Ha 

rávilágíthatnék, hol volna szükség arra, hogy átgondold a 

folyamataidat, a mintáidat, a rutinjaidat. Ha jókat derülnél az én 

példáimon. És, ha azt mesélnéd más anyukáknak, hogy nem is vagy 

olyan gáz, hiszen, ha ez a pszichológus csaj ilyen hajmeresztő 

dolgokat csinált, akkor nálad voltaképpen minden rendben van. 

Te magad a gyereknevelésben ugyanolyan eszköz vagy, mint a 

favágónak a fejszéje. Ha nem tartod karban magad, ha hagyod, hogy 

kimerülj, akkor a helyzet még nehezebb és kilátástalanabb lesz. 

Kérlek, most egy pár szóban szedd össze, vajon miről szólhat ez a 

kategória. 

 

Szerintem, aki a veszélyzónában van, az… 
 

  

  

  

 

Beavatkozás szükséges (8-14 pont) 

A kategória nevéhez könnyítésképpen megmutatom az idevágó 

okosságot. A mókusok is kiszállnak néha a kerékből – ha másért nem, 

legalább enni meg pisilni. 
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De a mókusokról majd később mesélek. Most arra kérlek, hogy pár 

szóban foglald össze, vajon miről szólhat ez a kategória. Ha úgy 

könnyebb, olvasd el a következőt is és úgy rakd össze. 

 

Akinél beavatkozás szükséges, annál… 
 

  

  

  

 

Masszív, mint a tölgy (15-21 pont) 

Aki ennyi pontot ér el, arról általában azt hiszik, ufógyereke van, vagy ő 

maga ufó, amiért ilyen kisimultak a vonásai. Vagy ha senki se 

földönkívüli, akkor csak az lehet, hogy a teszt kitöltője vetített és a négy 

fal között egy szál kifordított hálóingben üvöltözik a lehányt pólójú 

gyerekével. Ez az én verzióm. Lássuk, számodra mit jelent ez a 

kategória. 

 

A túl nyugis anyukák talán… 
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Most pedig, hogy a definíciókon túl vagyunk, a következő kérdésem 

van hozzád. 

M IT MOND EL RÓLAD EZ AZ IGEN KOMOLYAN MEGSZERKESZTETT TESZT ? M IRE 
VILÁGÍT RÁ? HOGYAN TUDOD HASZNOSÍTANI AZ EBBŐL NYERT TAPASZTALATOT ? 
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Fény az alagút végén, avagy a szülés utáni 

depresszió és társai: kiútkeresés, lehangoltság, 

szorongás és az örökös aggodalom legyűrése, 

depressziókezelés: létezik-e valójában a szülés 

utáni depresszió, ha pedig létezik, neked van-e 

és ha valóban létezik és van is neked, hogyan 

lehet tompítani? 
 

 

„Az élet olyan fordulatokat tud venni, amilyeneket el sem tudunk 

képzelni. Falak omlanak le, népek szabadulnak fel. Csak ki kell 

várni.” (Sarah Winman) 

 

 

Ebben a fejezetben Te meg én…  

- rájövünk, létezik-e valójában a szülés utáni depresszió, vagy 

ez is csak olyan, mint Colombo felesége 

- ha pedig létezik, megnézzük az okait és előfordulási 

gyakoriságát, 

- majd megnézzük, neked van-e ilyened, 

- és ha igen, akkor kitaláljuk, hogyan tudod tompítani, mivel 

átnézzük a kiútkeresés, lehangoltság, szorongás és örökös 

aggodalom legyűrésének módszereit.  
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Szülés utáni depresszió – tényleg létezik, vagy csak, 

mint Colombo felesége? 

Gyanakszol, hogy ami miatt pocsékul érzed magad, az nem más, mint 

a szülés utáni depresszió? Oké, mielőtt a diagnózist felállítanád, hadd 

mondjak valamit. Ne hidd, hogy te vagy az egyetlen anya a 

földkerekségen, akit csúnyán elcsesztek. Egy megbukott bénaság, aki 

nem érzi a fílinget. Megsúgom, hogy a legtöbben legtöbbször nem 

érezzük. Sőt, legtöbbször csak a túlélésre játszunk. Arra, hogy ép ésszel 

átvészeljük valahogy a szülés utáni időszakot. 

 

Révbe értél: baba-mama jól vannak és apa sem lécelt még le 

A szitu az, hogy a terhesség alatt olyan izgi volt minden. Vágyakozás, 

izgatottság, remények. Mindenki óvott téged, nem emelhettél öt kilónál 

többet és annyit ehettél, mint egy ló. Akár dinnye után koviubit, még 

éjfélkor is. Ha kellett, a férjed ugrott és hozta a csemegét. A buszon 

átadták a helyet, a főnököd elengedett hamarabb, a fodrászod 

banánnal kínált, az anyósod felmosott helyetted. 

Aztán jött a feketeleves a kórházban, de most már azon is túl vagy. Itt 

szuszog a gyönyörű, egészséges baba, te pedig kisebb-nagyobb 

esztétikai hibáktól eltekintve úgy tűnik, megúsztad. A férjed is kibírta a 

szexhiányt. Eddig legalábbis. 

Oké. Tehát azt mondják, boldognak kéne lenned. Persze, a lelked 

legmélyén irtó boldog is vagy, mert mindketten egészségesek vagytok 

és mert végre-valahára bedobhatsz egy pohár Martinit jéggel és 

citromkarikával. Én meg azt mondom, hogy nem, egyáltalán nem kéne 

boldognak lenned. Őszintén szólva, csodálkoznék, ha boldog lennél. 

Az elég bizarr lenne. Lássuk csak, miért mondom ezt. 

De hát kérem szépen, ez nem egy édibédi Michelin baba, hanem egy 

kis ördögűző palánta. 

Ahelyett, hogy a babád illatosan, kisimult vonásokkal durmolna a 

gyönyörű, vadiúj kiságyában, mondom, mi van. Éppen most hányta 
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harmadszorra nyakon magát egy óra leforgása alatt. Természetesen 

hajnali kettő óra van. Ez a napnak az a lélektani órája, amikor a 

statisztikák szerint a legtöbb öngyilkosság történik. 

Tipikus rugózó anyatartásban, körmöddel egy kis ágyra száradt 

babakakit kapargatsz, miközben azon morfondírozol, mitévő légy, 

hiszen nincs több tiszta lepedő. Én ilyenkor mindig azzal nyugtattam 

magam, hogy amíg nem forog körbe a feje, mint az Ördögűzőben, addig 

nincs nagy gond. 

Ismerős, amikor nemrég szült anyaként szembesülsz vele, hogy ennek 

a fele se tréfa, ebből a körhintából nem lehet csak úgy kiszállni? 

Ilyenkor hajlamos vagy azt hinni, hogy te csinálsz valamit rosszul. 

Hiszen a filmek és reklámok azt mondják, életed legboldogabb 

időszakát kéne, hogy éld. S mivel erről itt szó sincs, hamar eljuthatsz 

odáig, hogy magadat hibáztatod. Hiszen ki más lehet rossz anyuka, ha 

nem te? 

Érdekes volt rájönnöm, mennyire hárítják a nők ezt a témát, ezzel 

szemben mennyire fontos a médiának. Rövid időn belül két írásom 

jelent meg a wmn.hu-n. Az elsőt, aminek az volt a címe, hogy „A szülés 

utáni kiakadás 8 indoka (naná, hogy szabad)”, rommá lájkolták és 

osztották a netfüggő, nemrég szült anyukák, de nem volt semmiféle 

médiavisszhangja. A másikat viszont, aminek az volt a címe, hogy „Az 

én szülésem, az én depresszióm – mi a különbség az átmeneti 

babyblues és a masszív depresszió között?”, alig voltak hajlandók 

elolvasni. Azonban ezután megkeresett egy tévé és két újság. De miért 

is olyan alattomos a szülés utáni depi? Lássuk csak. 

 

A lezuhant boldogság-görbénk, az a csalfa 

A terhesség vége felé olyan magasságokba emelkedik a boldogság-

görbénk, hogy arra szavak nincsenek. Szarrá posztoljuk ultrahang 

képekkel a facebook hírfolyamunkat. Ábrándosan babacipellőt 

válogatunk, figyelmen kívül hagyva a tényt, hogy miután kibújt a 

nuninkból, nem fog a ott helyben a szülőszobán kánkánt lejteni. 
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Százezreket költünk mindenféle olyan babacuccra, aminek a jórészét 

néhány hónapon belül origin passzoljuk majd tovább. 

A szülés utáni héten azonban jön a rideg valóság: a boldogságszintünk 

olyan mélységekbe zuhan alá, amilyet még pattanásos, zsíros hajú 

kamaszkorunkban sem pipáltunk. A boldogság-görbe sajnos csak a 

gyerek 2-3 éves korára áll vissza arra a szintre, ahol a szülés előtt 

voltunk – állítja a könyörtelen statisztika. A számok pedig nem 

hazudnak, még ha mást is állít a szomszédasszony vagy a női 

magazinok tökéletesre sminkelt celebjei.  

Ez azért van így, mert a szülés előtti álmodozós hónapokban minden 

eszményi, a szülés utáni időszak viszont forgószélként, figyelmeztetés 

nélkül ront be az életedbe. Itt már nincsenek rózsaszín álmok, csak az 

alváshiány és az örökös babasírás. 

Ráadásul a kiegészítő kutatások szerint sajnos ez a hatás sokkal 

erősebb… 

- első gyereknél, 

- diplomásoknál 

- és 30 év felettieknél. 

Magyarán, ha épp az első szülésed után vagy, már nem a húszas 

éveidet taposod, ráadásul még magasan kvalifikált vagy, akkor ne is 

várd, hogy az elkövetkező években megközelítőleg is olyan jól fogod 

magad érezni, mint a szülés előtt. Mármint a statisztikák alapján.  

 

Én négy egészséges szülés és egészséges gyerek után sem 

érzem mindig az anyafílinget, na. 

 

Csak erről nem illik beszélni. Hiszen, aki könnyen megúszta a szülést 

és problémamentes gyereke született, az örüljön és mosolyogjon, nem? 
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Mosolygás helyett inkább csináljunk valamit, ami segít kicsit, gyere. A 

helyzetedet ráadásul az sem könnyíti, hogy valaki újra meg újra 

megjegyzi, hogy 

- istenem, ez a legjobb időszak, élvezd ki, mert majd még 

visszasírod. 

Már hogy volna ez a legjobb időszak, amikor a gyerek nem beszél, nem 

reagál, nem mosolyog, alig fejlődik? Mármint amolyan élvezetes, 

látványos módon, hogy tanítok neki valamit, bólogat, elkezdi, másnap 

meg már profin tolja. Nem, ehelyett csak alszik, eszik, ordít és 

pelenkába tarkít. 

Csak, hogy tisztán lássunk, jöjjön egy gyors kis asszociációs feladat. 

Gyors legyél, mint a villám, jó? Nem kell gondolkodnod. Írd le az első 3 

szót, ami eszedbe jut a következő mondatról: anya lettem.  

 

 

 

 

 

 

 

Gyorsan, gyorsan. Ez egy asszociáció, basszus, ha gondolkozol, mi 

lenne a jó megoldás, meg tollat keresgélsz, az már rég nem a 

spontaneitásról szól. Tehát mi volt a három azonnal beugró szavad? Ne 

vetíts, nekem nem kell. 

Az én szavaim ezek voltak: felelősség, bűntudat, 4x. Csak azért 

mondom, hogy lásd, a pszichológusnak sem könnyű. Látod, nekem 

sem a hintőpor, mosoly és cukiság jutottak elsőként eszembe. Attól 

még nem vagyunk rossz anyák, hogy elsőre nem a magasztos anyai 

szavak jutnak eszünkbe. Ez csupán annyit jelent, hogy az életből 

ANYA LETTEM . . . 
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léptünk elő és nem a magazinból egy fotózásról. Szóval mi megéljük az 

anyaságot. A jó és a rossz oldalát is.  

Azért szeretem az asszociációs módszert, mert nem hazudik. A 

másodperc törtrésze alatt nem tudsz kamuzni, mert a szavak 

gyorsabban jutnak eszedbe, a kamuszavak meg csak utánuk. 

Most pedig barátnőm, tölts egy Martinit, egy lattét vagy egy levendula 

szörpöt szódával, mert megérdemled. Érezd és tudd, hogy jó anya vagy 

és ennek a pocsék időszaknak egyszer úgyis vége lesz. Tudod, minden 

nappal egyre könnyebb. 

 

Szülés utáni depi 

A szülés utáni depiről egy ideig mindenki hallgatott. Az anyák azért, 

mert ugyebár nem veszi ki túl jól magát a nehézségekről beszélni, 

amikor inkább hálásnak kéne lenned, hiszen a gyereked egészséges, 

te is megúsztad, szerető család vesz körül, blablabla. A többiek pedig 

azért, mert általában nem is tudnak róla, mivel a legtöbb nő szégyelli, 

hogy nem érzi magát komfortosan az új szerepben (milyen finoman 

fogalmaztam), tehát nem igazán csacsog róla. 

 

Mondhatni, van itt egy csöppnyi kis csúsztatás 

a filmek, meg a valóság között. 

 

És amikor a nemrég szült anyák szembesülnek vele, hogy ennek aztán 

fele se tréfa, ebből a körhintából nem lehet csak úgy kiszállni, akkor azt 

hiszik, hogy ők csinálnak valamit rosszul. Hiszen a filmek és reklámok 

azt sugallják, hogy életünk legboldogabb időszakát kéne, hogy átéljük, 

igaz? Azonban, mivel úgy érezzük, mégsem minden fenékig tejfel, 

eljutunk odáig, hogy magunkat hibáztatjuk.  

Amikor pedig a némán szenvedő anyuka körülötti emberek felismerik, 

hogy gáz van, akkor már általában tényleg elég nagy a gáz. 
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Hiszen addig elég hosszú út vezet, hogy a nemrég szült anyuka január 

közepén egy szál hálóingben, mezítláb, kezében egy Martinivel (citrom 

és jég nélkül persze, mert kisgyerek mellett kinek is van ideje ilyesmire) 

autóba üljön és a gázpedálra taposson.  

 

Hogyan nem csavarodtam be? 

Istenem, hányszor, de hányszor jutott eszembe ez a fordulat. És az, 

hogy egyszer sem tettem meg, az a következőknek köszönhető: 

- fittyet hánytam a tökéletes anya mizantériára, majdnem 

teljesen elengedtem ezt az egész anyai bűntudatot, 

- fordítottam magamra kellő időt, megengedtem magamnak 

egy jó meleg fürdőt, egy jó könyvet vagy filmet, wellnesst vagy 

éttermet a férjemmel, 

- igyekeztem mozgásban tartani az agysejtjeimet (például a 

második szülés utáni hónapokban írtam meg a doktori 

disszertációmat, és a harmadikkal a hasamban védtem meg), 

- sok olyasmit csináltam, amitől értelmes, fontos, felnőtt nőnek 

éreztem magam, 

- sorstársakat kerestem, akikkel órák hosszat picsogtunk arról, 

milyen szar ez az egész, 

- és persze végig csináltam azokat az önfejlesztő 

gyakorlatokat, amelyeket itt neked csokorba szedtem. 

Később, amikor a társadalom már tudta, mi fán terem a szülés utáni 

depresszió, akkor persze mindenki átesett a ló túloldalára. Nem ritka 

manapság, ha egy nemrég szült nő azt mondja, szarul van, akkor egyből 

pszichomókushoz küldik és azon morfondíroznak, kire lehetne bízni a 

gyereket, hogy lelki sérülés nélkül megússza ezeket a hónapokat. 

Ami azért is hülyeség, mert bárkit beledobunk egy ilyen nehéz szituba, 

legyen a legkeményebben kiképzett Rambo akár, még ő is letérdel pár 

hét után hajnali háromkor, ebben biztos vagyok. 
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Miért van szülés utáni depi? 

Oké, tehát szülés utáni depresszió létezik, de viszonylag ritka. Vegyél 

egy nagy levegőt hasba, fújd ki és nyugodj le, mert a következő van, 

barátnőm: 

- belecsöppentél egy brutál nehéz szituba, egy 0-24-es 

szolgálatba, ahol nincs betegszabi, 

- ahol elvesztél eddigi önmagad lenni és nincs idő hirtelen 

összerakni az új énedet, 

- ahol alvásmegvonással kínoznak (ez egyébként az egyik 

legdurvább kínzási eszköz, ami halálhoz is vezethet, csak 

mondom), 

- amiben azonnal a topon kéne lenned annak ellenére, hogy 

kezdő vagy és nincs benne semmiféle gyakorlatod, 

- és nem mellesleg bitang nagy felelősség, mert úton-útfélen 

azt hallod, hogyha most, az első három évben kicsúszik a 

gyeplő a kezedből, akkor a gyerek drogos bűnöző lesz, aki 

pénzért árulja majd a testét, de ha nem, akkor is az a 

minimum, hogy le se fog téged szarni és még karácsonykor se 

dob rád egy „boldogat, muter”-üzit, 

- a férjed tök másképp gondolja, mint te, ráadásul ezek a 

gyereknevelési viták amolyan meggyőződésbeli, igazi vérre 

menő tányércsapkodós sztorik 

- hovatovább a gyerekneveléshez egyébként is mindenki ért, 

amit a patika előtt cekkerrel a kezükben sorbanállók nem is 

rejtenek véka alá. Miért nincs sapka azon a gyereken, anyuka? 

A tökéletes magazinanya különleges hangulatúnak tartja az éjszakai 

etetéseket, el van bódulva gyermekének illatától, az első nyikkanásra 

zokszó nélkül felkapja a kisdedet, és ha kell, órákig szambázik vele a 

lakás egyik végétől a másikig.  

Estére kimos, kivasal és sugárzó mosollyal, csipkés alsóneműben, 

parfümfelhőben várja az urát haza. Természetesen gőzölgő, 

háromfogásos vacsorával.  
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Na igen. De te meg én – mi, hús-vér anyák bizony nem ilyenek vagyunk.  

Én a születése pillanatától fogva napjában többször is elmondom a 

gyereknek, hogy éjjel iszonyat undok és türelmetlen vagyok, mert ez az 

alvásidőm, tehát ha zökkenőmentes kapcsolatot akar, minél előbb 

szokjon le róla, hogy éjjel randalírozik. 

Persze, én is érzem azt a bódító babaillatot, amit az arcán termel csak 

azért, hogy elvarázsoljon minden nőnemű lényt maga körül, de ettől 

függetlenül meg vagyok róla győződve, hogy a babakaki igazi vegyi 

fegyver, s legszívesebben én is messzire kerülném, mint az apja, de hát 

nem tehetem, mert én vagyok az anyja. Megszívtam, na. 

Ami nálam a mintafeleséges dolgokat illeti: a mosás az egyetlen, ami 

megvan, a vasaló az ősellenségem és futár hozza az ebédünket – a 

csipkés alsóneműre és parfümfelhőre így jut néha energia. Szóval, 

töredelmesen bevallom, hogy bizony, nem vagyok tökéletes anya. 

Egyébként ezt kimondani nekem, aki a szülés előtt a maximalista nő 

mintapéldánya voltam, őrülten nagy dolog. És ha már itt tartunk: bátran 

bevallom, hogy bizony többször őrjöngve és zokogva csapkodtam és 

omlottam össze dühömben és tehetetlenségemben. Mint ahogy, 

gondolom, te is. 

 

Ez kőkemény depresszió vagy csak átmeneti depi? 

Szóval, régebben szó sem volt ilyesmiről, sima depresszióról sem, 

nemhogy szülés utáni depresszióról. Vajon ez is valamiféle modernkori 

rongyrázás, mint a macskapszichológus? Vagy létezik? És, ha létezik, 

vajon régen is létezett, csak nem beszéltek róla az emberek? Hanem a 

nők összeszorított foggal átvészelték? Akik pedig mégis áldozatául 

estek, azokat másképp címkézték? És mi van, ha létezik, de csak 

mostanában kezd elterjedni, mint a gluténérzékenység, meg az 

asztma? 

Amikor még nem tudtuk, milyen jó is az, ha apa lelkesen kamerázza a 

szaftos szülőszobai eseményeket, vagy azt, hogy a csuszamlós kis 
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bébit köldökzsinórostul anya hasára fektetik, akkor még senkiben fel 

sem merült a szülés utáni depresszió lehetősége.  

Mi is indokolta volna az aggodalmat, amikor mindenki örült neki, hogy 

egészséges baba született, s egészséges anya pihegett a kórházi 

ágyon? Egy egészséges babát szült egészséges anyának ugyan mi oka 

lenne szomorkodni, nem de bár? 

Én igenis fenntartom magamnak a jogot, hogy a negyedik 

egészségesen született baba után, egészségesen is szarul érezzem 

magam. Ha egyszer ez egy piszok nehéz, embert próbáló helyzet, 

akkor miért tettessek erőt és büszkeséget ott, ahol inkább összeomlás 

és segítségigény van? 

És akkor jött a ló túloldala: a kutatások hatására ma már minden szülés 

után könnyeket csorgató nőt komoly depressziósként címkéznek, 

akinek hathatós és azonnali segítségre van szüksége, nehogy valami 

butaságot csináljon nagy szomorúságában. Ma már majdnem ott 

tartunk, hogy aki most szült, az tuti depressziós, hiszen ez az élet 

rendje. 

 

A szakkönyvek szerint 

Szóval nézzük meg ezt a hírhedt szülés utáni depressziót, mi is az. Bár 

a szakkönyvek azt állítják, meglehetősen gyakori, én azon a 

visszafogott állásponton vagyok, hogy nem eszik olyan forrón a kását. 

Szülés után depressziós tüneteket produkálsz? Igen, ez több, mint 

valószínű. Ki ne tenné a te helyzetedben. Hiszen őrült felelősség, hogy 

itt van ez a kis élőlény, aki totálisan függ tőled, csak és kizárólag tőled, 

nem anyukádtól, nem a férjedtől, nem a főnöködtől, nem a védőnőtől. 

És nyilván olyanokon jár az agyad, hogy mi van, ha véletlen kárt teszel 

benne vagy egyszerűen nem vagy képes egyedül ellátni. 

Lehettél szülés előtt bármilyen kreatív, sikeres, vagy magabiztos, most 

aztán egy olyan terepre tévedtél barátnőm, ahol mindenki más sokkal 

okosabb, mint te. Mindegy, hogy előtte egy ügyes, önálló csajszi voltál, 
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most biztosan kezdő kis újonc vagy, aki egy lépést nem mer tenni 

Google barátunk tanácsai nélkül, hogy az anyukádról vagy az 

anyósodról ne is beszéljünk. 

Ja, persze. És ne feledkezzünk meg a szülés utáni hormonháborúról 

sem, ami szintén nem könnyíti meg a dolgodat.  

Tehát igen, azt mondom, egyáltalán nem meglepő, ha depressziós 

tüneteket produkálsz egy ilyen halmozottan nehéz szituban. De egyet 

sose felejts el: az időszakos depresszív tünetek köszönőviszonyban 

sincsenek a durva depresszióval. 

Persze, előfordulhat, hogy azon kevesek közé tartozol, akik tényleg 

depressziósak, de akkor azért sejteni fogod, hogy itt tényleg nem babra 

megy a játék. 

Íme, néhány árulkodó vészjel, amiket, ha észlelsz magadon, akkor 

vélhetően komoly depresszióról van szó és nem csupán átmeneti, 

szülés utáni depiről, úgyhogy, ha a listából több tétel is ismerős, kérj 

segítséget szakembertől. Minél előbb. Komolyan. 

- Ha már szülés előtt is hajlamos voltál depresszióra, talán 

terápiára is jártál, vagy gyógyszert is szedtél rá, mindegy, 

milyen rég volt, lehetett akár gyerekkorodban, vagy kiválthatta 

bármilyen egyszeri trauma is, az már jelentős kockázati 

tényező a szülés utáni komoly és nem egykönnyen múló 

depresszió kialakulásában. 

- Ha rá sem bírsz nézni a gyerekre, haragot táplálsz iránta, mert 

úgy érzed, ő a felelős minden rosszért az életedben, vagy 

tényleg attól félsz, hogy kárt teszel benne, vagy magadban. 

- Ha valóban nem bírsz mosolyogni, egy picit sem, még egy 

halvány keserédes mosolyra sem vagy képes, és tényleg azt 

gondolod, hogy sose lesz már jobb. 

- Ha totál beszűkülsz, nem akarsz beszélni senkivel, nem eszel, 

nem mosakszol (egyáltalán). 
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- Ha nincs kedved semmihez, leginkább csak moccanatlan 

feküdni, arccal a párnában (és ezt is teszed naphosszat, nem 

csak álmodozol róla). 

- Ha örökös sírhatnékod van (nemcsak kölyökkutyák és árva 

gyerekek láttán, hanem kábé mindentől) és állandóan sírsz is. 

És, ha úgy összességében fáj az élet. 

Tehát ezek olyan intő jelek, amik valószínűsítik, hogy nemcsak 

átmeneti, depid van, hanem durva depressziód. Ezekben az esetekben 

kérj szakmai segítséget, mert ez a te és a babád érdeke egyaránt.  

Különben az a jó hírem van, hogy a szülés utáni enyhe depi igenis 

létezik, úgyhogy nagy valószínűséggel te is átesel rajta. 

Ezen nincs semmi szégyellnivaló, ez tök természetes. Nem azért érzed 

magad szarul, mert béna vagy és rajtad kívül mindenki más jól van 

összerakva, nálad meg éppen cigiszünetet tartott az égi 

futószalagmunkás. 

Hanem azért, mert ez a teljesen normális és logikus reakció egy ilyen 

típusú nehéz, embert próbáló helyzetre. 

 

Attól még nem lesz rövidebb, hogy hamar túl akarsz rajta 

lenni 

Az első szülés után hónapokig csak tátogtam, mint a partra vetett hal, 

hogy ezt nekem soha, senki nem mondta előre. És ki akarok szállni. És 

nem ér a nevem. És szó se volt róla, hogy napokig ki se bírok majd kelni 

az ágyból. Vagy, hogy simán elsírom magam a tévé előtt, mert Dumbót 

kinevetik a nagy füle miatt és ez milyen szarul esik az anyukájának. 

Sőt, azt sem, hogy olyan egyedül leszek, mint még soha azelőtt. Hogy 

nem bírom vezetni a háztartást, hogy értéktelennek és csúnyának 

érzem majd magam hosszú heteken át. De arra se készített fel senki, 

hogy folyton rossz anyának fogom magam érezni annak ellenére, hogy 

mindent megteszek a babáért, amit csak tudok.  
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Aztán halványan derengeni kezdtek az egyetemi pszichológusi 

tanulmányaim. Eszembe jutott néhány jó kis elmélet. Rákerestem 

néhány remek cikkre. Előkerestem régi tankönyveket, vettem pár újat.  

Az a fajta vagyok, aki nem bírja a szenvedést. Ne kérdezd, hogy voltam 

képes négyszer szülni. Négyszer - fájdalomcsillapítás nélkül. Nem, 

inkább nem akarok róla beszélni. Életem 4 legborzasztóbb napja volt. 

Szóval elhatároztam, hogy megkönnyítem magamnak a szülés utáni 

időszakot. Mivel nulla a fájdalomküszöböm. 

Felgyorsítani nem tudjuk a folyamatot, mert a baba attól még nem fog 

gyorsabban nőni, hogy te minél hamarabb ki akarsz lábalni ebből a 

katyvaszból. Azt viszont meg tudod tenni, hogy valamivel 

elviselhetőbbé varázsolod ezeket a kemény hónapokat. Ne feledd, a 

lényeg, hogy ép ésszel túléld. 

Hiszen az alagút végén ott van a sok – ma még elképzelhetetlen – 

felnőttbeszélgetés, céltalan lézengés a forró aszfalton, fagyihegyek, 

több liter latte, miközben senki nem rángatja a ruhádat, nem ordít öt 

centiről az arcodba és nem hány le. 

 

9 szülés utáni felfedezés, ami visszaadja az életkedvedet 

A szülés utáni őrületben megannyi kiakadni való van. A sok házimunka, 

az óriási felelősség a baba körül. A hamvas leánytested asszonyivá 

formálódása, a férjed sörözései. Létezik viszont pár marha jó 

felfedezés, ami visszaadja az életkedvedet. Ezeket gyűjtöttem most 

össze neked. Ám előtte nézzük meg, mibe is keveredtél. 

 

Vacakul érzed magad az újszülöttel, pedig boldognak kéne 

lenned? 

Bizonyára észrevetted már, hogy mindenki szerint neked kéne a 

legboldogabbnak lenned a világon, hiszen egészséges vagy és 
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egészséges babát szültél. S te mégsem vagy boldog. Sőt. Életed 

legsötétebb napjait próbálod túlélni a szülés után. Miért is? 

- Hát, mert a kisded nem szuszog hintőporosan egy kosárka 

vattába bújva, mint az Anne Geddes-képeken. Ehelyett 

megállás nélkül ordít, kakil és hány. Tudom, a babáknál 

bukinak illik nevezni, de ettől a szótól falra mászom, mint a 

pocaklakótól, meg a tejcitől. És különben meg attól még, hogy 

mindenféle cuki szavakkal szépítjük. Az a cucc, ami a száján 

kilövell vissza a gyomrából, az nekem mindig is hányás 

marad, na. 

- Aztán azért is, mert a feszes tested olyan plöttyedt lett, mint 

egy romlott paradicsom. 

- Ja, és el ne felejtsem: olyan durva hormonháború dúl benned, 

amilyet még kamaszkorodban sem éltél át.  

- A bűntudat pedig egyre-egyre csak fokozódik. A kedves 

ismerősök hibáztatnak azért, mert nem bújsz ki a bőrödből a 

boldogságtól. Pedig legszívesebben kibújnál a bőrödből, 

tudom én azt jól. De nem a boldogságtól, hanem azért, hogy 

egy kicsit kiszabadulj ebből a pelenkabörtönből. És azért, 

hogy újra a régi önmagad lehess. Hogy újra utánad fütyüljenek 

az utcán és válthass néhány kerek, egész mondatot 

valamilyen felnőtt lénnyel.  

April doktornő a Grace Klinikában pár héttel egy igen megpróbáltató 

terhesség és szülés után ábrándosan nézegeti a műtéti beosztást, 

majd azt mondja a férjének, hogy sose gondolta volna, hogy a csoda is 

lehet unalmas. 

 

Mitől fogod magad jobban érezni szülés után? 

Nos igen, a csoda után ott a vannak az idegőrlő hétköznapok. Szóval, 

hogy feldobd magad kicsit, posztolj cukibbnál cukibb szelfiket a 

babáddal. A kép erejéig vegyél fel normális pólót (alul tök mindegy, mi 
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van rajtad, úgyse fog látszódni), csináld meg a hajad, tegyél fel sminket. 

Adj a gyerekre tiszta ruhát, szedd ki a bumbit az orrából. 

Vicceltem. Ettől nem fogod magad jobban érezni. Viszont, van, amitől 

igen. Nézzük tehát inkább azokat a csodálatos felfedezéseket, amire 

már utaltam. Ezek garantáltan visszaadják az életkedvet a szülés utáni 

hetekben. 

1. Újra látod a puncidat tükör nélkül. Őrületes, de végre megint 

a saját szemeddel láthatod a kis bozontost. Ami hála az 

égnek, kezdi visszanyerni csinos, csajos formáját. Hamarosan 

viszlát hatalmasra duzzadt, ronda elefántpunci. Legalábbis 

kívülről, mert belülről – nos, azt a látványt egyelőre csak erős 

idegzetűeknek ajánlom. De nyugi. Gátseb ide vagy oda, 

néhány hónap és bent is visszarendeződik nagyjából minden 

úgy, ahogy volt.  

2. Tudsz végre hason aludni. Már, ha a hatalmas didkóidtól 

lehet, akkor tényleg óriási élmény lesz újra hason aludni. A 

terhesség végén már mindenhogy kényelmetlen. Kábé már 

kikopott a feneked a háton alvástól, már felfordulsz az ölelős 

párna látványától is, amit a lábad alá gyürködsz. Úgyhogy kész 

megváltás lesz újra hason feküdni. 

3. Képes vagy egyedül levágni a lábkörmeidet. A szülés előtti 

utolsó hetekben anyukám vágta a lábkörmeimet. Ami valljuk 

be, erősen nosztalgikus és mókás volt. Azonban az önálló 

lábköröm-vágás visszaadta az önbizalmamat, hogy mégis 

csak van remény újra a régi, önálló nőnek lennem. És ez még 

semmi… 

4. Le tudod borotválni a lábadat - segítség nélkül. Tuti, tök jó 

kedved lesz tőle, hogy megint sima és csajos lehet a lábad. A 

magam részéről az első szülésem óta nem vettem kezembe az 

epilátort. Úgy voltam vele, hogy a szüléssel én már 

túlteljesítettem a teljesíthető szenvedésrátát, szóval nem 

vagyok hajlandó több fájdalmat okozni magamnak, mint 

amennyi feltétlenül muszáj.  
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5. Magad tudod bekötni a cipődet. A terhesség végére azzal a 

batár nagy hassal olyan egyszerűnek tűnő tevékenységek is 

bonyolultak lettek, mint a cipőd befűzése. Most azonban eljött 

a te időd végre. Egyedül kötheted a cipődet, mint hajdanán, 

hát nem csodás? 

6. Végre bedobhatsz egy pohár isteni Martinit jéggel, citrommal. 

Persze, a szoptatás miatt még csak módjával, de atyaég, 

barátnőm. Végre újra ihatsz. Megint jöhet az a laza, bizsergős 

érzés a hasadban, ahogy az első kortyok leérkeznek. Újra 

beszélhetsz össze-vissza alkohol hatása alatt és csinálhatsz 

vicces dolgokat. Az pedig külön jó, hogy mivel elszokott a 

szervezeted az alkoholtól, nagyjából három korty elég lesz és 

máris az asztalon fogsz táncolni. 

7. Felmászhatsz a cseresznyefára akár. A szülés utáni hetekben 

úgy másztam a cseresznyefára, mint a kismajom. Szuper volt. 

Nem tudom, te hogy vagy vele, nekem a terhesség egy oltári 

önmegtartóztatás volt, egy igazi büntetés. Főleg a végén. Van 

még tovább is… 

8. Fejest ugorhatsz a Balcsiba. Ha a cseresznyefa kezdő pálya, 

akkor a Balcsi haladó. Hiszen ezzel meg kell várnod a szülés 

utáni 6 hetes kontroll időpontját. (Ugye, milyen zavarbajejtő 

újra találkozni az orvossal, akinek utóbb éppen le akartad 

tépni a fejét kontrollálhatatlan fájdalmadban, hiszen a 

puncidból éppen egy kisded integetett kifelé?) Vagy 

legalábbis illik megvárni a 6 hetes kontroll idejét szülés után, 

ha nem akarsz a vízfelszínre vidoran felbukkanó nyálkás 

vértócsákkal együtt pancsolni. És ez a kínos jelenet csak az 

egyik probléma. A másik, hogy odalenn még tárva-nyitva van 

minden, szóval nem biztos, hogy a Balcsi vize a legremekebb 

folyadék, amivel öblögetned kéne a varratokat. Ám, ha a 

szülés után 6 hetes kontroll dokijától zöld utat kapsz, akkor 

nincs annál felemelőbb, mint fejest ugrani a Balcsiba. 

Lehetőleg egy pohár Martini után, hogy még teljesebb legyen 

az élmény. És ha már a szülés utáni italozás szóba került… 
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9. Újra megnéznek a pasik. Mármint, ha éppen nem az otthoni 

szerkódban, zilált anyuka hajjal tolod a maszatos babakocsit, 

mert akkor felejtsd el az egészet. Babakocsival különben is 

felejtsd el, bármilyen minit húzol is fel. 

Babakocsival csak a pasik tudnak csajozni, mert a csajok szemében az 

olyan végtelenül szexi, amikor egy pasi babázik. Ez tudod, evolúciós 

maradvány: szeretnénk, ha a pasink gondoskodó lenne, ezért 

gerjedünk az olyan pasikra, akik gyerekkel vannak. 

Viszont a pasiknak evolúciósan nem az kell, hogy a csaj gondoskodó 

legyen. Persze az se árt, de elsősorban nekik a reprodukcióra kell 

gondolniuk. Termékeny-e a csaj, ki tudja-e hordani az utódot, meg 

ilyenek. Erre persze rávághatnánk, hogy ha babakocsival vagy, az aztán 

über szexi kéne, hogy legyen a pasik szemében, hiszen te már 

gyakorlatban is megmutattad, hogy képes vagy rá. Azonban sajnos a 

pasik evolúciós agya ezt a logikai lépést nem képes megugrani. Csak 

addig jutnak, hogyha hosszú a lábad, formás a feneked és csinos a 

pofid, akkor utánad füttyögnek.  

Egy szó, mint száz. Szülés után áldásos lesz a kis lelkednek, ha újra 

megnéznek az utcán. Mert attól kicsit több lesz az önbizalmad. És egy 

gazdaszervezet helyett újra vonzó nőnek fogod magad érezni. Kábé 

úgy, mint mielőtt belekeveredtél ebbe az egészbe. De ahhoz barátnőm, 

fel kell venned azt az alakformáló harisnyacuccot, kell fekete csík a 

szemhéjadra, s újra meg kell tanulnod járni magas sarkúban. 

 

Tehát hogyan tovább, mit tegyél? 

A 9 vidám felfedezés közül minden napra dobj be egyet, mert 

megérdemled, hogy jobban érezd magad. A szülés utáni időszak 

tudományosan bizonyítottan megfektet bárkit, tehát minden meg van 

bocsátva neked. Nem te vagy pocsékul összerakva, hanem ez tényleg 

egy brutál nehéz időszak, oké? 
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Az ne zavarjon meg, hogy senki nem beszél róla. Ehelyett mindenki azt 

kamuzza, hogy a szülés utáni időszak egy csillámporos leányálom. Ja. 

Zöldborsófos a lepedőn, húsleveshányás cérnametélttel az 

emeleteságyról, tejbuki a válladon, meleg pisi az öledben, tengernyi 

takony kilógva orrszívóból és nyál. Nyúlós nyál mindenütt. Persze 

mindez csillámporral meghintve. 

Szóval a média mélyen hallgat, a férjeink elmenekülnek sörözni, mi, 

anyák meg… mi aztán összeszorított foggal, guggolva is. De te meg én 

nem dőlünk be ennek a szarságnak, igaz? Mi, igazi anyukák beszélünk 

róla, hogy nehéz. Tehát. Kipróbálhatod a következőket. 

- Minden nap teszel valami kis könnyed, szórakoztató dolgot, 

kezdetben elég csak tíz perc, nyugi. Ihletként itt van az a 9, 

amit itt összeszedtem neked. 

- Megnyugszol, hogy nem te vagy bénán összerakva, hiszen az 

újszülöttel mindenkinek nehéz. 

- Még többet tanulsz az anyává válásról, például itt nálam az 

Anyakurzuson. 

Így minden bizonnyal sokkal derűsebb és kiegyensúlyozottabb leszel 

a szülés utáni időszakban. Sajnos, rövidebbé nem varázsolhatod 

ezeket a hónapokat, mert arra nincs hatásod. De legalább 

magabiztosabban és nyugodtabban fogod viselni. 

 

Hogyan legyek jó anya, ha mindenki beszól?  

A legjobb helyen jársz barátnőm, ha meg-megfordul a fejedben a 

kérdés, hogyan legyek jó anya. Pláne akkor, ha néhány cekkeres 

nevelésügyi szakértő már az orrod alá dörgölt néhány zseniális múlt 

századi tippet. Ráadásul úgy, hogy egyelőre még te sem vagy biztos a 

dolgodban. Adok néhány azonnal bevethető, tuti biztos módszert, 

amikről lepattannak majd az okoskodók.  

Emlékszem, még zöldfülű elsőgyerekesként egy hangulatos, 

napsütötte délután elégedetten toltam a kisdedet a babakocsival. 



Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Munkafüzet szüléstől-bölcsiig időszakhoz 

· 37 · 

 

Napokig érnyiszatolós, gusztustalan idő volt, alig vártam, hogy 

kiszabaduljak a négy fal közül. Könnyeden suhantunk a felázott 

aszfalton, büszke voltam magamra, hogy eszembe jutott cumit, 

takarót, lenge kabátot, vastag zoknit, kis biszbaszt, minden 

anyámkínját és francot hozni. 

Ekkor tűnt fel a gyereklélektanász Nobel-díj várományos, titokzoknis 

néni. Naivan azt hittem, megdicsér majd. Ehelyett közvetlenül a de-

gyönyörű-baba, fiú-vagy-lány után markolatig döfte a hátamba a kést az 

anyuka-miért-nincs-rajta-sapka kérdéssel. Olyan hangsúllyal, hogy 

meg voltam róla győződve, mindjárt rám hívja a gyámügyeseket. 

Máskor pedig egy képzésen az egyik szimpatikus úriember 

kinyilatkoztatta, hogy a 4 gyerekemnek tulajdonképpen az volna a 

legüdvösebb, ha elvennék őket tőlem és egy szerető családba 

kerülnének, ahol az anyuka nem ilyen rideg és önző karrierista. Mondja 

egy olyan pöcs, akinek ugyan nincs gyereke, de amennyiben valaha 

lesz is, akkor is férfi, érted. Ergo soha, de soha még csak megközelítőleg 

sem lesz rá lehetősége, hogy átélje ezt az egész anyaság-cécót. 

Én elég jól kezelem az ilyeneket, mert papírom van róla, de nem 

mindenki doktorált pszichológiából. Szóval, gondoltam, összedobok 

egy gyors kis csekklistát, ami segíthet neked abban, hogyan kezeld az 

öntelt okoskodókat, akik miatt néha még én is ébren hánykolódom 

hajnalban, amikor azon rágódom, hogyan legyek jó anya. 

 

Segítség a beszólogatók felismeréséhez 

Újdonsült anyaként meglepve konstatálod, hogy tapasztalt 

nevelésügyi szakértők vesznek körül. A 4 legjellemzőbb típust 

szeretném bemutatni neked, az ő legjellemzőbb mondatukkal. 

Villámgyakorlatként találd meg a típusok jellemző mondatait és 

párosítsd össze őket.  
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B 

D 

C 

A 

1. Lógó mellű, smink nélküli, macinacis ősanya, aki az 

anyaságban éli ki az összes beteljesületlen vágyát. 

Nos, a kutatások az én személyes meggyőződésemet támasztják alá, 

szóval a gyerekedet éppenséggel most rontod el egy életre. 

2. Apró virágos nylon otthonka, foltozott vastag harisnya, 

haloványlila, bodor haj, szigorúan 60+, fiatalságundorral. 

Aranyoskám, húzzon már sapkát arra a gyerekre, bezzeg az én 

időmben nem flangáltak a gyerekek fedetlen fejjel. 

3. Elegáns öltöny, pasiparfüm, szájszag és kisméretű pénisz, 

vagy két heregolyó helyett csak egy, elmérgesedett 

kisebbségi komplexussal. 

Nekem elhiheted, drágám, hogy ennek a gyereknek már rég másznia 

kéne, én tudom, miről beszélek. 

4. Laposhasú, hollywoodi frizurájú negyvenes nehézbombázó 

tűsarokban, aki egy gyerek után többet tud a te anyaságodról, 

mint te magad. 

Nem értem, hogy engedheted meg magadnak, hogy havonta egyszer 

fodrászhoz menj. Én minden kis pénzemet a kicsikémre költöm. 

Valamiféle társadalmi nyomás miatt sokan úgy érzik, joguk van 

beleszólni mások gyereknevelési szokásaiba. Amivel az a probléma, 

hogy a gyereknevelési dolgok ugyanúgy meggyőződések, mint a vallási 

vagy politikai kérdések. Meggyőződésekkel pedig tök fölösleges 

vitázni, hiszen a felek soha nem fogják egymást meggyőzni, legfeljebb 

kinyírni. 
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Útmutató a beszólók higgadt kezeléséhez 

Mi, pszichológusok úgy tanítjuk, hogyha vitázni szottyan kedved és 

izgalmas, építő jellegű vitákat szeretnél lebonyolítani a parttalan, 

egymás lelkébe gázolósak helyett, akkor vedd figyelembe a következőt. 

MEGGYŐZŐDÉSEK. A hagymahéjakhoz hasonlóan legbelül a 

meggyőződések vannak, amivel nem érdemes vitázni, még ha a fene 

fenét eszik, akkor sem, mert ezeknek az epizódoknak a vége soha nem 

lehet nyertes-nyertes szituáció. Ilyenek a vallási, politikai, morális, 

etikai, családi, nevelési kérdések. 

HOZZÁÁLLÁSOK. Eggyel kijjebb vannak a hozzáállások, amikkel viszont 

érdemes vitázni, mert szívós és véres küzdelemben van esély a 

megváltoztatásukra. Amikor ez bekövetkezik, akkor szokták az 

emberek csóválni a fejüket, hogy lám, lesz még kutyából szalonna. 

Például, míg nem volt gyereked, lehet, azt gondoltad, nem fogsz cumit 

dugni a szájába, most pedig áldod a cumigyártókat, mert olyan jó néha 

egy kis csend. Vagy azt gondoltad, hogy te nem vagy hordozós anyuka, 

most meg rajtad a lóg a gyerek, ha kell, ha nem. 

VÉLEMÉNYEK. Kívül pedig a vélemények vannak, amik néhány jól irányzott 

mondattal akár azonnal megváltoztathatók. Például azt gondoltad, 

rossz szaga van a babaolajnak, de a múlt heti cuki reklám óta ezt 

használod. Vagy eddig nem bírtad az idétlen babarajzfilmeket, de most 

meglátod bennük a potenciált. 

  

MEGGYŐZŐDÉSEK 

HOZZÁÁLLÁSOK 

VÉLEMÉNYEK 
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Így told el a babakocsit fölényes mosollyal 

Nézzük hát a választ a sarkalatos kérdésre, hogyan legyek jó anya, ha 

beszólnak. Tehát mit tegyél, hogy leforrázd az okoskodókat és fölényes 

mosollyal tolhasd el a babakocsit.  

Először is gondold át, melyik önjelölt nevelésügyi szakértővel van 

dolgod. Kezeld őt az ismert komplexusának megfelelően. Ahelyett, 

hogy kibuksz és ordítozni vagy zokogni kezdesz, nyugtasd magad 

azzal, hogy mindnek megvan a maga baja. Az öreglány szomorú, hogy 

nem olyan életet élt, mint amilyet szeretett volna. A kis bottal járó 

úriember óriási durungot szeretne. Az ősanya eddig nem tudta semmi 

másban megvalósítani önmagát. A primadonna pedig ki van bukva, 

hogy a felnőtt gyereke elköltözött Hollandiába. 

Másodszor: azonosítsd be, hogy a kinyilatkoztatás mire vonatkozik. Ha 

véleményre, vitázz. Ha hozzáállásra, legyél nyitott, hátha van valami 

olyan titkos trükk, amitől boldogabb leszel. És vajon honnan tudod, ha 

egy kőkemény meggyőződésedbe gázoltak bele? Onnan, hogy hevesen 

kezd verni a szíved, kipirul az arcod, remeg a gyomrod, elgyengül a 

lábad, izzadsz, vagy összeakad a nyelved. Vagy ezek bármilyen 

kombinációja. Ha meggyőződésről van szó, akkor elegánsan válts 

témát. Szelíden mosolyogva érdeklődj valami hasonlóan durva 

magánéleti dologról. Mint például milyen élmény volt számára a 

béltükrözés, csípi-e az orálszexet, miért nem látogatja többet az anyját 

az öregek otthonában, szerinte hol van most az elhunyt nagynénje és 

hallotta-e, hogy a kedvenc polgármestere az Ecserin vette a diplomáját. 

Harmadszorra pedig: mosolyogj, lélegezz mélyeket és haladj tovább a 

babakocsival. Mert az élet szép, az emberek hülyék, te pedig jó anya 

vagy. 

Anyai bűntudat talán? 

A boldogságról azt tartja a pszichológia, hogy meg kell érte dolgozni. 

Azonban nem a végkimerülésig. Magyarán, tökéletes elégedettséget 

akkor élünk át, amikor megfelelnek a képességeink a kihívásoknak. És 

a dolgot csak és kizárólag azért tesszük, mert élvezzük azt tenni. Nem 
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azért, mert kell, mert pénzt adnak érte, vagy, mert anyánk elvárja tőlünk, 

hanem egészen egyszerűen azért, mert szeretjük azt tenni. Ez bizony a 

sokat emlegetett flow, vagyis áramlat, amiről Csíkszentmihályitól tudsz 

bővebben olvasni. 

A csecsemővel kapcsolatban is vannak ilyen eszményi áramlatok. 

Boldogító nézegetni, ahogy fejlődik, találgatni kire hasonlít. Azonban 

sajnos a baba körül egy csomó dolog vagy túlmutat a képességeinken 

(az elején legalábbis mindenképpen), vagy túlságosan monoton és 

unalmas ahhoz, hogy élvezni tudjuk.  

Ez két dolgot jelenthet. 

1. Őrült stresszben vagy a babakocsi mellett, amikor a 

szembejövő nevelésügyi szakértő néni cekkerrel a kezében 

osztja az észt. 

2. Vagy pedig halálra unod magad a pelenkacserék orrvérzésig 

ismételt rutinjában. 

 

Az első gyerekeddel az első hónapokban egy olyan projektet kell 

azonnal és tökéletesen megoldanod, amelyben nincs semmi 

tapasztalatod. 

 

Azért azonnal, mert a gyerekordításnál kevés elviselhetetlenebb hang 

létezik a világon – és ezt tudományosan is igazolták. 

És azért tökéletesen, mert létezik egyfajta sunyi társadalmi nyomás, 

ami leginkább a magyar focihoz hasonlatos. Hiszen mi nemcsak 

tízmillió futballszakértővel dicsekedhetünk, hanem tízmillió 

csecsemőspecialistával is. 

Meg fogod látni, hogy itt aztán mindenki ért a gyerekneveléshez, még 

azok is, akik csecsemőt még csak a tévében láttak. De lesújtó 

véleményük és értelmes ötleteik mindig lesznek számodra. Dögivel.  
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Az anyai bűntudat két forrásból táplálkozik 

1. A külső forrás a társadalmi nyomás, ami kétséget kizáróan 

bizonyítja számunkra, hogy nem vagyunk tökéletes anyák, de 

nincs is semmi esélyünk rá, hogy azok legyünk. Ennek a külső, 

hamis-eszményi anyaképnek a fő képviselői a következő 

szereplők: 

- a fentebb megismert titokzoknis néni, 

- anyósunk, 

- saját anyánk és nagyanyánk, 

- nem túl közeli, anyává vált és egyéb nőismerőseink, 

- Google barátunk, 

- lelkesen szelfiző facebookos anyaismerőseink, 

- valamint a mindig őszinte és valóságalapú színes 

magazinok és portálok, 

- hogy a rendkívül intelligens fórumozókról már ne is 

beszéljünk. 

2. A belső forrást pedig mi magunk generáljuk azzal, hogy 

haragszunk magunkra, amiért nem tudunk jó fej, higgadt és 

mosolygós anyukák lenni. S irigykedve lájkoljuk anyatársaink 

cuki babás szelfijeit, miközben meg vagyunk róla győződve, 

hogy százszor türelmetlenebb és bénább anyák vagyunk 

náluk. 

Csak közben azt felejtjük el, hogy nekünk is vannak lájkolnivaló és 

irigylésre méltó cuki, babás szelfijeink, hiába érezzük a nap nagy 

részében sanyarúan magunkat. Mint ahogy ők is - csak nem beszélnek 

róla. Ahogy mi sem. 

S nem elég a külső meg a belső nyomás, ráadásul egy piszok nehéz 

helyzetbe csöppentünk bele. Hiszen az még hagyján, hogy azonnal kell 

tökéletesen reagálnunk. De ezt mind 0-24-es állandó készenlétben kell 

tennünk. Ez durvább, mint a tűzoltók élete, mert legalább ők két napot 

pihenhetnek egy nap szolgálat után. Atyaég, szülés után mit nem 

adtam volna két teljes gyerekordítás- és pelenkamentes napért. 
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A csúf igazság a született anyuka mítoszról 

Oké. Ha nem érzed magad úgy, mint egy született anyuka, akkor jó 

hírem vagy: ez így a normális. Ne zavarja meg az elmédet a sok 

púderporos, hurkás kis magazinbébi, meg a mellettük pózoló bájosra 

sminkelt álanyuka. Megnyugtat, ha belegondolsz, hogy az egyéként 

rommá photoshopolt felvétel utáni percekben mi történik? 

Elmondom, mi történik. A modell álanyuka, mielőtt kimenne cigizni, 

grimaszolva átadja a bébit egy tompa tekintetű, kopott farmeros, 

lófarkas nőnek, akinek enyhén szottyadt a hasa. Na, ő ennek a kis 

magazinbébinek az igazi anyukája. 

Ezek vagyunk mi: te meg én. Szeretnélek megnyugtatni, hogy született 

anyuka márpedig csak a filmekben van. Ahol egy egész stáb dolgozik 

azon, hogy tökéletes legyen a rucija, meg a sminkje. Ahol csak akkor 

forog a kamera, amikor a baba éppen cuki fokozatba kapcsolt. Az 

operatőr ujja abban a szent pillanatban elengedi a play gombot, amint 

a babuci ordítani, vinnyogni, nyálzani, orrfolyni, pisilni-kakilni kezd. 

Ne dőlj be a magazinoknak, meg az ismerőseid beállított fotóinak. 

Mindenki csak azt teszi a kirakatba, amit ideálisnak vél. De attól még 

mindannyiunknak vannak über durva, soha véget nem érő, esős-fogzós 

lehányt pólós napjaink. 

Te meg én tudjuk, hogy megy ez, de túlontúl illúzióromboló lenne 

beszélni is róla, nem? 

Szerinted mennyire jóanyás, hogy a húsvét előtti bevásárláskor 

elfelejtek tojást venni? Húsvét előtt... tojást. Az kemény egy kicsit. 

Vagy, amikor tök büszke vagyok magamra, hogy nem felejtettem el 

ünneplőt húzni a gyerekekre az ovis locsoláshoz, viszont az oviban 

veszem észre, hogy nem vittünk se kölnit, se piros tojást. 
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Gázos dolgok és büszkeségek 

Szeretném, ha összeszednél 5 gázos dolgot, amiről úgy érzed, nem fér 

bele a csodálatos anya mítoszba. Kedvcsinálónak a listádhoz: én 

például égési sérüléseket okoztam a gyerek hasán a talpára való 

szemölcsirtóval. A másiknak meg lecsippentettem egy darabot az 

ujjából a körömvágócsipesszel. Egy pillanat alatt minden csurom vér 

lett, ahogy rémülten lóbálta szegény a kezét, gondolhatod. A 

legbrutálabb talán mégis az, amikor a homlokával kitörtem a Matizka 

szélvédőjét, amikor éppen azt bizonyítottam, milyen veszélyes, ha nem 

köti be magát. Ühüm. Néha remekbeszabott mintaanyának érzem 

magam. 

 

Az 5 leggázosabb dolog, amit anyaként tettem… 
 

 

 

 

 

 

 

 

Most pedig segítek ezeket elengedni. Mondd el háromszor fennhangon 

a tükör előtt magadnak a következő mondatot. 

- Jó fej vagyok, egész jól csinálom, nyugi. Kitartás. Minden 

nappal egyre könnyebb lesz. 

Csináld, megvárom.  

MENJ, ÉN ITT LESZEK 
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Oké, most, hogy adtál egy kis biztatást magadnak, írj össze kérlek 5 

olyan remek dolgot az anyaságod élményei közül, amikért 

megveregetheted a vállad. Én például totál hidegvérrel távolítottam el 

egy legó fejet a gyerek orrlyukából és csak utána kezdtem el reszketni. 

Vagy higgadtan kezeltem a helyzetet, amikor egyedül voltam otthon a 

gyerekekkel és az egyik fulladozni kezdett, mert lenyelt egy ötforintost. 

De az is szép volt, amikor helyt álltam a férjem helyett hetekig, akinek 

mindkét kezét begipszelték és az arccsontját helyre pattintották egy 

duhaj legénybúcsút követően. 

 

Az 5 legremekebb dolog, amit anyaként tettem… 
 

 

 

 

 

 

 

MOST MÁR JOBB? NEM IS VAGY OLYAN GÁZ ANYUKA , UGYE? 
 

Én miért nem zakkantam meg? 

Legkisebb gyerek vagyok, úgyhogy a spontaneitás a véremben van. 

Tetkóm is úgy lett, hogy nem jött a busz, a megállóval szemben pedig 

volt egy szalon. Gondoltam, ez mókás lesz.  

Azt vallom, hogy ne engedélyt kérj, hanem elnézést. Ne tervezgess 

előre, hanem szokj hozzá utólag. 
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Szóval nem egyszer találtam magam felkészületlenül döntési 

helyzetekben. Azonban a szülés és a szülés utáni hónapok 

hormonhurrikánja mindent vitt. Nem túlzás azt mondani, hogy a szülés 

utáni hónapok életem legdurvább időszaka volt. Kitartásból, 

önismeretből, személyiségváltozásból, felelősségvállalásból. 

Persze, liheghettem volna szülésfelkészítőkön és borzadhattam volna 

tízujjra tágult szőrös puncikból vidáman integető kisdedek youtube-

videóin. Sőt, megkérdezhettem volna anyut, miért csak két gyereket 

szült és nem többet.  Csakhogy nem tettem. Inkább nem gondoltam 

bele. 

Nem gondoltam bele, hogy a szülés végtelennek tűnő óráiban azt is 

meg fogom bánni, hogy én magam világra jöttem. Hogy az utána jövő 

időszakban azt is megkérdőjelezem majd, hogy a szüleim egyáltalán jót 

akartak-e nekem és a férjem valójában jó fej-e, vagy eddig ezt mind 

csak képzeltem. Hogy abban a pillanatban, amikor a csinos 

lapszoknyám alatt nem az izzadság, hanem a magzatvíz kezd el a 

bokám felé csorogni, minden megváltozik, ami addig volt. És már 

sohasem lesz semmi olyan, mint előtte. Ami nem feltétlen baj, inkább 

csak tény.  

Lényeg a lényeg, hogy ezek nem azok a hónapok, amiket 

leánykorodban megálmodtál. Ezek azok a hónapok, amiket odaadnál 

bárkinek, ha lehetne. Tudom, hidd el, négyszer csináltam végig.  

Szóval, folytassuk, én hogyan kerültem el a totális összeomlást. 

Elkezdtem kutatni a tanulmányaimban, és olvasni anya témában. Hogy 

miért érzem magam bizonytalannak, mint egy mitesszeres kis kamasz. 

Mikortól fogom magam anyának érezni és nem egy zilált hajú, 

macinacis idegroncsnak, aki a tükörből néz rám. Miért gondolom, hogy 

egy életre elkapott a gépszíj és innentől már nincs kiszállás. És a többi, 

és a többi. 

Amikor szakirodalmat olvastam, csak annyit szerettem volna, hogy ép 

ésszel kibírjam a szülés utáni hónapokat. Aztán persze jól esett az is, 

hogy használtam az agyamat. A babával az első hónapok inkább 
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szólnak a mechanikus rutinról, kevés pozitív visszajelzéssel, mintsem 

túl nagy intellektuális kihívásról. Amikor a gyermek először fog rohanni 

(bocsánat, repülni) feléd kitárt karokkal, hogy anya-anya-anyaaa, 

hiányoztááááál, nos, az odébb van még néhány évvel. És célszerű, ha 

addig nem kattansz be totálisan, mert a szanatóriumba nem igazán fog 

feléd repülni a gyereked. Ott inkább megilletődött és visszafogott lesz. 

Később a visszajelzések alapján pedig már annak is örültem, hogy a 

sztorijaimmal és megoldási javaslataimmal láthatóan másoknak is 

tudok segíteni. Akik eddig olvastak, azoknak lehet, hogy nem változott 

meg gyökerestül az életük miattam, de legalább mosolyogva dőltek 

hátra, hogy oké, nem én vagyok hülye, hanem mindenki más 

körülöttem. Sőt.  

 

Ha a pszichológus is az összeomlás szélén áll, akkor mégse én 

vagyok a béna, mert nem megy elsőre ez az egész anyaság-

dolog. 

 

Gyakorlat a dührohamok ellen 

Ha nem lett volna a pszichológia, valószínű, nem jövök ki maradandó 

sérülések nélkül az egészből. Vagy csak irtó sokára. Hála az égnek, 

nekem, pszichológusként volt mihez nyúlnom. Amint felszáradtak a 

falon szétnyomott szúnyog miatti könnyek, amint majdnem helyre 

tudtam kalapálni a méregből berúgott mosogatógép ajtaját, rászoktam 

arra, hogy végre megint a pszichológiát hívjam segítségül. 

Oké, hamar elszakad nálam. Egyből a plafonon vagyok. Én vagyok az, 

akinek el kell számolni tízig, meg nagy levegőket venni. Meg este 

elhatározni, hogy másnap nem ordítozok a gyerekekkel. Mindig csak 

egy nap elhatározás a változásért, tudod. A sikeres változás titka. De 

azért normál esetben nem szoktam azon sírva fakadni, hogy a 

szétnyomott szúnyog nyoma most már sosem fog eltűnni a falról. És az 

se jellemző rám, hogy berúgom a mosogatógép ajtaját, na. 
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Kérlek, írj össze 5 olyan technikát, aminek a segítségével türelmesebbé 

válhatsz. Nekem például a kis dührohamoknál sokat segít a nagy 

levegő, a vízivás, vagy, ha kimegyek a szobából. Nagy dührohamok 

után, illetve ezeket elkerülendő pedig sok-sok alvás, írás és filmnézés. 

 

5 DOLOG, AMITŐL TÜRELMESEBB LEHETEK 
 
  

  

  

  

  

 

A szülés utáni has hátborzongató legendája 

Szülés után néhány hónappal fogalmam se volt, hogy leszek-e valaha 

újra áramvonalas testű nő, vagy maradok-e végleg szottyadt. Ha a 

terhesség alatt nem éreztem magam vonzónak, akkor most még úgyse. 

Nagy naivan azt hittem, kipottyan a gyermek, s én már másnap újra 

nőnek látom magam. Tévedtem. A testem szétdúlt, csata utáni második 

világháborús vérmezővé változott át. 

  

A Pamela Anderson didkók 

Te sem leszel még egy ideig szalonképes ez biztos, hiszen minduntalan 

két hatalmas tejfolt jelenik meg a cicijeid körül a pólódon, nem? 

Mielőtt a férjed azt hinné, ez jó móka, mondd el neki, hogy egyébként 

rohadt fájdalmas és kellemetlen tud lenni. Főleg az elején. Én például 

full belázasodtam egyik alkalommal. 
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A biztonság kedvéért azért csinálj néhány csinos szelfit a szuperszép 

dekoltázsoddal, mert nem sokáig marad ilyen vadító. 

Sajnos azok a szövetek, amik képesek ilyen szexi átváltozásra, a tej 

elapadásával összeesnek. Nem az eredeti ruganyos állapotukba, nem. 

Egy annál sokkalta löttyedtebb állapotba. 

Nem én akarok lenni a rosszhír hozója, de tudnod kell, hogy már sose 

lesznek többé olyan hetyke melleid, mint előtte voltak. 

S nehogy azt hidd, hogyha kis cicid van, megúszod. Képzeld el, hogy a 

kis cici is tud löttyedt lenni. Tök kiábrándító, de így van. 

Nekem mondjuk nem kicsit volt döbbenetes élmény, hogy a cickóim 

spontán szivárogni kezdtek, amikor csak… 

- elsírta magát a babám, 

- vagy nyöszörögni támadt kedve, 

- vagy a tévében sírt egy idegen baba, 

- vagy az utcán valami hasonló sípolást hallottam meg, 

mint ahogy sírt a babám, 

- vagy mert magadhoz öleltem a babám, 

- vagy csak úgy. 

A spontán szivárgást megelőzi egy olyan rém furcsa érzés, mintha máris 

vákuum alatt lenne a melled. Valahogy megfeszülnek a didkóid, 

próbálsz nem oda figyelni, aztán próbálod visszatartani, persze tök 

hiába. Az egésznek pedig mindig az a vége, hogy megindul a tejed. 

Mondjuk, miközben fizetsz a boltban, vagy az egész jóképű bankos 

kérdez valamit, amiről persze halvány fogalmad sincs, csak bután 

mosolyogsz rá. Rettenetesen kínos tud lenni. 

És ha ez még mindig nem lenne elég, mondom a legjobbat: 

beillesztettél olyan borzasztó melltartóbetéteket, amikkel ellátott a 

barátnőd, mert neki megmaradt egy csomó. Ettől nőietlenebbnek érzed 

magad, mint valaha és azon drukkolsz, nehogy rájöjjön a jóképű 

bankos. Meg, hogy az a szar betét felszívjon minden folyadékot, mielőtt 

kiszivárog a pólódra, mert annál tényleg nincs cikibb. És amikor azt 
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hinnéd, hogy túl vagy az egész égő szitun, mert végre megállt a 

szivárgás, cirka tíz perc múlva valami rohadt büdös izzadtságszag kezdi 

facsarni az orrodat. Na, az a melltartóbetétbe poshadt tej szaga. 

Egyet mondok: cserélj sűrűn melltartóbetétet, ha jót akarsz. 

Ami engem illet, persze büszke is lehettem volna, hogy akkorára nőttek 

a melleim, mint Pamela Andersonnak a beavatkozások után, de engem 

inkább elbizonytalanítottak azok a kőkemény lökhárítók. Eddig a 

hasamtól nem láttam a cipőmet, most meg a melleimtől. 

A hasamat említettem? Ja, igen. A hasam pedig olyanná vált, mintha 

felvettem volna egy sárga kacsás úszógumit a bőröm alá. Sárga és 

kacsa nélkül. 

Most pedig ta-dam, őszinteségi szérumot vettem be és ezúttal 

elmondom, hogy én bizony utáltam szoptatni. Utáltam? Gyűlöltem. 

Olyannak éreztem az egészet, mint valami perverz szex, főleg, ha 

mások még nézték is, vagy gyürködték a mellemet a gyerek szájába. 

Na, az tényleg 18 karikás. Kéjes didkómasszőrök 4., vagy Didkódra 

gyúrok 1-2., így keresnék rá a tékában. 

Amikor a kórházból csak úgy engedtek el, hogy egy svéd oktatófilmet 

kellett megnéznem, ahol egy tejcsárda szimultán szoptatja az ikreit, és 

mindenhol sprickol, meg csurog a tej, hát, ott már meglehetősen 

zavarban voltam.  

Oké, IQ-ból tudom, milyen egészséges, blabla, meg a kötődés, blabla, 

meg az állatvilág is. De egyszerűen rosszul voltam az egésztől. Nos, ezt 

sokáig nem mondtam el senkinek, mert ez amolyan olaj a tűzre téma. 

Bárhol bedobhatod egy langymeleg női közegben, ha unatkozol. Pláne, 

ha fogyott némi alkohol is. Mert az tuti biztos, hogy ezután vér fog folyni. 

Szóval nem akarok ezzel hencegni és nem is tartom követendő 

példának. Nem azért mondom el most, hogy majd emiatt ezrek hagyják 

abba az egyébként jól működő szoptatási rutinjukat. 

Csak azért döntöttem el, hogy felvállalom, hogy feloldozást adjak 

hozzám hasonlóknak. Mert igen, van úgy, hogy nem jön össze. Vagy 
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nem úgy. Vagy nem annyira. Ez nem a jó anyaság, a kötődés, meg az 

egészséges fejlődés KO kritériuma. Persze, üdvös, ha megy a dolog, sőt 

mindent meg is kell tenni azért, hogy jól működjön, de ha nem, akkor 

meg ideje vállat vonni és tovább lépni. Hidd el, ennél sokkal nagyobb 

izgalom és bűntudat lesz később egy héten át masszírozni minden 

kaksit a fajanszban, hogy vajon kibújt-e már az ötforintos.  

 

A hasad, az a szemét áruló 

Na szóval a hasad. Az a valaha gyönyörű, lapos hasad. Az az áruló. 

Amelyik még jó fél évig szottyadtan buggyan ki az öved felett, mintha 

éppen nem szülés után volnál néhány hónappal, hanem előtte. A batár 

nagy hasadnál egyetlen dolog lesz rosszabb: a kiürült, lottyadt hasad. 

Persze mennyei jó érzés végre megfogni a bokádat, meg hasra fekve 

aludni (már, ha a hatalmas lökhárítóidtól tudsz), de azért a hasad elég 

szomorú látványt nyújt, valljuk be. 

Néhány hónapig simán benézik majd a távolabbi ismerősök. S, ha 

éppen két lépésre van tőled a babakocsi, meg fogják kérdezni, mikor 

szülsz már végre, mert az hitték, már rég megszültél. Én megkérdeztem 

az angoltanárnőmet, rém ciki volt, elhiheted. 

A bőr, a szövetek és az izmok kegyetlen durva feszítésnek voltak kitéve. 

Most, hogy nincs feszítés, hirtelen lötyögni kezd minden. A génjeidtől, 

az edzéstől, meg a jó szerencsédtől függően 8-12 hónap alatt 

visszalaposodhat közel az eredetivé. De lehet, hogy soha nem lesz már 

olyan, mint volt. 

 

A puncid – ahol a legádázabb csata folyt 

A terhesség a hasadra és a puncidra méri a legnagyobb csapást. 

Néhány hét alatt visszaformálódik az elefántpuncid a helyes, csajos kis 

puncivá. Legalábbis kívülről mindenképp. Kis fazonírozás, és szebb 

lesz, mint új korában, nyugi. Ami azonban a belsejét illeti – hát, 

barátnőm, ott készülj fel a legvadabb dolgokra. Gátsebek dögivel 
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lesznek akár volt gátmetszésed, akár nem. Ha volt, a vágások mentén, 

ha nem, a szakadások mentén. A génjeidtől, a kencéidtől és a 

gondolataid teremtő erejétől függően rendeződnek vissza ott benn a 

dolgok 3-12 hónapon belül. 

Oké, azt tisztázzuk, hogy olyan hamvas sohase lesz, mint előtte volt. 

Viszont, ha mázlid van, megúszhatod néhány kisebb változással. Punci 

torna kötelező. Ha eddig nem csináltad, legfőbb ideje, hogy elkezdd. 

Nem viccelek. Nemcsak a szex miatt. Hanem a béna vizeletszivárgás 

miatt is. A vizelet visszatartási nehézségek ugyanis összefüggésben 

állnak a hüvely kinyúlásával és a lenti izmok szétnyúlásával. 

Rajtam szülés után nagyibugyi volt, abban pedig XXL méretű szárnyas 

betét. Tinédzserkorom óta nem viseltem ilyet. Nem véletlen. Cseppet 

kiakasztó volt, hogy kábé olyan kecsességgel jártam, mint egy 

műbikaverseny győztese és leüléskor inkább finoman oldalra 

helyezem a súlypontom. De legalább, ha becsurrantottam 

tüsszentéskor, azt felfogta a nagyibetét. 

Két héttel az első szülésem után, egy balatoni koncerten naivan azt 

gondoltam, én pont ugyanolyan laza vagyok, mintha mi se történt 

volna. Hát, nem voltam ugyanolyan. Sokkal lazább voltam. Mármint 

odalenn, sajnos. 

Ez abból derült ki számomra, hogy miután a hátára vett egy részeg 

tűzoltó, hogy a színpad felé rohanjon velem a szoknyám egy merő pisi 

lett a hirtelen mozdulattól. Azt hiszem, ott helyben elsüllyedtem volna 

szégyenemben, ha nincs a kezemben épp egy pohár sör, amit véletlen 

magamra öntök. Hoppá.  

Aztán lássuk csak. Az még a legkevesebb, hogy prémed nőtt odalenn. 

Ennél sokkal rosszabb a megállíthatatlannak tűnő véres folyás. A 

tátongó luk, amibe gondtalan húszas éveid alatt mini tampont 

helyeztél óvatosan, most pedig egy csatahajó is beleférne – ráadásul 

nem hosszában, hanem keresztben. A bejárat pedig úgy fáj, hogy meg 

mernél rá esküdni, az életben többet azon nem fog közlekedni senki. 
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Se ki, se be. És akkor még nem beszéltem arról a csinos kis zöldborsóról 

a hátsó lukad mellett, mert az se kutya. Üdv aranyér, új barátunk.  

 

Hello, Csubakka 

Gondolom, borotválkozni jó ideje nem volt időd, szóval el tudom 

képzelni, milyen őzikelábakon állsz, milyen meghitt bundás lehet a 

karod (kényelmes, meleg a babának), s micsoda vidám menyus 

integethet ki a hónod alól. Hogy a fazonról ne is beszéljek, mert odalenn 

a bozontnál, gondolom vannak nagyobb bajok is, mint a szőr. 

Végül, de nem utolsó sorban: hulló haj. Ne az elején számíts rá, nekem 

nagyjából a szülés utáni 4-5. hónapban kezdett el hullani a hajam. Kábé 

a gyerek babahajának elvesztésével egy időben. Arra viszont készülj 

fel, hogy döbbenetes mennyiség kijöhet. Emlékszem, amikor 

hisztérikusan kiabáltam a kád alját befeketítő hajszálaknak, hogy: 

- szarok rátok, akkor nem jöttök velem az élőshowba. 

Hála az égnek, nekem nem volt nagy félnivalóm, mert van miből 

hullania, de anyukámnak például le kellett vágatnia a haját miután 

megszülettem, hogy megállítsa a vészes hullást. 

És készülj fel arra is, hogy amikor végre megáll a hajhullásod, akkor az 

új hajszálak vidám növekedésbe fognak. Ennek eredményeképpen a 

homlokodnál rövid, majd egyre növekvő babahajak fognak megjelenni, 

amiket semmilyen módon nem tudsz lelakkozni vagy félrefésülni. Tehát 

kábé két évig úgy fogsz kinézni, mint kiskamasz korodban. Mármint 

nem olyan édesen, hanem olyan idétlenül. 

Vegyük számba most a tested harc utáni állapotát, hátha jobb kedvre 

tudlak kicsit deríteni, hogy a változások egy része nem végleges. 

Nézzünk tehát szembe a kegyetlen valósággal. Írogasd be, hogy szülés 

előtt mennyire voltál elégedett bizonyos testrészeiddel és most, így 

utána hogy érzed. Vagy, hogy mit tartottál róluk és most mit gondolsz 

felőlük. Én mondjuk olyasmiket írnék mondjuk, hogy a hajam erős, 
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csillogós előtte és hullik utána. A cicim kicsi és feszes volt, s kicsi 

maradt, viszont szottyadt lett.  

 

HAMVAS TESTEM ELŐTTE 
 
 

 

 
 

 

HAB TESTEM UTÁNA  
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Ez a hormonhurrikán semmi ahhoz a pusztításhoz 

képest, ami kamaszkorodban volt 

Nem tudom, emlékszel-e még a sötét, zavaros tinédzser éveidre. 

Amikor egyik nap ugrabugrálva mentél a suliba, mert tiéd volt a világ, 

másik nap pedig még az ágyból is képtelen voltál felkelni, mert 

semminek semmi értelme nem volt. 

Haragudtál anyukádékra, istenítetted a barátnőd szüleit, másnap pedig 

fordítva. Fogalmad sem volt, kiről mit gondolj, mi legyen belőled és 

merre tarts az életben. Ráadásul még a pattanások is ellepték az 

arcodat. 

Hát, ha a kamaszkor nehéz volt, akkor az első szülés után über-brutál-

durva nehéz. Tök ugyanaz van, mint akkor, a hormonjaid gonosz kis 

játékot űznek veled. Ugyanúgy haragszol anyukádra, majd a tanácsát 

kéred a következő pillanatban. 

Bármit megtennél, hogy hazaérjen végre a férjed, s mikor betoppan, úgy 

kiakasztod, hogy azzal a lendülettel legszívesebben fordulna is vissza. 

Azt se tudod, hogyan legyél újra a régi önmagad, egyáltalán akarsz-e az 

lenni, s hogyan folytasd ezzel az óbégató bébivel, akit nem hagyhatsz 

csakúgy a kiságyban, míg elszaladsz egy fagyira. Minden tök zavaros és 

a felelősség ijesztő. Neked kéne rendet tenned a káoszban. Pont 

neked, aki a káosz mocsarába már nyakig süllyedt. 

 

Van ez a probléma 

Hadd mutassak egy hatékony kis technikát. Szavakon lovaglásnak 

tűnik, de nem az, hidd el. Fontos, milyen szavakat használsz, mert úgy 

fognak elraktározódni az agyadban, s úgy fogod őket előrángatni az 

emlékezetedből.  

Szóval sose mondd, hogy van egy problémám, mert akkor birtokolni 

fogod a problémát. Mondd ehelyett azt, hogy… 

- van ez a probléma, amit meg kell oldanom, vagy 
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- itt ez a helyzet, ami problémás számomra. 

Ez segít távol tartani magadtól a problémát, miközben nem azonosulsz 

vele. A magam részéről én még egy lépéssel tovább mentem: nem is 

problémának nevezem, hanem dilemmának, kérdésnek vagy szitunak. 

Használd te is ezeket a szavakat a problémád helyett.  

 

Gondolod, azért, mert egyszer hibáztál, már rögtön rossz 

anya vagy? 

Szoktál rég elmúlt eseményeken rágódni? 

- De jó lett volna, ha mégsem adjuk ki azt a rengeteg pénzt a 

felújításra. 

- Bárcsak sose vettünk volna zsír új autót. 

- Milyen jó lett volna hamarabb szülni. 

Vigyázz a volna-gondolatokkal. Nem jutsz velük előbbre, csak 

egyhelyben topogsz, és tehetetlennek érzed magad tőlük.  

Szerinted valóban a hibáinkból tanulunk? Voltaképpen mit lehet 

megtanulni a hibáinkból? Nos, azt, hogyan lehet remekül hibázni. A 

hibák ugyanis csak azt mutatják meg, hogyan kell úgy csinálni, hogy 

rossz legyen. Persze felfedik a titkot, hogy így márpedig nem jó, de nem 

jelölnek ki új utakat, hogy akkor viszont hogyan. 

Gondolj vissza arra, amikor biciklizni tanultál. Megtanultad-e 

egyensúlyban tartani a kétkerekűdet, amikor jobbra eldőlt? Nem. Abból 

legfeljebb azt tanulhattad meg, hogyan tompíts, hogy csak kicsit 

horzsold le a térded. Visszaültél, elindultál – majd balra dőltél. 

Megtanultad-e a balra dőlésből, hogyan kell egyenesben tartani a 

kormányt? Dehogyis. Csupán azt, hogyan kell bal oldalra tompítani. A 

jobbra dőlés után korrigáltál, tehát balra dőltél. A balra dőlés után 

korrigáltál és jobbra dőltél. Ez ment végestelen-végig, míg egyszer csak 

rá nem éreztél az egyensúlyra. Ahogy néhány pillanatig egyenesben 

tartottad a kormányt, már érezted is az izmaiban, mit jelent kétkeréken 



Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Munkafüzet szüléstől-bölcsiig időszakhoz 

· 57 · 

 

biciklizni. Innentől fogva ehhez az élményhez tértél vissza, nem a 

jobbra vagy balra dőlés élményéhez. 

A hibák jelzik, hogy ezen a módon nem jó, de nem mutatnak irányt, 

hogyan lehetne jobb. A hibákból így tehát nem lehet tanulni. Tanulni 

csak a hibák után születő újabb és újabb próbálkozásokból lehet. Így 

pontos a szólás. 

Mi, pszichológusok azt mondjuk, a tanulási folyamatban valójában 

nincs is hiba, csak fejlesztendő vagy változtatni való. Hogy miért ilyen 

körmönfont a megfogalmazás? 

Hát, amiért az előbb arról győzködtelek, hogy felejtsd el a probléma 

szót. 

A szavaknak ugyanis erejük van. Egyáltalán nem mindegy, hogy hibát 

javítasz, vagy fejlesztendőn dolgozol. Ízlelgesd kicsit a két kifejezést és 

találd ki, melyik megközelítésnek ugrasz neki szívesebben, amíg egy 

meghatározó példát mesélek. 

Akkoriban, amikor a szavak megbabonázó erejéről tanultam, éppen 

egy félelmekkel teli MRI vizsgálaton vettem részt néhány látászavarom 

miatt. Kicsit aggódtam, hogyha a műszerek kimutatnak valami kóros 

elváltozást, akkor fiatal életemben visszafordíthatatlan változások 

következnek be. Így jóval fogékonyabb voltam a jelekre körülöttem, 

amik aggodalmat vagy megnyugvást sugalltak. 

A recepciós lány kérte, hogy töltsem ki az adataimat az űrlapon, aminek 

a tetején rögtön ez szúrt szemet. 

A beteg adatai. 

Azonnal görcsbe rándult a gyomrom, hiszen minden akartam lenni, 

csak pont beteg nem. Úgyhogy áthúztam a „beteg” szót és fölé írtam, 

hogy a „vizsgálati személy” adatai. Kis változtatás, viszont őrületes 

hatása van.  

Dale Carnegie-nek van egy csodálatos módszere az aggódási kör 

megszakítására. Úgy nevezte el, hogy Milyen Ostobaságot Csináltam 

Gyűjtemény. Ezt vezetni szórakoztató és igen tanulságos. Lehetőséget 
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ad rá, hogy kiírd magadból a feszültséggel, bosszúsággal, 

szomorúsággal járó kellemetlen eseményeket, észrevételeket a 

viselkedéseddel kapcsolatban. 

Majd levond a tanulságot, hogyan cselekszel majd legközelebb, 

hasonló helyzetben. A gyűjtemény legvégén módod nyílik megfigyelni 

a saját viselkedésedet és feljegyezni, ha betartottad a tanulság 

figyelmeztetéseit, valamint azt is, ha még fejlesztendőd van adott 

eseménnyel, viselkedéssel kapcsolatban.  

Tartsd észben: aki ma elégedett magával, az a múltban rengeteget 

hibázott. Mit tett a hibákkal? Feldolgozta őket, levonta a tanulságokat. 

Utána talpra állt, leporolta magát és megtanulta a leckét, hogy 

legközelebb, hasonló helyzetben már jól döntsön. 

Lássuk, hogy működik ez az egész a gyakorlatban. Mivel szeretnék 

némi ihletet adni a kitöltéshez, belerakosgattam neked, én miket írnék. 

 

ESEMÉNY / VISELKEDÉS OBJEKTÍV LEÍRÁSA : CSELEKMÉNYEK IDŐSORRENDBEN 
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A NEM KÍVÁNT VISELKEDÉSEM KÖZVETLEN KIVÁLTÓJA  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

TANULSÁG : LEGKÖZELEBB HASONLÓ HELYZETBEN . . . 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

EGYRE NÖVEKVŐ HÁTTÉRZAJ , GYEREKSÍRÁS ÉS A FÉRJEM VÁDLÓ HANGJA . 

AMIKOR ORDÍT A GYEREK , ÉS ÉRZEM , HOGY MEGY FEL A PUMPA , GYORSAN TESZEK VALAMIT , 

HOGY CSENDBEN MARADJON . AZT IS GYORSAN MEGAKADÁLYOZOM , HOGY EGYMÁST BÁNTSÁK , 

MERT LÁTHATÓAN EZ IS TOTÁL KIAKASZT . A FÉRJEM VÁDLÓ HANGJÁT MEGHALLVA ELSZÁMOLOK 

TÍZIG , MIELŐTT VÁLASZOLNÉK . 
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Gyerünk, mondd ki, hogy piszok nehéz 

Nyugi, nem te vagy gnóm, a te reakcióid tök normálisak – egy extrém 

nehéz helyzetben adott normális reakciók. 

Na jó, ha nem akaródzik másoknak bevallani, legalább nézz a tükörbe 

és ismételd utánam: 

- szültem egy gyereket, ami nem semmi. Még szép, hogy ki 

vagyok készülve, hiszen ez egy piszok nehéz élethelyzet. 

Viszont ahhoz képest egész ügyesen megoldom. Sőt, 

valójában nem is csinálom olyan rosszul, szóval gratulálok 

magamnak. 

Most pedig veregesd vállon saját magad. 

De komolyan, ne csak olvasd, amit írok, hanem tessék feltápászkodni 

a relaxfotelből és tényleg a tükör elé állni. Azt se bánom, ha viszed 

magaddal a gyereket, neki is jót fog tenni egy kis motivációs beszéd.  

Megvárlak, menj csak. 

Most pedig, hogy magadnak bevallottad, keresünk neked értő füleket. 

És hol vannak hozzád hasonló nemrég szült anyukák? A kreativitásodra 

bízom. Itt az idő, hogy előkeresd a kórházi sorstársad számát, vagy dobj 

egy üzit a régi kolléganődnek, aki valamikor mostanában szülhetett. De 

felkereshetsz netes fórumokat is, elbeszélgethetsz anyukáddal, vagy 

más, tapasztalt asszonnyal. És nem utolsósorban ott vagyunk mi is, az 

Anyakurzus zárt facebook csoportja, akik támogatjuk egymást. Gyere, 

kíváncsiak vagyunk rád és a gondolataidra, te hogy vészeled át a 

nehézségeket az anyaság körül. 

 

Csacsogj, csetelj, csivitelj, hogy feldolgozd a gondokat 

Az megvan, milyen jó érzés egy nagy beszélgetés után hátradőlni? 

Csináld. Beszélgess, csacsogj.  
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Most van itt az ideje a nagy beszélgetéseknek. Hahó, egy óriási 

személyiségváltozáson mész éppen keresztül. Átértékeled a saját 

szüleid nevelési stílusait, szembe kerülsz olyan nézetekkel, amikről 

eddig fogalmad sem volt, olyan mélyen rejtve működtek benned. A 

férjed hirtelen tisztára meghülyül. Azt se tudod, mit csinálj, gyakorlatlan 

vagy, de közben oda kell tenned magad, mert különben mi lesz azzal a 

kis ordító békával a babaágyban. Mindezt 0-24-ben. Nincs megállás. 

Durva alváshiányban, ami még a legkeményebbeket is kifektetné. 

Szóval ez akarod te egyedül legyűrni? Mert kemény vagy? Oké, de 

minek kínlódni, amikor kevésbé durván is végig lehet csinálni? 

Beszélgess anyukáddal, barátnőddel, kolléganőddel, unokatesóddal, 

szomszédasszonnyal. Telefonon, cseten, élőben. Beszélj, beszélj, 

beszélj. Add ki magadból. 

Erre a feladatra több időt adok neked, ám nem sokat, nehogy elfelejtsd 

bokros anyai teendőid közepette. Vagy ma, vagy holnap keríts rá 

alkalmat, hogy őszintén megnyílj egy anyai sorstársadnak. 

Beszélj a mindennapi kínlódásaidról, valld be a nagy kiakadásaidat. 

Sűrűn használj ilyen fordulatokat: 

- ezt nem mondta senki előre, 

- erre nem lehet felkészülni, 

- én nem tudtam, hogy ez ilyen nehéz, 

- ezt csak az értheti, aki szült már. 

Aztán vond le a batár nagy közhelyet, hogy: 

- alapvetően kétféle nő létezik: aki szült és aki nem. 

Nem bánom, ha nem élőben bonyolítod a találkozót, tudom, milyen 

nehéz kiszabadulnod a gyerek mellől. Elfogadom a telefont, a skype-ot, 

sőt, még a csetelést is, csak könyörgöm, kezdj el végre beszélni. 

Az agyunk ugyanis úgy működik, hogy amint szavakba öntjük a 

gondolatainkat, elindul az élményeink feldolgozása, merthogy 

aktiválódik az emlékezetért és gondolkodásért felelős agyterület. 
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Érezted már magad megkönnyebbülten egy kiadós beszélgetés után? 

Na, ugye. 

 

Fogadd el, változtass – mindennapi nehézségeid 

Most, hogy már te is tudod és mások is tudják, milyen nehéz neked, 

nézzünk egy könnyed gyakorlatot, ami felcsillantja az alagút végi fényt. 

Gyűjtsd össze, mitől nehéz most neked. Ne gondolkozz rajta, csak írd 

le, ami eszedbe jut.  

  

  

  

  

  

  

Most jelöld E-el, amit el kell fogadnod, mert nem tudsz rajta változtatni. 

S jelöld V-vel, amin tudsz változtatni, mert a saját hatáskörödben van. 

Az E betűsöket, amiken nem tudsz változtatni, hagyd is. Ne foglalkozz 

vele, fölösleges bosszankodás. Ismered azt az imát, amit az Anonim 

Alkoholisták minden ülésük végén kézen fogva elmondanak? 

 

 

Uram, adj türelmet, 

Hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni, 

Adj bátorságot, hogy megváltoztassam, 

Amit lehet, és adj bölcsességet, 

Hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. 

 

ÉN OLYASMIKET ÍRNÉK , HOGY MAGÁNYOS VAGYOK , ÉS TÖBBET ALVÁSRA VAN SZÜKSÉGEM 
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Oké. Tehát kész vagy a különbségtétellel. Én a magányos vagyok-ra V 

betűt írnék, a másik kettőre E-t, de ettől még te gondolhatod azt is, hogy 

az alváshiányodon tudsz változtatni. Te tudod, mire vagy képes. Jut 

eszembe, szerinted miért van, hogy a fosi lényegesen büdösebb, mint 

a kaki? Nincs annyira megemésztve? Vagy nagyobb a felülete, így 

jobban terjed a szaga? Vagy nem is büdösebb, csak rondább és a 

pszichológiából jól ismert holdudvar hatás a magyarázat? (Aki szép, az 

bizonyára jó is – ez a holdudvar hatás.) Kicsit elragadtattam magam. 

Térjünk vissza hozzád. 

Az ima alapján már elfogadtad az elfogadni valót. Jöhet a 

megváltoztatós rész, a kedvencem. Élek-halok a változásért. Néha csak 

azért változtatok, hogy ne menjen úgy minden, mint eddig. Még akkor 

is, ha nem lesz feltétlenül jobb, de más lesz. Ez pedig nekem éppen elég 

a boldogsághoz. Nemrég megtudtam, hogy az olyan kóros 

újdonságkeresésnek még neve is van, amilyen nekem van. Neofil 

vagyok. Kedves név. 

De elkanyarodtunk tőled. Szóval, amin tudsz változtatni, azzal érdemes 

kicsit bajlódni, nem? 

1. Nézd át egyesével a felsorolásodat és mindegyik mellé írj 

megoldás-ötleteket. Egyelőre ne foglalkozz azzal, hogy 

mennyire reális az a megoldás, hogy van-e rá pénz, idő, vagy 

lehetőség, most csak ötletelj. 

2. Amikor már úgy érzed, nem jut más eszedbe, akkor nézd át a 

listát megvalósíthatóság szerint. 

3. És utána jön a legizzasztóbb rész: kezdd el megvalósítani a 

változásokat. Tudod, elkezdeni a legnehezebb. Fenntartani 

utána jóval könnyebb. 

 

Stresszmadzag 

Nézzünk néhány gyors trükköt a mindennapjaid megkönnyítésére. 

Ezek akkor jöhetnek jól, amikor úgy érzed, legszívesebben 

artikulálatlanul üvöltenél, a telefonnal vernéd a falat, kifejezéstelen 
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arccal ülnél a lenémított tévé előtt (mindegy, csak csend legyen végre), 

vagy becsapnád magad mögött a bejárati ajtót. 

Nekem az egyik legsötétebb pillanatom az volt, amikor az első szülés 

után nem sokkal az órák óta üvöltő babával a karomban szétcsaptam 

egy szúnyogot a falon, s a falon elkenődött vért látva hangos 

zokogásban törtem ki, hogy az a folt már sose fog eltűnni, pedig frissen 

festettünk.  

A lényeg, hogy beints a benned felhalmozódott stresszhormonoknak. 

Hiszen, ha hagyod őket szabadon garázdálkodni, azzal csak azt éred 

el, hogy legyengítik az immunrendszered pajzsát, és a réseken át simán 

bejut bármilyen kórokozó a szervezetedbe.  

Hagyd a fenébe a stresszt, az idegeskedést, a szorongást. Felesleges, 

ráadásul rossz lesz tőle a hangulatod. Minek? 

Szóval tedd a következőt. Keress egy nagyjából húsz centis madzagot, 

és valahogy jelöld meg az egyik felét (színezd be filccel, tűzz át rajta egy 

biztosítótűt vagy köss rá egy gyöngyöt, teljesen mindegy). Ez a fele lesz 

a reggel, a jelöletlen vége pedig az este. 

Bármikor, amikor a nap folyamán stresszelnél, inkább köss egy csomót 

a madzagodra (tehát igen, célszerű a kezed ügyében tartani, mint a 

mobilt és a cumit). A reggeli csomók így a madzag jelölt végénél, a 

déliek a közepénél, az estiek a másik vége felé lesznek. Ha extra nagy 

dózisban kapod az ívet, köss közel egymáshoz több csomót. 

Tehát. A gyerek ordítva ébreszt, de ahelyett, hogy teljesen kiakadnál, 

köss egy csomót a madzagod jelölt végére. Etetés után le is hány, ez 

még egy csomó. Dél körül rád csörög a férjed, hogy valamilyen iratokat 

kérjen számon rajtad, amiket állítólag elpakoltál, nem hiszi el, hogy 

sose láttad azokat a rohadt papírokat, és lecsapja. A plafonon vagy, ez 

akár három csomót is megér a madzag közepe táján. A férjed hatkor hív, 

hogy fél óra múlva hazaér. Nyolckor, amikor ötödszörre sem veszi fel, a 

káromkodással vegyített csapkodás helyett inkább köss egy csomót a 

madzag jelöletlen vége felé. 



Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Munkafüzet szüléstől-bölcsiig időszakhoz 

· 65 · 

 

Lefekvéskor vedd elő a madzagod és csomóról-csomóra gondold végig, 

milyen negatív behatások értek a nap folyamán, hogyan oldottad meg 

őket, milyen más alternatívák lehetnek még, hogyan tudod legközelebb 

jobban kezelni a dolgot vagy hogyan tudod esetleg megelőzni a 

hasonló helyzeteket. A válaszok segíteni fognak a jövőben, hogy 

hatékonyabban kezeld ezeket a nehéz szitukat. 

 

Végezz vad malomkörzést, kánkánozz, vagy told 

veszettül a babakocsit 

Mutatok még néhány gyors stresszoldó technikát. Ezek olyan kis 

trükkök, amiket feszült helyzetben azonnal be tudsz vetni, nem kell 

egyikhez sem különösebb felkészülés vagy eszköz. 

Például: amikor összeszorul a gyomrod vagy a torkod, a rémület 

megfagyasztja a vért az ereidben, kezdj el malomkörzést végezni a 

karjaiddal. Vagy lendítsd a lábad, mint a kánkántáncosok. De 

csinálhatod a kettőt egyszerre is – biztos, ami biztos. 

A szorongás és a nagy, lendületes mozgások máshova vannak bekötve 

az agyban, nem tudnak egyszerre működni. Próbálj meg egy időben 

malomkörzést végezni és szorongani is. Nem fog menni. 

Ne hidd el, próbáld ki. Személyes véleményem szerint még 

hatásosabb, ha tükör előtt végzed a gyakorlatot. Miért? Szerinted? 

Lényeg a lényeg: mozogj. Kösd magadra a gyereket vagy dobd be a 

babakocsiba és menj ki a lakásból. Sétálj. Az is elég, ha csak körbe 

sétálod a házat, csak menj, mozogj, szívj friss levegőt. A gyereknek is 

jót fog tenni, és veled csodákat művel majd, meglásd. 

Ne kezdd, hogy hosszú idő összekészíteni a gyereket, meg akkor kell 

átpelenkázni, amikor már épp elindulnál. 4 gyerekkel nyomom minden 

áldott nap, szóval hidd el, tudom, miről beszélsz. De, Jézusom, most ne 

két hétre csomagolj, csak fogd a gyereket, vigyél valamit, amit a szájába 

tolhatsz és indulj. Valószínűleg úgysem leszel kinn fél óránál többet. 

Nem is az a cél, hogy megdöntsd a gyaloglás világcsúcsát, hanem, hogy 
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a mozgás hatására boldogsághormonokat kezdj termelni, a napfény 

hatására pedig D-vitamint szabadíts fel a szervezetedben. Mindkettőtől 

vidámabb leszel és könnyebben viseled majd a monoton órákat a nap 

további részében. 

Mozdulj, mert a punnyadástól nem lesz jobb. A négy fal között egy 

ordító csecsemővel, nulla mozgással előre borítékolható a bekattanás. 

Ezt még a legdurvább idegzetűek sem bírják ki, nem te vagy béna, 

nyugi. Ez egy piszok nehéz helyzet. De attól még, hogy nehéz, nem kell 

feltétlenül belerokkanni. Szóval, most menj, nyomás. Én itt leszek, 

megvárlak. 

 

Táncolj, tombolj, magadra gondolj 

Ha csak úgy ad hoc rákezdesz táncolni, az már önmagában is 

stresszoldó lesz, ám, ha igazán szórakozni vágysz, ezt is tükör előtt 

csináld. Az se rossz, ha ismered hozzá a nóta szövegét. Nálam Oláh 

Ibolya Baby-je mindig beválik. De csínján a vad mozgással: én az egyik 

szülés után néhány héttel nyomtam egy kemény parkettdenszt, aminek 

az lett a vége, hogy a hólyagomból az összes pisim a combomra folyt. 

Jó, hát a tartóizmok még eléggé lazák voltak, na. Egyébként, ha tudsz 

énekelni, az is sokat segíthet. Engem mindig megnyugtat néhány 

pajkos népdal eléneklése, mint a Kis Mariska mossa bugyogóját. 

Megmutatom neked a szövegét, mert jót fogsz derülni rajta. 

Gólya, gólya hosszú lábú gólya, 

Megmondtam, hogy ne menj ki a tóra, 

Odajárnak fürödni a lányok, 

Gólya madár szégyent ne hozz rájok. 

Odajár a hosszú lábú gém is, 

Odajárok a babámmal én is, 

Addig-addig jártunk ki a tóra, 

Míg házunk felett megjelent a gólya. 
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Kis Mariska mossa bugyogóját, 

Lába között ringatja a pólyát, 

Aludj, aludj szerelem virága, 

Tévedésből jöttél a világra. 

 

Most pedig dobd el a munkafüzetet és az online felületen hallgasd meg 

ezt a leckét, mert ott el is énekeltem neked ezt a nótát.  

 

KOMOLYAN, ÉN NEM HAGYNÁM KI A HELYEDBEN EZT A FELEJTHETETLEN ÉLMÉNYT  
 

A dalolásnak csupa-csupa jó hatása van a gyerekre is, úgyhogy 

szeretnélek meggyőzni, bővítsd a repertoárodat. Nézzük, mik ezek az 

áldásos hatások. 

1. A népdalok, magyar nóták a közös gyökereinkhez nyúlnak 

vissza, emiatt generációkon átívelő, megnyugtató hatásuk 

van. Ha úgy érzed egy-egy dal eléneklése után, hogy minden a 

helyére került, hogy nem vagy egyedül a problémáiddal és van 

fény az alagút végén, akkor az nem véletlen. A szájhagyomány 

útján tovább adott és fennmaradt dalszövegek mondandója 

ma is éppen olyan érvényes a párkapcsolatot, a házasságot, a 

családot, a boldogságot illetően.  

2. Az éneklés olyan tevékenység, amely csökkenteni a 

vérnyomást, segít ellazulni. Képes enyhe meditatív állapotba 

hozni. 

3. A figyelmedet eltereli a problémáidról, szorongásaidról. 

4. A közös éneklés pedig csodálatos érzés, majd meglátod. Az 

valami őrült vicces, amikor a kétéves, meg a hároméves 

gyerekem azt éneklik, hogy… 

- nem vagyok én baráááát, szeretem a piááááát, 

odaadom érte a reverendát, odaadom érte a csatos 

imakönyvet, ölelem és csókolom a szeretőmet (ez az 
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Eger városa, papok városa dal, ha meg akarod 

tanulni). 

 

Feszíts, sóhajts, ordíts, lazulj és nézz halakat 

Ha feszült vagy, feszíts. Feszítsd meg minden izmodat. Szorítsd ökölbe 

a kezed-lábad, feszítsd meg a combod, a feneked (vigyázz, puki- és 

pisiveszély), a hasad, a hátad, húzd össze a szemed, a szád… mit nem 

mondtam még? Mindent-mindent feszíts meg néhány másodpercre.  

Aztán engedd mindet ellazulni. Így az eredeti izomfeszüléshez képest 

lazább állapotot fogsz előidézni. Ismételd meg néhányszor. 

 

Sóhajts 

Mielőtt a kiabálásra térnénk, mondom a finomabb verziót. 

Sóhajts. Amikor szorongsz, egyszerűen fújd ki a levegőt. Mindent-

minden fújj ki a tüdődből, az utolsó feszültség darabkát is. 

Amikor már képtelen vagy kipréselni magadból több levegőt, maradj így 

néhány pillanatig. Utána pedig hagyd, hogy a beáramló levegő betöltse 

a tüdődet. 

Ne úgy vedd a levegőt, mint a fuldokló, hanem egyszerűen csak lazán 

engedd, hogy beáramoljon a légüres térbe. 

Ha görcsös vagy és lihegsz, az szédelgéshez vezethet. Tehát 

nyugodtan, lassan. Oké. Csináld meg ötször-hatszor. 

 

Ordíts 

Ez az egyik kedvencem. Vegyük azt a lehetetlen, idillikus helyzetet, 

hogy egyedül vagy. Ilyen a terhességed előtt volt utoljára, nem? Szóval 

kábé száz éve… vagy az előző életedben? 
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Ha feszült vagy és történetesen egyedül vagy, kiabálj. Ordíts. Üvölts. 

Sikíts. Ahogy a torkodon kifér. Rázhatod hozzá a fejedet is, 

csapkodhatsz a kezeiddel, úgy még hatásosabb, kipróbáltam. A 

kiabálós gyakorlat sok feszültségtől szabadít meg és igencsak hatásos 

– mit gondolsz, a gyereked miért csinálná különben? 

Csak arra figyelj, hogy erősen megterheli a torkodat (tapasztalatból 

mondom), úgyhogy legyen nálad Negro. 

Ha nem vagy éppen egyedül, persze miért is lennél, akkor illeszd a 

szádat egy párnára és kezdd el a gyakorlatot a leírtak szerint. 

 

Lazulj 

Az ellazulást segítő gyakorlatok segítségedre lesznek a 

kikapcsolásban, ha van pár szabad perced. Tudom, a pár szabad perc 

egy kisgyerekes anyának olyan, mintha azt mondanám, tiéd lehet Jason 

Statham néhány órácskára, és garantáltan úgy fog viselkedni, mint a 

vörös kis csajjal a szikla szélén a Szállító 3-ban. 

De hidd el, muszáj legalább néhány percet szánnod az ellazulásra 

ahhoz, hogy újult erővel térj vissza a ringbe. S ha azt gondolod, hogy 

elég egy kis agysejtmészárlás a tévé előtt, akkor tévedsz. Attól csak 

bebódulsz, elfásulsz, viszont energiával nem fog feltölteni. És akkor 

ugyanolyan kifacsart rongyként vághatsz neki a következő menetnek, 

mint ahogy leültél a ring sarkába. 

Ehelyett összegyűjtöttem neked néhány olyan gyakorlatot, amiket 

elalvás előtt, ringatás közben, vagy akár csak egy röpke üres percben 

elvégezhetsz, amikor a baba becsukta a szemét és te valamilyen 

hihetetlen véletlen folytán vízszintesbe kerültél. 

Ezek azért jók, mert lecsillapítanak, kirántanak a pörgésből, 

lenyugtatnak. Amire nem kis szükség van, hiszen a kisbabás és 

háziasszonyos teendőknek se szeri, se száma. Erre még plusz 

rátevődnek a ronda kis aggódások és szorongások. Szóval, jó néha 

csak úgy réveteg mosollyal lazulni. Ami most jön, az NLP technika. 
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(Neurolingvisztikus Programozás, ha rá szeretnél keresni.) Idegi-nyelvi 

alapon hangolja át a gondolkodásodat. 

1. Gondolj valamire, amin gyakran szoktál aggódni. Nem akarok 

ötleteket adni, de lehet olyan mondjuk, hogy vajon mikor férsz 

bele újra a régi farmeredbe, nem okozol-e maradandó lelki 

sérülést a gyerekednek azzal, ha visszaküldöd a saját ágyába, 

vagy, hogy a férjednek most rosszabb-e a szex, mint a szülés 

előtt volt? 

2. Elevenítsd meg olyan élénken az aggodalmad valóra válását, 

mintha csak éppen átélnéd. Lásd, mi van körülötted. Halld a 

hangokat. Érezd a szagokat, az ízeket. Érezz a bőröddel, a 

testeddel.  

3. Amikor már olyan élénk az egész, mint egy horrorfilm és 

legszívesebben lelépnél, akkor tedd is meg ezt. Lásd magad 

kívülről, mintha csak egy videót néznél magadról. És 

egyszerűen hagyd el a helyszínt. Balra el. 

4. Aztán fakítsd ki a kép színeit, amíg minden fekete-fehér nem 

lesz. Sőt, legyen az egész átlátszó. 

5. Majd kicsinyítsd le az egészet és told el távol magadtól. 

 

Nézz halakat 

Ha vannak halaid, bámuld őket. Ne törődj semmivel, csak bámuld a 

halakat. Bambulj az akváriumba. Kövesd az egyiket, aztán térj át egy 

másikra. 

Ha nincsenek halaid, tölts le egy akváriumos mozgóképet és feledkezz 

bele abba. A színes kis halacskák nyugodt mozgása döbbenetesen 

lelazítja az embert. 

 

Agytakarítás 

Takarítsd ki az agyad. Tegyél be valami nyugis relax zenét. A youtube-

on, ha elkezded írni, hogy „6 hours” vagy „8 hours”, akkor kidob egy 
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csomó alváshoz ajánlott nyugi muzsikát, amiben garantáltan nincs 

reklám. 

Csukd be a szemed és lélegezz. Koncentrálj a képzeletbeli 

háromszögre az orrod és a szád két sarka közt. Lélegezz és figyelj a 

háromszögre. A gondolatokat engedd el. Csak lélegezz és hallgasd a 

zenét. Ennyi. 

Ez persze könnyűnek tűnik, de egyáltalán nem az. Én kezdetben arra a 

három szóra fókuszáltam, hogy „nem gondolok semmire”. Ezt 

képzeltem el mindenféle betűtípussal. 

Mára annyit változtattam, hogy magára a gondolat-kiürítésre helyezem 

a hangsúlyt. Vagyis, elképzelem, amint a felbukkanó gondolataimat 

teszkós zacsikba pakolom és kinn hagyom az ajtó előtt. Ha a lazulás 

közben felvillan egy őrülten fontos gondolat, mint például… 

- be kell fizetni a tévé számlát, 

- meg kéne venni azt a helyre kis kék etetőszéket, 

- lehet, hogy lejár a babzsákfotel akció, ha nem rendelem meg 

ma, 

- nem is biztos, hogy szükségünk van rá, 

- de a babzsák tinédzserkori álmom, 

- miért éljen az ember, ha nem az álmaiért, 

- nem adtam meg a férjem számát a fundás csávónak, 

akkor csak elképzelem, hogy bepakolom szépen ezeket a gondolatokat 

egy-egy biológiailag lebomló nejlonzacskóba, és kinn hagyom őket az 

előszobában. Majd pihenés után ráérek foglalkozni velük. 

Egyébként ez a zacskós pakolósdi kiváló elalvást segítő technika is. 

Nem mintha egy nemrég szült anyának különösebb segítség kéne az 

elalváshoz. De azért előfordulhat, hogy jól jön hajnali háromkor, az 

öngyilkosságok statisztikailag legvalószínűbb órájában. 
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Üsd ki az aggodalmaidat 

Az aggodalom őrült, határozatlan helyben topogás. Nemcsak, hogy 

nem enged előre, ráadásul még rosszkedvet is csinál. A rosszkedv 

krónikussá válik, s tovább mélyül a kilátástalanság. Totál szívás. 

Ezért piszok fontos, hogy minél hamarabb szakítsd meg az aggódási 

körödet, Dale Carnegie tollából, szabadon. 

Írd le, mi aggaszt. Fogalmazd meg nyugodtan, írd körül úgy, mintha egy 

ismerősnek írnál levelet. Az se zavarjon, ha éppen nevetségessé válsz, 

úgyse olvassa majd más, csak te. Az én listámon például szerepelt, 

hogy félek átmenni a Szabadság-hídon a 47-es villamossal, mert, ha 

közben összedől, abból a régi fajta villamosból elég nehezen tudok 

szabadulni.  

Amikor megvan minden aggodalmad, akkor készíts cselekvési tervet: 

vedd sorra az összes lehetőséget, amit csak megtehetsz adott 

helyzetben. Mindegy, hogy kényelmetlen, irreális, lényeg, hogy írd le. Az 

emberek az ismeretlentől félnek legjobban, szóval most pont azon 

vagyunk, hogy szavakba öntsd a félelmeidet. Ne fogd vissza magad, 

különben téphetem én itt a szám, nem leszünk túl hatékonyak. 

A magam részéről akkor szoktam le ezekről az irreális hidas 

szorongásokról, amikor elkezdtem tűzoltókkal dolgozni. Akkor 

nemhogy nem paráztam már többé a hídleszakadástól, hanem még 

direkt vágytam is rá, hogy történjen néhány kisebb-nagyobb katasztrófa 

a közelemben, hogy együtt dolgozhassak ezekkel az izmos egyenruhás 

pasikkal (nem vagyok egyenruhafan, dehogy). 
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Aggodalmaim listája 
ÉS MI MINDENT TEHETEK, HA BEKÖVETKEZNÉNEK 
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2 Csekklista 

A fejezet végén vessünk egy pillantást rá, meddig jutottunk. Íme a 

csekklista, hogy kipipáld fejben, mindent megcsináltál-e. Nyilván nem 

muszáj minden gyakorlatot végig csinálnod, ez inkább az olyan típusú 

csajoknak szól, mint én, aki megőrülök attól, ha egy teendőlistát 

befejezetlenül hagyok. 

❑ Elfogadtad, hogy a szülés utáni időszak tényleg rohadt nehéz, 

amitől még egy évekig kiképzett Rambo harcos is 

megfeküdne.  

❑ Beálltál a tükör elé és megveregetted a vállad, hogy ahhoz 

képest nem is csinálod rosszul.  

❑ Eszmét cseréltél egy másik anyukával a hasonló 

nehézségekről, kiborítottátok egymásnak a bilit, aztán jól 

megkönnyebbültetek.  



Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Munkafüzet szüléstől-bölcsiig időszakhoz 

· 75 · 

 

❑ Összegyűjtötted azokat a dolgokat, amik miatt nehéz a 

helyzeted, ezeket kategorizáltad aszerint, hogy tudsz-e rajtuk 

változtatni, vagy sem, majd belefogtál a megváltoztatható 

dolgok megváltoztatásába.  

❑ Kipróbáltál néhányat a stressz- és szorongáscsökkentő 

gyakorlatok közül, párat beépítettél a mindennapjaidba.  

❑ Végül pedig bátran szembe szálltál az aggodalmaiddal és 

hatástalanítottad őket. 

 

2 Összefoglalás 

1. Príma. Gratulálok, hogy a kezedbe vetted az irányítást. 

Ezennel el is érkeztünk a fejezet végéhez. Ügyes vagy, le a 

kalappal. 

2. Gyere, tarts velem továbbra is, hogy átvegyük, hogyan tűrd 

jobban a négy fal között a monoton ismétlődő napokat 

otthon, hogyan csempéssz izgalmat a pelenkacserék és 

etetések végeláthatatlan rutinjába. 

3. Majd rájöjjünk együtt, miért fontos, hogy kicsit kényeztesd 

magad.  

4. Utóbb pedig kitaláljuk, hogyan enyhítsd a szülés utáni 

katyvaszt, ami abból fakad, hogy már nemcsak partner, 

barátnő, feleség és munkatárs vagy, hanem anya is. 

5. S ha már itt tartunk, kicsit dolgozunk azon is, hogy a 

gyerekeddel, anyukáddal, férjeddel, anyósoddal való 

átalakult kapcsolatodat elemezzük kívül-belül, széltében-

hosszában. 

6. Valamint egy kis jövőtervezést is tartogatok számodra, 

hiszen – bár most még nem úgy tűnik, de hidd el – egyszer 

vége lesz ennek az ordítós-nyálcsorgatós időszaknak is, 

amikor a babának más társaságra is szüksége lesz, nemcsak 

a tiédre. Amúgy már csak azért is muszáj lesz kezdened 

valamit magaddal, mert le fog járni a segélyed, ugye. 
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3 

Monotónia kezelés, időbeosztás: a mókusok is 

kijöhetnek néha a kerékből, nem? 

Monotóniatűrés, zsonglőrködés az idővel: miért 

olyan nehéz tartani a napi rutint és hogyan 

csempészhetsz bele spontán, vidám perceket? 
 

 

„Az életednek valójában egy utazásnak kellene lennie, amely 

egyik helyről a másikra vezet, nem pedig körhintának, amely 

újra meg újra visszahoz ugyanarra a pontra.” (Rachel Hollis) 

 

 

Ebben a fejezetben Te meg én…  

- átnézzük, mitől olyan nehéz elviselni a napi ismétlődő rutint, 

s miért olyan őrült monoton mostanában az életed, 

- aztán ügyeskedünk, hátha tudunk kicsivel több időt szerezni 

neked, 

- majd néhány időgazdálkodási technikával segítek, hogy 

spontán, vidám perceket csempéssz a napjaidba, 

- bár tudom, hogy semmire nincs időd és nem tudsz semmit 

befejezni, valamit azért mégis csak tudunk javítani a 

helyzeten, nyugi.  
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Nem béna vagy, hanem kezdő 

- Nem kéne arra a gyerekre sapka, anyuka? Olyan hideg van – 

ront rám a cekkeres, nejlon otthonkás nevelésügyi szakember 

a patika előtt. 

Az első gyerekkel még sírva szaladtam volna haza, milyen rossz anya 

vagyok. A negyedikkel pedig lazán azt válaszoltam, hogy:  

- magácskára kéne sapka, kedvesem, ha fázik. 

Miért van az, hogy az első gyereknél még tök görcsösek vagyunk, a 

következőnél pedig már sokkal lazábbá válunk? 

Ha első gyerekes anyukaként képedtél már el, hogyan lehet egynél több 

gyereket nevelni, akkor figyelmedbe ajánlom a kezdőből szakértővé 

válás folyamatának megismerését.  

A pszichológiai kutatások alátámasztják, hogy a kezdők még 

bizonytalanok, nincs meg a kellő tapasztalatuk. Ezért kell odafigyelniük 

minden apró részletre. Sokszor hibáznak, elfelejtik, mi után mi jön, 

feszültek és idegesek.  

Ezzel szemben a szakértők a rengeteg gyakorlás hatására 

készségszinten, rutinosan látják el a baba körüli teendőket. Fél 

kezükkel a facebookot görgetve is képesek pelenkát cserélni a 

lávalámpa fényénél úgy, hogy a másik gyerek fel sem ébred közben.  

 

Hogyan lehetséges ez? 

Úgy, hogy ezerszer csinálták, így már nem kell tudatos kontroll ahhoz, 

hogy végig nyomják a folyamatot. Nem kell azon gondolkodniuk, mi a 

következő lépés, hiszen álmukból felkeltve is le tudják zavarni az 

egészet. 

Míg az első gyereknél a legfőbb tanácsadód Google barátunk, s állandó 

telefonkapcsolatban vagy anyukáddal, anyósoddal, meg két baba-
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mama csacsogó közösséggel, addig a többedik gyereknél már a 

védőnő kér tőled tanácsot. 

Ráadásul, amikor már rutinossá váltál, akkor a tapasztalatod simán 

elraktározódik a tested emlékezetében. Ha hirtelen megkérdezem, mit, 

miután csinálsz, nem feltétlen tudsz válaszolni. Viszont csukott 

szemmel megcsinálsz bármit a baba körül. Sőt, ha netán kihagysz egy 

kis időt, akkor a következő gyereknél némi kis gyakorlással hipp-hopp 

visszatérnek a régi babázós rutinok. 

És tudod, mi a legszebb az egészben? Az, hogy amikor rutinos vagy, 

akkor már élvezed. Hja, ki ne élvezné, a virtuóz valamiben? 

Sőt, tovább megyek. Mókás kedvű pszichológusok még azt is 

bizonyították, hogy a rutinosak jobban teljesítenek, ha figyelik őket, 

míg a kezdők teljesítménye zuhanórepülést mutat társak előtt. 

Magyarán, az első gyerekkel még kész stressz a boltba eljutni, mert, mi 

van, ha ordítani kezd a baba, vagy netán lehányja a karodat. A többedik 

gyereknél pedig már képes vagy úgy nekiindulni egy borfesztiválnak 

akár, hogy simán elfelejtesz olyan létfontosságú dolgokat bepakolni, 

mint mondjuk pelenka vagy cumisüveg. 

Mindezt azért írom le neked, hogy megnyugtassalak, igenis, van fény az 

alagút végén. 

 

Nem béna vagy, hanem gyakorlatlan. 

 

Ami két dolgot jelent egyszerre. 

- A jó dolog az, hogy bizonyos időn belül vége lesz a béna 

szakasznak és az ég nem óv meg attól, hogy szakértővé válj. 

Irigylésre méltó szakértővé, aki tapsorkánban vezényel le egy 

hányás takarítós projektet a villamoson. 

- A rossz dolog viszont az, hogy nem tudod siettetni ezt az 

időszakot. Hiszen, azt a Malcolm Gladwell-féle tízezer 

ráfordított órát nem úszhatod meg. Viszont, mivel a meló 0-24-
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es, örömmel jelenthetem, hogy kicsivel több, mint egy év alatt 

fogod tudni teljesíteni ezt a tízezer gyakorlati órát. Hát nem 

csodás? 

Szóval, a cekkeres néni a kérdésével napokig tartó mélydepresszióba 

lökött az első gyereknél. Meg voltam róla győződve, hogy rettenetes 

anya vagyok, akinek még az sem jut eszébe, hogy sapkát húzzon a 

szegény gyerek fejére. És hogy bizonyára bárhol máshol jobb kezekben 

lenne ez a gyerek, mint egy ilyen alkalmatlan anyánál. 

Amikor a negyedik gyereknél bekóstolt ugyanezzel a kérdéssel az apró 

virágmintás nejlonotthonkájában, csak legyintettem, hogy mit szól bele 

más dolgába. És az egészet el is felejtettem volna azonmód, ha nem jut 

eszembe, hogy megírjam, milyen fura is az élet, hogy ismétli önmagát. 

Van azonban egy gyenge pontjuk a rutinosaknak. Mégpedig az unalom. 

Az, hogy néha már őrülten unják az egészet. Hogy minden a 

könyökükön jön ki, s bármit megtennének egy kis változatosságért. De 

ez már egy másik sztori. Arról, hogy miért kell kitörnöd a 

mókuskerékből, a következő írásban olvashatsz. 

 

Egy egyszerű módszer a mókuskerék megállítására, ami 

nálad is működhet 

Szülés után a legeslegdurvább mókuskerék jön el, amit életedben 

valaha láttál. Nézzünk meg, létezik-e ilyen az állatvilágban és hogyan 

tudsz belőle kitörni. 

Gimiben biológiaszakos voltam. Sajnos, nem sok minden maradt meg, 

de a pókos kísérlet máig megvan. A szitu a következő: a mókás 

lelkületű biológus fogja a hálóját szövögető pókot, és átrakja egy másik 

ágra. 

Elöljáróban annyit kell tudni a sztoriról, hogy a pók nem össze-vissza 

szövi a hálóját, hanem tök precízen. Először a tartószálakat feszíti ki, 

aztán közéjük húzza a keresztszálakat. 
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Na, már most. Mit gondolsz, mit csinál a pók, amikor áthelyezik ennek 

a mérnöki tevékenység kellős közepén? Elkezdi elölről a tartószálakkal, 

hiszen egy vadi új projektbe fogott bele, nem? 

Hát, nem. 

Onnan folytatja, ahol az előbb abbahagyta, figyelmen kívül hagyva, 

hogy a tartószálak az előző helyen maradtak. Ergo az új helyen lesz egy 

össze-vissza keresztszálas katyvasz, amit nem tart semmi. És kábé az 

első bogárbecsapódást sem bírja majd ki. 

A pók tehát mindenképpen lefuttatja az elindult hálószövő programot, 

totál mindegy neki, hogy ott fejezi-e be, ahol elkezdte, vagy egy másik 

helyszínen. 

Mókuskerék és pókháló, hm. No de mi ebből a tanulság számodra? Hát 

az, hogy a rutin csak akkor van a hasznodra, ha követed a körülötted 

zajló eseményeket. 

Alapvetően jók a rutinok és nem véletlen alkalmazzuk őket. Hiszen 

ilyenkor kikapcsol az agy, mert a dolog a kisujjadban van, hogy úgy 

mondjam. És valóban: az egyik kezeddel szkrollozol a telódon, a 

másikkal pelenkázol. Elindítod a mosást, mialatt felmosol és gügyögsz 

a gyereknek. Felöltözteted, lecseréled a lehányt pólódat, miközben 

átpelenkázod, letörlöd a nyálát, kiszívod az orrát, megnyugtatod. Inni 

adsz neki, míg elpakolod az edényeket. 

Amikor este el akarod mondani a férjednek, mit csináltál egész nap 

(persze, hogy te kezdesz bele, mert ő nem kérdezi meg magától), 

néhány szón kívül nem jut semmi eszedbe. Pedig 6-kor keltél és talpon 

voltál egész nap. 

Ez a robotpilóta. Vagyis a zombilét. Egy zombi, aki robotpilótára 

kapcsolt. Egy robotpilóta anyazombi, macinaciban, zsíros hajjal. 

Aki tizenegynéhány év múlva zokogva riad fel zombiálmából a gyerek 

szalagavatóján, hogy:  

- jesszusom, mit csináltam az elmúlt húsz évben? 
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Robotpilótát csak módjával 

Ne tedd. Addig használd a robotpilótát, amíg hasznodra van. Különben 

pedig kövesd az eseményeket. Olvass híreket vagy e-bookot, csacsogj 

a szomszéddal, hallgass hangoskönyveket, tanulj nyelvet. 

És ne gyere nekem azzal az gyenge kifogással, hogy nincs időd, mert az 

állandó készenlétben lefáradsz. Ne. Pont nekem ne. 6 évet éltem 

tűzoltók között, ráadásul 2013 óta 4 gyereket nevelek. Szóval tudom, 

mi az a készenlét, oké? 

Eleinte, amikor a tűzoltók arról beszéltek, hogy totál lefáradnak agyilag 

szolgálat végére, még akkor is, ha nem volt beavatkozás (főleg akkor), 

azt hittem, csak sajnáltatják magukat. 

Ajánlgattam, hogy tanuljanak, olvassanak. Azt nem lehet. Mert mi van, 

ha riasztás van? Nem hittem nekik. 

Aztán én is megtapasztaltam. Milyen az, amikor úgy mész el klotyóra 

vagy zuhizni, hogy bármikor ugranod kell. Milyen, amikor zaklatottan 

kapkodod be a kaját, hátha menned kell. Milyen, amikor úgy csukod le 

a szemed, hogy szinte nyitva marad, olyan éber vagy, mert bármikor 

felsírhat. Ismerős, barátnőm? 

A kisgyerekkel otthon egy örökös készenlét. Mintha csak szolgálatban 

lennél tűzoltóként. Annyi különbséggel, hogy neked nincs szabadnap. 

A mókuskerék sohasem áll meg. 

Egy időben komolyan azt hittem, időcsapdába kerültem. Gyerek felsír, 

szem kinyit, odabotorkál, bébiőrt kikapcsol, ágyból kivesz, megitat, 

átpelenkáz. Fürdőbe botorkál, plics-plocs, konyhában bóklászik, 

gyereket ágyból kivesz, hurcolja hátán míg tereget, visszatesz, újra 

kivesz, mert gyerek ordít. Hátán hordoz, rugólépésekben nyomvonalat 

húz a parkettbe, gyerek lerak, tévé bekapcsol. Felfelé nyíl nyomkod, 

nyál vékony csíkban szivárog a száj szélén. Oldalirányban eldől, 

távirányító kézből kiesik. És a gyerek felsír. 

És kezdődik minden elölről. Minden. Ugyanúgy.  
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Egy szó, mint száz: ne légy húsz évig zombi. Pörgesd úgy a 

mókuskereket, hogy közben használod is az agyad, úgy sokkal 

szórakoztatóbb. Tudom, hogy nehéz. Én ne tudnám? De megéri, higgy 

nekem. 

 

Jobb, ha előbb tudsz róla, mint később, hogy az anyaság 

totális készenlét 

Szóval, tovább fűzve a gondolatot, ha a készenlét szóra gondolok, 

nekem a tűzoltóság jut eszembe. A készenlét alattomos jószág. 

Amikor benne vagy, nem érzed, hogy minden idegszálad megfeszül, 

hogy ugrásra készen állsz, bevethető vagy minden percben. 

Nem tudsz tanulni, nem tudsz olvasni. A fejedben kicsit mindig ott 

motoszkál, hogy hátha most, hátha most. Hátha most kell menni. 

Hátha most van riasztás. És fülelsz. És nézel. És figyelsz. És nem 

pihensz igazán. Még akkor sem, ha alszol. Mert akkor is figyelsz. 

Ilyen a tűzoltóságon a készenlét minden harmadik napon. Ilyen az én 

életem minden áldott napja azóta, amikor könnyed fiatalságom utolsó 

perceiben mosolyogva kezet ráztam a John Travolta kinézetű 

ügyfelemmel, hogy: 

- majd hívjuk egymást, még nem tudhatjuk, mikor folytatjuk a 

munkát, hiszen közel a szülés. 

És a lábam közül azonmód szivárogni kezdett a magzatvíz. 

Készenlét. Állandó. Folyamatos. Megállás nélküli. 0-24-ben. 

Akkor is, amikor arccsonttal veszem le a polcot, mert elbukom a 

papucsomban a síró gyerekemhez futva. Akkor is, amikor egy 

kávézóban forró csokis poharat markolok át tíz ujjal, aminek egy Mount 

Everest nagyságú tejszínhabcsúcs ül a tetején. Haloványan hintve 

fahéjjal. És könyörtelenül megszólal a riasztás: anyaaa! 

BANG . 
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A pillanat tört része alatt láb- és karizmaim megfeszülnek, éberré válok, 

légzésem felgyorsul, szívem vadabbul ver. Riasztásom van, na. 

A következő másodpercben azonban konstatálom, hogy ez más 

gyerekének a hangja. Tehát ez a riasztás nem nekem szól. 

Mielőtt mosolyogva visszaesnék a kiérdemelt révületembe, még az a 

bosszús gondolatom támad, hogy miféle dolog gyereket hozni ide, a 

nyugalom szigetére. 

Ahol teafű illatozik gyöngyözőn forró vízben, frissen darált kávé illata 

terjeng a levegőben és forró csokit készítő gép hangja duruzsol. 

Fényévekre a pisi- és nyálfoltos kanapénktól, a 24-es lábnyommá 

formálódott banán-sültkrumpli péptől (ami a konyhakőről még csak-

csak eltávolítható, de a rohadt fugából soha). Távol a popsiba 

kapaszkodó, viháncoló tegnapi mákszemektől és a pelenka vaskos 

mahagóni rétegei közül integető pajkos, sárga kukoricaszemektől. 

Egy nyugodt, kávéházi szentélybe csak olyanokat lenne szabad 

beengedni, akik nem rohangásznak letolt gatyával, kakis 

mutatóujjukat diadalmasan az égbe emelve. 

- Anya-anya-anyaaa, kakis az ujjaaaaam! 

- De hát miért?! 

- Hát, mert belenyúltam a fenekembeeeee! – és már rohan is, 

hogy csak egy elmosódott csíkot látok belőle. Egy barna 

csíkot. 

 

Amióta anya vagyok, semmit se tudok rendesen 

befejez… 

Amióta anya vagyok, semmire nincs időm, és bármit elkezdek, 

képtelenség, hogy befejezzem. Ami nem kis feszültséget okoz. 

Kiborítanak a félbe hagyott dolgok, amikből most a pelenka-

időszakban akad bőven. 
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Ennél még az is jobb volt, amikor egy nagy, nyitott irodában dolgoztam, 

illetve próbáltam meg dolgozni. Hiszen ott csak fogtam egy fülhallgatót, 

bedugtam a fülembe valami jó kis chill out-ot, és réveteg mosolygásba 

kezdtem. Istenem, de jó lenne, ha néha lecsavarhatnám a gyerekek 

hangerőgombját vagy bedughatnám a fülemet.  

A másik, ami kicsinál, amikor feladat közben minduntalan 

megzavarnak. Igyekszem csak agymunkát nélkülöző feladatokat 

végezni, amikor a gyerekekkel vagyok. Azonban már egy recept-

követős főzés, plusz ezek a nem-várt dolgok simán ki tudnak akasztani: 

- az egyik éhes, a másik szomjas, a harmadik kakis, 

- az egyik szekálja a másikat, 

- a másiknak eltűnt a macijaaaa 

- és anya-anya-anyaaa, anya gyereee. 

Mindig is szerettem volna pultos lenni, mert úgy hiszem, az extra 

pörgésben tök jól nyomnám a megosztott figyelmet. Egyetemista 

koromban sikerült is összehoznom egy próbanapot egy pubban, de a 

kesudiónál elvéreztem. Mert megettem a vendégek asztaláról 

visszahozott magokat, ahelyett, hogy a szemetesbe kotortam volna, 

ahogy meghagyták. Normális vagy, ember!? Kesudiót kidobni? 

 

6 ötletes trükk monotónia ellen 

Mostanában gyakran eszembe jut, amint épp szörpöt keverek néhány 

zoknival a hónom alatt, pár legóval a kezemben, derekamhoz betűrt 

gyerekpulcsival, egy almával a zsebemben (ezek a cuccok épp a 

rendeltetési helyükre igyekeznek, csak közben eltérítették a figyelmem 

sürgősebb teendők), szóval gyakran eszembe jut, hogy kábé ilyen 

lehetett volna a pultos karrierem is. Csak ez az anyaság dolog még 

durvább, mert: 

- 0-24-ben pörög a mókuskerék, nincs szabi, nincs 

betegállomány, 

- s 18 évre írtam alá szerződést, 



Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Munkafüzet szüléstől-bölcsiig időszakhoz 

· 85 · 

 

- totál unalmas, értelmetlen és monoton a meló, 

- nincs előléptetés, nincs cafeteria, se céges autó, 

- sehol váltótárs, csinálhatom az egészet tök egyedül, 

- ja, és elég rossz pénzt kapok érte. 

Elég sokszor érzem, hogy durva időcsapdába kerültem, a holnapi 

napom tök ugyanaz lesz, mint a mai, sőt, a holnap utáni is. Amikor 

reggel kinyitom a szemem, olyan zavarba ejtő érzés gyötör, mintha 

ugyanazt a rohadt napot ismételném újra, meg újra. Meg újra, meg újra. 

És ez valami iszonyat büntetés egy olyan spontaneitást és változást 

igénylő csajnak, mint én.  

Nézd meg a Groundhog Day című filmet Bill Murray-vel. Tök jól fogsz 

rajta szórakozni. 

Gondoltad volna, hogy a stresszhiány, vagyis a monotónia micsoda 

károkat tud okozni benned? Kábé egy lapon említhető a legdurvább, 

hosszútávú stresszterheléssel. Azzal a különbséggel, hogy az emberek 

együttérzés helyett inkább elküldenek a francba, hogy minek 

sajnáltatod magad és miért nem örülsz egy kis lazításnak. 

 

Cserélhet velem bárki 

Azt mondják ábrándosan, ők mennyi mindent tudnának kezdeni 

magukkal, ha nem élnének állandó idő- és feladatnyomásban. Aha, 

szoktam javasolni az ilyen okosoknak, cseréljünk 24 órára. Nem kell 

több, csak 24 óra az életemből, amiben van… 

- felkelés: nem ám amolyan szundit háromszor kinyomó, 

lustálkodó fajta, hanem olyan velőtrázó gyerekordítással 

kezdődő, tűzoltó riasztáshoz hasonlítható 120 másodpercen 

belüli topon levő felkelés, 

- reggeli: ami után hónapokig rá se bírok nézni a túrórudira, 

mert csak a széttrancsírozott, tisztítószerrel keveredett mását 

látom magam előtt, 
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- délelőtti harc a túlélésért: szokásos ordítozással, ne vedd el 

tőle, nem a tiéd, add vissza neki, most ő játszik vele, kérj tőle 

bocsánatot, adj neki cserébe egy másikat, 

- napközbeni alvásra hívás: de nem alszom, nincs sötét, nem 

akarok aludni, kérek inni, te mit csinálsz, míg mi alszunk, nem 

kell takaró, hol a pelus, nem akarok aludni, hol a nyuszkó, 

- felejthetetlen uzsi: eper- vagy barackpépen csúszkáló 

papucsokkal, macisajt egymás hajába kenésével, 

rikoltozással, pólócserével, széken ugrálással és persze 

leeséssel, 

- délutáni harc a túlélésért: legalább kettő igazi öklendezős, 

szaftos pelenkacsere, félóránként pedig orrszívó zöldes-sárga 

tartalmának öblögetése a csapnál, 

- vacsi: a szokásos ölbecsorgatós, padlórafolyatós, kanállal 

asztal-kalapáló stílusban, 

- fürdetés és fektetés: végkimerültségben. 

Van 6 trükköm monotónia ellen, azonban, mielőtt elárulom őket, 

nézzünk egy kis elméletet. Szóval, a kutatások szerint az unalmas, 

rutinszerűen ismétlődő tevékenység legalább annyira romboló lehet a 

testi és szellemi egészségre, mint a hirtelen, nagy megterheléssel járó, 

vagy éppen az elhúzódó, krónikus stressz. 

A legtöbb munkának szerves része a rutincselekvések sorozata, de 

amikor ezek adják a lényegét a munkádnak, akkor óriásivá nő a kiégés 

kockázata. 

A monotóniának leginkább kitett emberek a: 

- futószalagmunkások, 

- szellemi munkások, akik kénytelenek mechanikus jellegű 

munkát végezni, 

- házimunka csapdájába esettek, 

- aktívak, akiket nyugdíjaznak. 



Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Munkafüzet szüléstől-bölcsiig időszakhoz 

· 87 · 

 

A harmadik pontnak egészen biztosan megfelelsz, a negyedik 

jellemzőiben biztosan passzol rád, a másodikba pedig simán 

beletartozhatsz. 

Úgyhogy, barátnőm, halmozottan veszélyeztetett élethelyzetben 

vagy, a monotónia kíméletlen karmai irgalmatlanul lecsapnak rád. 

A lényeg az, hogy kifogások helyett változtass. Ezt azért mondom, mert 

jól ismerem azt a kétkedő, halogatós hozzáállást, amivel most 

válaszolni akarsz nekem. 

 

Lássuk végre a 6 remek módszert monotónia ellen 

Mindenkinek nehéz egy ilyen monoton szitut kezelni, s még nehezebb 

a spontán és változatosságot igénylőknek. Én is kínlódom vele 

rendesen. Viszont van néhány taktikám, amiket most megosztok veled. 

Hogyan tegyél a fásultság és a kiégés ellen? 

Amennyi feladatot csak lehet, adj át másnak. Ott a férjed, lehet, hogy a 

nagymama, a barátnőd vagy a szomszédasszony is bizonyára 

készséggel segít. Esetleg ott van egy fizetett bébiszitter vagy takarító. 

Élj társasági életet, de ne a neten. Találkozz barátnőkkel, 

szomszédokkal, sorstárs-anyákkal, járjatok össze ismerősökkel, régi 

kollégákkal. Mások tök más problémái kimozdítanak az állóvízből. 

Tornáztasd az agyad. Tanulj, fejtsd keresztrejtvényt, játssz 

aknakeresőt. 

Mozogj, sportolj, menj friss levegőre.  

Csináld mindig kicsit másképp. Én sokszor szórakoztatom magam 

azzal, hogy átrendezem a pelenkázóasztal környékét. Vagy, ha igen 

közel járok a szétcsúszáshoz, akkor szoktam például csukott szemmel 

pelenkázni, vagy ilyesmi. 

Próbáld tökélyre fejleszteni a rutintevékenységeidet. Állíts fel mondjuk 

rekordokat pelenkacserében. A boldogság kutatásban megfigyelt 

futószalagmunkások közül az az egy tűnt boldognak, aki kitalálta, 

2 

3 
4 

5 

6 

1 
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hogy addig tökéletesíti a fogkrémes doboz csomagolási technikáját, 

amíg egyéni rekordokat nem állít fel. (Csíkszentmihályinál olvashatsz 

erről bővebben a Flow-ban.) 

 

Mosolyogj, de ha nincs min, akkor rágj tollat 

Időcsapda ide vagy oda, a lényeg az, hogy szüntelenül mosolyogj. 16 

másodperc mosoly elég ahhoz, hogy az agyad jókedv hormonok 

termelésébe fogjon. Ezek tovább fokozzák a jókedvet, ami újabb 

hormontermelést eredményez, és így tovább. Az ördögi kör sosem áll 

meg.  

Cseppet leegyszerűsítve a következőképpen fest az egész élettanilag: 

hallasz egy remek viccet. Az agyad rájön, hogy mosolygóizmaid 

működésbe léptek, ezért jókedvhormonok termelésébe fog.  

Mit gondolsz, mi történik, ha kihagyjuk a nulladik lépést, azt a bizonyos 

„hallasz egy remek viccet” kezdetűt? Mi van akkor, ha csak úgy 

elkezdesz mosolyogni vicc nélkül? Gondolod, hogy az agyad ilyenkor is 

elkezd jókedvhormonokat gyártani? Naná. 

Szóval a nevetés jókedv hormonokat termel, amik nemcsak a pszichés, 

hanem ezen keresztül a fizikai immunrendszeredet is erősítik.  

Oké. De hogyan nevessen az ember, ha inkább sírni volna kedve? 

Használd a mókás lelkű pszichológusok kutatási eredményét: fogj 

néhány percig egy tollat keresztbe a szádban a fogaiddal úgy, mint 

kutyák a csontot. 

Így csaphatod be az agyadat, hogy jókedv hormonok serkentésére 

sarkalld. Az agy ugyanis nekikezd a termelésnek, amikor azt hiszi, hogy 

a mosolyra húzódó izmok aktívak. 

Ezért is veszélyes néhány percnél tovább szomorú arckifejezést ölteni, 

mert a folyamat fordítva is hiba nélkül működik. 
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Szóval az agy nem kezd el azon merengeni, hogy volt vicc vagy nem volt 

vicc, csak teszi a dolgát. Így okoskodik: 

- ha a mosolyizmok működnek, nosza, toljunk jókedv 

hormonokat hozzá. 

 

Lufik és kövek 

Van egy jó kis gyakorlatom neked, amit Komócsin Laurától, a coachtól 

hallottam. Ezzel tisztán fogod látni, mik azok a dolgok, amik lehúznak 

és mik azok, amik felemelnek. 

Először is állapítsd meg, hogy a napi rutinodban mik azok a dolgok, 

amik feldobnak, energiával töltenek el (lufik) és mik azok, amik 

lelomboznak, kiszívják az energiádat (kövek).  

Mutatom, kábé hogy kéne kinéznie a dolognak. Miután azonosítottad 

őket, már csak annyi van hátra, hogy kitaláld, hogyan legyen minél több 

lufid és minél kevesebb köved. 
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Ami a köveket illeti: van ám reménysugár, még ha éppoly halovány is, 

higgy nekem. Például a legkiakasztóbb percekben, amikor már 

totálisan kifordulok magamból, odarohan hozzám egyik gyerek és azt 

mondja: 

- Anya, átölellek, jó? 

 

Csináld ballal 

Az emberek többsége jobbkezes, s ha te is, akkor az agyad idegsejtjei 

között jó régóta kialakultak azok a kapcsolatok, amik a mindennapi 

jobbkezes cselekvéshez kellenek. Ilyen mondjuk az írás, a fogmosás, 

olló- vagy késhasználat, kilincs-, mosogatószivacs-, vagy légycsapó 

kezelés. 

Amikor ezeket a tevékenységeket bal kézzel kezdi el gyakorolni a 

jobbkezes, akkor az agyban új idegsejt kapcsolatok alakulnak ki. Majd 

ezek a kapcsolatok megerősödnek, ha sokat használod a bal kezedet. 

Próbáld ki, duplán jót tesz a mostani helyzetedben, mivel: 

- kiváló monotóniaűzésre, mivel segít kicsit kizökkenni az 

unalmasan ismétlődő napi rutinból, 

- ráadásul edzésben tartja az agyad és fejleszti a két 

agyféltekéd közötti együttműködést is, tehát még a szülés 

utáni mentális leépülés ellen is jó. 
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Fókajárás: csússz a parketten 

És ha már önmagad szórakoztatásánál tartunk: emlékszel még az 

iskolás tornaórák vicces gyakorlataira? 

Nos, itt az idő, állj neki a fókajárásnak: dobd le a papucsod, és a 

tenyereden egyensúlyozva húzd magad után a lábaidat. Aztán jöhet a 

békaügetés (vigyázat, pisiveszély), a pókjárás és a rákjárás. 

A torna egyik előnye, hogy átmozgat, de ezek a nosztalgikus 

gyakorlatok még ennél is jobbak, mivel garantáltan remekül fogsz 

szórakozni közben. 

Haladószinten bevetheted a még babát is: kösd magadra, és így végezz 

guggolásokat, fekvőtámaszokat vagy kitöréseket. 

 

Ha kívül rend van, belül is rend lesz 

A pakolás remek dolog az időd kontrollálására. Ezentúl pedig azért is 

jótékony, mert a külső rend a belső rendre is hat. Tehát, ha a lakásban 

rend van, te is jobban fogod magad érezni, támasztja alá Polcz Alaine 

Rend és rendetlenség című könyvében. Ha Polcz Alaine az elmélet, 

Marie Kondo Rend a lelke mindennek című írása lesz a gyakorlati oldal. 

Olvasd őket bátran.  

Anyaként különben sem teheted meg, hogy rendetlenség uralkodjon 

otthon. Hiszen nem elég, hogy a feje tetején fog állni a kecó, ráadásul 

mindenki rajtad fog keresni mindent. 

Én nem vagyok az a kínosan élére-állító fajta, azonban rosszul tűröm a 

rendetlenséget. Képtelen vagyok rendetlenségben gondolkodni. 

Az a trükköm, hogy mindent elpakolok szem elől – a férjem legnagyobb 

örömére. Engem nem érdekel, hogy a fiókban milyen káosz uralkodik, 

hogy a szekrényben egymásra hányva vannak a cuccok, a lényeg az, 

hogy ne lássam őket. S ne essek hasra bennük.  
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Biztos vagyok benne, hogy amikor beülsz egy hangulatos kis kávézóba 

elszürcsölni egy isteni lattét, te se vagy kíváncsi a mosatlan csészékre, 

a zaccosedényre, meg a kávégép barna foltos törlőrongyára. Csak arra 

az élményre, amit a gőzölgő-illatos kávé nyújt, ugye? 

Mondom a varázsszót: dobozok. Amik a te tűzben edzett segítőid 

lesznek a pakolás nevű, soha véget nem érő véres harcok során. 

Dobozok, dobozok, dobozok. 

A pakolásról még annyit, hogy egy idő után a dobozok is megtelnek. 

Erre van a kétéves szabály. Ha egy bedobozolt cucchoz nem nyúltál két 

éve, akkor az nyugodtan mehet garázsvásárra, netre, szegényeknek, 

vagy a diófa alá lomtalanításkor. Ha két évig nem használtad, vélhetően 

már nem is fogod.  

 

Gyerekjátékok váltogatása 

Ami pedig a dobozokba rakott gyerekjátékokat illeti: váltogasd őket. A 

gyerekeinknek nincs szükségük annyi játékra, mint amennyijük van. 

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy idejük nagy részét nem a 

saját csilivili, őrülten fejlesztő hatású játékaikkal töltik. Hanem a táskád 

tartalmának ki-bepakolásával, a férjed szerszámaival, meg a kamrában 

fellelhető izgalmas krumplik és kávékapszulák rakosgatásával. 

Szóval tedd el az egyik doboz játékot a szekrény mélyére. Néhány hét 

múlva cseréld ki egy elöl lévő dobozzal. 

 

Hogyan fogj hozzá? 

Mondom, hogyan csináld. Vegyél néhány jó nagy, jól záródó, műanyag 

dobozt, így nem lesznek pinceszagúak a holmijaid. A legjobb, ha 

átlátszókat találsz, mert azokban könnyebb a keresés. 

Legyen nálad diktafon és mondd bele, hogy:  

- egyes doboz. 
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Majd szépen sorban diktáld fel az összes kacat nevét, amit csak 

belerejtesz. Most pedig mehetnek a dobozok a pincébe, a padlásra 

vagy a garázsba. 

Két évvel később feltétlen szabadulj meg azoktól a dolgoktól, amikhez 

nem nyúltál.  

Később, amikor van egy kis időd (mondjuk, amikor a gyerek 18 lesz), a 

hangfelvételből készíts egy helyes excelfájlt. A kacatokat rendezd ABC-

sorrendbe, hogy könnyebben megtaláld őket.  

Ez a rendszerezős-zsilipelős módszer meg szokta nyugtatni az 

embereket, hiszen a dolgok kategorizálva megtalálhatók maradnak 

még két évig, amire pedig nem volt szükség ennyi idő alatt, az tényleg 

szükségtelen.  

A kiselejtezett dolgok így egy ideig még ott vannak veled. Kicsit úgy, 

mint néhány archivált levél az emailfiókodban. Így nem lassítják a 

folyamatokat, amitől az élet lényegesen egyszerűbbé és hatékonyabbá 

válik. Viszont nem is kell azonnal mindentől megválni. 

 

Így működik valójában… 

Csak, hogy lásd az elméletet a gyakorlatban megvalósulni: nálunk a 

férjemmel annál a bizonyos két évnél akadt meg a sztori. A padlásunk 

ugyanis telis-tele van „G biszbasz” feliratú banánosdobozokkal. 

Hiszen én lelkiismeretesen elpakoltam a férjem gyerekkori 

karateruháját, két rend teljes mekis egyenruháját a „segíthetek?” 

táblácskával együtt, gyertyacsonkokat és gemkapocs-karkötőket. 

Aztán eltelt két év. Meg még kettő. S még kétszer-kettő. Szerinted 

kidobta őket? 

Nézzük át még egyszer, mert ez fontos. Tehát, mit nyersz, ha rendet 

raksz: 

- önbizalmat, magabiztosságot, s a kontroll semmihez sem 

fogható édes ízét, 
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- átláthatóságot, 

- hatalmas megkönnyebbülést és mennyei nyugalmat, 

- s nem utolsó sorban ép talpakat. 

 

3 Csekklista 

Nézzük, a fejezet végére hogy állunk az időd beosztásával, a 

monotóniatűréssel és önmagad szórakoztatásával: 

❑ ha jobb kezes vagy, nekiláttál átvenni a dolgokat a bal 

kezedbe, hogy szórakoztasd magad kicsit és frissen tartsd az 

agyad, 

❑ tettél pár kört a lakásban fóka-, rák-, vagy pókjárásban, 

❑ dobozokba pakoltál, rendet raktál, 

❑ a lufik és kövek gyakorlat során rájöttél, milyen mindennapi 

események dobnak fel és mik húznak le, 

❑ végül, mióta elolvastad a fejezetet, megállás nélkül vigyorogsz 

– amitől a jókedv hormonjaid tobzódnak. 

 

3 Összefoglalás 

1. Jó. Most, hogy már úgy néz ki, valamelyest kilábaltál a 

depresszióból, 

2. jó kedvet csináltunk neked a mindennapi rutinban, valamint 

remek időgazdálkodási tippekkel gazdagodtál. Gyere, 

folytassuk együtt.  

3. Hiszen jön a legjobb rész: önmagad kényeztetése, amiben 

válogatott jó gyakorlatokkal fogsz magadnak kellemes 

órákat szerezni. Csak, mert megérdemled.  

4. Aztán folytatjuk a személyiségváltozásod  enyhítésével. Lesz 

néhány „ki is vagyok én most valójában”, „mit akarok” és 

„honnan, merre tartok” típusú témánk. 

5. Majd elmélyülünk a megváltozott kapcsolataidban, hangsúlyt 

fektetve a családoddal és barátaiddal töltött minőségi időre. 
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6. És egy jó kis jövőtervezéssel zárunk, amiben csomó 

szórakoztató és hasznos technikával terelgetlek a gyerek 

utáni életed, céljaid, munkád felé. Összegezzük majd, hova 

fejlődtél a babával töltött időszak alatt, mit tudsz belőle 

kamatoztatni, milyen irányok állnak előtted nyitva és merre 

érdemes tovább indulnod.  
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Önérvényesítés, bűntudat kezelés: jár neked a 

csokifagyi, Nutella, sőt, Martini is 

citromkarikával 
 

 

 

 

 

„Az élet addig tart, amíg a cédula lecsúszik a csuklódról a 

nagylábujjadra. A köztes időt pedig illik tartalmasan eltölteni.” 

(Ismeretlen) 

 

 

 

 

Ebben a fejezetben Te meg én…  

- arról fogunk beszélni, hogy a te jól-léted az elsődleges ahhoz, 

hogy a gyerek, sőt, az egész család jól legyen, 

- tehát azon leszek, hogy rávegyelek egy kis önkényeztetésre és 

arra, hogy ettől ne érezd magad rosszul. 

- Szóval készülj, indul a wellness járat.  
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Ne válj Lucecitává, bár tudom, nagy a csábítás 

Totál ki vagyok akadva attól a képtől, amikor anyu késő délután 

hazarongyol a melóból két nagy cekkerrel, amikből sárgarépa levelek 

kandikálnak ki, majd nekilát főzni, miközben apu tévézik, a gyerekek 

meg nyomkodják a kütyüiket. 

Én szülés után rögtön lázadozni kezdtem, mert nem akartam 

elveszíteni a kikapcsolódáshoz, a saját élethez való jogaimat attól még, 

hogy lett egy gyerekem. Persze, nyilvánvalóan van egy csomó dolog az 

anyasággal, ami szolgálat, ami a saját igényeim háttérbe helyezése, de 

könyörgöm. 

 

Ez a dolog nem arról szól, hogy a szülőszobától kezdve a 

diplomaosztóig egy leharcolt Lucecita legyek a saját 

otthonomban. 

 

Te végig gondoltad már, milyen óriási hátránya van annak, ha cseléddé 

válsz a saját otthonodban? (Eltekintve persze attól, milyen szarul fogod 

magad érezni.) Hát, milyen mintát mutatsz ezzel a gyereknek? 

Szeretnéd, ha a lányod azt látná, hogy a nőnek a családban nincs 

semmihez joga, eltekintve a fakanál pörgetéstől, meg a vasaló 

húzogatástól? Szeretnéd, ha a fiad azt gondolná, a feleségnek a fazék 

mellett a helye, nem az iskolapadban, meg a vezetőségben? 

Ráadásul belegondoltál már, mi történik az érettségi után? Csak, mert 

nehogy azt hidd, hogy az olyan messze van. Egyik nap még a szaros 

zöldborsókat szedegeted a kád lefolyójából, másik nap pedig már a 

gyereked újdonsült szerelmének a hajszálait. Hipp-hopp elrepült 18 év.  

Elmondom, mennyire lesz sanyarú a jövőd, ha nem foglalkoztál közben 

a saját vágyaiddal, fejlődéseddel, hobbijaiddal, önmegvalósításoddal. 
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Hirtelen értelmét veszti minden, mert nincs, akit kiszolgálj. A férjeddel 

megromlott vagy teljesen megszűnt a kapcsolatod, a munkád nyűg és 

semmi ötleted vagy kedved a jövőre nézve. 

A gyerekre vagy totálisan rátelepszel és megpróbálod az unokád által 

visszanyerni a régi szép napok fényét, amikor még úgy érezted, 

hasznos vagy. Vagy pedig vele is megromlik a kapcsolatod, mert nem 

bírja elviselni, hogy mindenbe beleszólsz. Ugye, nem túl rózsás? 

Ahelyett, hogy kiegyensúlyozott, elégedett életviteled lenne, hozzá 

hobbid, s stabil kapcsolatod a férjeddel. Lenne végre időtök olyan 

dolgokra, amikre eddig nem: fákat ültetni, kutyát venni, árva macskákat 

menteni, utazgatni, menő vállalkozást vezetni, vagy tájképeket festeni, 

tök mindegy. 

 

Akkor szarjam le a gyereket? 

Oké, nem arról beszélek, hogy hanyagold el a gyereket, vagy, hogy elé 

helyezd saját érdekeidet, ne érts félre, szó sincs erről. Arról beszélek, 

hogy szabd meg a határokat és fordíts kellő időt önmagadra. Arról, 

hogy miután lejárt a szolgálatod, szánj magadra is egy kis időt és a 

párkapcsolatodra is.  

Ismerek egy fiatal lányt, aki a szülőszobán odaadta a kétórás gyerekét 

a barátnőjének, hogy muszáj lemennie rágyújtani. Ami nem is lett volna 

még akkora gáz. A szülés elég traumatikus és elég sokféle reakciót vált 

ki a nőkből. Csakhogy ez a lány egész terhessége alatt dohányzott. 

Nem vagyok agresszív típus (eltekintve attól a néhány esettől, amikor 

terhesen-dühösen berúgtam a cipősszekrényt, de hát azok a hormonok 

voltak, nem én), de arcon tudnám csapni az ilyet. Amolyan váll mögül 

indított, nyitott tenyeres ütéssel, hogy a fal adja neki a másikat.  

Jó, tehát van különbség az önzés és aközött, amiről én beszélek, amit 

jobb híján úgy nevez a pszichológia, hogy önérvényesítés. És én azt 

szeretném, ha önérvényesítő lennél. Ha fordítanál magadra annyi időt, 

amennyi jogosan jár neked. 
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Valamit ne felejts el. Ez az az időszak, amikor a gyerek még nem képes 

önmagát önálló egységként értelmezni. Az majd később, a leválós para 

idején jön el, amikor elkezdi idegesítően gyakran használni az „én” 

szócskát. Meg, amikor belenézve a tükörbe, a saját arcáról törli le a 

málnalekvárt, nem a tükörről. (Próbáld ki, mókás.) 

De addig nincs önálló éntudata. Hanem a veled való közös egységben 

képzeli el önmagát. Mit jelent ez neked a gyakorlatban? 

Tök egyszerű: ha te rosszul érzed magad, a gyerek is rosszul érzi 

magát. Ha neked bűntudatod van, kínlódsz, szenvedsz, szorongsz, 

akkor ne várd, hogy ő mosolyogjon. Ha viszont te vidám és önfeledt 

vagy, akkor ő is boldog. Ez ilyen egyszerű. 

 

Ne dőlj be a méhecskének álcázott szundizó bébiknek 

A lényeg, hogy hallgass az anyai ösztönödre. Hidd el, létezik. Olyan 

nincs, hogy pont neked ne legyen. Csak elnyomják az édesdeden 

szundikáló méhecskejelmezbe bújtatott bébik azokon a cuki fotókon. 

Amiktől olyan béna, idióta anyának érzed magad, mint senki más. 

Viszont láttál már bébifotózáson készült félresikerült képeket? Imádom 

őket. Amikor a szende kisded éppen lepisili a büszke apukát vagy 

lehányja az átszellemült anyukát. Annyira életszerűek. Amikor totál 

önbizalomhiányos vagy, keress rájuk, garantáltan feldobnak majd. 

Meg elnyomják a Kate Middleton-félék is. Félreértés ne essék, bírom őt. 

De valljuk be, Kate Middleton rommá verte minden anyai 

önbizalmunkat azzal a szülés után tíz órával készült fotójával. Amin 

apró kis virágos rucijában tökéletes sminkkel és hajjal integet. 

Én tíz órával a szülés után fullra nyomva fájdalomcsillapítóval, a 

kézfejemből kikandikáló alvadt véres kanüllel szédelegve 

könyörögtem a nővérkének, hogy cserélje fürgébben a vértócsás 

lepedőmet, mert nem bírok megállni a lábamon. Mondjuk, rajtam is 

apró kis virágos ruci volt, de hálóruci. S a hajam, meg a sminkem sem 

volt épp tévébevaló, na. 
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Csinálj valami őrültséget 

Itt az idő, hogy csinálj végre egy pár olyan bolond dolgot, amit terhesen 

nem tehettél meg. Sajnos, sokan hajlamosak vagyunk belesüppedni a 

helyzetünkbe és nem észrevenni, amikor az már rég megváltozott. 

Vedd észre, hogy végre vége a terhességgel járó lomhaságnak, meg 

annak, hogy a baba érdekében vigyáznod kell magadra. Én például 

szülés után pár héttel gyermeki örömmel másztam meg a 

cseresznyefát, caplattam fel-le a padláslétrán és ugráltam fejeseket a 

Balcsiba. 

Te lehet, hogy a sebességet szereted? Az óriáscsúszdákat, a 

hullámvasútat, a körhintát? Nekem mindegy, csak csinálj valami 

felemelőt és vadat. Amitől újra élőnek és önállónak érzed magad, nem 

egy gazdaszervezetnek, akit óvni és védeni kell. 

 

Növeld az önbecsülésed 

Jól esne, ha ágyba kapnád a reggelit? Majd melléd bújna a férjed, és azt 

mondaná, milyen remek munkát végzel a gyerekkel. Aztán felhívna 

anyukád, hogy elmondja, mennyire felnéz rád, hiszen olyan 

példaértékű, ahogy helyt állsz az anyaságban. 

Később pedig email érkezne egy terhes barátnődtől, aki bevallaná, 

hogy olyan anya szeretne lenni, mint te. Ezek után pedig egy riporter rád 

írna a Facebookon, hogy elmondja, mennyire lenyűgözően neveled a 

gyerekedet, aminek okán egy exkluzív interjút kér tőled.  

Ugye, milyen jól esne hallani az elismeréseket? 

Akkor menjünk a dolgok elébe, szedd ki az emberekből. Elárulom, 

maguktól kevesen állnak rá, hogy elismeréseket osztogassanak. 

Úgyhogy, lépj a tettek mezejére és kérdezd meg a hozzád közel állóktól, 

mit tartanak benned nagyra. Kábé így: 

- Elmondanád nekem, mit látsz bennem irigylésre méltónak? 

- Szerinted miben vagyok példaértékű? 
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- Mit értékelsz bennem nagyra, meg tudod fogalmazni pár 

szóban? 

Kérheted személyesen, telefonon, üzenetben is. Lényeg, hogy csináld. 

Felőlem rám is kenheted, ha úgy könnyebb, valami ilyenformán: 

- Figyelj, benne vagyok egy csúcsjó tananyagban, amit egy 

brutál jófej, szikrázóan intelligens pszichológus készített a 

szülés utáni nehéz időszak átvészelésére. Na, ebben van egy 

gyakorlat, amihez segítened kéne nekem… 

 

Pancsolj 

Tudom, isteni lenne szaunázni, meg klórhabokban jakuzzizni, de mivel 

helyhez vagy kötve, első körben az a legegyszerűbb, ha engedsz egy 

kád forró vizet magadnak. Tudom, hogy tisztában vagy vele, hogy a 

kádazás stresszoldó, de… ezennel ne legyél rest, csináld rendesen. 

Mutatom, hogyan. 

M INDENEKELŐTT TEDD LE A GYEREKET , várd meg, elalszik és jelentsd be a 

férjednek a fürdőzés tényét. Az nem jó, ha engedélyt kérsz rá és 

egyezkedsz. Nem. Ha egyszerűen csak tényként közlöd, sokkal inkább 

nyert ügyed van. 

MONDD MEG NEKI, hogy semmi szín alatt nem fogsz kiugrani a kádból, 

úgyhogy készíts oda minden kelléket neki egymás mellé: pelenka, 

hintőpor, popsikenőcs, cumi, még egy cumi (ha az első elkeveredne), 

váltás ruha (a gyereknek, de akár neki is), tápi / tej, víz, sör (hogy ne 

olyan fapofával csinálja végig az egészet). Az is jó ötlet, ha szólsz a 

szomszédnak, hogy ugorjon át meccset nézni, mert – hihetetlen, de – 

két férfi jobban boldogul egy babával, mint egy. 

EZ RENDBEN, JÖHET A TE RÉSZED. Mosd ki alaposan a kádat és tisztítsd meg 

a környékét, mert a víz felszínén úszkáló hajszálak és hajócskák 

kevéssé emelnek majd ihletett hangulatba. Hordj be apró gyertyákat, 

amiket lehetőleg a földre tegyél, mert ott kevesebb esély van arra, hogy 

a láng belekapjon a törölközőkbe, vagy, hogy a víz felszínén úszkáló 
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illóolajat a kádba boruló gyertya lángba borítsa. Tűzoltófeleség vagyok, 

higgy nekem, tudom, mit beszélek. Tegyél a vízbe illatos fürdősót és ha 

szereted a habot, akkor azt is. 

KÉSZÍTS KI FINOM ÉS KÖNNYED ITALT  és valami hasonló ételt is, amiből 

csipegethetsz. A forró víztől izzadni fogsz, ami vízvesztéssel jár, így, ha 

egy pohár bor mellett döntöttél az előbb, akkor vizet is hozz. Ételnek 

nem pont töltött káposztára gondoltam, inkább valamilyen 

felvagdosott gyümölcsre, vagy joghurtra. 

EGY PÁR FÜLDUGÓ se rossz ötlet.  

Ja, majd elfelejtettem. KÉSZÍTS BE LAZULÓS ZENÉT IS. Erre kiválóan alkalmas 

a chill out, a lounge, a reggae, a soul, a klasszikus vagy relaxációs zene. 

Ami engem illet: amikor elérem a kétségbeesés azon fokát, amelyen 

meg vagyok róla győződve, hogy sose fogok már áramvonalasan (nem 

macinaciban), körömcipőben (nem táskából kikandikáló pelenkával), 

egyedül (nem ordító gyerekkel) végig csattogni a körúton úgy, hogy 

utánam fütyüljenek, akkor csak a Magna Cum Laude tud megnyugtatni. 

Állítsd be a lejátszási listát legalább 90 percre, mert nincs annál 

kényelmetlenebb és veszélyesebb, ha vizes testtel balettozol a 

fürdőben, hogy újra indítsd a zenét. 

Amikor pedig minden együtt van, csak élvezd a zenét, a meleget, a 

vizet. Lubickolj. Mert megérdemled. Ha ilyenkor kezdesz azon 

merengeni, hogy nem raktad ki a kukát és éhezik a macska, akkor adtál 

a szarnak egy pofont, az egész kikapcsolósdi nem ér majd egy fabatkát 

se. Úgyhogy, barátnőm, tessék csak feküdni és semmire nem gondolni. 

A meleg víz nemcsak ellazítja az izmokat, hanem meg is nyugtat, mert 

felidézi a rég elfeledett magzati élményeidet. 

Ahogy bódultan kikecmeregsz a kádból, épphogy csak megtörölközöl, 

FEKÜDJ MEZTELENÜL AZ ÁGYBA  a paplan alá (az se baj, ha frissen van húzva). 

Meglátod, kevés ennél megnyugtatóbb és kellemesebb élmény van a 

világon. Egészen vissza tudja adni az elvesztett reményt. 
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Ne légy mártír, az a gyereknek se jó 

Felelősségteljes anyává akarsz válni? Itt a remek alkalom. Barátnőm, 

sose volt még olyan égető szükség rá, hogy elkényeztesd magad, mint 

most. 

Tudod, ha neked jó, a gyereknek is jó. Ha te rosszul érzed magad a 

bőrödben, a gyerek is rosszul fogja magát érezni. Hadd támasszam alá. 

Pszichológiai kutatások szerint a baba számára te és ő jelenleg egyek 

vagytok. Egészen addig úgy érzékeli, hogy egyek vagytok, amíg a 

leválós para (szeparációs szorongás) el nem jön. Akkor kezd majd 

ráébredni arra, hogy ő egy kis önálló lény és nem anyával együtt létező. 

De addig nem fogja érteni, hogy azért nem fain minden a kis fejében, 

mert anya nem viseli jól az anyaszerepet. 

Csak azt fogja érezni, hogy valami nem kerek. És sírni fog. Rettenetesen 

sokat. És vehetsz neki mindenféle pukicseppet, de ne hidd, hogy az 

lesz a megoldás. Hanem az, ha elfogadod, hogy elégedettnek és 

kiegyensúlyozottnak kell lenned ahhoz, hogy ő is az legyen. Először 

neked. Aztán neki.  

Oké, mit jelent ez a gyakorlatban? Hogy ne legyél mártír. Ne áldozd fel 

magad a gyerekért, mert semmi jó nem sül ki belőle. Miért? Mert… 

- amikor 14 évesen koliba költözik, hogy hagyd már békén, te 

bepöccensz, hogy feláldoztad magad érte, de minek, 

- ő meggebed a tehertől, hogy feláldoztad magad érte, pedig ő 

aztán nem kért ilyet tőled sosem,  

- hamar itt az érettségi, és te hirtelen üresnek érzed majd 

magad, hobbi, célok, munkahelyi sikerek, barátok, sőt, férj 

nélkül, 

- hiszen a férjed elhidegül tőled, és lelép majd a mosolygós 

recepciós lánnyal. 

Bízd egy kicsit a gyereket a mamára. Vagy az apjára, vagy egy helyes 

bébiszitterre (túl helyes azért ne legyen). Hidd el, kell a gyereknek, hogy 

egy kicsit máshoz is kötődjön. Neked pedig kell a feltöltődés, a 
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kikapcsolódás, a felnőtt beszéd. Menj, sétálj, még, ha csak egy fél 

órácskát is.  

Ugorj le a cukrászdába és tolj be egy túrós sütit. Kérj mellé lattét. 

Tudom, hogy meg tudod csinálni magadnak otthon, de sokkal 

kényelmesebb, ha az a jóképű srác csinálja, nem? 

Ja, és ne foglalkozz a súlyoddal. Ez most nem az a fejezet. Hívd oda a 

barátnődet a cukrászdába és csacsogjatok. Kérd meg, hogy amint a 

gyerekre, a pelenkára vagy a babakakira terelnéd a szót, rögtön 

szakítson félbe.  

Ugorj be a fodrászhoz, a körmöshöz. Tudom, már eléred a 

lábkörmeidet, de a pedikűrös sokkal szebben meg fogja csinálni, higgy 

nekem. 

 

Irány Kuala Lumpur – mert megérdemled 

Mire vágysz most legeslegjobban? Írd le. Ha most odamenne hozzád 

egy eszméletlen jó fej valaki, akire rá mered bízni a gyereket… de, rá 

mered… mondom, rá mered, meglóbálná az orrod előtt az egy hetes, 

sárga Jeep Renegade slusszkulcsot, hogy szívem, menj csak… akkor 

hova mennél? Engedd el a fantáziád, nem számít semmi. Mozi? 

Színház? Római part? Lézerharc? Kötélpálya? Bobozás? Szauna? Uszi? 

Nem érdekes, ha még nem vagy túl a hathetes kontrollon, mondom, 

engedd el a fantáziád, kérlek. Kiállítás? Fodrász? Manikűr? Pedikűr? 

Masszázs? Fagyi?  

  

  

  

  

  

 REMÉLEM , KUALA LUMPURT JELÖLTED 
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Oké, ez jól esett, ugye? És most dolgozzunk egy kicsit. Jelölj meg egyet, 

ami egy héten belül kivitelezhető a fentiekből. 

Mondom, kijöttem már a maximalizmusból. Lécci, jelölj meg csak 

egyetlen egyet, ami kivitelezhető, addig nem megyünk tovább.  

Ha megvan a jelölés, akkor egy kicsit vonulj el, megvárlak. És szervezd 

meg a dolgot. Foglalj időpontot, jelentkezz be, szőrteleníts, kerítsd elő 

a női rucikat, hogy legyen mit felvenned, oldd meg a gyereket. 

Komolyan mondom, nem viccelek. 

Ha bárki bármit kérdez, mondd, hogy a pszichológus javaslatára teszed 

és kész. Kend rám. Csak csináld, mert tudom, hogy szükséged van rá. 

És most tessék letenni a munkafüzetet, később tali. 

 

Nassolj is 

Nos, hát, édesség, igen. A jó öreg édesség. Hadd mondjam el újra, hogy 

az édesség boldoggá tesz. Most jöhet egy kisüveg Nutella, fél tábla 

Milka, egy őrülten ellenállhatatlan habos forró csoki, egy kocka túrós 

süti, egy adagocska gesztenyepüré, néhány gombóc fagyi 

tejszínhabbal, negyed rúd marcipános csoki, fél kiló porcukros eper. Ja, 

és a kókuszgolyót se hagyd ki. 

Persze, szépen beosztva napról-napra, ne egy ültő helyedben told be 

ezt mind, csak mert a pszichológus azt mondta. 

Nem érdekelnek a kifogásaid, ez az időszak nem a fogyókúráé. Én a 

második szülés után elmentem a kiscsaláddal fagyifesztiválra, ahol 

rögtön az első órában sikerült szabályos cukorsokkot kapnom. Az 

utolsó tiszta élményem egy gombóc Nutella fagyi, amit a gyerekre 

próbálok rátukmálni, hogy ne kelljen kidobni. 

Azt már mondanom se kell, hogy enni is rendesen egyél. Tudom, még 

szomorúan nézel a tükörbe, mert a régen csinos hasad helyén most egy 

szottyadt zsák lóg, de nyugi, ez még nem a lapos has ideje. Most elég, 

ha arra odafigyelsz, hogy mindenféle tápanyag jusson a szervezetedbe.  
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Tudom, kényelmes Nutellán élni, de hidd el, a kis sejtjeidnek akkor van 

fesztivál, ha mindenből adsz nekik elegendő mennyiséget. És ha ők jól 

vannak, te is jól leszel. 

És el ne felejtsem, vigyázz a fogaidra is, mert nincs annál rosszabb, mint 

szülési depi kellős közepén, mondjuk egy szomorú vasárnapi hajnalon 

fogorvost vadászni, mert három Cataflam után is mély barázdákat vájsz 

a falba a körmöddel kínodban. Hidd el, kipróbáltam, nem olyan jópofa. 

 

18 deci víz naponta és vidáman lubickolnak a sejtjeid 

Nem tudom, eljutottál-e már odáig, hogy a rengeteg víz ivása tök 

áldásos.  

1. Először is, mert folyton klotyóra rohangálsz, ergo nem tudsz 

zsibbadtan heverni a kanapén órákig. 

2. Másodszor pedig azért is, mert a sejtjeid állandóan 

folyadékért kiáltanak, hiszen a nagy részük víz. 

3. Tudom, a csapból is ez folyik, hogy a témánál maradjak, de 

tényleg igyál sokat, mert az még a kedélyállapotodra is jó 

hatással lesz. Nem hiszed? Gyere, bebizonyítom neked. 

Nagy kérdés, mennyit igyál egy nap. Megmondom. Igyál 18 decit és 

kész. Hiába papolják az egészség felszentelt prófétái, hogy három, meg 

öt litert igyál, ne dőlj be nekik. Hacsak éppen nem vagy felfázva, ami 

miatt át kéne mosnod a rendszert, kérlek, ne terheld le giga 

mennyiségű folyadékkal. 

A kiválasztási rendszerednek az a jó, ha normál üzemmódban van (napi 

7-8 pisi, éjjel max. 1). Nem az, ha őrült tempóba kapcsolod, mert akkor 

a túlműködésnek köszönhetően előbb vagy utóbb kigyullad nála a 

hibajelző ikon a műszerfalon. 

Ha viszont 18 decinél kevesebbet iszol, akkor aszottak lesznek a 

sejtjeid és lassabban fognak dolgozni.  
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A legjobb, amit ihatsz, a tiszta víz. Ha az túl uncsi, ihatsz igen enyhe 

gyógyteát, fekete- vagy gyümölcsteát is. Persze cukor, édesítő és méz 

nélkül, ha a vonalaidra is figyelsz közben. 

Ragadj meg minden alkalmat és igyál, amikor csak lehet. Igyál vásárlás 

közben a promóciós sarokban, igyál, akármikor elhaladsz egy utcai kút 

mellett, igyál, ha tüsszent a baba, ha elmegy egy taxi előttetek, igyál, ha 

teregetsz, igyál, ha dühös vagy a férjedre, igyál minden lájk után. 

Ha rengeteget iszol, kevesebbet fogsz enni, ergo hamarabb nyered 

vissza a versenysúlyodat. Valamint kevesebb szorulásod lesz, nem kell 

félned a felfázástól, hólyaghuruttól, vesekőtől, mert a fertőzéseknek 

esélyük sem lesz megtapadni a szervezetedben két pisi között. Kisebb 

bőrfelületed esik majd áldozatául a cellulitisznek, mert a sok folyadék 

a bőrközeli zsírsejtek számát is csökkenti. Hígítja véredet, amivel 

csökkenti az érelzáródások lehetőségét. Ráadásul javítja a két 

agyféltekéd közti kommunikációt, mert az összekötő kocsonyás 

anyagának sem tesz túl jót a szárazság. Magyarán agyilag is kevésbé 

leszel zombi, ha sokat iszol. 

Mindezt 18 decivel naponta – hát nem megéri? 

 

Tanulj, fejlődj, okosodj 

Keress magadnak olyan tanfolyamot, ami érdekel, amit esetleg a 

jövőben munkádként tudsz művelni. Ha most eltekintünk attól, hogy 

gizdázzak azzal, hogy a harmadik és a negyedik gyerek között megírtam 

a doktori disszertációmat, akkor csak azt jegyzem meg, hogy 

elvégeztem egy közbeszerzési tanfolyamot, egy honlapépítőt, meg egy 

Indesign kezelőit is. 

Csak motivációképpen említem a doktorim, nem rád verni akarok egy 

hosszal. És, ha még ez sem lenne elég motiváló, akkor ehhez mit 

szólsz: a statisztikák szerint ma Magyarországon a nők több mint 50%-

a nem az eredeti szakmájába megy vissza dolgozni babázás után.  

Ehhez csak annyit fűznék még hozzá, hogy: 
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- a gyerek melletti tanulás egyik előnye, hogy sokkal 

elnézőbbek a vizsgán, mert értékelik a fáradozásaidat,  

- ráadásul a legtöbb képzés 5-10%-os kismama-kedvezményt 

ad, nézz csak utána. 

Bár valójában nincs, de azért mégis van időd. Ez nem olyan idő, mint 

diákkorodban, amikor el se tudtad képzelni, milyen lehet az, ha valaki 

nem teheti meg, hogy egyszer csak farmert ránt és leugrik a sarki 

cukiba. Itt azért vannak bizonyos kötöttségek. 

Hiszen, ugye gyerekkel minden sokkal, de sokkal lomhább. Hol vagy, jó 

fej spontánság, életem társa? Jól tudjuk, milyen negyven percet 

készülődni, hogy lemenj a boltba egy rohadt tejfölért. 

Hiszen be kell készíteni pelenkát, meg még egyet, ha az első 

használhatatlanná válna, kell popsitörlő, cumisüveg, abba kaja vagy 

pia, váltás ruha, papírzsepi, valami normális cucc a gyerekre, meg 

magadra is, hogy ne szánakozzanak az eladók a lestrapált macinacis 

anyukán. Aztán utolsó pillanatban, kulccsal a kezedben a gyerek végig 

hány a pólód nyakától a térdedig, s amikor átöltöztél, belenyúl a 

csokisparányba, amit végig ken a ruháján. 

A szülés utáni hónapoknak istentelen sok hátránya és nehézsége van, 

de van egy előnye is: 

- ha egy kicsit odafigyelsz és nem hagyod el magad, ha 

beosztod az idődet, akárcsak egy munkahelyen, akkor bizony 

tudsz egy kis saját időt megtakarítani magadnak, amikor azt 

tehetsz, amit csak akarsz. 

Fú, ez álomjól hangzik. 

A gyerek alszik, vagy hintázik, vagy a kezét figyeli, vagy tévézik, tök 

mindegy, lényeg, hogy éppen elvan. A férjed dolgozik, a háztartás 

nagyjából rendben, munkaidő kellős közepe van. 

A munkahelyeden anno normálisan ilyenkor szoktál volt dobni egy 

hátast a sok feladattól. De ehelyett most nekiállsz a régi nagy 

álmodnak. Hát nem mesés? 
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Íme, néhány inspiráló ötlet 

1. Mindig is érdekelt a pszichológia, az ezotéria, az asztrológia, 

a grafológia, a numerológia, csak eddig nem volt rá időd? Na, 

akkor a jó hír, hogy itt az idő. Sőt, most szinte kötelező. 

2. Böngéssz online képzések között. Ismerek olyat, aki 

könyvelést, pályázatírást tanult, varrni kezdett, sőt, 

tortakészítő mester lett.  

3. Keress nyelviskolákat. Vannak ingyenes, online tanfolyamok 

is dögivel. 

4. Nézz szét a közeli művelődési ház tanfolyam kínálatában. 

Lehetnek olyanok is, amit gyerekkel együtt tudsz csinálni. 

Például jóga, meditáció, babaúszás, baba-mama torna. 

5. Tanulj informatikát, online marketinget, kreatív szövegírást, 

weboldalépítést. 

6. Nyiss webáruházat, áruld a saját portékádat vagy nagykerből 

szerzett cuccokat. Kezdetben dobáld fel a netre a kinőtt 

babaruhákat, hogy sikerélményed legyen. 

Az elején nehéz lesz fél lábbal ringatni a bölcsőt, miközben jegyzeteket 

készítesz, de bele lehet jönni, hidd el. Sőt, egészen rá lehet kapni az 

ízére.  

 

Légy kreatív 

Végre itt az idő, hogy neki láss olajjal festeni, gyöngyöt fűzni. Lehúzható 

ablakmatricát készíteni, díszpárnákat vagy patchwork takarókat varrni, 

cuki gyerek kardigánokat horgolni. Mandalát pöttyözni. Macaront 

csinálni, scrapbookot összeállítani, fotómontázst összerakni. 

Átrendezni a szobát, repedező lakkal bekenni néhány régi bútort. 

Évszaknak megfelelő virágcsokrokat kötni, szalvétával, meg 

ragasztóval bevonni a zsepisdobozokat. Vagy origami sirályokat 

hajtogatni, damilt a hátukba fűzni, hogy a lámpáról lóghassanak. 
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Ne fogd vissza magad. Az alapanyagokat megrendelheted a neten, a 

kicsi gyerek pedig a járókában még nem lesz veszélyes a félig kész 

műveidre.  

Ne felejtsd el, hogy nemcsak kikapcsolódsz, megnyugszol és jól érzed 

magad alkotás közben, hanem hasznosnak is fogod magad érezni. 

Ami, valljuk be, egy ilyen monoton nyáltörölgetős időszakban 

kifejezetten fontos része a bekattanás elleni küzdelemnek. 

Egyébként is, az alkotás Freudék szerint az egyetlen pozitív formája az 

elhárító mechanizmusoknak. Vagyis, ha nem akarsz mindenféle 

átkozott kórképet produkálni, akkor inkább alkoss. 

S nem utolsó sorban ez még kiváló pénzforrásod is lehet a 

későbbiekben.  

 

Nézz filmet, függj sorozaton, olvass 

Egy kicsit lazíthatsz, hiszen megérdemled. Kihordtál és világra hoztál 

egy emberi lényt, akit azóta 0-24-ben ellátsz. Ugrasz, amikor kellesz 

neki, ott vagy vele, fogod a kezét, törlöd a fenekét, a száját, az orrát, 

mosod a hátát. 

Emellett vezeted a háztartást, s gondolom, helyt állsz feleségként is. 

Hé, anyukám! Vastagon megérdemled hát, hogy egy kicsit 

kikapcsolódj. 

Kicsit ne gondolj a pénzszerzésre, a képzésre, a hasznosságra, az 

alkotásra, kútba velük mind. Most csak olyat csinálj, ami jól esik. Nézz 

filmeket. Függj sorozatokon. Olvass regényeket. Lapozgass női 

magazinokat. 

Csak egyet ígérj meg nekem. Mindenáron elkerülöd a babatémákat. 

Babatéma kizárva. Hogy akarsz kikapcsolódni, ha még pihenés közben 

is babatémán jár az eszed? Olvasgass olyan magazinokat, amiknek 

semmi közük a babákhoz. Nézz sci-fit vagy háborús filmeket, keress 

történelmi sorozatokat, „hogyan készült” dokumentumfilmeket. 
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Én Grace Klinika függő vagyok, ha nem figyelek, meg tudok belőle nézni 

3-4 részt egyszerre. Egy időben pedig rákaptam Nyáry Krisztián 

történelmi szerelmes sztorijaira. Imádtam, hogy régi magyar szerelmi 

utakat és családi életeket olvashatok, amik kalandosak, 

szövevényesek és keserédesek. Segített kicsit elfelejteni, hogy 

naphosszat vizeletet, székletet, hányást és nyálat törölgetek.  

 

Simogass kutyát, macskát 

Egyetemista koromban végeztem egy kutatást, ami bizonyítja, hogy 

igen stresszoldó kutyát vagy macskát simogatni, ez nem csak városi 

legenda. Valahogy megnyugszik tőle az ember. Leginkább a kutya- és 

macskasimogatástól. Ahogy haladunk lefelé az evolúciós létrán, egyre 

kevésbé okoz feszültségcsökkenést az állatok simogatása. 

Az eredményeim szerint tehát, a legjobb, ha macskát vagy kutyát 

simogatsz. Nem rosszak a hörcsögök, egerek, patkányok, 

tengerimalacok és társaik sem, viszont a díszbékád macerálásával 

nem sokra mész. És a halakat is hagyd békén. 

 

4 Csekklista 

Gyere, csekkold le, meddig jutottunk a harmadik fejezet végére. 

❑ Ízlelgeted a gondolatot, hogy a saját otthonodban ne 

Lucecitának érezd magad, hanem magabiztos, 

kiegyensúlyozott, vidám nőnek. 

❑ Részletes fürdőzős útmutatóm alapján vettél egy orbitális 

nagy kádfürdőt, majd mezítelen testtel belevetetted magad a 

habos-babos paplanba. 

❑ Benyomtál néhány adag gesztenyepürét habbal, Kinder 

tortaszeletet, réteshegyeket, Milka-táblákat és nagykanállal 

habzsoltad a Nutellát. Persze, szépen beosztva, nem 

egyszerre. 
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❑ Beiratkoztál valami jó kis online tanfolyamra, ami kismama-

kedvezményt adott neked. 

❑ Szántál időt rég vágyott kreatív hobbidra, festővásznat vettél, 

varrtál, vagy akár kitanultad a szalvétatechnikát. 

❑ Ordító csecsemőtől távol álló filmeket, sorozatokat néztél, 

könyveket, magazinokat olvastál. 

❑ Előjegyezted magad fodrászhoz, manikűrre, pedikűrre vagy 

masszázsra. 

❑ Kutyát vagy macskát simogattál, amitől kicsit lelazultál. 

 

4 Összefoglalás 

1. Ez az. Most már tudod, hogy a szülés után nehéz, úgyhogy 

nem te vagy gyenge vagy béna, hanem azok hülyék, akik azt 

hiszik, hogy ez könnyű. 

2. Néztünk gyakorlatokat arra, hogyan oszd be az idődet és 

miként manőverezz a mindennapok folyton ismétlődő 

rutinjában. 

3. Bevállaltál már néhány kényeztető dolgot is, hogy kipihend 

magad és felfrissülj. 

4. Most pedig jön egy kis személyiségtesztelős dolog: 

megvizsgáljuk, hogyan vagy te most magaddal, mit tartasz 

magadról, miben változtál a szülés óta.  

5. Aztán megnézzük a közeli kapcsolataidat, hogy változtak meg 

annak hatására, hogy anya lettél. Irtó durva a különbség a 

gyerektelen állapothoz képest?  Vissza lehet állítani azokat a 

jól megszokott viszonyokat? És vajon vissza kell-e egyáltalán 

állítani őket? 

6. Végül pedig célmeghatározással, motivációval és 

jövőorientációs módszerekkel zárunk. Ezek fogják 

megmutatni neked az irányt, merre tovább, amikor indul a 

bölcsi. Hogy ne a beiratkozás hetében kezdj el önéletrajzokat 

gyártani, hanem tudatosan készülj a munkába való 

visszaállásra. 
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5 

Önismeret növelés, anyai személyiség 

kialakulása 
 

 

 

 

„Ha számítasz valamire, már úton van feléd. Ha hiszel 

valamiben, az is és bizony, ha félsz valamitől, az is úton van 

feléd.” (Anonymus) 

 

 

 

Ebben a fejezetben Te meg én…  

- kicsit megvakargatjuk, valójában ki is vagy, milyennek látod 

magad, milyennek szeretnéd látni magad, milyennek látnak 

mások, mit változtatott meg benned az anyaság és hogyan 

tovább az új önmagaddal, 

- néhány hasznos gyakorlattal oldjuk a zavarokat az anyai 

személyiséged körül, 

- majd rávilágítunk arra, hogy aki a szülés előtt voltál, az már 

sose leszel (és ezt el is fogadjuk), 

- s rendet teszünk odabenn a fejedben az énképedet illetően. 
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Nézz magadba: mit tanultál a szülés óta? Kezdem én 

Teljesen természetes, hogy az anyává válás egy sor tulajdonságodat 

eltörölte, rakat sok újat hozva magával. A szülés, és ami utána van, 

akkora hurrikán a személyiséged számára, amilyenre kamaszkorod óta 

nem volt példa. Úgyhogy fontos, hogy rendet tegyél magadban, mert 

különben kívül se lesz rend sose. 

Nyilván nem a szekrényedre gondolok (bár a formátlan kismama 

ruhákat is le kéne selejtezned lassan), hanem a gyerekeddel, a 

férjeddel, az anyukáddal, az apukáddal, a nagyszüleiddel, a még nem 

szült barátnőiddel és a kollégáiddal való kapcsolatodra.  

Ami engem illet: a szülés után jövő időszak nekem többek közt arról is 

szól, hogy mielőbb visszaállítsam a terhesség előtti, vagy legalábbis azt 

közelítő formámat. Az, hogy elégedetten nézhessek tükörbe, igen 

fontos volt a lelki egyensúlyom megtalálásában. A terhességet 

önmegtartóztatásként, büntetésként és borzasztó korlátként éltem 

meg. 

Miért éltem meg szarul? Nos, mert nagy hassal nem tudok gyorsan 

mozogni (a végére nemhogy gyorsan mozogni, hanem sehogyan sem), 

padlásra menni, fára mászni, vízbe ugrálni, nincs alkohol, a testem 

eldeformálódik, miközben itt fáj, ott fáj. 

Muszáj ennem, még ha nincs is étvágyam, még ha hányingerem is van. 

Figyelni kell rá, mit eszek, mert a napi egy túrórudi nem biztos, hogy 

megfelelő tápérték lesz a babának. 

Hatalmas méhkirálynőként pöffeszkedek egy székben feltett lábakkal 

és rá vagyok szorulva, hogy kiszolgáljanak. Nem vagyok rá képes, hogy 

gondoskodjak magamról. Ráadásul tök kínos az egész. 

Viszont szülés után végre eljön a felszabadulás, a testem újra az én 

testem, megint megnéznek az utcán, visszatér az energiám, mert nem 

úgy járok, mint egy dagadt pingvin. Imádom. 

A szülés után az is fontos változás volt, hogy meg kellett tanulnom 

hallgatni a belső hangomra, bízni az anyai megérzéseimben (miért, 
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vannak nekem egyáltalán olyanok). De iszonyat humorérzék, türelem 

és kreativitás is kellett. Sokkal-sokkal több, mint amit valaha el tudnék 

mesélni. 

Aztán fontos volt az is, hogy fejlődtem monotóniatűrésben, amihez a 

rutin (meg az évek) segítettek hozzá. Hogy egy pszichológusos 

fordulattal éljek: kezdőből szakértővé váltam. 

Akkor kezdtem élvezni az anyasággal járó feladatokat, amikor rutinná 

kezdett válni. Nem kellett már odafigyelnem minden apró 

momentumra, csökkent a tudatos kontroll, így maradt idő és energia a 

sikerre. Ehhez viszont idő kellett: nem ment egyik napról a másikra. 

És ott volt az öndicséret (ha már másoktól nem kaptam meg). Baromi 

sokat segített, hogy elkezdtem magamat dicsérni.  

Végül, de nem utolsó sorban pedig a pszichológia szuperfegyvere: a 

kibeszélés volt a segítségemre. Bár nem egyszer nagy harcok vagy 

vigasztalhatatlan zokogás lett a vége, de akkor is beszéltem az 

érzéseimről. Bármennyire is szégyelltem… 

- a dühkitöréseimet, 

- azt, hogy a gyerek annyit ordított, 

- s emiatt totál alkalmatlannak éreztem magam, így 

legszívesebben becsaptam volna a bejárati ajtót és rohantam 

volna, minél távolabb, egyre távolabb. 

Ezekről mind beszéltem a férjemnek, amikor fáradtan hazaért és 

leginkább egy kisimult, frissen szárított hajú, sugárzó mosolyú 

feleségnek örült volna. Ja, mellette pedig éppen elkészült meleg vacsi 

illata kellett volna, hogy keveredjen a frissen mosott ruhákéval. 

Ehelyett egy űzött tekintetű, kiakadás és végső összeomlás szélén álló 

macinacis, zsíros hajú, hajdan nőnemű lény borította rá lelkének 

minden nyomorúságát. 

A férjemen kívül beszéltem a nehézségeimről anyunak, apunak, sőt, a 

kedvesen érdeklődőknek is. Nem érdekelt, hogy csalódottnak tűntek, 

mert nem a magazin-forma mázat adtam elő. 
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Jó, a gyerekteleneknek igyekeztem nem elvenni a kedvét. Tehát kellő 

humorral fűszereztem a mondanivalómat. És mindig hangsúlyoztam, 

hogy a mindennapi nehézségek és rutintalanság ellenére pontosan 

tudom, hogy egy csodálatos dolog részese vagyok. Vagyis, az élet 

értelmének részese vagyok azáltal, hogy gyereket nevelek. 

Próbáltam néhány várandós vagy kisgyerekes ismerősömmel 

viszonylag rendszeresen beszélgetni. Ilyenkor erőltettem magam, hogy 

ne csak empatikusan hallgassak, ahogy szoktam, hanem én magam is 

beszéljek az érzéseimről. Ami pedig az írásos kibeszélést illeti: akkor is 

rávettem magam a naplóírásra, ha nem fűlött hozzá a fogam. 

Lényeg a lényeg: tartsd észben a következőt.  

 

Milyen csodálatos, hogy egy kis emberkét fejleszthetsz, aki 

társadalmunk elégedett és hasznos tagjává válik majd. 

 

Ha ezt nem felejted el, úgy sokkal könnyebb. Mert akkor tudod, hova 

akarsz eljutni és mindig látod magad előtt az egész célt, s így nem 

forgácsolódsz szét a napi szarságokban. 

Szerinted én szerettem valaha is zöldborsófost suvickolni a kádról? 

Pisit kiönteni a homokozójátékokból? Eh, pasik! Harapásnyomokat 

enyhíteni, harapókat ráébresztetni tettük súlyosságára? Hajnali 

négykor telehányt szemetessel az ölemben, a vécére szögezve hallani, 

hogy két gyerek egyszerre áll neki öklendezni? (Az egyik az ágyát hányta 

telibe, a másik eljutott az előszobáig, úgyhogy ő a szőnyeget offolta.) 

Nos, ha eddig még nem derült volna ki, undorodom a testnedvektől és 

elképzelni se tudok annál gusztustalanabbat, hogy ezekkel 

érintkezzek. 

Mégis végig csináltam, ráadásul négyszer. Hogyan? 

Úgy, hogy igyekeztem közben mindig arra gondolni, hogy a gyerekemet 

éppen hatalmas tömeg ünnepli, mert megnyerte, megírta, előadta, 
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eljátszotta, elérte, én pedig az első sorban zokogok, micsoda őrülten 

fantasztikus gyereket segítettem a csúcsra. 

Aztán visszatérve a rideg valóságba hüppögve letöröltem a kakit az 

alkaromról is. 

 

Te miért csinálod: mert muszáj vagy azért, mert szereted 

csinálni?  

Valahogy neked is azt kéne elérned, hogy azért csináld, mert szereted 

csinálni, nem azért, mert muszáj. Mondom a példamesét hozzá Gyulai 

Pál A szél és a nap című írása alapján. Hogy belső motivációból tedd, 

ne külső nyomásra. 

Egy szép, tiszta délelőtt a Nap, meg a Szél heccelték egymást, mert volt 

egy kis ráérő idejük. Miközben régi történeteket meséltek egymásnak, 

egyikük észrevette a Vándort, aki bőrnadrágban és ingben haladt a 

mezőn, hátán a tarisznyájával. Azt mondja a Szél a Napnak: 

- Fogadjunk, hogy leveszem róla a ruháit. 

- Ugyan már, az semmi, én még annál is gyorsabban levetetem 

vele – kontrázott a Nap. 

- Fogadjunk, hogy előbb ledobja a ruháit, mint te 

hozzáfoghatnál – replikázott a Szél. 

Mondanám, hogy a tenyerükbe köptek és jól megszorították egymás 

kezét, de valahogy másképp kell elképzelni a Szél és a Nap fogadását. 

Mindenesetre állt az alku. 

A Szél azonmód őrült fújásba fogott, fel-felkapta a faleveleket, a kisebb 

ágakat. A Vándor összehúzta magán az inget és ment tovább. A Szél 

megkavarta a port, körbe táncoltatta a természet lehullott kis dolgait. 

Makacs lökéseit a Vándor dacosan állta és ment tovább. Egyik kezével 

a kalapját tartotta, hogy a fején maradjon. 

A Nap vigyorgott és elküldte a színről a Szelet: 
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- Most add át a helyet annak, aki ért is hozzá – fölényeskedett, 

majd félretolta a felhőket és szikrázón sütni kezdett.  

A Vándor levette az ingét és a tarisznyájába gyömöszölte, majd feltűrte 

a nadrágja szárát egészen a térdéig. És jókedvűn, fütyörészve ment 

tovább. 

Ennyi, látod? 

Ha külső nyomás miatt teszed a dolgod, az általában nem működik. Ha 

pedig mégis, akkor is eléggé nyögve nyelős, mivel nincs mögötte 

meggyőződés. Nem élvezed, nem használod a kreativitásodat hozzá és 

mindig csak azt várod, hogy megmondják neked a frankót.  

Ha belső motivációból csinálod a dolgod, az sokkal jobb, mert a hatása 

hosszabb távú, hiszen élvezed, használod hozzá a kreativitásodat és 

hallgatsz a megérzéseidre. Hát nem sokkal jobb? 

Mi ebből a szeles-napos sztoriból a tanulság számodra? Találj valamit 

a pelenkamagányban, amit szeretsz csinálni, ami miatt érdemes 

felkelned, ami segít, hogy ép ésszel átvészeld ezt a rohadt időszakot. 

 

Folyó jobb és bal partja gyakorlat: hogy lesz rosszból jó 

A következő gyakorlat segít rendszerezni és feldolgozni az élményeidet. 

Legyenek rosszak vagy jók, régiek vagy közeliek. 

 

Emlékek összeírása 

A lap jobb alsó sarkától a bal felsőig rajzolj egy csinos folyót (ha lapozol 

párat, megtalálod). A folyó egyik partjára írd életed rendkívül negatív 

eseményeit. A másik partra pedig a nagy horderejű pozitív események 

jöjjenek. Szánj a gyűjtésre jó néhány percet, hogy ne maradjon ki 

semmi fontos. 

Olyan eseményeket írj, amik veled történtek és emlékszel is rájuk. 

Például nekem anyukám mesélte, hogy kétévesen egy kifli felhasította 
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a számat, amikor rohantam vele a folyosón, bár én nem emlékszem rá, 

de még mindig látszik a helye sztori jelen gyakorlatban nem lesz jó. 

Ellenben az általános iskolában szánt szándékkal hasba dobott a 

tornatanár kosárlabdával, mert utált emlék már megfelel a célnak.  

 

A rossz élmények ajándéka 

Amikor összegyűjtötted azokat a dolgokat, amelyek nagy hatással 

voltak rád, nézd át a jókat és rosszakat egyaránt. 

Elsőre azt gondolhatnád, hogy a jó élményeknek örülsz. A másik 

oldalon lévőkről pedig talán azt, hogy milyen szerencsétlenség, hogy 

megtörténtek, hiszen sokkal boldogabb volnál, ha nem kellett volna 

átélni őket. 

Meglepődnél, ha bebizonyosodna, hogy a rossz események is 

hathatnak jól az életedre? Mutatom, hogyan. 

Az események mindegyikéhez tegyél nyilat és írd melléjük, mit tanultál 

belőlük. Az előbb említett élményemre mondjuk én azt írnám, hogy 

utálat leküzdése humorral és csapatösszetartással, mert az 

osztálytársaimmal szóvicceket gyártottunk a tornatanár nevéből. Írj 

olyan tanulságokat, amik miatt ma már másként élsz, másképp 

gondolkozol. Ilyenekre gondolok, mondjuk:  

- élmény a rossz parton: szakítás a nagy szerelemmel, 

- tanulság: önállóság és saját értékeim felismerése. 

Vagy például: 

- élmény a rossz parton: lakás eladása kölcsön 

visszafizetés okán, 

- tanulság: nincs tartozás, komfortzóna elhagyása, 

rugalmasság bérelt lakás miatt, a szeretet és összetartás 

fontosabb, mint a saját lakás és birtoklás. 

Figyelj rá, hogy a tanulság mindig az, amit jól csináltál, vagy, amit 

legközelebb, hasonló helyzetben jól fogsz csinálni. Nincsenek rosszul 
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csinált dolgok, nincsenek hibák. Ha jól fogalmazod meg a tanulságot, 

tudsz belőle tanulni. Ha nem, akkor nem. 

A jó parton lévő dolgok simán megmutatják, hogyan kell jól csinálni. A 

rossz partiakat meg kell gyúrnod kicsit, hogy tanulság válhasson 

belőlük. Cserébe ezektől kreatív leszel, hiszen neked kell rájönnöd, mi 

a megoldás. 

Maga az esemény rossz, az élmény fájdalmas, nem szívesen gondolsz 

rá és ma már másképp csinálnád? Rendben van. 

Engedd el, mert a múlton nem tudsz változtatni. Ehelyett inkább nézz a 

jövőbe, mert az kínálja neked a lehetőséget, hogy legközelebb, 

hasonló helyzetben másképp csináld. Ez fontos mondat, ezért 

hangsúlyozom még egyszer. 

Szerinted én boldog voltam, amikor vasárnap hajnali negyed ötkor 

csöngött a telefonom, hogy 

- asszonyom, a férjét most szállítjuk a sürgősségire – miközben 

négy gyerek aludt itthon, az egyik éppen háromhetes. 

Nem. Über szar volt. Ahogy leírtam, még most is érzem egy kicsit, hogy 

a torkomban dobog a szívem. Nem kívánom senkinek. 

De hálás vagyok érte? Igen, mert rendkívül sokat tanultam az 

elkövetkező hetekben önállóságról, barátságról és hűségről. 

Nem azt mondom, hogy a gyakorlat végére minden rossz parton lévő 

dologra hálás szívvel fogsz tekinteni. De abban biztos vagyok, hogyha 

becsülettel végig csinálod a tanulságképzést, akkor azt mondod majd 

a végén: 

- ma nem lennék ugyanaz az ember, ha ez nem történik meg. 

És amire idáig eljutsz, biztos lehetsz benne, hogy remekül állsz az 

élményfeldolgozással. 

 

LAPOZZ ÉS RÁJÖSSZ , NEM VICCELTEM , AMIKOR AZT MONDTAM , NEM TUDOK RAJZOLNI 
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Életterület görbék 

Van egy jó kis önelemző gyakorlatom, ami a folyós gyakorlathoz 

illeszkedik és egy szép görbén megmutatja, mikor, mennyire voltál 

elégedett az általad fontosnak ítélt életterületeket tekintve. 

Ha derekasan elkészíted, látni fogod, hogy egy-egy hatalmas élmény 

(legyen negatív vagy pozitív akár) nemcsak egy életterületedre van 

óriási hatással, hanem általában az összesre. 

Ezért van az, hogy a baj csőstül jön, meg, hogy szegény embert az ág is 

húzza. Érdekel? Akkor vágjunk bele. 

A következőket kell tenned: 

DÖNTSD EL, mely fontos életterületek mentén fogod osztályozni életed 

nagy eseményeit (például egészség, család, párkapcsolat, barátok, 

önmagadra fordított idő, fejlődés, tanulás, munka, akármi, bármi).  

NEVESÍTS néhány fontosabb dátumot az életedben (például esküvők, 

temetések, születések, szülések, válások, összeveszések, betegségek, 

új munkahely, kinevezés, kirúgás, baleset, felvételi, sikeres vizsga, 

stb.). Csinálhatod születésedtől, kamaszkorodtól, az első 

munkahelyedtől számítva, bárhonnan, ahonnan neked lényeges. 

JELÖLD IDŐVONALON a fontosabb eseményeket dátum szerint, és add 

hozzájuk az életterületekben való elégedettségedet 0-100%-ig. Nem 

olyan bonyolult, mint elmesélni. Nyugi, mutatok egy mintát, hogy el 

tudd képzelni. 
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Én annyit tettem, hogy öt fontosabb életterületre készítettem el a 

görbéimet, amik a következők voltak: munka, pénz, család, egészség 

és lelki béke. Ez csak minta, hogy el tudd képzelni, hogy kéne festenie 

az egésznek.  

LÁSSUK A TIÉDET 
  



Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Munkafüzet szüléstől-bölcsiig időszakhoz 

· 124 · 

 

  



Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Munkafüzet szüléstől-bölcsiig időszakhoz 

· 125 · 

 

És íme a segítő kérdéseim a gyakorlat feldolgozásához: 

1. Melyek voltak a fordulópontok, amik köré csoportosítottad az 

életterület görbéidet? 

2. Miért pont ezek, van-e valami jellegzetességük, 

hasonlóságuk, ismétlődésük? 

3. Inkább pozitívak-e vagy inkább negatívak? 

4. Inkább a te befolyásod alatt álló események ezek, vagy inkább 

tőled függetlenek? 

5. Mely életterületeid mozognak párhuzamosan, mik között 

látsz összefüggést? Ha szépen megrajzoltad a görbéket, akkor 

pofonegyszerű lesz leolvasni. Van-e valami jelentősége az 

életedben, hogy pont ezek függnek össze? Mely görbék 

mozognak ellentétesen? 

6. Mi ebből a tanulság számodra? 
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5 Csekklista 

És íme, megvagyunk a személyiségtesztelős fejezettel is. Szuper vagy, 

hogy már eddig eljutottál. Gyere, ellenőrizzük le, mit végeztünk itt. 

❑ Először is elmeséltem neked, hogy engem mi hozott vissza az 

életbe a szülés után, majd ezeket a dolgokat pontokba 

szedtem, hogy jobban meg tudd őket jegyezni.  

❑ A röpke elmélet után mutattam egy nagy lélegzetvételű 

gyakorlatot, ami csomó tanulsággal szolgált a múltbéli jó és 

rossz élményeid feldolgozásával.  

❑ Utána érkezett egy elmélyülős gyakorlat az életterületeidről. 

 

5 Összefoglalás 

1. Tehát túl vagyunk már azon a felismerésen, hogy a szülés után 

piszok nehéz. Nemcsak neked, hanem még Rambonak is az 

lenne, ha tudna szülni. 

2. Néztünk ütős kis gyakorlatokat a monotónia elviselésére és az 

időd jobb beosztására. Voltak köztük fejben gondolkodósak, 

és írósak is. 

3. Aztán jött az, hogy lazíts és érezd jól magad. És felejtsd el a 

hülye anya-bűntudat-dolgot. 

4. Ebben a fejezetben pedig kicsit veled foglalkoztak a 

gyakorlatok: milyen voltál szülés előtt és hogyan változtál 

azóta. Jó kis gondolatébresztőkkel átbeszéltük, ki is vagy 

most valójában. És miként is vagy ezzel.  

5. Most következik a közeli kapcsolataid átalakulása. Meg 

fogjuk nézni, hogyan tereld vissza a normális kerékvágásba 

a hozzátartozóiddal, barátaiddal való viszonyodat. Már, ha 

egyáltalán szükség van rá, hogy visszatereld.  

6. A legvégén pedig jön egy kis célkitűzősdi. Egy kis motivációs 

rész arról, mit szeretnél magaddal kezdeni, hogyan tovább, ha 

indul a bölcsi, ovi. Inkább másik gyerek, vissza a munkába, 

esetleg új munka után nézel-e?  
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6 

Párkapcsolati krízis, otthonról hozott szülői 

minta: azaz kapcsolataid átalakulása 
 

 

 

 

„A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és 

szárnyak.” Goethe 

 

 

 

Ebben a fejezetben Te meg én…  

- megfejtjük, miért kuszálódott össze a kapcsolatod saját 

anyukáddal, s egyáltalán azt, hogy miért kéne, hogy mindent 

úgy csinálj, mint ő, 

- kitaláljuk, hogyan ne jussatok a férjeddel megannyi kiégett 

pár sorsára, 

- valamint megvizsgáljuk azt, hogyan ápold a kapcsolatodat 

másokkal annak ellenére, hogy anya lettél, gondolok itt 

például még nem szült barátnőidre, kolléganőidre, apukádra, 

nagyszüleidre, testvéreidre és más rokonokra.  
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Anyja neve: Ruzsa Dóra 

Az anyává válás nem megy egyik napról a másikra. Kamu a Kill Bill-féle 

dolog, amikor a kétcsíkos terhességi teszttel a kezedben egy perc alatt 

átlényegülsz anyává a szállodai fürdőben (s mindeközben a 

pszichopata bérgyilkos, az a vágott szemű tinilány kopogtat az ajtón). 

Ezzel szemben viszont ott a realitás. Ilyen kevésbé fennkölt volt az én 

anyává válásom is. Nem a terhességi teszttel kezdődött. Nem is azzal, 

amikor átszellemülten simogattam a masnival átkötött hasamat. Sőt, 

kapaszkodj meg, még a születés pillanatát sem tudnám mérföldkőnek 

tekinteni ebben a kérdésben. 

Sok mindennek tudnám tekinteni a szülést, leginkább életem 

legtraumatikusabb, legdurvább, legmagányosabb, 

legkiszolgáltatottabb, messze a legeslegfájdalmasabb élményének, de 

semmiképpen sem a nagybetűs, magasztos anyává válás 

pillanatának. 

Most már kétségtelenül anyának tekintem magam, de nem valami 

villámcsapásszerű ráébredés miatt, hanem – kettőnk közt szólva – 

inkább a belerázódás miatt. 

Tudom, kiábrándító, azonban igaz, hogy a sok hivatalos papír kitöltése 

nagyban hozzájárult az anyai személyiségem kialakulásához. 

Anyja neve: Ruzsa Dóra. 

4 gyereknél szerinted ezt hányszor írtam már le? 

(Nem, nem elírás a Ruzsa, mint anyja neve. Megváltoztattam a leánykori 

nevem, igen. Egy olyan bonyolult vezetéknevet hurcoltam, aminek 

hallatán az emberek azonnal a Macskafogó hősére gondoltak. Nem, 

nem Mr. Tajfelre. Szóval 10.000 Ft-ért megváltoztathatod a leánykori 

neved, igen. Ezt olyan kevesen tudják, mint ahogy én sem tudtam róla, 

hogy inspirálni szeretnélek vele. Nyugodtan menj el az anyakönyvi 

hivatalba, tízezer nem pénz az élethosszig tartó nyugalomért cserébe.)  
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Amúgy meg az is jókora löketet adott, hogy a beszélni képes gyerekeim 

ébren töltött idejük nagy részét azzal töltik, hogy ezt ismételgetik: 

„anya-anya-anyaaa”. 

 

A tejfakasztó, mint apává válási rituálé 

És nem elég, hogy te magad is egy személyiségváltozás kellős közepén 

állsz (hello, második kamaszkor!), akkor még a körülötted lévők is 

szerepválságban kínlódnak. 

A férjed még nem érzi át kellőképpen a fílinget, mert ugye a pasik 

ilyenek. Ráadásul a pszichológiakönyvek az ő oldalukra állnak, 

mondván, szegényeknek milyen nehéz hirtelen egyik napról a másikra 

apává válni, hiszen nem volt rá 9 hónapjuk, hogy felkészüljenek rá. 

Nekik nem adatott meg az a kötelék, ami közted és a baba között már 

kialakult. Hadd valljam be neked töredelmesen, hogy én első kérésre 

átadnám ezt a mesés 9 hónapot a pasiknak, sőt, még fizetnék is érte, 

ha nem nekem kéne csinálnom. Úgyhogy ők emiatt mennek el 

tejfakasztóra. Hogy mégiscsak legyen valami rítus, amihez az apaság 

kialakulását kötik. 

Egyet ígérj meg nekem a férjeddel kapcsolatban. Ez nekem olyan 

fontos, hogyha csak ezt az egy dolgot tartod be a közös munkánk után, 

én már akkor boldog leszek, komolyan. 

 

Könyörögve kérlek, SOHA ne szólítsd apának a férjedet. 

 

Az más, ha a gyereknek azt mondod, apa így vagy úgy, de annál gázabb 

dolgot elképzelni sem tudok, hogy azt mondd a férjednek szemtől-

szemben (ráadásul mások előtt) apa, ahelyett, hogy babám, 

szerelmem, bogaram, vagy kicsim. 
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Tudom én, hogy ez kezdetben segít a szülői szerep átélésében, de van 

fogalmad róla, micsoda pusztítást végez a szexuális életedben? Ha 

nem hiszed, gondolj bele, ki bújna szívesen ágyba a saját apjával. Na. 

 

Újonc nagymamák és nagypapák 

Aztán ott van anyukád, akire támaszkodnod kéne, aki higgadtságával 

és tapasztalatával melletted kéne, hogy álljon, ám jelenleg éppen ő 

maga is szerepátalakulással küzd. 

Próbálja elfogadni az idő múlását, azt, hogy nagymama lett, hogy a kicsi 

lányának már saját gyereke van, tehát innen már tényleg nincs visszaút, 

nem fogsz többet beállítani hajnalban részegen egy buli után, hogy 

nincs hol aludnod. Van, aki könnyebben, van, aki nehezebben 

dolgozza fel ezt, de tény, hogy minden anya elgondolkodik kicsit, hogy 

akkor most hogyan tovább. Az anyósok is. És a maguk módján persze 

az újdonsült nagypapák is.  

A friss nagyszülők igyekeznek azonosulni a nagyszülői szereppel. 

Élvezik, hogy sokat lehetnek az unokákkal, nincs már a napi hajtás, 

hogy csak este, munka után érnének rá a gyerekkel lenni. Ráadásul 

nincs rajtuk már az a feszkó, mint rajtunk, hogy embert faragjunk a 

gyerekünkből, hiszen ez köztudottan a szülők dolga, nem a 

nagyszülőké. Ők a jófejek, hoznak kindertojást és gumicukrot, elviszik 

a gyerekeket játszótérre, ja, és mindenhez van türelmük, amihez neked 

nincs. 

Ezt sokan jól fogják föl, ám vannak olyanok is, akik nem bírják megállni, 

hogy durván bele ne szóljanak a gyereknevelési dolgaidba. Jó 

szándékból csupán, hiszen te, pár hónapos anyuka honnan is 

tudhatnád a frankót. Ők már végig csinálták elejétől a végéig, tudják, 

mi, merre, hány óra.  
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Barátok, akikkel eddig több időt töltöttél 

A barátaid gyakran zokon veszik, hogy kevesebb időt szánsz már rájuk 

(vagyis, az első időkben semmit), és ha mégis dumáltok, nem lehet 

eltéríteni téged a következő témáktól:  

- mitől rókázik sugárban a gyerek, 

- hol gazdaságosabb a giga kiszerelésű pelenka. 

Ami rágalom, hiszen téged annyi más dolog érdekelne – a világ színes, 

csendes és szagtalan oldala. Csak neked senki nem mesél semmi 

izgalmasat vagy megbotránkoztatót. 

Pedig úgy ki vagy rá éhezve. 

Tudtad, hogy a Szürke 50 árnyalata c. enyhén szado-mazo beütésű, 

mocskosul szexorientált könyv rajongótáborát javarészt kisgyerekes 

anyukák alkották annak idején, amikor befutott? Csak mondom, mint 

érdekesség. 

És mondjak még egy lelkesítőt? Már soha nem lesz semmi sem a régi. 

Ami nem feltétlen baj, de azért érdemes tisztában lenni vele. 

 

Vajon tényleg kisimulnak a vonásaid, ha bébiszittert 

fogadsz? 

Ha már a hozzád közel állókról beszélünk, szeretnék előállni egy 

kompakt kis hagyománytisztelő megoldással, ami szorosabbá fűzheti 

a kapcsolataidat, sőt, még fel is szabadíthat számodra némi időt. 

Amit a nők évszázadok óta igénybe vesznek, csak nem az 

önmegvalósítás érdekében, hanem a sok gyerek koordinálása miatt. 

Amit bármikor el tudsz kezdeni. S, ha kicsit kreatívan körül nézel, nem 

is olyan lehetetlen. Tulajdonképpen fürtökben lógnak körülötted a 

jelentkezők, akik segíteni szeretnének menedzselni az életedet. 

Érezd magad feljogosítva arra, hogy segítséget kérj. Igenis, szükséged 

van rá. Fogadhatsz takarítót, vagy bejárónőt. Kérhetsz bébiszitter 
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segítséget. Szólhatsz a férjednek, az anyukádnak, az anyósodnak, vagy 

más rokonnak. 

Csekkold a környéken a családi napköziket, magánovikat. Vagy a többi 

sanyarú sorsú kismamát, hátha hajlanak rá, hogy: 

- hétfőn én vigyázok a te gyerekedre, kedden te az enyémre. 

Nézz körbe a családban, az ismerősi körben, kinek volna kedve néha 

besegíteni a gyerek mellett. Lehet, hogy akad egy lelkes pedagógus 

tanonc, vagy kiderül, hogy az unokahúgod egészen felelősségteljes és 

különben is jól jön neki egy kis zsebpénz. Az is előfordulhat, hogy 

rátalálsz egy unokátlan nagyira. Annyi ilyen pótnagyi szaladgál az 

utakon, hogy el se hinnéd. 

Ha netán van benned valamiféle mélyről jövő kényszerképzet arra 

vonatkozóan, hogy ezt egyedül kell végig csinálnod, akkor most 

felveszem a pszichológus hacukám, és úgy mondom, mint szakember. 

 

 Kérj segítséget  

 

Ezt a pszichológusod javasolta, oké? 

Tudom, mit gondol a társadalom, hogy minek szül gyereket az, aki 

másra bízza. De tudod, mit? 

Tegyél magasról mások véleményére. Kit érdekel, mit mondanak, akik 

nincsenek hasonló helyzetben? 

Akik viszont hasonló helyzetben vannak, azok veled fognak egyet 

érteni, ez biztos. Szóval hajrá, ne szégyellj segítséget kérni, mert 

megérdemled, hogy kapj. 
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Ne a bevásárlókocsit tolva 

Tölts egy kis értelmes időt a családoddal, a barátaiddal. Nem, azért sem 

írom le, hogy minőségi idő. Utálom, annyira elcsépelt kifejezés. De oké, 

erről beszélek.  

Szóval. A félreértések elkerülése végett: ezt nem lehet letudni otthon, a 

napi dolgok megbeszélésével, sem a kocsiban, sem pedig a 

bevásárlóközpontban azon mélázva, hogy vajon a másfeles tej helyett 

kivételesen jó lesz-e most a kettő-nyolcas. 

Az értelmes idő eltöltése során egymásra figyeltek, élvezitek az 

együttlétet, esetleg beszélgettek és egymáshoz értek. Olyan 

élményeket kreáltok, amelyekre később, a mókuskerék monoton 

óráiban visszaemlékeztek majd. S ezek a jóleső visszaemlékezések 

segítenek majd a kereket tovább tekerni. 

A kutatások szerint azok az emberek, akik a pénzüket élményekre 

költik tárgyak helyett, azok statisztikailag kimutathatóan boldogabbak, 

mint mások. (Ez majd jusson eszedbe a karácsonyi vásárláskor is.)  

Ha elsőre nincs ötleted, mi a fenét kéne tennetek, gondolj csak bele, 

mivel töltik az idejüket a szerelmesek. Sétával, biciklizéssel, 

hajókázással, színházzal, mozival, cirkusszal, vásárokkal, piacolással, 

melegvizes-csúszdás uszodába vagy cukrászdába járással, bor- és 

egyéb fesztiválokkal, koncertekkel, grill partikkal, lóversennyel, 

korizással. 

És ne állj meg a férjednél. Minél több rokonoddal, barátoddal töltesz el 

értelmes időt, annál jobb. Emlékszem, egyszer elmentünk anyukámmal 

egy agyagozós szakkörre, és tök jól szórakoztunk. 

 

Igénykerék: stimmeltek a férjeddel? 

Van egy jó kis gyakorlatom arra, hogy kicsit képben legyünk az 

igényeiddel, meg a férjed igényeivel. Elvégre jó tisztán látni, nem? 
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Érdemes ráfeküdni a gyakorlatra, hogy egyértelműen látszódjon, kinek, 

milyen igénye teljesül a kapcsolatban, s melyeken lehet még javítani.  

Persze, túl nagy meglepetést nem fog okozni a gyakorlat. Jé, neked is 

elég magas a szellemi dolgok iránti igényed, mondja majd neked a 

Mensa-tag férjed. Neked, aki szintén nem kétkezi munkával keresed a 

kenyered. 

Nem. Inkább arról van szó, hogy azért érdemes beszélni ezekről a 

dolgokról, mert még ha tudjátok is a másikról, mi fontos neki, jó néha 

kimondani. Haladó szint: csinálhatjátok úgy, hogy mielőtt 

megmutatjátok a sajátotokat egymásnak, megtippelitek, vajon hova 

lőhette be magát az egyes igényeknél. Végül nézzétek meg, ki találta el 

jobban a másik válaszait.  

De ne szaladjunk ennyire előre, mondom a gyakorlat menetét. 

1. Írj össze 4-5-6 fontos igényt az életedben. Segítségképpen 

látod lejjebb a mintakerekemen az enyémeket, akár ezeket is 

használhatod, de nem ragaszkodom hozzá. Bevonhatod a 

férjedet is az ötletelésbe, de, ha rám hallgatsz, éppen elég lesz 

neki, ha csak a következő lépést végzi el. 6 évet töltöttem 

tűzoltólaktanyákban, hidd el, tudom, miről beszélek. 

2. Most jelöld be az egyes igényeid szintjét olyan pókhálószerű-

formán, mint az én mintámon látod. Csinálja meg a férjed is 

magára nézve. Oké. Nem túl elítélhető módon én a Maslow 

szükségletpiramist vettem alapul. Kitöltöttem a saját részem 

és betippeltem a férjemét (bocs, épp szolgálatban van, nem 

akarom most ilyenekkel szekálni). Szóval, ha megnézed, azt 

jelöltem, hogy mindkettőnknek tök fontos a biztonság, a 

szeretet, az elismertség, a szellemi igények. Én fullra 

rendmániás vagyok, ő nem annyira (persze, ha 

megkérdeznéd, tiltakozna), tehát ebből fakadhat némi 

konfliktus köztünk. És mindketten brutál önmegvalósító 

állatok vagyunk, ami megint csak nagy veszekedésforrás, 

hiába van mindkettőnké a csúcson, pont azért. Nagyjából így 

képzelhető el a gyakorlat. 
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3. Először töltsétek ki a sajátotokét, tippeljétek meg, a másik 

mit írt magáról, majd jöhet a leleplezés. 

4. Van még egy verzióm is: összehasonlíthatod, hol állnak az 

igényeid (elképzelt, ideális verzió), szemben a rideg 

valósággal (tényleges, reális állapot). Itt is érhetnek 

meglepetések, hiszen kiderülhet akár, hogy neked tök nagy az 

esztétikai igényed, ezért szenvedsz attól, hogy ötödik hónapja 

dobozokból éltek a felújítás miatt.  

 

 

Szóval sok van ebben a gyakorlatban, szeretem. Használjátok bátran. 

Nyilván nem árulok el nagy titkot azzal, ha azt mondom, minél több 

igényetek van hasonló százalékon, annál kiegyensúlyozottabb a 

kapcsolatotok (mindegy, hogy magasan, vagy alacsonyan, a lényeg, 

hogy kicsi különbséggel legyenek). 
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Az ellenétek-vonzzák-egymást-dolog nem nyert bizonyítást a 

pszichológiában, úgyhogy te se dőlj be neki. 

 

A nagy különbségeket tessék megbeszélni, mert azok lehetnek a 

konfliktusok melegágyai. És néhány kérdés, ami segít elmélyülni a 

buliban.  

- Melyek a kritikusan alacsony szinten álló igényeid? Ha 

ezek ennyire alacsonyan állnak, egyáltalán miért kerültek 

felsorolásra? 

- Van-e kiugróan magas szinten álló? Miért pont az? 

- Hogy néz ki a férjedé? Melyek nála az alacsony szinten 

állók és melyek azok, amelyek plafont verdesik? 

- Mely igényekben hasonlítotok a férjeddel és melyekben 

tértek el rettenetesen? 

- Mik leptek meg a férjed igénykerekében és mik lepték 

meg őt a tiédben? Vagy nem volt semmi ilyesmi, nyitott 

könyvek vagytok egymásnak? 

- Ki tippelte meg jobban a másikét, ki ismeri úgymond 

jobban a másikat? 

- Az ideális és a reális helyzet összehasonlításakor mely 

igényekben volt baromi kicsi eltérés? Vajon miért? 

- Melyekben kiugróan magas? Mit tudtok tenni ezekkel? 

Ezekben kell lépni, mert ezek az örökös elégedetlenség fő 

okai.  

 
LAPOZZ ÉS MEHET A MUNKA  
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IGÉNYKERÉK – IDE JÖHET A TIÉD ÉS A FÉRJEDÉ IS 
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Hogyan érezd magad jobban a házasságodban? 

Hívogasd fél óránként, mikor jön már haza. Ha kinyom, hívd újra. Addig 

csörgesd, amíg csak bírod. Amikor hazaér, azonnal zúdítsd a nyakába, 

mennyire kibírhatatlan az életed. Olyan gyorsan tedd ezt, hogy még a 

cipőjét se legyen idője levenni. Akadj rá egy témára, mint egy bulldog 

és az ég szerelmére – el ne engedd semmi áron. 

Legyél tök következetlen. Határozd el például, hogy a baba köztetek fog 

aludni. Csinálj jelenetet, sírj, csapkodj, majd mikor a férjed belement a 

dologba, következő este hozd fel, hogy mégis a babaágyban kéne 

altatni a gyereket. Véletlenszerűen váltogasd a meggyőződésedet, a 

lényeg az, hogy mindig vérmesen állj ki az éppen aktuális verzió mellett. 

Vicceltem, ezeket semmiképpen se csináld. Nézzük, viszont mit tegyél 

ezek helyett. 

 

Szánj időt a férjedre 

El ne feledkezz róla, jó ég. Gondolj bele, a szülés előtt mennyit voltatok 

együtt. A sok közös program és élmény kötött össze titeket. A nagy 

beszélgetések, a tervek és álmok. Nem törvényszerű ám, hogy a gyerek 

születésével ezeket elhanyagoljátok. 

Tudom, hogy nehezebb összeegyeztetni a dolgot, mert nem megy ám 

olyan könnyen, hogy csakúgy fogjuk a slusszkulcsot és már repesztünk 

is. 

De hidd el, megéri időt szánni a kapcsolatodra, mivel ebből indult ki ez 

az egész gyerek-projekt. A ti szerelmetekből. 

Este, amikor végre látjátok egymást, te legszívesebben a hóna aljánál 

fogva átadnád a gyereket neki, hogy arccal a párnába dőlj, ő meg már 

túl fáradt ahhoz, hogy elmesélje, hogy kirúgták a titkárnőt, aki 

megcsalta a főnököt a próbaidős sráccal, és hogy a férje micsoda 

patáliát rendezett a recepción, mert szerinte indok nélkül rúgták ki. 

Persze mit sem tudott a főnökről, vagy a próbaidős srácról. Irtó kínos 
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volt, de te kimaradsz ezekből a szaftos kis sztorikból, mert totál elborít 

a babanyál. Ne hagyd magad. 

 

Legyél vele 

Egy régi sulis társam nemrég szakmai tanácsot kért, hogy váljon-e vagy 

sem, mert annyira eltávolodtak egymástól az asszonnyal. Gyerekek: 2,5 

éves, 10 hónapos. Neki csak a meló, a nőnek csak a gyerekek. 

Kérdeztem tőle, mikor voltak utoljára kettesben valahol a párjával. 

Nem úgy, hogy a lábuk körül rohangált valamelyik gyerek, nem úgy, 

hogy mellettük gügyögött a babakocsiban. Szigorúan kettesben: két 

felnőtt, nulla gyerek. 

Megrökönyödve nézett rám. Hogy jut eszembe ilyesmi? Nem is 

emlékszik már rá. Talán az első gyerek születése előtt. De akkor min 

csodálkozik, kérdeztem. 

Mondom a minimum penzumot. Ebből ne akarj faragni, a téteket már 

csak emelni lehet: 

- Napi 1 összebújás 10 perc hosszan. Nem a gyerekkel, hanem 

a férjeddel. Ezt ne tessék ellógni, az ölelés a kapcsolat egyik 

alappillére. Ja és nem tudhatjátok le gyors puszikkal és 

lapocka lapogatásokkal. 

- Napi 1 beszélgetés 30 perc hosszan, nem tévé előtt, nem 

telefonban. Bármiről, csak a gyerekről ne. 

- Heti x db szex. Mivel mindenkinek más az igénye, azért nem 

írtam konkrét számot, de azt azért ne hidd, hogy szex nélkül 

menni fog a dolog. 

- Havi 1, néhány órás kimozdulós program. Kaja, séta, mozi, 

bármi, lényeg, hogy beszélgessetek közben és fogjátok 

egymás kezét. 

- Évi 1 ottalvós 2-3 nap. Wellness, kirándulás, bármi. Felőlem 

adjátok le a gyerekeket és ti maradjatok otthon, ha így 

olcsóbb. A lényeg az, hogy kicsit kiessetek a napi rutinból és 
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csak egymásra figyeljetek. Ha viszont kimozdultok, ígérd meg, 

hogy kizárólag felnőttbarát hotelbe mentek. 4 gyerekes 

anyaként azt gondolnád rólam naivan, hogy imádom a 

gyerekeket, ugye? Pedig az igazság az, hogy kiakasztanak a 

kisgyerekek.  Amikor kikapcsolódunk a férjemmel, mindig 

felnőttbarát hotelt választok. És előre örülök, hogy senki nem 

pisil majd a medencébe. Mármint a víz mellett állva, nagy ívű 

sugárban, míg a szülei tapsikolva videózzák, hogy ez 

mennyire ügyes és aranyos dolog. Szóval, egyet ígérj meg 

nekem kérlek. Kizárólag felnőttbarát hotelbe menjetek 

pihenni, jó? 

 

Hálálkodj, mert az jó 

3 dolog miatt biztosan megéri folyamatosan hálálkodnod. 

Az egyik, hogy jobb kedvre derít, s a rosszkedv állapota nem túl 

kellemes. Jó, ha tudod: 16 másodperc öröm elég hozzá, hogy az agyad 

nekilásson jókedv hormonokat aktiválni. Nekem rendszeresen 

emlékeztetnem kell magamat arra, hogy hálás legyek, mert fiatalok és 

egészségesek vagyunk, jó helyen lakunk, szeretjük egymást és jól 

mennek a dolgaink. Tök banális, de hajlamos vagyok ezekről 

elfelejtkezni és bosszankodni olyan iszonyat durva dolgokon, hogy 

kifolyt egy pohár szörp, vagy eperfoltos lett egy póló. Most őszintén, ki 

nem szarja le? 

A másik, hogy a csodálat élménye kizárja a szorongást és a negatív 

gondolatokat. Amikor éppen csodálatot érzel, sokkal nagyobb a 

valószínűsége egy jó dolog bekövetkeztének, mint egy rossznak. 

A harmadik ok pedig az, hogy a hangulatodat átveszi a gyereked. 

Szóval igenis, felelős vagy a saját jókedvedért. 

Nézzük hát meg részletesen, hogy van ez a hála gyakorlat. 

1. Jegyezd fel pár ember nevét, akiket nagyra értékelsz. Vagy egy 

egész csoportot, egy szervezetet, egy eszmét vagy idézetet, 
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egy festményt vagy egyéb alkotást, bárkit és bármit, akit, amit 

tisztelsz és csodálsz. 

2. Jó. Most pedig írd melléjük, mik azok a tulajdonságok, 

amelyeket csodálsz bennük. Mi tetszik bennük? Miért 

szereted annyira? 

3. Gyűjtsd a pozitívumokat, amíg csak bírod. Amikor úgy érzed, 

már nem tudsz több jó dolgot a gondolatjelek mögé írni, hagyd 

abba. Később, a nap folyamán, ha eszedbe jutnak még 

pozitívumok, mielőbb jegyezd fel őket. 

4. A listát tartsd a kezed ügyében és olvasgasd sokat.  

5. Most pedig itt az idő, hogy elmondd másoknak is, mit 

értékelsz bennük nagyra. Remélem, van a listádon olyan élő 

ember, akinek ki tudod fejezni háládat és 

nagyrabecsülésedet. Ne késlekedj, most azonnal tedd félre a 

munkafüzetet és pár szóval mondd el, miért vagy hálás nekik. 

Lehet sms, skype, facebook, email, postai levél, hívás, élőszó, 

nekem mindegy, csak csináld most. Emlékszem, hogy 

megleptem a szüleimet, amikor ezt a gyakorlatot először 

csináltam. Illetve inkább aput, aki rémülten hívott, hogy most 

akkor öngyilkos akarok-e lenni, vagy mi ez a részletes 

számadás. Mert én aztán komolyan vettem, hogy 

összeszedjem, mi mindenért vagyok nekik hálás. 
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Hálálkodj tovább, mert jobban érzed magad tőle 

Mutatom a hálagyakorlat kiegészítőjét. Ez megkönnyíti, hogy 

megfogalmazd a háládat, ha egyébként nem vagy hozzászokva. Játssz 

el a gondolattal, hogy megírtál egy csodálatos könyvet, festettél néhány 

gyönyörű képet, vagy készítettél egy remek zenei albumot, mindegy, 

melyiket, amelyikhez nagyobb érzéked van. Vajon mit mondanál a 

könyv megnyitóján, a festmények kiállításán vagy a gálaesten, ahol 

bemutatják a lemezedet?  

Képzeld el lépésről-lépésre. Ott állsz az elragadtatott tömeg előtt, 

mindenki tapsol és büszke rád. Érzed a bizsergető megcsináltam-

érzést? 

Jó. Most a pulpitus mögött közelebb hajolsz a mikrofonhoz és bele 

krákogsz, mintegy jelezvén a lelkes rajongótábornak, hogy szólni 

kívánsz. A publikum lassan elcsendesedik, szorongatod a hatalmas, 

amorf díjat (ami egyébként ott fog porosodni a polcodon, de most nem 

ez a lényeg, nem akarok ünneprontó lenni), és lassan nekifogsz, hogy 

megköszönd mindenkinek, aki nélkül most nem állhatnál itt. 

 

K IKNEK A NEVÉT EMLÍTED MEG? 
 

  

  

  

  

 

AZ ILLETŐK JELEN VANNAK AZ ÜNNEPSÉGEN? M ILYEN ARCOT VÁGNAK? 
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M ILYEN SORRENDBEN MONDOD A NEVEKET? 
 

  

  

  

  

  

 

BÓNUSZKÉRDÉS 
Ki az, aki nélkül ma nem lennél ilyen, mint amilyen? Ki az, aki 

meghatározó szerepet játszott vagy játszik még mindig az életedben? 

Akire hallgatsz, aki megváltoztatja a hozzáállásodat? Ki az? Kik ezek? 

Gondolj a közvetlen környezeteden kívül távolabbi emberekre is. Akár 

olyanokra, akik már nincsenek köztünk. Akár olyanokra, akikkel 

életedben sosem találkoztál, gondolatviláguk, tanításuk, művészetük, 

írásuk, zenéjük mégis mély benyomást gyakorolt rád. Vedd csak sorra 

mindet, ne sajnáld az időt rá. Hagyok rá elegendő helyet, nyugi. Lapozz.  
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És még tovább, mert hálából sosem elég 

Sokat gondolkozom rajta, hogyha van 90% jó dolog körülöttünk és 10% 

rossz, miért hagyjuk magunkat lelombozódni. Miért nem tudunk a 

90%-nak örülni és hagyni a francba a 10%-ot? Miért mondjuk, hogy: 

- jó, jó, persze amúgy minden oké, de… 

És nem hagy minket nyugodni az a nyomorult 10%. És újra, meg újra 

felbukkan a semmiből. És lecsap ránk. 

A figyelemfókusszal, az iskolai neveltetéssel, a szülői mintával, meg a 

nagy magyar mélabúval van összefüggésben. És bizonyára a 

szürkemarhával, sőt a gémes kúttal is. Nem is az a lényeg, honnan ered. 

Bár valamennyivel boldogabb leszel, ha kiderül, hogy nagymamád 

fiatalon odaveszett első szerelme miatt telepedett a rejtélyes 
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szomorúság a családodra. A megoldás mégis a szokásaid 

átalakításában van. 

A pszichológia egyre többet foglalkozik a szokásokkal. Vannak már 

olyan merész kijelentések is, miszerint a siker csupán sikeres szokások 

láncolata, semmi több. Tehát fogd magad, és alakíts ki pozitív 

szokásokat a szorongás, rágódás és szomorkodás helyett. Irányítsd a 

fókuszt a jó dolgokra. Ha újra és újra emlékeztetned kell magad erre, 

gyere, mutatok egy jó kis hálagyakorlatot, amit a legjobb barátnőmtől 

tanultam. 

Készíts háladobozt. Ebbe a nap folyamán dobálj bele apró 

emlékeztetőket, amik segítenek majd neked újra és újra átélni a jó 

pillanatokat.  

Kétféleképpen cselekedhetsz. 

„A” verzió: minden nap szánsz pár percet arra, hogy összefoglald, 

éppen globálisan miért lehetsz hálás. Teszem azt, egészséges az 

emésztésed, tehát nagy valószínűséggel várható, hogy minden nap el 

fogsz tölteni 5-10 percet a vécén ülve. Ezek lesznek a te hálaperceid. 

(Elsőnek például: hála az égnek, nincsen szorulásom.) Azért bölcs 

ezeket a perceket választani, mert ezt nem fogod tudni elhalasztani, 

mint a manikűrözést, a hajmosást, meg a borotválkozást. Másfelől meg 

akadályoztatva vagy bármiféle mozgásban, tehát, ha ordít a gyerek, 

akkor is ott fogsz ülni. Mert ott kell ülni. Tehát. Készíts a vécé környékére 

egy tollat, egy post-it tömböt és egy gyűjtődobozt. Magasra, a 

tamponok mellé, hogy a gyerek ne érje el. Nem túl jópofa, ha hálacetlik 

neonszín miszlikjei viháncolnak a babakakiban. Amikor csak dolgod 

van, írj meg egy hála post-it-et és dobd a gyűjtőbe. A legegyszerűbbtől 

a legbonyolultabbig bármit írhatsz. 

- Hálás vagyok anyunak, hogy megszült. 

- Boldog vagyok, hogy jó környéken lakunk. 

- Jó dolog, hogy nem őszülök. 

- Klassz, hogy leárazás lesz holnaptól a Lidibe’. 
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Most már csak annyi a dolgod, hogy amikor szomorú, lehangolt, 

szorongó, fásult, kiakadt vagy, elővegyél néhányat ezek közül. És 

hálálkodj. 

„B” verzió: tedd az egész cuccot valami központi helyre, mondjuk a 

pelenkázó asztal fölé, az előszoba szekrényre, a hűtő tetejére. De 

vezetheted a mobilodon is jegyzetben. Lényeg, hogy kéznél legyen, 

mert ebben a verzióban monitoroznod kell önmagadat. És nem csupán 

nagy dolgoknál, hanem azon melegében fel kell jegyezned a jó 

dolgokat, amint megtörténtek.  

- Van itthon túrórudi, pedig azt hittem, elfogyott. 

- Újra be tudom zipzárazni a bulifarmeremet. (Úgy, hogy rajtam 

van.) 

- Hétvégén grillparti a szomszédban. Beszélgetés felnőtt 

emberekkel, akiknek nem folyik a nyáluk. (Remélhetőleg.) 

- Ittam két korty fehérbort. 

- Vízszintes, mozdulatlan állapotban töltöttem 5 teljes órát.  

Van, akinek a nagyobb háladózisok jönnek be, van, akit jobban 

motiválnak a kis hálabombácskák. Próbáld ki mindkettőt. 

Emlékeztesd magad a jó érzésekre. Újra, meg újra. Miért? Mert az agyad 

azt a hangulatot generálja tovább, amiben vagy. Tudod, emlékszel, 

beszéltünk már róla. Így megy: megnézel egy mókás kis toll nélküli 

papagájról szóló videót. Mosolyogsz. Az agyad azt mondja: 

- hm, a boldogságért felelős arcizomzat van mozgásban, akkor 

küldök rá egy kis boldogsághormont, hadd szóljon. 

Még jobban vigyorogni fogsz. Az agyad azt mondja: 

- hűha, a boldogságért felelős arcizmok durván mozognak, 

nyomok még egy kis boldogsághormont, ereszd el a hajamat. 

És így tovább, körbe-körbe, míg világ a világ. Mosoly. Arcizom 

szkennelés. Jókedv hormongyártás. És még több mosoly.  

A szomorúsággal pedig ugyanígy van. Szomorúság. Lefelé görbülő száj. 

Arcizom szkennelés. Rosszkedv hormongyártás. És zokogás. A kérdés 
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az, miért hagynád, hogy beinduljon a lehangoltság ördögi köre? Nem 

jobb neked vidáman? 

 

Nehéz kő nyomja a szíved? Dobd a vízbe 

Ha már itt tartunk, a közös problémamegoldásnál, van egy jó kis 

gyakorlatom arra, hogyan hagyjátok magatok mögött a problémáitokat 

a férjeddel. 

Kell majd hozzá némi játékosság, úgyhogy, remélem, rá tudod venni a 

férjedet, mert a gyakorlat amúgy hasznos. Ez tipikusan olyan feladat, 

amire azt mondaná a férjem, hogy inkább komoly dolgokkal kéne 

foglalkoznom az ilyen gyerekes baromságok helyett. Aztán nagy 

unszolásra sikerülne őt rávennem. Végig csinálná az egészet 

grimaszolva. Utána hetekig néma csend. Aztán egy 

telefonbeszélgetéséből véletlen elcsípném, hogy: 

- (…) hát igen, nálunk is ilyen az asszony. Sőt, képzeld, én 

állandó terápián vagyok. Viszont múltkor belementem egy 

hülyeségbe és egész jól sült el. 

A kedvcsináló beharangozó után lássuk hát, mik a teendőitek. 

1. Kellene néhány Duna parti kavics, a problémáitoktól függően 

olyan 30-40 db biztosan el fog fogyni. Az egész gyakorlatot 

csinálhatjátok a Duna parton is, nem kell külön elmenni 

gyűjteni, aztán írogatni, aztán visszamenni a vízpartra. Így 

legalább sétáltok is egy jót kettesben.  

2. Aztán kell egy alkoholos filc, ami nem kenődik szét a 

kavicsokon. 

3. Utána pedig nagyjából 10-20 perc, amíg megírjátok a 

kavicsokat. Egy kavicsra egy probléma fog kerülni. Írhattok 

egyedül is, majd aztán megmutatjátok egymásnak, ki miket 

írt, de dolgozhattok nyílt lapokkal is, attól függ, mit 

szeretnétek. A pasik jobban tudnak egyszerre egyfelé 

koncentrálni, emiatt a külön munkát ajánlom. Ha viszont 
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kevés kavicsotok van, akkor célszerűbb együtt írogatni, mert 

akkor nem dupláztok feleslegesen. 

4. Elég 1-1 szót írni a kavicsokra, nem kell kisregényt rásűríteni. A 

lényeg, hogy mindketten pontosan tudjátok, miről van szó, 

amikor egy kavics a kezetekbe kerül. 

5. Nézzük csak, mik lehetnek ezek a problémák? Amelyek 

zavarnak benneteket a kapcsolatban. Mindennapi, vagy 

elvont dolgok. Kicsik, vagy nagyok. Gyerekkel összefüggők, 

vagy csak kettőtökkel. Például: sokat kiabálsz, rendetlen 

vagy, keveset vagy itthon, napközben nem lehet veled 

normálisan beszélni, túl engedékeny vagy a gyerekkel, több 

szex, több wellness, finomabb vacsik, ne horkolj, akármi, 

bármi. 

6. A legjobb móka pedig az lesz, hogy miután tisztáztátok, mi, 

miért került felírásra, elhagyjátok szépen a kavicsokat 

egymás után. Lehet a vízbe dobálni őket, lehet séta közben 

eldobálni, ami jobban tetszik. Mindenesetre, mikor megváltok 

egy kavicstól, beszéljétek meg, hogyan lehetne az adott 

problémát megoldani. Kinek mi lenne a dolga, hogy 

csökkentse a feszültséget. 

Jó ez a gyakorlat. A szimbólumtól (nehéz kövek), és a cselekvéses 

rítustól (eldobod magadtól) válik igazán ütőssé. 

 

Tépd fel, hadd fájjon, majd utána jobb lesz 

Az egyik stressztréningen pulzusmérővel mértük, hogy mennyire veszik 

igénybe a szituációs gyakorlatok a résztvevőket. A gyakorlat végén, a 

nagykörben is mértünk, hogy lássuk, milyen sebességgel és hogyan áll 

vissza a tevékenység után a pulzus a normál szintre. Hogyan éri el újból 

a 70-90 körüli értéket. 

Ezek a pulzusgörbék nagyjából úgy szoktak festeni, hogy a legelején 

általában magasról indulnak, mert a résztvevők találgatják magukban, 

milyen lesz a feladat, mit kell majd csinálni. 
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Aztán lejjebb megy, de azért egy ülőmunkához képest kissé 

magasabban marad a gyakorlat során. A görbében végül lesznek kiugró 

részek és kevésbé kiugrók attól függően, hogy mikor beszél, mikor old 

meg problémát az illető. 

A gyakorlat utáni 10-15 percben, amikor nagy körben ülünk és 

megbeszéljük, mi történt a helyzetben, szépen vissza szokott 

rendeződni mindenki pulzusa 70-90 körülire úgy, hogy jól láthatóan 

megugrik akkor, amikor az emberünk megszólal (a mások előtti beszéd 

stressze). 

Betöltöttem az egyik résztvevő pulzusgörbéjét a számítógépre és 

amikor felvillant a kivetítőn, mindenkinek elállt a lélegzete. Nem a 

mérés közel első 16-17 percétől, mert az teljesen megszokott volt, 

nagyjából olyan, mint az imént részletezettek. A görbe utolsó 3-4 perce 

viszont gyönyörű extrém stresszt mutatott, vagyis masszív 200 feletti 

pulzust. Magyarán a résztvevő egyhelyben ült velünk a körben, tehát 

semmilyen fizikai megterhelést nem végzett, viszont ez idő alatt olyan 

mértékű stresszt élt át, mintha éppen az életéért menekülne.  

Elsőre arra gondoltam, ilyen szélsőségesen reagált volna rá, hogy több 

ember előtt beszélnie kell a gyakorlat tapasztalatairól? De abban a 

néhány percben nem is ő beszélt, hanem én összegeztem az 

eseményeket. Tanácstalanul segítségért fordultam a résztvevőkhöz, ki 

emlékszik rá, miről beszéltem éppen. 

A szemkontaktusról. Elmeséltem, hogy a szemkontaktusnak igen 

jelentős kommunikáció fenntartó hatása van: többek között a 

dominanciát jelzi. 

Elmeséltem nekik, hogy bizonyára emlékeznek gyerekkorukból a 

farkasszemezős játékra. Amiben ki a vesztes? Aki először félrenéz, aki 

nem állja a másik pillantását. Igen, pontosan. És a felnőttek 

kommunikációjában ugyanúgy az a vezető fél, aki tartja a 

szemkontaktust. Ez rettenetesen fontos fegyvertény ártárgyalásnál, 

érdekérvényesítésnél, agresszív beszélgetőpartner kezelésénél. 
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Ugyanúgy működik, mint a kutyáknál – meséltem tovább a tréningen. 

Amikor egy ismerősünket meglátogatjuk, ahol bizonytalan kutya van, 

egy fontos dologra kell figyelni: ne nézz a kutya szemébe, mert azt a 

dominancia jelének veszi, ami egy labilis kutyánál simán kiválthatja a 

támadási kedvet. 

Hát ezt meséltem nekik éppen, amikor a résztvevőm emlékeiben 

megjelent az a dög, az ismerőse kutyája, aki megtámadta, amikor 

látogatóba ment hozzájuk. Olyan csúnyán megharapta, hogy kórházba 

kellett menni a sebeivel.  

A magam részéről borzongtam az izgatottságtól, hogy a 

résztvevőimmel ott és akkor belátást nyertünk az élmények 

feldolgozásába. 

Fantasztikus élmény volt látni a résztvevőt egyhelyben ülni velünk, 

látszólag teljesen nyugodtan, miközben egy téma bedobásával olyan 

traumatikus élményeket idézett fel magában, amik néhány percig az 

extrém stressz állapotába juttatták őt. 

Abban a néhány percben a teste felkészült a túlélésre a harcolj vagy 

menekülj elv értelmében. Adrenalint kezdett termelni a szervezete, a 

figyelmi funkciói beszűkültek, a finom mozgásos teljesítménye 

leromlott (abban a néhány percben például nem tudott volna cérnát 

befűzni egy tűbe). A testünk bizonyos hívóingerekre túlélő reakcióba 

kezd, nem érzékeli, hogy a kiváltó ok valós vagy kreált-e. 

Ez viszont őrülten igénybe veszi a szívet és a szervezetet. A résztvevő 

néhány perc után nagyjából olyan állapotban lehetett, mintha 

négyütemű fekvőtámaszokat végeztettem volna vele. Csak azért, mert 

felidézett egy múltbeli fenyegető eseményt. Váó. 

 

Mi a helyzet tehát az élmények felidézésével? 

Ezek szerint nem is ajánlott, hogy az élményeidet felidézd, mert újra 

kikészítenek?  
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Dehogynem ajánlott. Az élmények felidézése és szavakba öntése az 

emberek 50%-ánál feszültségcsökkentő hatású, mert az agyban 

ilyenkor a jobb agyféltekéből a balba helyeződik az élmény. Itt található 

a beszédközpont. Itt a helye a racionalitásnak, gondolkodásnak, 

döntésnek és egyéb komoly dolgoknak. 

Mi pszichológusok ezért kérdezgetjük folyton, hogy: 

- akarsz róla beszélni? 

Mert tudjuk, hogy önmagában annyi, hogy valaki szavakba foglalja az 

őt foglalkoztató problémát, megindítja az élmények feldolgozását. 

Minden második embernél. 

A folyamat tehát melegen ajánlott. Csak tisztában kell lenni azzal, hogy 

erősen igénybe veszi a szervezetet. Ezért fontos, hogy amikor élményt 

dolgozol fel, akkor tudatosan a tanulságra fókuszálj, ne csak az élmény 

pocsolyájában tocsogjál. 

 

A tanulság az, amit jól csináltál, vagy legközelebb, hasonló 

helyzetben jól fogsz csinálni. 

 

Ezt nem bírom eleget hangsúlyozni. Végh Józsitól tanultam, a 

túsztárgyalótól, szóval, ha ő mondja, akkor csak igaz lehet. 

Szóval igen, élményfeldolgozásnál is leharcolod a szervezeted, de jó 

eséllyel utoljára – ha sikerül megszabadulnod a feszkótól.  

 

Beléd épült elvárások 

Nézzük meg, mik azok a kimondatlan elvárások, elvek, amiket a hozzád 

közel állók beléd ültetnek. Anélkül, hogy igazán képben lennél vele. 

Persze, néha ráeszmélsz, hogy pontosan olyan hangsúllyal mondod, 

hogy: 



Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Munkafüzet szüléstől-bölcsiig időszakhoz 

· 153 · 

 

- ezt nem akarom többet hallani – mint anyukád. 

Vagy úgy igazítod nyállal a gyerek szemöldökét, mint nagymamád, vagy 

éppen a férjed fűszeres sójával eszed a kaját, mert a ő elutazott néhány 

napra. Különben utálod a fűszeres sót, de ő azzal eszi, és most, hogy 

nincs veled, még a fűszeres só is jobb, mint a semmi.  

A gyakorlathoz csak annyi kell, hogy kiegészítsd a következő 

mondatokat. Utána kicsit pirománkodunk, hogy legyen valami 

szórakoztató is a dologban. Az írásnál a trükk az, hogy ne sokat 

merengj, egyszerűen csak írd le az első dolgot, ami eszedbe jut. 

Pörgősen, hajrá-hajrá. Tehát fogj egy papírt és arra jegyzetelj. 

- Anyukámtól azt láttam, hogy egy jó anya… 

- Apukám szerint szülőnek lenni azt jelenti, hogy… 

- Nagymamámtól azt tanultam az anyaságról, hogy… 

- A családom úgy tartja, hogy a gyereknevelés… 

- Szüleim kapcsolatát elnézve, biztosan merem állítani, hogy… 

- Le a kalappal a nagyszüleim előtt, mert… 

- A rokonságomban elterjedt nézet szerint… 

- A férjemmel tökéletesen egyetértünk abban… 

- A férjem családjában azt tapasztaltam, hogy… 

- Anyaként saját magam arra jutottam, hogy… 

Most pedig, hogy készen vagy, érdemes felülvizsgálnod az 

elvárásaidat.  

Van-e értelmük, van-e létjogosultságuk, visznek-e előre, vagy csak 

teherként nehezednek rád? 

Többnyire ez utóbbi, mert az elvárás, még ha jó is a célja, valamelyest 

mindig nyomaszt. Úgyhogy, most jön a megkönnyebbülés. Ta-dam. 

Az elvárásaid lapját tépd apró miszlikekbe és égesd el. Szabadulj meg 

az elvárások nyomasztó terhétől. Ha ki tudsz menni az erkélyre, vagy a 

kertbe és alszik a gyerek, javaslom a kedvenc gimis dezodor-öngyújtó-

lángszóró technikámat. Felszabadító lesz, higgy nekem. Azért is, mert 

megszabadulsz az elvárások terheitől és azért is, mert olyan 

meggondolatlan dolgokat csinálsz, mint a tizenévesek. 
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Azonban kérlek szépen, ne vadulj a lakásban, mert elég kínos lenne a 

kiérkező tűzoltóknak elmagyarázni, hogy hát a pszichológusom azt 

javasolta, hogy… 

 

6 Csekklista 

Ezennel vége az utolsó előtti fejezetnek. Nézzük, mire jutottunk. 

❑ Az elején elmerengtem azon, mikor kezdi magát anyának 

érezni egy nő, és azon, nálam mikor jött el. 

❑ Aztán szépen kértelek, hogy ne hívd apának a férjedet, ha 

csak nem akarod örökre rommá verni a szexuális életeteket. 

❑ Majd igyekeztem megmagyarázni, miért nehéz a 

nagyszülőknek, az apának, és vajon miért neheztelnek rád a 

körülötted lévők. 

❑ Utána jött egy gyakorlat, amiben az értelmes közös idő 

fontosságára hívtam fel a figyelmedet, s több hálálkodó 

gyakorlat, ami után sokkal rózsásabban látod a világot. 

❑ Majd a férjeddel az igényeitek összehangolása,aztán egy 

mókás kőelhagyós vízparti sétás gyakorlat a problémák 

letevéséről. 

❑ Kellemes órákat töltöttél kettesben a férjeddel, 

nosztalgiáztatok, milyen jó volt a gyerek előtt, 

❑ végül pedig néhány jól elkezdett mondat segítségével 

igyekeztünk megfejteni a téged mélyről irányító elvárásokat és 

elégetni azokat. 

 

6 Összefoglalás 

1. Először megértettük és alá is támasztottuk rideg tényekkel, 

hogy szülés után über kemény. 

2. Másodszor próbáltuk elejét venni annak, hogy elfolyjon az 

időd és szerettem volna, ha a pelenkavilág monotóniáját 

jobban viseled. 
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3. Harmadszorra azon dolgoztam, hogy elhitessem veled, hogy 

igenis megérdemled a kikapcsolódást. 

4. Aztán elidőztünk kicsit a személyiségednél és furfangos vagy 

éppen átlátszóbb kis gyakorlatokkal tobzódtunk a 

megváltozott éned újdonságaiban.  

5. Most megmagyaráztam neked, miért változik körülötted 

mindenki más, nemcsak te. Mitől néz rád másképp a férjed, 

miért döcög a kapcsolatod anyukáddal és miért neheztelnek 

rád a barátaid. Ezeknek a kapcsolatoknak a normál 

kerékvágásba terelésére csináltunk gyakorlatokat. 

6. A végére pedig a jövőre való felkészülést hagytam. Munkába 

visszaállás, következő gyerek, stb., stb. Egy új és 

megerősödött személyiséggel öröm lesz belevágnod az új 

életszakaszba. 
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7 

Vissza a munkába vagy második gyerek? Avagy 

létezik-e élet az óperenciás pelenkahegyen túl? 
 

 

 

 

„Elindulni, megtenni az első lépést nem látványos, ennek nem a 

hossza, hanem az iránya számít, mégis az út nagyobbik felét 

jelenti, mert meghatározza, merre kell tartanunk.”  Moldova 

György 

 

 

Ebben a fejezetben Te meg én…  

- kitaláljuk, hogyan tudsz visszatérni a munka világába úgy, 

hogy az mindenkinek jó legyen körülötted, elsősorban persze 

neked. 

- Kidolgozzuk a visszatérési tervedet, ami foglalkozik azzal is, 

miben vagy jó, mit szeretsz csinálni és miből lehet pénzed. 

- Önbizalomkoktélt iszunk, kitaláljuk álmaid munkáját, 

megoldunk néhány felmerülő dilemmát, végül rájövünk, 

hogyan tudod vita nélkül előadni a nagy tervet a férjednek. 
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Egészséges önbizalommal lásd az irányt 

Meséltem már neked a mókás kedvű biológusról, meg a hálóját 

szövögető pókról, emlékszel? De, hogy jön ez most megint ide? Úgy, 

hogy hiába van egy jó terved, ha nem követed a körülötted zajló 

eseményeket, akkor be is fuccsolhat még akár évszázad ötlete is. 

Most, hogy túl vagyunk a feketelevesen, és ép ésszel túlélted a szülés 

után jövő időszakot, éppen ideje, hogy visszazökkenj a munka 

világába. Akár ugyanoda, ahonnan eljöttél, akár máshova, akár saját 

vállalkozásba fogva. A lényeg az, hogy együtt kitaláljuk, mi a legjobb 

neked, a családodnak és a pénztárcátoknak egyaránt. 

Szeretném, ha elhinnéd, hogy a helyzeted több, mint ideális, hiszen 

csomó képességgel felvértezve vágsz neki újra a munka világának. 

Ráadásul nem vagy már zöldfülű, mint a diploma után. Csak a sok hülye 

társadalmi maszlag miatt alább adod, mert bemagyarázod magadnak, 

hogy nem vagy olyan értékes munkaerő, mint a férfiak vagy a 

gyerektelen nők.  

De nyugi, erre is lesz gyakorlatunk. Azért hajtok, hogy egészséges 

önbizalmad legyen és a fejezet végére lásd az irányt, miben vagy jó, s 

miből tudnál elégedetten megélni. 

 

Élet a GYES után: te lettél ufó, vagy a világ fordult ki 

önmagából? 

Szóval lejárt a gyes. Elfogyott a félretett pénz. A férjed fizetése már 

tényleg nem elég az egész családnak. Beszoktattad a gyereket az 

óvodába. Nem cserélgeted már a vegyifegyvernek minősülő pelenkáit. 

Nem dobálod többé szennyesbe a lehányt pólóidat. 

Szentimentálisan elmorzsolsz néhány könnycseppet, amint arra 

gondolsz, hogy most aztán útjára bocsátottad, elengedted a kezét, 

átadtál neki mindent, ami meghatározza a további életét. 
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Legalábbis ezt mondják a pszichoanalitikusok. Hogy hároméves koráig 

tudsz még variálni rajta, utána már késő. Még néhány könnycsepp, 

amikor eszedbe jut, hogy ezentúl az óvó néninek fog puszikat adni, 

majd a tanár nénit öleli meg, nem sokkal később pedig egy tök idegen 

nővel fog összebújni – helyetted.  

Azonban mély depresszió helyett inkább visszatérsz a munkába. A 

legelső nehézséget nyilvánvalóan az okozza, mit vegyél fel. Mivel a 

szülés előtti ruháid vagy nem mennek rád, vagy kimentek a divatból, 

vagy már nem érzed magad jól bennük. 

Ja, vagy egyszerűen nincsenek meg, mert bedobozoltad őket (pelenkás 

dobozokba) és a padlás valamelyik bermuda háromszögébe rejtetted 

őket. 

A kismama ruháid lógnak rajtad, de legalább kényelmesek, és megvan 

az az előnyük is, hogy nem büdösödtek be a szekrényben való állástól. 

Találsz egy vállalható tűsarkút (tövig kopott sarokkal), meg egy 

mintában és színben passzoló tangás-melltartós szettet (a bugyi 

fakultabb néhány árnyalattal). 

Szóval órák hosszú kínlódása árán megalkotsz valami olyan 

összeállítást, ami totál hülyén néz ki rajtad és abszolút hülyén is érzed 

magad benne. De ne aggódj, néhány lapátra támaszkodó munkáspasi 

így is utánad fog füttyögni, ami újszerű élmény lesz a pingvinjárású, 

bálnatestű hónapok, majd a zilált hajú, kibolyhosodott macinacis évek 

után. 

A nőkkel kapcsolatban nem tudsz elszakadni többé attól a 

rögeszmédtől, hogy két kategóriába sorold mindet: a még nem szült 

nők és a már szült nők kategóriájába. 

A már szült nőkkel valamiféle titkos sorsközösséget érzel majd akkor is, 

ha soha nem váltottatok egyetlen szót sem. Akkor is tudni fogjátok 

egyetlen szemvillanásból, milyen a vizesedés, a visszér, a tágulás, a 

kitolás, a vágás, a tej belövellés, a lázas éjszakák, az ügyelet, a fogzás. 
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A már szült nőkhöz öntudatlanul elkezded majd magad hasonlítgatni. 

Ha jobban néz ki és kevesebb ideje szült, mint te, szarul fogod érezni 

magad mellette, ha pedig elhanyagolt és régebben szült, mint te, 

keresni fogod a társaságát, mert jól érzed majd magad mellette. 

Ugyanakkor ott lesznek a másik oldalon a még nem szült nők, akik a 

tökéletes alakjukkal menjenek a francba. Akik még nem tudják, mi a 

magyarok istene.  

Végre felnőtt emberek vesznek majd körül. Olyanok, akiknek nem folyik 

a nyáluk, sem egyéb más testnedveik (legalábbis nem feltűnően). 

Akik nem törnek ki egyik pillanatról a másikra artikulálatlan üvöltésben, 

csak mert a zöld pohárból kértek inni és te a zöld pohárba töltöttél 

nekik. Akik képesek több mint öt percen át úgy enni, hogy nem kenik a 

sajtkrémet a fülükbe, a tejbegrízt a hajukba és a pörköltet a szemükbe. 

Apropó, emberek. Észre fogod venni, hogy az emberek elég büdösek. A 

néhány év izoláció után fel fog tűnni, hogy igen, a buszon izzadtságszag 

terjeng, a tárgyalóban pedig szájszag. 

A szagukon túl el fogsz csodálkozni, hogy az emberek milyen 

időmilliomosok és milyen bődületes baromságokkal töltik az idejük 

nagy részét. 

És, hogy mennyire szabadok. Hogy bármit megtehetnek. Ha egy kávéra 

vágynak, fogják a pénztárcájukat és leugranak a kávézóba. Nem 

töltenek azzal negyven izzadtságos percet, hogy felöltöztessenek egy 

ordítozó, rúgkapáló gyereket, aki az utolsó pillanatban összepisili a 

ruháját, persze úgy, hogy még a sapkájára is jut belőle. 

Ami pedig a gyereküvöltést illeti: amint meghallasz egy ilyen semmivel 

össze nem téveszthető hangorkánt, egyből ugrasz majd, hogy 

elhallgattasd a gyereket. És csak a második dolgod lesz a hálás és 

egyben kissé kárörvendő hátra dőlés, amikor realizálod, hogy nem a te 

gyereked ordít.  

Eltelt néhány év és te úgy nézel körbe a városban, mint egy bizonytalan 

öreglány. Mert fél órát vársz a megállóban egy olyan buszra, ami nem is 
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arra jár, vagy bedeszkázott kirakatokat találsz a megszokott boltok 

helyén. Én legalábbis így jártam. 

Szóval így indul a móka. Helyt kell majd állnod a munkában, és 

anyaként is. Üdv a fedélzeten. 

 

Nem is értem, a munkáltatók miért nem kapkodnak két 

kézzel az anyák után 

Fogalmam sincs, miért olyan szemellenzősök a munkáltatók, miért 

forgatják a szemüket, ha egy kisgyerekes anyuka szóba kerül. 

Ahelyett, hogy lelki szemeik előtt azt látnák, amint öt munkanapból 

kettőt biztosan betegszabin vagy a gyerek miatt, inkább örülhetnének, 

milyen sokoldalú, karakán nőt kapnak munkaerőnek. Mert azt azért 

szögezzük le, hogy sokkal fainabbak vagyunk, mint a nem szült nők. 

Összeszedtem neked néhány pontban, milyen előnyeidet emeld ki 

állásinterjú során, amikor szóba kerül a kínos gyerek téma. (Tudom, 

hogy jogilag nem kerülhet szóba, de az igazat megvallva én még nem 

hallottam olyanról, hogy valóban ne jött volna fel témaként.) 

 

Megosztott figyelem, munka zavaró körülmények között 

Volt időd a tökélyre fejleszteni, hogyan tudsz úgy odafigyelni valamire, 

miközben rángatják a nadrágodat, ordítoznak, sírnak, kiabálnak, 

hörögnek, óbégatnak, sikoltoznak, ráadásul még Sam a tűzoltó is 

riasztást kap a háttérben. 

Gondolom, neked is igazi áldás, amikor végre elcsendesedik a ház, 

mert alszanak a gyerekek. Én esténként mostanában még zenét se 

kapcsolok, csak hallgatom a csöndet. Mielőtt gyerekem lett volna, nem 

tudtam, mennyire jó dolog a csend. 

Ha a nők ügyesebbek abban, mint a férfiak, hogy egyszerre több 

dologra tudnak koncentrálni, hát az anyák még annál is sokkal 
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menőbbek. Mivel az ébren töltött óráink 90%-át durva zajártalomban 

töltjük, bátran merem állítani, hogy Robin Hood ilyen körülmények 

között simán mellé lőne. Őt mondjuk még egy laza kis fülön fújás is 

megzavarta. 

Szóval adott az őrületes decibelorkán, s mindeközben piszok jól 

koordinálunk több párhuzamos projektet egyszerre. A vécéről óbégató 

gyerekem például totál ki szokott akadni, mert amikor azt mondom 

neki, megyek, akkor még felkapok néhány kósza tűzoltóautót, Thomast 

és Percyt, akiket útközben a helyükre repítek, zsebre vágok két földön 

árválkodó zoknit és a cipőtartóra hajítok három darab jóféle 

mancsőrjáratos gumipapucsot. A férjem azt hiszi, a nap nagy részében 

totál szét vagyok csúszva. Pedig, ha tudná, hány párhuzamos projekt 

fut egyszerre, egy időben a fejemben, alaposan meglepődne. 

 

Megérzésből és empátiából jeles 

Azt mondják, a nők jobban bele tudják magukat képzelni mások 

helyzetébe. Hát, ha a nők ilyenek, akkor az anyák még inkább ilyenek. 

Most őszintén, hány olyan helyzet volt, amikor az empátiád mentett 

meg a totális bekattanástól? Nekem millió. 

Mint az, amikor tíz őrjítő perce guggolok a fürdőszoba ajtóban az ordító 

háromévessel, aki szeretné a sámlit kijuttatni a konyhába. Azonban az 

útját állja egy nagyjából három centiméter magas küszöb. Én pedig 

nem vagyok hajlandó átemelni neki, amíg meg nem értem, miért nem 

képes megoldani ezt a rém egyszerű feladatot. Mire végre a takony-nyál 

függöny mögül kiböki, hogy nem nyúl a sámlihoz, mert pókháló van az 

alján. 

Erre az empátia-dologra egyébként a születésük napjától fogva 

tanítanak minket. Nagyjából úgy, mint egy Super Mario játékban. Az 

első szinten ráérzel, miért sír: mert éhes, szomjas, fázik, ölelésre vágyik, 

morcog a pocója vagy jön a foga. 
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Csakhogy, mire elégedetten hátra dőlnél, hogy teljesítetted a pályát, 

már mehetsz is a következő szintre. Új kihívásokkal. Ahol tök új 

megoldásokat kell kitalálnod. Amihez az első pálya megoldásai nem 

lesznek segítségedre. És akkor csak ülsz, arcodat a tenyeredbe temetve 

és azt kérdezed magadtól, vajon hol lehet letölteni ehhez a verzióhoz a 

cheat kódokat. 

Minél előbb érzel rá a gyerekre, annál több esélyed van, hogy ép elméjű 

maradj. Mi ez, ha nem hatékony kiképzés? 

Oké. Szóval meggyőzted a leendő munkaadódat, hogy virtuóz vagy 

párhuzamos feladatok végrehajtásában, brutális zajártalom mellett. 

Aztán elmesélted neki, hogy remek érzéked van mások érzelmeinek és 

szükségleteinek felismeréséhez. Mi van még? Lássuk csak. 

 

Szervezés felsőfokon 

Mindig is szerettem a pszichológiában a szervezői teszteket. Amikor 

néhány perc alatt döntesz arról, hogy, ha el kell menned a postára, ami 

közel van, de hatkor zár, akkor milyen útvonalon menj. Miközben 

tudod, hogy a férjed kabátját is le akarod adni a szabónál. Aki viszont 

fél óra múlva nyit, de messze van. Te pedig nem szeretnél cipekedni, 

viszont tojás és tej is kell a boltból, ami pont a posta mellett van. 

Amióta gyerekeim vannak, a tökélyre fejlesztettem a szervezési 

képességeimet. Olyannyira, hogy az már rendre kiakasztja a férjemet, 

aki nem képes átlátni ezeket a hálózatokat. 

Múltkor például egy igen kellemes ebédet költöttünk éppen a 

barátainkkal, amikor eszembe jutott, hogy ha elhozná a papírokat az ő 

bankjából, akkor azokat azonnal le is adhatnánk az én bankomban, 

ami egyébként útba esik az ovi felé. 

A mobilomon rákerestem, s csodák csodájára hatvan méteren belül 

találtam egy fiókot. Mondtam neki, hogy ebéd után megejthetné ezt a 

tíz perces mutatványt. Erre ahelyett, hogy letérdelt volna csillogó 

logikám előtt, kiborult, hogy elrontom a barátainkkal töltött délutánt és 
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hogy ezt nem hiszi el. Romba döntötte a csodálatos logikámat, aminek 

köszönhetően egy teljes hetet dekkolt a hitelkérelmünk. 

Tehát a szervezési kérdések is pipa. Miben vagyunk még zseniálisak? 

 

Hatékony időgazdálkodás 

Muszáj volt megtanulnunk beosztani az időt, hiszen ez itthon élet-halál 

kérdés. Magyarázhatod is a férjednek, miért kell előbb pelenkát 

cserélni és csak aztán fürdetni, vagy miért indítod el a mosást késő este, 

ha másnapra esőt mondtak. (Bár, amióta szárítóm van, nincsenek ilyen 

problémáim. Ha csak két dolgot jegyzel meg ebből a tananyagból és az 

első mi is volt? Emlékszel még? Nemár. Emlékezned kell. Megígérted, 

hogy sose szólítod apának a férjedet, ugye? A második emellett pedig 

az legyen, hogy veszel egy szárítógépet.) 

A férjed úgyse fogja megérteni, mert kívülről csak annyit lát az egész 

bonyolult rendszerből, hogy zilált hajjal rohangálsz a lakásban, 

miközben tele a mosogató, lejárt a mosás, a gyerek ordít, neked meg 

játéksínek kandikálnak ki a zsebedből.  

Amiket mellesleg nem azért tömtél oda, mert az elméd kezd 

megbomlani (bár, az se lenne éppen meglepő), hanem azért, mert a 

fürdőszobai radiátor alól kihalászva nem akartad kétszer megjárni oda-

vissza a gyerekszobát, tehát akkor akartad őket a helyükre vinni, 

amikor a ruhákat szeded le a szárítóról.  

Sőt. Arra is képessé váltál, hogy a délutáni alvásidőre időzítsd a főzést 

és a felmosást, s az esti, hosszabb alvásra hagyd a vasalást, meg a 

leszakadt gombok visszavarrását. Néhány hónappal a szülés után már 

prímán átlátod, mire mennyi idő kell. 
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Diplomáciai őstehetség vagyok 

Mivel a gyerekek előtt már a beszédből éltem, azt hittem, profi vagyok 

benne. Ezért rendesen meglepett, hogy még ennél is többről van szó, 

hiszen egy igazi diplomáciai őstehetség vagyok. 

Például tökélyre fejlesztettem a fekete-fehér, igen-nem játék nem 

részét. Ugyanis kitaláltam, hogy márpedig az én gyerekeim nem abban 

fognak felnőni, hogy minden kibontakozásukat nemmel töröm le. Egy 

kommunikációs szakember szerint egy 3-4 éves gyerek átlagosan 

négyszázszor hallja egy nap során, hogy nem. Gondold már el, az 

milyen hatással van a kreativitásukra. Szóval rendkívül találékony 

vagyok, amikor ezekhez hasonló válaszokat adok:  

- fogok adni inni kicsit később 

- holnap lehet róla szó, hogy színváltós autóval pacsáljunk 

- akkor tévézünk majd, amikor apa hazaért 

- tegnap már gyurmáztunk, most hagyjuk kicsit pihenni. 

Ne érts félre, nem engedek meg mindent válogatás nélkül, pont az a 

lényeg, hogy határokat szabok. Csak nem nélkül.   

Szóval ne fogd vissza magad az interjún. Büszkén vállald, hogy olyan 

képességekre tettél szert anyaként, amiket semelyik gyerektelen, 

tapasztalatlan pipi nem képes utánad csinálni. Mert penge vagy. A 

gyereked pedig nem is beteges típus. 

 

Pótolhatatlan királynő vagy 

Bárhogy is döntesz, céghez mész vissza dolgozni, vagy saját 

vállalkozásba fogsz, szeretném, hogy magabiztosan tedd. Ehhez pedig 

az kell, hogy végig gondold, miben vagy utánozhatatlan. Miben lehetsz 

szolgálatára a főnöködnek, vagy a saját ügyfeleidnek.  

Jó lenne, ha elfelejtenéd azt a hülye, kishitű nézetet, hogy semmire sem 

vagy jó, csak mert néhány évig lógattad a lábad otthon (ehem!), a világ 

meg elszaladt melletted. 
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Olyan fejlődésen esett át mindenki, amit már képtelen vagy behozni és 

különben is, tökre le vagy maradva. És még ha kemény munkával be is 

tudnád hozni a lemaradást, akkor sem lehetnél teljes munkaerő, hiszen 

folyton ott lebegne a kockázat, hogy mi van, ha a gyerek megbetegszik. 

Vagy megrugdossa a társát az oviban. 

Ezeket a hülyeségeket felejtsd el. Sokkal értékesebb vagy, mint szülés 

előtt, mert… 

- csomó élettapasztalatod lett. 

- Megláttál más nézőpontokat is, tehát rugalmasabban és 

kreatívabban állsz a kihívásokhoz. 

- Megfontoltabb, felelősségteljesebb lettél, 

- hogy a keménységről, a szívósságról, a türelemről és a 

kitartásról ne is beszéljek. 

- És nem utolsó sorban égsz a vágytól, hogy végre felnőttek 

között legyél és látványosan hatékony munkát végezz. 

Íme, egy kis önbizalom növelő gyakorlat. Egyszerűen csak egészítsd ki 

az elkezdett mondatokat. Nem kell sokat gondolkodnod, itt a lényeg a 

spontaneitás. Ami eszedbe jut hirtelen, az lesz a jó. Amikor majd 

készen vagy, dőlj hátra és élvezd a magabiztosságot. A listát hagyd elöl 

és sűrűn olvasgasd. 

 

A cégnek / ügyfeleknek azért van rám szüksége, mert… 

  

  

 

Más is meg tudná csinálni, amit én, de én azért vagyok jobb választás, 

mert… 
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A barátaim azt mondják, jó vagyok a… 

  

   

  

 

Szerintem jól tudom… 

  

  

  

  

 

Másokhoz képest sokkal ügyesebben… 

  

  

  

 

Egészen jól elboldogulok a… 

  

  

  

 

Régebben azt dicsérték bennem a kollégáim, hogy… 
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Egyszer azt a pozitívumot emelte ki a vezetőm a munkámból, hogy… 

  

  

  

  

 

Az itthon töltött idő megtanított arra, hogy… 

  

  

   

  

 

Régebben voltak még nehézségeim, de ma már sokkal jobban 

csinálom a… 

  

  

   

   

 

A munkám során őrülten gyors vagyok a… 
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Szeretem a munkám azon részét, amelyik… 

  

  

  

 

Ma már jobban bírom a… 

  

  

  

 

A férjem azzal bíztat, hogy… 

  

  

  

 

Egy év múlva ilyenkor 

Van egy klasszikus gyakorlatom a hogyan továbbra. Nagyjából nincs 

olyan ügyfelem, akivel ne vetném be egy bizonyos ponton. És most 

veled is eljött az idő. 

1. Képzeld azt, hogy pontosan egy év múlva ugyanezen a napon 

összefutunk te, meg én. Lehet akár virtuálisan is, lehet, hogy 

írsz nekem egy e-mailt, a lényeg, hogy ugyanezen a napon 

történik a dolog, hajszálpontosan egy év múlva. 

2. Vidáman meséled nekem, hogy képzeljem el, az elmúlt évben 

minden tökéletesen alakult az életedben. Hogy alig hiszed, de 

a babával való kapcsolatod, az önmagadhoz való viszonyod, 

a párkapcsolatod, a család, a rokonok, barátok, mind-mind 
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remekül vannak. Az egészséged, a munkád, minden-minden 

olyan ideális, hogy te magad is kezdesz irigykedni magadra. 

Szinte alig hiszed. 

3. Mit mesélsz nekem konkrétan? Mik azok a változások, amik 

ideális esetben bekövetkeznek jövő ilyenkorra? Éld bele 

magad, fogalmazd meg, hogyan alakulna az életed ideális 

esetben.  
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4. Jó. Amint megvagy, találd ki, most mit kéne ahhoz tenned, 

hogy egy év múlva ott tarts, ahol szeretnél. És örülj. Hiszen, 

ha visszafejted a jövőd, s leköveted a visszafejtett utat, akkor 

megállíthatatlanul robogsz a célod felé, nem? 
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Csapd fel és bökj rá 

Gondolom, most már körvonalazódik, hogyan tovább, úgyhogy jön egy 

kis játék a legszórakoztatóbbak közül. Fogj egy amolyan asztalláb alá 

való lexikont. 

Én erre a célra a rokon értelmű szavak szótárát szoktam használni. Ha 

épp nincs a kezed ügyében egy ilyen, akkor bármilyen könyv vagy újság 

is megteszi, amiben sok a szöveg és kevés a kép.  

Mondom, mit kell tenned.  

GONDOLJ ARRA , hogy változás előtt állsz. Nehéz időszak áll mögötted, s 

vízválasztó következik. Vége a brutális magánynak, újra kerek, egész 

mondatokban fogsz beszélni felnőtt emberekkel. Edzésbe kell hoznod 

az agysejtjeidet. A kis drágád közösségbe megy. Blabla, szokásos 

duma. Lényeg, hogy erre a szitura gondolj, miközben a következőket 

teszed. 

1. FOGD A LEXIKONODAT, könyvedet, újságodat és csapd fel valahol 

találomra.  

2. VAKON BÖKJ a mutatóujjaddal valahova a lapra. De tényleg ne 

nézz oda közben. 

3. OKÉ, ÉS MOST NÉZD MEG, mi az a szó, ami a mutatóujjad körménél 

van.  

4. Majd gondolkodj a következőkön: 

- a jelenlegi helyzetedben miért pont ezt a szót sikerült böknöd, 

- milyen összefüggésben áll ez a szó a jövőddel, 

- hogyan sarkall ez jó döntésre, 

- egyáltalán, mit mond neked ez a szó? 

Lehet, hogy elsőre nem jut eszedbe semmi. Lehet, hogy azt gondolod, 

nálad nem működik a gyakorlat, rossz szót böktél, nem is azt kellett 

volna, nem is jó helyen nyílt ki, nem is a körmödnél nézted, hanem az 

ujjbegyednél, akármi, bármi. 
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Azonban ne variálj. Az a szó lesz a tiéd, ami ott a mutatóujjad körménél 

elsőre felhívta magára a figyelmedet. Ami a többi szó közül hirtelen 

kitűnt, ahogy a lapra néztél. 

Szóval inkább abba tegyél energiát, hogy megfejtsd a szavad üzenetét, 

ne abba, hogy újat akarj. 

Talán komolytalannak tűnik a gyakorlat, de hidd el, hihetetlen 

hatékony. Valahogy mindig működik. Nem tudom, hogyan, de mindig 

pont a közepébe talál a dolgoknak. Ráadásul baromi szórakoztató is.  

 

Találd ki álmaid munkáját 

Most az következik, hogy szépen összegyűjtöd, miben vagy jó, miket 

szeretsz csinálni és fordítva: miben vagy béna és miket nem szeretsz 

csinálni.  

Ez egy nagy gyakorlat, amit baromira szeretek és ami piszok hasznos 

lesz neked.  

1. Először is 4 részre kell osztanunk a lapot (lapozol és 

megtalálod).  

2. A bal felső négyzetbe azoknak a dolgoknak a listáját írd, 

amiben jó vagy. Függetlenül attól, hogy szereted-e őket. 

Mondjuk én olyasmiket írnék, hogy gyors, meggyőző, extrém 

lelkes. 

3. A jobb felsőbe azokat, amikben nem vagy jó. Függetlenül 

attól, hogy szereted-e csinálni. Mondjuk én bevallanám itt, 

hogy sokszor cserfes vagyok  (nem érzem, mikor kell befogni 

a szám) és mindig felkészületlen, mert azt gondolom, hogy a 

spontaneitás jobb móka, mint a profiság. 

4. A bal alsó négyzetbe jöhetnek azok a dolgok, amiket szeretsz 

csinálni. Amiket egyszerűen csak élvezel, nem kell, hogy jó 

legyél bennük. A magam részéről imádok írni, tananyagot 

fejleszteni és weblapot építeni.  
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5. És a jobb alsóba azok, amiket nem szeretsz csinálni. 

Függetlenül attól, hogy jó vagy-e bennük vagy sem. Ha engem 

kérdezel, utálom az erőszakot és a vasalást. 

Bármit, illetve mindent jegyezz fel, ami csak eszedbe jut. De tényleg. 

Nem kell szégyenlősnek lenned. 

Egyaránt írj fel dolgokat a magánéletedből, a munkádból, az életed 

bármely területéről. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITT LESZ , LAPOZZ 
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AMIBEN JÓ VAGYOK AMIBEN NEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AMIT SZERETEK AMIT NEM 
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Állati fontos. Ne olvass tovább addig, amíg el nem készültél a listáddal. 

Lehet, hogy néhány nap múlva találkozunk újra, de akkor sem ér lelőni 

a poént előre.  

 

 

T IK-TAK . T IK-TAK . 
CSINÁLD . MEGVÁRLAK . 

 

 

Most, hogy megvagy a listáddal, jöhet az izgalmas rész: az értékelés. 

Vedd szemügyre az egész bal oldali oszlopot. Magyarán vizsgáld meg 

azokat a dolgokat, amikben jó vagy és amiket szeretsz csinálni. Próbálj 

meg olyan munkát elképzelni magadnak, ami ötvözi a két négyzet 

minél több elemét, de legalább egyet innen és egyet onnan. 

Hiszen, ha arra összpontosítasz, amiben jó vagy és amit szeretsz is 

csinálni, akkor ugrásszerűen megnő az esélyed a sikerre. 

Nézzünk engem. A lelkesedéssel és meggyőzőerővel párosítva 

tananyag készítést és a jó írási készséget, lehetne mondjuk 

blogírásban, e-book készítésben gondolkodni (én például ezt tettem). 

A gyorsasággal egyelőre nem tudom, mit kéne kezdeni, hogy 

kereshetnék vele pénzt. Lehet, hogy kiállok az Blahára egy kalappal, 

meg egy táblával, hogy 

- egyperces novella rólad százasért. 

Oké. Most jöhet a jobb oldali oszlop. Első körben nézd meg az itt 

felsorolt dolgokat, hátha magyarázattal szolgál, miért nem olyan, hogy 

valaki jó valamiben, csak utálja csinálni és az is előfordul, hogy hiába 

szereti csinálni, mégis béna benne.  

Most pedig segítek, hogy elfogadd a gyengeségeidet. Vagyis, hogy 

átváltoztasd őket erősségekké. Trükkös kis módszer lesz. Rém 

egyszerű, de annál hatásosabb. 
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A jobb oldali oszlop elemeit próbáld meg pozitívba átfordítani. 

Például: meggondolatlan, hirtelen természetű, felkészületlen, késő van 

a negatív oldalon? (Nahát, ez én vagyok.) De hát ez azt jelenti, hogy 

spontán és ötletes vagy, s valószínűleg jól ki tudod magad vágni 

hirtelen helyzetekből. (Hoppá.) 

Úgy érzed cserfes vagy, nem bírsz lakatot tenni a szádra? (Így utólag már 

belátom, nem kellett volna a tűzoltókkal megnézni a hr-es csaj fiatalkori 

pornóját.) Ez a pozitív oldalon nem azt jelenti, hogy remek 

kommunikációs képességeid vannak, ami mondjuk jó meggyőző 

erővel is párosul? A negatív oldalon az van, hogy impulzív? (Meséltem 

már arról, amikor terhesen berúgtam a cipősszekrény ajtaját kínai 

gumipapucsban?) Ezek szerint ösztönös vagy, bízol a megérzéseidben, 

vagy egyenesen intuitív vagy. És így tovább… 

Rendben. Tehát mindegy, hogy a bal oldali oszlopból, vagy a jobb oldali 

oszlop átfordításából, de mostanra már bizonyára van valami halovány 

elképzelésed arról, milyen munka volna számodra ideális, ugye? 

Jó. Akkor válaszolj arra a kérdésemre, hogy: 

- milyen lépéseket kell ahhoz megtenned, hogy közelebb juss a 

célodhoz?  

SOROLD FEL A LÉPÉSEKET 
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Végül pedig vitasd meg a dolgot pár hozzád közel állóval, hogy más 

nézőpontokat is megismerj. Jó az, ha mások szemével is látod a 

dolgokat.  

 

Jól csináltam, nem csináltam jól listák 

Ha meghatároztad azokat a képességeidet, amikben nem vagy jó, amik 

idegesítik a környezetedet, valamint elkészültél azzal a listával is, 

amiben számba veszed, milyen tevékenységet nem szeretsz, akkor 

hozzáfoghatsz ahhoz, hogy a két listát egybegyúrva… 

változtass. 
Szóval lapozz a Miben nem vagyok jó listához és nézd át a Mit nem 

szeretek csinálni oszlopot is. A tevékenységekből alakíts 

tulajdonságokat. (Adok hozzá helyet, mindjárt, csak előbb hadd 

magyarázzam el, hogy gondolom.) 

Hogyan? 

Így, például: nem szeretek mosogatni. 

Ez a cselekvés, amit át kell alakíts tulajdonsággá. Tedd fel a kérdést: 

miért nem szeretek mosogatni? Mondjuk, mert unalmas. Akkor írd fel, 

hogy: 

- rosszul tűröm a monotóniát. 

Vagy ha az áll a cselekvéssorban, hogy: nem szeretek vezetni (ez nem 

én vagyok, marhára nem). 

Akkor tedd fel magadnak a kérdést, vajon miért nem szeretsz vezetni. 

Mondjuk, mert: félek a többi vezető meggondolatlanságától. 

Akkor fel is írhatod tulajdonságként, hogy 
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- nem bízom mások képességeiben. 

És így tovább.   

Amikor kész, akkor fogalmazd át mindet pozitív tulajdonsággá. Az 

előbbi példánál maradva: nehezen tűröm a monotóniát állításból 

mondjuk monotóniatűrő vagy kitartó lehet. A nem bízom mások 

képességeiben állításból például bízom mások képességeiben vagy 

hallgatok másokra lehet.  

ITT KEZDD, AZTÁN CSOMÓ HELY LESZ MÉG RÁ 
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Ezután a pozitív tulajdonságokat tedd sürgősségi sorrendbe és 

különítsd el azt a hármat, amin azonnal változtatnod kell ahhoz, hogy 

előrébb juss. 

Egyeztess közeli családtagjaiddal, barátaiddal, mert több szem többet 

lát elven máshol láthatják a hangsúlyokat. Kezdésnek csak háromra 

figyelj, a többi tulajdonság maradhat talonban a későbbiekre. 

Tehát hármat sikerült kiválasztanod, amikkel most dolgozni fogsz. De 

mégis, pontosan hogyan megyünk velük tovább? 

Mutatom. 
Határozd meg a fejlesztési időszakot, ami célszerűen 30, 60 vagy 90 

nap szokott lenni. Légy magadhoz őszinte és korrekt. Vedd számításba, 

hogy a könnyen elérhető célok vesztenek az önbizalom-növelő 

erejükből, az elérhetetlen célok viszont kegyetlenül megtépázzák az 

önbizalmat. 

Aztán kezdd el következetesen, kitartóan írni az észrevételeidet a 

tulajdonság megnyilvánulásával kapcsolatban. Legyen erre két külön 

listád: egy jól csináltam, továbbra is így fogok eljárni és egy nem 
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csináltam jól, változtatok. A fejlesztési időszakban jegyezz fel minden 

olyan eseményt, amely egyik, vagy másik oszlopot erősíti. 

Ne szomorodj el, ha eleinte sokat hibázol, mert nem az a cél, hogy csak 

az egyik oszlopot töltsd meg. Az elrontott dolgokból többet tanulhatsz, 

mint azokból, amiket jól csináltál, ha alaposan kiértékeled és leírod 

magadnak, mit csinálsz majd másképp legközelebb. 

A hibáknak inkább örülj, mert lehetőséget adnak a javításra. Tudod, 

erről beszéltünk már. A hibákról, meg a tanulságokról. Nincs hiba. 

Robin Sharma azt mondja, csak az a hiba, amit másodszorra 

elkövetünk. Végh Józsi túsztárgyaló pedig azt, hogy legközelebb, 

hasonló helyzetben jól fogod csinálni. Lássuk csak a listákat. 

 

Jól csináltam, továbbra is így fogok eljárni 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ÍRJ MINDEN JEGYZETHEZ 
DÁTUMOT 
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Nem csináltam jól, változtatok 
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Döntési dilemma gyakorlat 

Viszonylag gyakran találkozom döntési dilemmákkal. Ezekre van egy 

mókás, hasznos, sokat használt kis gyakorlatom, amit azt hiszem, a CIB 

Bankban töltött coach évek alatt tanultam egy tréner társamtól. Biztos 

tetszeni fog és eredményes is lesz, azt garantálom. 

Más nem is kell hozzá, mint 4 db A4-es lap és egy vastag filctoll. A 

filctollat kiválthatod bármilyen másik íróeszközzel, csak látványosabb 

a filc. És végeredményben, füzetlapokat is használhatsz, ha nincs 

kéznél fénymásolópapír. Ne akadjunk fenn apróságokon. 

Tehát. A teendőid.  

INDÍTSUNK AZZAL AZ ESZMÉNYI ELKÉPZELÉSSEL, hogy van egy szabad fél órád. 

Tudom, naiv gondolat, de nem veszem olyan komolyan, mint egy 

relaxációt. Ha megzavarnak, legfeljebb később folytatod, de azért ne az 

esti fürdetés-vacsi-fektetés cécó előtt húsz perccel fogj neki. Ideális 

például, ha éppen nyugiban van a gyerek, akár ébren is lehet, ha elvan, 

sőt, magadra is kötheted, nem fog zavarni. Az is jó időszak lehet, ha 

éppen rotyog az ebéd vagy várod a teszkós futit. 

GONDOLJ A DÖNTÉSI DILEMMÁD  egyik, majd másik variációjára.  Persze, 

működik 3 vagy 4 verzióval is, de az esetek döntő többségében két 

igazi, izmos, egymással versenyben álló verzió szokott lenni. Különítsd 

el őket fejben egymástól, legyen tiszta, mit értesz egyik, és mit másik 

döntés alatt.  Nemrég otthagytam az egyetemet. Mármint az oktatói 

helyemet, amit olyan könyvbeillőn szereztem meg. Ha túl sokat 

gondolkodtam volna rajta, akkor elvégeztem volna a döntési dilemma 

gyakorlatot. Azt mondtam volna, egyik döntés, hogy maradok az 

egyetemen és kész, másik, hogy saját vállalkozást indítok, amihez 

otthagyom az egyetemet. Mindkettő, hogy az egyetem mellett indítom 

a vállalkozást. Egyik sem döntés pedig az lett volna, hogy mondjuk 

elmegyek egy kódolás tanfolyamra, hogy aztán kockaként folytassam 

az életem – se egyetem, se saját vállalkozás. Szóval, ezt a gyakorlatot 

alkalmaztam volna, ha nem éppen a néhány hónapos kismacskát 

próbálom az online diplomavédésen a kijelzőm alatt tartani, hogy ne 
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ugráljon bele a képbe. Érted, a hallgatók halálra izgulják magukat az 

államvizsgájukon, én pedig felül blúzban, alul macinaciban igyekszem 

egy macskahergelő színes-szalagos bottal távol tartani a kismacskát a 

látható spektrumtól, miközben hót komoly arcot vágok. Oké, a döntési 

dilemma gyakorlat nélkül is rájöttem, hogy nem vagyok alkalmas 

egyetemi oktatónak. 

FELIRATOZD A LAPOKAT: EGYIK, MÁSIK, MINDKETTŐ, EGYIK SEM. 

MOST JÖN A MÓKÁS RÉSZ: állj rá az EGYIK feliratú papírra, csukd be a 

szemed és képzeld el, hogy e mellett a variáció mellett döntöttél. Adj 

pár percet magadnak. Éld bele magad, hogy eltelt bizonyos idő. Hogy 

változott meg az életed, hogyan befolyásolta a családod 

mindennapjait, mit szól hozzá a férjed, hogy alakult az anyagi 

helyzetetek, mit mesélsz róla anyukádnak? 

AZTÁN NYISD KI A SZEMED, lépj le a papírról. Jöhet a MÁSIK feliratú lapon 

való ácsorgás. Most a másik variációba éld bele magad. Képzeld el, 

hogy e mellett tetted le a voksod, és válaszolj az előbbi kérdésekre. 

MOST PEDIG A HARMADIK PAPÍR KÖVETKEZIK, a MINDKETTŐ feliratú. Állj rá, és 

képzeld el részletesen, mi lenne, ha valahogy, valamiképpen mindkét 

verzió megvalósulna a jövőben. 

A VÉGE AZ EGYIK SEM LAP LESZ. Ahogy ezen állsz, képzeld bele magad 

abba a helyzetbe, hogy sem egyik, sem másik variáció nem valósult 

meg, hanem a dolgok egy harmadik forgatókönyv szerint zajlottak le. Ez 

szokott a legnehezebb lenni, úgyhogy ne add fel.  

A gyakorlat végén azt szokták mondani, hogy sokkal tisztább lett a kép. 

Hogy sokkal nyugodtabbak, csökkent a feszkó és a bizonytalanság. Új 

ötletekkel lettek gazdagabbak. Jó volt beleélni magukat a jövőbe 

következmények nélkül. 

S főleg a MINDKETTŐ és az EGYIK SEM lapok hoztak sok új ötletet. Mert 

azok segítettek kilépni az egyik vagy másik folyton ismétlődő, idegtépő 

ördögi köréből. Hiszen lehet más nézőpontból is szemlélni a 

problémát. 
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Nyugi, az elején mindenki gyáva oroszlán 

Oz, a nagy varázsló azt mondja az Oroszlánnak, hogy igya ki a bátorság 

csuprát. Az Oroszlán félve kérdezi: 

- Mi ez? 

- Bátorság volna, ha benned volna. De nem nevezhetjük 

bátorságnak addig, amíg nincs benned – válaszolja Oz. 

- Glugy-glugy-glugy. Megittam. 

- Nos mit érzel? 

- Áh, bátornak érzem magam! 

A bátorság nem a félelem hiánya, hanem annak legyőzése, úgyhogy 

barátnőm, hajrá. Idd ki a bátorság csuprát te is. 

Most, hogy már valamilyen jövőbeli elképzelés kikristályosodott nálad, 

és nem félsz belefogni, itt az idő, hogy előrukkolj vele a férjednek. 

Ahhoz viszont, hogy ez a beszélgetés tényleg gyümölcsöző legyen és ne 

fulladjon rögtön ordítozásba, egy jó kis kommunikációs technikával 

szeretnélek megtámogatni. 

Ehhez szükség lesz a férjed rugalmasságára, de azt hiszem, ennyi 

elvárható tőle, ha te éppen álmaid megvalósításának kapujában állsz. 

Tehát. De Bono azt mondja, a beszélgetések során különböző színű 

kalapokat viselünk. Például, amikor piros kalapban vagy, akkor az 

érzelmek irányítanak, amikor zöldben, akkor az új ötletek. A vita 

melegágya nem az, hogy váltogatjátok őket beszélgetés közben. 

Hanem az, amikor a beszélgetőpartnereken más-más színű kalap van 

egyazon időben. 

Ez itt a baj. Én általában kicsattanó lelkesedéssel szoktam a férjemhez 

menni zöld kalapban, hogy elmeséljem, micsoda világmegváltó 

ötletem van. Mire ő ahelyett, hogy szintén zöld kalapban tovább 

ötletelne velem, felveszi a lelohasztó fekete kalapját és megsoroz az 

ellenvetéseivel. 
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- Erre nincs pénzünk, nem is vagy képzett, ehhez idő kéne, ki 

vigyáz a gyerekre, túl nagy a kockázat, nyuszika, tedd inkább 

tisztába a gyereket. 

Amikor jobb formában vagyok, akkor köztünk kábé hetente lezajlik egy 

ilyen zöld-fekete kalapos beszélgetés, amiben az idióta, a kretén, a 

pöcs, az állat elég gyakran elhangzanak. 

Apropó, ha professzionális vitapartner akarsz lenni, akkor felejtsd el az 

efféle beszólásokat, hogy hülye vagy, barom vagy, semmihez se értesz, 

már gyerekkorodban elcseszett anyád és korlátozd a minősítésedet 

kizárólag az adott gondolatra vagy cselekvésre. 

Tehát inkább úgy fogalmazz, hogy hülyeséget beszélsz, rosszul 

gondolod, vagy na, ehhez konkrétan fikarcnyit se értesz. Meglátod, 

sokkal nemesebb vitáid lesznek ahelyett, hogy egymás anyját 

szidjátok. 

Ami engem illet, egyszer úgy ordítoztam a férjemmel, hogy 

káromkodva, kiabálva elhajította a telóját a sarokba (még jó, hogy 

törhetetlent vettünk), de akkor sem hagytam abba, hanem tőlem 

zengett az egész műhely, a szerelő srácok meg próbáltak láthatatlanná 

válni, mert a főnököt kiakaszotta a felesége. 

Viszont nekünk így jó, mi ebben hiszünk. Az érzelmek kifejezésében. 

Néhány óra, visszahívjuk a másikat, hogy 

- na, legnyugodtál már, te pöcs/punci, ugye tudod, mennyire 

szeretlek? 

Volt egy exem, akivel öt év alatt a legdurvább kirohanásom az volt, hogy 

becsaptam egy ajtót. Szerinted? Kábé annyi szenvedéllyel, mintha a 

mirelit osztály vezetőjével beszélnél. Dániából. 

Na de, vissza a színes kalapjainkhoz. A többi három színről még nem 

beszéltem: az objektív fehér a tényeké, a kék a folyamaté, a sárga pedig 

az előnyöké.  

A dolog leegyszerűsítése érdekében keress egy olyan színes 

ceruzakészletet, amiben megvan mind a 6 szín, vagy post-itet, vagy 
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nagyfejű gombostűt és vázold fel a férjednek a szitut (fekete, fehér, 

piros, kék, zöld, sárga). 

Mondd azt neki, hogy tanultál egy kommunikációs technikát, amitől 

eredményesebb lesz a beszélgetésetek és csökken az esélye a 

veszekedés kialakulásának. 

Kérd meg őt, hogy legyen türelmes és fegyelmezett, mert te is csak 

most tanulod az egészet.  

Mondd azt neki, hogy megosztod vele életed nagy ötletét, és 

szeretnéd, ha együtt átbeszélnétek, hogyan lehetne megvalósítani. 

Ehhez pedig az kell, hogy tartsátok magatokat a kommunikációs 

szabályokhoz, vagyis egy időben mindkettőtökön azonos színű kalap 

legyen, s legyen világos mindkettőtök számára, hogy ez melyik kalap 

pontosan. 

Jut eszembe, ha van annyi baseball sapkája a férjednek, mint az 

enyémnek, és egy kicsit is komolytalanabbak vagytok az átlagnál, még 

sapkákat is használhattok. 

A menetrend az lesz, hogy te fehér kalapban ismerteted a tényeket, 

hogy ki akarsz törni a pelenkabörtönből, másféle kihívásokra van 

szükséged, mint eddig, blablabla, ő pedig szintén fehér kalapban 

feltehet tisztázó kérdéseket vagy bólogathat okosan. 

Ha kérdez, figyeljetek rá, hogy ezek valóban objektív, tisztázó kérdések 

legyenek, ahhoz segítsenek hozzá titeket, hogy a teljes tényállást 

megismerjétek. 

- Például a „pontosan mikor akarsz újra dolgozni?” vagy a 

„tehát fizikai munkát nem szeretnél vállalni” típusú kérdések 

megfelelően objekítvak és tisztázó jellegűek.  

- A „miért nem mész vissza az előző munkahelyedre?” vagy a 

„de hát nem jó neked, ha én eltartalak?” típusúak 

sugalmazók, tehát nem jók. 

A sugalmazó kérdéseket viszont írjátok fel, később még jól jöhetnek 

egy fekete vagy zöld kalapos körben. 
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A következő kört meglátásod szerint vagy az érzelmeknek szenteljétek 

(piros kalap), vagy az ötleteknek (zöld kalap). 

Piros kalapban kérdezd meg tőle, hogy érinti ez az egész őt, mit érez 

most. Ha a férjeddel, öcséddel, bátyáddal, fiúgyerekeddel, apukáddal, 

nagypapáddal, férfi barátoddal (nem is létezik férfi-nő barátság, bocs), 

férfi kollégáddal beszélgetsz, légy rá felkészülve, hogy a férfiak és az 

érzések az két külön dolog. 

Tehát ennél a körnél zavarban lesznek, hebegnek-habognak majd, 

megkérdezik, te mit érzel, indítványozzák, hogy ugorjatok a következő 

körre, megkérdőjelezik majd az egész módszer hatékonyságát. 

De te ettől függetlenül legyél kitartó, ez csak azért van, mert a férfiakat 

gyerekkoruk óta arra neveli a társadalom, hogy elrejtsék az érzéseiket, 

s amikor már a tökélyre fejlesztették a rejtegetést, akkor el is felejtik, 

hogy egyáltalán létezik olyan, hogy érzés. 

Érzések… öröm, bánat, meglepetés, undor, szomorúság, harag, kétely, 

féltékenység, düh, szorongás, gyász… ilyen, és ehhez hasonló 

érzéseket sorolhatsz fel, hogy segíts neki. 

Ennyit a piros körről. Ha nem akarsz rögtön elkanyarodni a férfilélek 

ingoványos talajára, akkor inkább zöld kalapban dolgozzatok együtt, 

hogyan lehetne tovább fejleszteni az ötletedet. 

Ilyenkor mindent ötletet fel kell írni, függetlenül attól, hogy mennyire 

képtelennek és abszurdnak tűnnek. Majd az ellenvetések fekete 

kalapjában ráértek azon gondolkozni, milyen hátulütők is vannak. 

Egyébként jöhet is a magyarok nagy kedvence, a fekete kalap, hajrá, 

vessetek be minden ellenvetést, kételyt, aggodalmat. 

Ne próbáljatok rá megoldást találni, azt majd, ha újra a zöld kalap lesz 

soron. Egyelőre csak pöffeszkedjetek az aggodalom mocsarában és 

igyekezzetek minél több akadályt összegyűjteni. 

Ezek jól fognak jönni majd a megvalósítás során, hogy lám, még erre is 

gondoltunk, nem érhet minket meglepetés. A fekete kalapos körben 

felszabadulhatnak olyan indulatok, amiket érdemes egy piros körrel 
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lecsillapítani „most dühösnek érzem magam”, vagy „csalódott vagyok, 

hogy te nem látod ezeket az akadályokat”, vagy „félek, mert most olyan 

kilátástalannak tűnik az egész”. 

Ezek érzések, mind rendben vannak, nem kell velük mit kezdeni, nem 

kell őket megmagyarázni, nem kell velük vitatkozni, csak ki kell 

mondani őket. De, ha úgy érzed, nem szabadultak el annyira az 

indulatok, akár jöhet egy sárga kalapos kör is, amikor a lehetséges 

előnyöket vitatjátok meg. 

És néha futtassatok le egy kék kört is, amikor egy pillanatra megálltok 

(te iszol egy lattét, levendulaszörpöt vagy Martinit, ő meg pattint egy 

várva-várt sört) és összegzitek a folyamatot, honnan indultatok, miket 

beszéltetek eddig meg és hol tartotok most. 

Kábé úgy, mintha egy jegyzőkönyvet olvasnál fel. Ehhez persze jól jön, 

ha jegyzetelsz közben. Mondjuk én valahogy így képzelném:  

- az elején elmondtam, hogy szeretnék egy autómosót nyitni, te 

hozzátetted, hogy jó lenne, ha félpucér lányok mosnák a 

kocsikat, én hozzátettem, hogy lehetne ökomosó is, aztán 

rájöttünk, hogy az ökomosónak az az előnye, hogy a zöldek 

oda szoknak majd, a hátránya viszont az, hogy többe kerül az 

üzemeltetése, téged örömmel töltött el a lányok alkalmazása, 

engem félelemmel az egész biznisz átlátása, mert rájöttem, 

mennyi mindenre oda kell figyelni, most itt tartunk, feladatunk 

még megbeszélni, milyen helyszínt válasszunk, legyen-e 

külön akciónk taxisoknak és mossunk-e teherautókat is. 

Kicsit viccesnek fog hatni ez a helyzetjelentés, de hidd el, hatásos, 

szóval ne hagyjátok ki még akkor sem, ha az elején olyan fura lesz. 

Annyiszor használjátok a kalapokat, ahányszor csak akarjátok, a 

lényeg, hogy fehérrel kezdjétek, kékkel fejezzétek be, iktassatok be pár 

kék kört közben is, hogy ne veszítsétek szem elől a lényeget és ne 

felesleges dolgokról beszéljetek órákig. S ha kiabáltok, azonnal jöjjön 

egy piros. 
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Akkor hajrá, kezdheted a megvalósítást 

Most, hogy már a férjed is többé-kevésbé melléd állt, elfogott a 

kishitűség? Ne már. Mondok egy sztorit, amiből meríthetsz egy kis 

magabiztosságot.  

A mitológia szerint Pygmalion, Kypros királya faragott egy gyönyörű 

szép, hófehér szobrot, amely iránt szerelemre gyúlt. Csókokkal és 

ajándékokkal halmozta el és egyre jobban belelovallta magát, hogy a 

jéghideg kő egyszer csak melegszik és megelevenedik majd. 

Ahelyett, hogy az emberek furcsán néztek volna rá, vagy urambocsá’ 

pszichológushoz küldték volna, Aphrodité istennő megsajnálta őt és a 

szobrot élővé változtatta. A nagy szerelem így beteljesült, sőt, a királyi 

párnak később gyermeke is született. Milyen furán szoktunk nézni a 

rögeszmésekre, ugye? S amikor ezek a csodabogarak – a sikeresek – 

elérik céljaikat, akkor csóváljuk a fejünket, micsoda szerencsések is 

egyesek, és másoknak csak megszületni volt nehéz. Pedig elmondom, 

mi az a három dolog, ami kell: kitartás, kitartás, és kitartás. 

Jó, meg kell egy kis szerencse is. Érdekes, a király rögeszmésnek tűnik, 

miközben simán csak baromira hisz valamiben. Elővételezte az érzést, 

hogy van élő kedvese és akképpen tekintett a szoborra. Nem számított, 

hogy a szobor hideg és nem válaszol. Nem számított a valóság. 

Pygmalion király nem így gondolkodott, amikor szolgáit elküldte a helyi 

piacra: 

- van egy szobornőm, bárcsak igazi volna. Lehet, egyszer életre 

kel majd, ki tudja. De éppen válság van, miért is szeretne a 

békés szoborlétből ebbe a nyomorúságos életbe jönni? 

Különben se tudom, egyáltalán tetszenék-e neki. Sőt, 

szerintem elég költséges az életre keltő eljárás, nem is tudom, 

hogy a királyság gazdasági helyzete indokolttá teszi-e a 

kísérletet. Lehet, nem leszek túl népszerű ezzel a kiadással. 

Mi van, ha meg is döntik emiatt a trónt? 

Nem. Pygmalion őrülten hitte, hogy van egy kedvese. A 

meggyőződésévé vált. Érezte a szívében, hogy nincs egyedül, 
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szeretettel gondolt a nőre és nem a hiányára. Ilyen erős vágy esetén 

nincs más, csak a beteljesülés. Nem történhet másként. Egyszerűen 

nincs más út. Úgyhogy hajrá. Higgy és csináld. 

 

7 Csekklista 

Befejeztük az utolsó fejezetet is. Fantasztikus vagy, komolyan. Ügyes 

vagy, hogy eddig jutottál a könyvben. Lássuk, mit tudtunk meg a végén 

erről az egész jövőbe néző sztoriról. 

❑ Azzal kezdtem, hogy egy kis önbizalmat csepegtettem beléd, 

mert úgy gondoltam, bizonyára szükséged lesz rá ahhoz, hogy 

új életszakaszba fogj. 

❑ Ez egy kis írásbeli bíztatás volt saját példákkal, illetve egy jó 

kis magabiztosság növelő gyakorlat, amiben félkész 

mondatokat kellett befejezned. 

❑ Utána jött a gyakorlat, amiben el kellett képzelned, hogy 

minden ideálisan alakul körülötted a következő egy évben, és 

ebből a vízióból szerettem volna, ha elkezdesz visszafelé 

haladni az időben, így reményeim szerint megmutattad 

magadnak az irányt, merre tovább, 

❑ amihez hozzásegített a lexikonra bökős asszociációs 

gyakorlatocska. 

❑ Majd segítettem, hogy kitaláld álmaid munkáját egy nagyobb 

lélegzetvételű feladattal, 

❑ és végül szórakoztató döntési dilemma gyakorlatot 

végeztünk, 

❑ amit megspékeltem a 6 gondolkodó kalap kommunikációs 

technikájával, hogy elő is tudd adni a tervet a férjednek. 

 

7 Összefoglalás 

1. Az első fejezetben hozzá láttunk javítani kicsit a helyzeteden. 

Méghozzá azzal, hogy elismertem, mekkora királynő vagy, 
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mert túl vagy a szülésen. Ez mindenkinek őrült nehéz, csak 

senki nem vallja be.  

2. Aztán enyhítettük kicsit az otthonlétből fakadó monotónia-

undorodat. És néztünk néhány időgazdálkodási gyakorlatot, 

hogy kicsit jobban be tudd osztani a napi teendőidet. 

3. Harmadiknak öleteket adtam neked kikapcsolódásra és 

ellazulásra, hiszen szükséged van pihenésre, mert elég 

keményen helyt állsz anyaként. 

4. Majd jött egy kis személyiségfejlesztés: itt rálátást nyerhettél, 

miben változtál meg, mióta anya lettél. S lehet, hogy nem is 

kell visszatalálnod régi önmagadhoz, hiszen egy sokkal jobb 

fej csaj lett belőled mostanra. 

5. Aztán jött a téged körülvevő emberek és a te kapcsolatod 

vizsgálata. Ráébresztettelek, hogy nemcsak te változtál ennek 

az iszonyat nagy horderejű történésnek köszönhetően, 

hanem a hozzád közel állók is komoly fejlődésen mennek 

keresztül. 

6. Végül pedig jött a tovább lépés. Ebben az utolsó fejezetben 

felkészítettelek arra, hogy van élet a pelenkahegyen túl is, 

ahol felnőtt emberek számítanak rád.   
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8 

Zárszó és végső összefoglalás 
 

 

 

 

„Alkonyat van megint. (...) Megint vége van valaminek. 

Bármilyen tökéletes is egy nap, mindig véget ér.”  

Stephenie Meyer 

 

 

 

Ebben a fejezetben Te meg én…  

- összefoglaljuk a kurzus lényegi pontjait 

- és könnyes búcsú helyett együtt örömködünk, hogy bizonyára 

sokat fejlődtél, 

- meg hát milyen menő már, hogy a végére értél a tananyagnak, 

ez nem semmi.  
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Elérkeztünk hát a tananyag végéhez. Szép volt. Hadd dicsérjelek meg, 

szeretnélek amolyan bíztatóan vállon veregetni, hiszen nem semmi, 

hogy itt vagyunk a munkafüzet végén – együtt. Ezek szerint túlélted, 

ráadásul ép ésszel, ami előtt önmagában le a kalappal. 

Remélem, fejlődtél és szórakoztál is közben. Szeretném összefoglalni 

neked egy csokorba, milyen gondolatmenetre fűztem fel a tananyagot, 

a szülés után jövő időszak túlélésével kapcsolatban, hogy könnyebb 

legyen emlékezned rá. 

A szülés után durva időszak következik, leginkább ezek miatt: 

- hirtelen jön és mindent felforgat, ráadásul olyan intenzív, 

hogy időd sincs újra összerakni magad (sem testileg, sem 

lelkileg). 

- Ez egy állandó, 0-24-es szolgálat, ahol nincs betegszabi, 

- van viszont súlyos alvásmegvonás. 

- Iszonyat nagy a felelősség és nagy tétben játszol, 

- ráadásul úgy tűnik, körülötted mindenki más jobban ért az 

egészhez, mint te (mégis neked kell csinálnod és ők osztják 

az észt). 

Ezek legtöbbje rajtad kívül álló, objektív dolog, tehát lehetsz akármilyen 

kemény fából faragva, akkor sem fogod tudni könnyedén, mosolyogva 

teljesíteni ezt az időszakot. Minél előbb elfogadod ezt a tényt, annál 

hamarabb lesz könnyebb. 

Mind ezek ellenére a szülés után jövő időszak nehézségeinek a 

társadalom nem tulajdonít túl nagy jelentőséget, javarészt a 

következők miatt: 

- az első pár hónap nehézségeit általában törli az agy és az 

ember később csak a szépre emlékszik vissza ezekből az 

időkből (ennek talán az a fajfenntartó magyarázata, hogyha 

nem így lenne, senki nem vállalna egy gyereknél többet és 

kihalnánk).  

- A fókuszt a gyerekre és az ő igényeire helyezik, nem a tieidre. 

Te, aki 9 hónapig a figyelem és törődés központja voltál, most 
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mellőzve vagy, sőt, inkább elmarasztalva, mert igazándiból 

mindegy, mit csinálsz, úgyse lesz jó. 

- Téged, mint háztartásbeli nőt, sajnos nem övez túl nagy 

tisztelet – hiszen nem jársz be egy munkahelyre, nem kapsz 

pénzt a munkádért, ergo te csak lábat lógatsz otthon 

segélyekből. 

- Egyébként meg ne tessék panaszkodni, ha van egy szép és 

egészséges babád, hova gondolsz. 

- S az anyáknak különben is illik feláldozni magukat. 

Tartsd észben, hogy kezdetben a baba rosszul érzi magát, ha te is, és 

jól, ha te is, mivel ilyenkor még nem képes önmagát tőled függetlenként 

értelmezni. Később is nagy hatással vagy a gyereked hangulatára, de a 

szülés után közvetlenül ez nem csak hatás, hanem annál sokkal több. 

A gyerek közös személyiségként gondol kettőtökre. Ezért az első és 

legfontosabb az, hogy kiegyensúlyozott és vidám legyél. Bármi áron.  

A monoton ismétlődő napi rutinodban meg kell, hogy találd a kihívást 

és a szórakozást, különben elfásulsz, letérdelsz, majd elhullasz. 

Borzasztóan oda kell figyelned, hogy a férjed továbbra is vonzónak 

lásson, hiszen a kiegyensúlyozott család alapja a biztos párkapcsolat. 

Ha a könnyebb utat választod, kócos, hurkás és macinacis, elgyötört 

anyaként lófrálsz otthon, elhanyagolod őt és az igényeit, akkor borul az 

egész hóbelevanc. 

A nemrégiben anyává váltak közt kevés olyan nő van, akinek nem 

rendül meg valamelyest az önbizalma. Az alábbi két kifolyólag. 

Egy. Testi leépülés, elváltozás. 

Vannak olyan változások a testedben, amik már sosem rendeződnek 

vissza, vannak olyanok, amik csak szívós munkával, és szerencsére 

olyanok is, amik maguktól, viszonylag rövid idő alatt), mint például 

szottyadt has, lógó cicik, csúnya altáji dolgok, visszerek, fényes csíkok 

hason, hulló haj, vagy, ami a tüneteket illeti: például ott az a kínos 
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vizeletszivárgás, derékfájás, női fájások, frontérzékenység, s egyéb 

bármilyen maradvány dolog. 

Kettő. Eleinte rutintalan kezdő vagy. 

Kezdő még minden anyasággal kapcsolatos dologban, tök mindegy, 

hogy előtte mekkora spíler voltál a szakmádban, vagy hány embert 

irányítottál. Ez barátnőm, egy vadiúj terep, igazi fekete pálya, ahol nincs 

idő gondolkodni, ráadásul a térképet elfelejtették odaadni neked. 

Szóval legyél türelmes, mert bizony idő kell ahhoz, hogy szakértővé 

válj, az nem fog egyik napról a másikra menni. S miközben várod, hogy 

szakértőséged végre elérje azt a fokot, ahol a rád sorjázó feladatok 

örömöt jelentenek izzadás helyett, ezeket fejleszd: 

- kezdj el figyelni a belső hangodra, az anyai megérzésedre, 

mert merem állítani, sokkal nagyobb hasznát veszed majd, 

mint Google barátunknak, meg a szomszéd néninek. 

- A kreativitásodra nagyobb szükség lesz, mint valaha, hiszen 

amikor már megetetted, tisztába tetted, adtál neki inni, most 

ébredt fel, tehát nem álmos, bekented zsibbasztóval a 

foghelyét, megmasszíroztad, megbüfiztetted, kapott 

pukicseppeket is, nem kell neki a cumija, és még mindig 

töretlenül ordít, akkor barátnőm, csak az ötletességed fog 

megmenteni a becsavarodástól. 

- És persze a türelem… több türelemre lesz szükséged, mint 

egész eddigi életedben együttesen. 

- Ja igen, a humort ki ne hagyjam, hiszen a humor lesz az, ami 

minden hülye és kilátástalan helyzetből kisegít majd téged. 

Végül pedig sose felejts el beszélni róla. Ezáltal kezdődik meg az 

agyadban az élmények feldolgozása. Egy jó kibeszélés vagy naplóírás 

után mindig megkönnyebbülsz és újult erővel tudod folytatni a 

küzdelmet. 

Küzdelmet írtam? Pedig át kell értékelned magadban ezt az egész 

harcot őrült bulivá. És ennek a gondolatnak a fényében hadd zárjam az 
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egész tananyagunkat a legelső idézettel, hogy mindig eszedbe jusson, 

még a legelvetemültebb hajnali felkeléseknél is. 

Hadd emlékeztesselek tehát még egyszer a könyv indító idézetére, amit 

nap mint nap én is elismétlek magamnak azért, hogy nehogy 

elfelejtsem. 

Ezzel szeretnélek utadra engedni, megdicsérni, hogy végig velem 

tartottál, s borzasztó sok kitartást és vidámságot kívánni neked az 

anyaságban. 

 

 

„Az élet nem azt jelenti, hogy túléljünk egy vihart. Hanem hogy 

szeressünk táncolni az esőben.” (közmondás) 

 

 

S ha már ennyire belejöttem a búcsúzásba, még egy magvas 

gondolatot hadd osszak meg veled.  

 

Egyet tarts mindig észben:  
 

M INDEN NAPPAL EGYRE KÖNNYEBB . 

 
 

Dóra :) 
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Ki ez a 4 gyerekes pszichológus? 

Négy gyerekkel emberek közé menni: 

feltűnés. Még csak el sem tudsz bújni egy 

napszemüveg mögé, mint a celebek. A 

férjem kézen fog kettőt, én is kettőt. Az 

emberek pedig találgatják, vajon mind 

saját-e vagy elhoztuk-e magunkkal az 

unokatestvéreket is. 

Nem mondhatnám, hogy hosszú út vezetett 

idáig. Inkább azt mondanám: rövid, de piszok 

durva út vezetett idáig. Huszonévesen, friss 

diplomával, mint tűzoltó pszichológus, meg akartam 

váltani a világot. Mivel lett egy saját tűzoltóm, a figyelmemet más 

szakmai kihívások felé fordítottam. Összeházasodtunk, szereztünk 

közös otthont, közös kutyát, macskát, pénzt kerestünk, veszekedtünk 

és kibékültünk. Szóval ment minden, mint a karikacsapás. 

Aztán egy rekkenő nyári napon gyerekünk született. A következő nyáron 

még egy. A harmadik nyáron megint egy. És akkor azt mondtuk, hármat 

mindenki tud egymás után, az olyan snassz. És a negyedik nyáron 

világra jött a negyedik is. 

 

Küzdelem a káoszban a túlélésért 

S, hogy fokozzuk a káoszt: a férjem megvett egy hatvan éve működő 

gumiszervizt, és soha nem ért haza nyolc előtt. Én megnyertem a 

marketinget és a pénzügyeket. Emellett pedig a pszichológus doktori 

disszertációmat írtam a rajtam szuszogó aktuális babával. Öklendezve 

cserélgettem a pelenkákat, undorodva öblögettem az orrszívót, 

fintorogva dobálgattam a szennyesbe a lehányt pólóimat, s papit 

kenegettem a gyerek szájába, de leginkább az arcára. Cseppet sem 

élveztem az egészet. A hátamon csüngő gyerekkel mostam és 

teregettem, mosogattam és pakoltam. Rendkívül magányos voltam. És 

rengeteget sírtam. Mert úgy nézett ki, ennek sosem lesz vége. 
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Majd bölcsibe és oviba mentek. Már kevesebbet cseréltem pelenkát és 

szívtam orrot. Ehelyett viszont tréningeket tartottam Zalaegerszegtől 

Nyíregyházáig. És sokat játszottunk és futkároztunk és meggyőztünk és 

vitáztunk és nevettünk és ráébredtünk és beláttunk és bocsánatot 

kértünk és gyakran megőrültünk. Mindig óriási hangzavarban. Mert 

négy kisgyerek még akkor sincs csendben, ha alszik. 

 

A fordulat: olyan képességekre teszek szert, amiktől többé 

válok 

Előfizettem egy hangoskönyv appra, beiratkoztam a könyvtárba és csak 

olvastam és elemeztem és másnap kicsit másképp csináltam. Pedig 

sokszor úgy éreztem, nem vagyok jó anya. Hanem csak a bűntudat van, 

hogy rosszul csinálom. S ordítozás nélkül nem megy.   

Míg végül ahelyett, hogy a férjemmel lassan szivárgó nyállal 

mindketten szanatóriumban kötöttünk volna ki, a kovid karantén kellős 

közepén elindítottuk a második családi vállalkozásunkat, egy Mapei 

építőanyag szakkereskedést. Én pedig most végre eljutottam odáig, 

hogy a saját vállalkozásomat építsem. 

1. Először is kitanultam az online marketinget, a weblap 

fejlesztést és a kiadvány szerkesztést, amit azóta jobban 

imádok, mint bármi mást. 

2. Másodszorra összerendeztem és emészthető formába 

öntöttem a pszichológus tudásomat és tapasztalatomat az 

anyává válás lelki oldaláról. 

3. Végül pedig jött önmagam bátorítása. A "hogy jövök én ahhoz, 

hogy osszam az észt" ma már többnyire csak legsötétebb, 

hajnali hánykolódásaim közepette bukkan fel. 
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Visszajelzés kérés 

Azta’. Le a kalappal, hogy a végére értél a tananyagnak. Váó. Anya, te 

erősebb vagy magadnál. 

Ha megtennéd, hogy megírod nekem, mi tetszett benne, mit adott 

neked, azt segítség volna a tananyag fejlesztésben. Egyébként is, 

gondolhatod, pszichológusként milyen kevés visszajelzést kapok. Úgy 

örülök neki, mint egy üveg Nutellának.  
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”Ha szeretjük a 

gyerekeinket, nem 

úti célokat 

jelölünk ki 

számukra, hanem 

útravalóval látjuk 

el őket.” 

Alison Gopnik 
 

INNEN KIVÁGTÁL EGY KLASSZ IDÉZETET ÉS VÉLHETŐEN KIRAGASZTOTTAD VALAHOVA 


 



 

 

  



 

 

 

”A hiba csak 

akkor hiba, ha 

másodszor is 

elkövetjük.” 

Robin Sharma 

 

INNEN KIVÁGTÁL EGY KLASSZ IDÉZETET ÉS VÉLHETŐEN KIRAGASZTOTTAD VALAHOVA 


 



 

 

 


