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yilván te is mindenl
megteszel anna < erde-
kében, hogy bent a ha-

sadban jóI érezze magát a kisba-
bád, és úgykészűIsz, hogy kint is a
iehető iegjobb fogadtatásban ré-

szesüljön. Persze legjobb eselben
sem csak rózsaszín feihők és puha
vattapárnák között tejik a kilenc
hónap, Az első három hónapban
azon aggódsz, megmarad-e a

baba, aztán meg az orvosi vizsgá-
Ialok miatL vagV ryuglalan. Ls
van, amikor igazán komoly gondok
nyomasztanak a munkaheiyeddel,
pároddal vagy a pici áilapotával
kapcsoiatban. Nem lehetsz ró]a,

mégis gyötör a le]kifurdalás, hogy
mindez hogyan hat rá, Végképp ei-
keseredsz, ha császármetszéssel
vagy hosszú vajúdás után, megvi-
selten jött a világra, vaiamiiyen
okból nem tölthettétek együll aZ

aranyórát. Akkor most o1yan vesz-

teség érte, ami már helyrehozha-
lallan hátrányt jelent számára?
Minden eldő] életünk első tíz sors-

íormá]ó hónapjában?

CSAK NE STRESSZELJ!
- A kismamák gyakran kérdezik,
mely tényezők vannak hatással a

magzatra -kezdí Szénásí Kornélía

pszichoiógus -, mert sokszor ha1]-

ják,hogy ne stresszeijenek, Ám ez

a felszóIiLás már onmagában is
szor ongásindító, hiszen egyá lta 1án

nem kiviteiezhető. Megfelelő anya-
gi körülmények között, békében is
adódnak nyugis és izgulós idősza-
kok az é]etben, és ez aló1 a váran-
dósság hónapjai sem mentesülnek.
Az izmok megfeszüléséve1, beszú-
kült tudatállapottai j áró stresszre-
akció, a stresszhormonok a mag-
zatra is hatással vannak, de

ugyanúgy eléri őt a feszüitség o1-

dódása, a nyugalmi á]la:ct vissza-
térese is, Az ilyen ,e lep ; .- 

, ,-= .3l-
helyzetben a íelnott .c , :1 ,.'.

va]am-[a prob|erra r:_t; .,. l: ],

aktivalod ik a meg< *z; ,.- _ , , .

ge, es ezze1 csÖ\xet a -, , - ,_,_-

tenzitása. Nincs rossz k:-,-=,,_-,-

menye. ha olykor az l|-., .. .

egyűtl a magzat is végil_-_:.._ .-

eztahuj,ámzasr.Fl_-,. . -.

krónikus szorongás o],,,.l_ . -_ .

helyzeret jelenL. ar,<,, ,

ciális fé]elmek, háború, éhezés,
katasztrófa miatt nem jön e1 az a

megkönnyebbü]és, amikor a vér
stresszhormonszintje ismét a nor-

mal ertekle su Ilyed Rengeteg
hosszú távú vtzsgáIat igazolja,
hogy a magzati korban átéit króni-
kus stressz hajlamosító tényező,
kénl szerepel szorongó állapotok,
mentális problémák (példáu1

hiperaktivitás, érzeimi-lársas
problémák) kia]akulásában, A mi
körüiményeink között egy állan-
dósu]t párkapcsoiati probiéma
vagy a foiyamatos akut stressz,
példáu1 fe]ső vezetőknek a min-
dennapos munkahelyr stressz je-

lenthel ilyen megterhe]ést. Amikor
a körülményeken nem tudunk vál-
toztatni, aklív hozzáálláss ai ki-
szolgáltatott helyzetben is megta-
lálhatjuk a feszüllségoldás módját.
Napi egy óra relaxálás, autogén
tréning, jóga is sokat számít, mert
ezalatt a körülményektől eioldód-
..,a csökken a stresszhormonszint,
:zálta] a magzat átéli a nyugalmi
:.,.,/zelet is. Ha éppen a várandós-
.-. a]att érte a családot súlyosabb

=--=:ség, gyász, a kismamának
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MINDEN
ELDőtT?
A magzati kor, a születés és az első lrónap egés_z életünkre
szóló Tratását hangsúlyozza a pszichológia, Szakértővel
beszélgetunk arrol, hogyan is értsük ezt jó1. írta:BatÁNytKLÁRI
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