
könnyen befurakodik gondolataik közé a féle-
lem attól, hogy épp náluk nem működik majd
a választott fogamzásgátlás, és akaratuk elle-
nére teherbe esnek. 

Egzisztenciális és szociális helyzetéből
adódóan a huszonéves nők többségének
manapság eszébe sem jut, hogy gyermeket
vállaljon. A házasságkötés ugyan nem áll távol
tőlük, de a családalapítás – még elképzelés
szintjén is! – többnyire a harmincas évek ele-
jére, közepére tolódik. 

Van még egy tényező, amely véleményem
szerint komoly gátat szabhat az anyaságra
érett nők várandósságának, és ez nem más,
mint a szüleikben és nagyszüleikben élő, már-
már páni félelem a terhességtől, a terhesség-
megszakítástól és a szüléstől. Ennek oka jó
néhány évtizedre nyúlik vissza, amikor a mos-
taninál jóval alacsonyabb hatékonysággal
működtek a fogamzásgátlási módszerek. Ab-
ban az időben igen sok problémás terhes-
séggel és komplikált szüléssel találták szem-
be magukat az orvosok, a terhességmegsza-
kításról pedig azt tartották, hogy komoly
egész ségkárosító hatásokkal bírhat. Az ehhez
kapcsolódó rettegést generációról generáció-
ra átörökítették, ami ma tudat alatt is akadá-
lyozhatja a teherbe esést. Akkoriban még ke-
vésbé foglalkoztak a terhességmegszakítás
lelki hátterével, ma azonban már tudjuk, hogy
ennek kezelése, oldása is rendkívül fontos. 

Mindezeknek együttesen kell érvénye-
sülniük ahhoz, hogy a baba érkezése vá-
rasson magára?

– A felsoroltak közül akár már egy is elég
lehet ahhoz, hogy a nő azt a parancsot adja a
testének, hogy a terhesség létrejöttét tűzön-ví-
zen át meg kell akadályozni, s ezért úgy érzi,
hogy minden tőle telhetőt meg kell tennie a fo-
gantatás elkerülésére. Nekem is van olyan pá-
ciensem, aki egyáltalán nem bízik meg a fo-
gamzásgátló tabletta hatékonyságában, ezért
a hormonális védelmen túl óvszert használ a
partnerével, akitől mindezek ellenére még azt
is elvárja, hogy megszakítással közösüljenek.
A háromszoros „bebiztosítás” mellett is folya-
matosan fél attól, hogy homokszem kerül a
gépezetbe, így minden együttlét után – ahe-
lyett, hogy összebújna a párjával – tüzetesen
átvizsgálja a gumi óvszert, hogy nem szakadt-
e ki. Ha egy ilyen típusú – akár ennél sokkal
enyhébb fokú – parancs éveken keresztül
uralkodik egy nő tudatában, és ezáltal a tu-
datalattijában is, azt meglehetősen nehéz fe-
lülírni akkor, amikor elérkezettnek látja az időt
a gyerekszülésre. 

Miért „nem fogad szót” a test ilyen ese -
tekben?

– A nők az újonnan jött parancsot ugyan -
olyan hatásfokkal próbálják megvalósítani,
mint korábban a terhesség megakadályozá-
sát, arról azonban megfeledkeznek, hogy a
tudatalattijukban továbbra is munkálkodik az
ellenparancs. Mivel a tudatalattink szinte min-
den esetben felülkerekedik a tudatos döntése-
inken, ezért a babára vágyó nők igencsak fel-
adják maguknak a leckét. Idővel persze felül
lehet írni a negatív programokat is, ám külső
segítség nélkül ez akár évekig is eltarthat.

Nőgyógyászként gyakran találkozom azzal
a problémával is, hogy a tablettaszedés abba-
hagyását követően vérzészavarok alakulnak
ki, a hölgyek pedig türelmetlenül faggatnak,
hogy miért nem esnek már teherbe. Az esetek
egy részében hormonzavar állhat a háttérben,
sokszor azonban mindent rendben találunk a
vizsgálatok során. A hormonális eltérések kö-
zül jó néhány a lélekben dúló viharok szomati-
zálása, azaz testi kivetülése – vagyis a gyer-
mek elleni korábbi tiltakozás akkor is útját állja
a peteérésnek, ha a nő már nem szed fogam-
zásgátlót. Sok kollégám az utóbbi esetekben a
mesterséges megtermékenyítést tartja az
egyetlen járható útnak, ahelyett, hogy esélyt
adna a lelki gubancok oldásának.

Kevesen tudják, de a lombikbébiprogra-
mot annak idején azokra az esetekre találták
ki, amikor az elzáródott petevezeték lehetet-
lenné tette a fogantatást. Ezt „kerülték meg”
azzal, hogy a leszívott petesejtet megterméke-
nyítve visszaültették, így nem okozott gondot,
hogy nem átjárhatók a petevezetékek. Véle-
ményem szerint napjainkban sokkal több párt
terelnek ebbe az irányba, mint ahánynál való-
ban indokolt lenne. 

Hogyan viselik a várakozást és a kez-
deti kudarcokat az egyelőre hiába re-
ménykedő nők?

– A legnagyobb türelmetlenség azokra
jellemző, akik korábban semmilyen körül-
mények között nem akartak teherbe esni,
most viszont mindenáron szülni szeretné-
nek, sőt ha lehet, azonnal, és ha lehet, ikre-
ket. Hetente többször nekem szegezik a kér-
dést, nem lehet-e valamilyen módon megol-
dani, hogy egyszerre két kisbaba jöjjön a vi-
lágra. Ez már jóval túlmutat azon, hogy vala-
ki gyermekre vágyik, vagy babát szeretne,
ezek a nők ugyanis úgy érzik, hogy azonnal
teherbe KELL esniük. 

Mi segíthet abban, hogy az ő álmaik is
valóra váljanak?

– Ilyen szituációkban a hatékony pszicho-
terápia gyönyörűen oldja az addigi gátláso-
kat, és mindenféle hormonális beavatkozás
nélkül létrejön a terhesség. Szívből ajánlom

ennek egyik formáját, az ÉFT-t, melynek se-
gítségével a pácienseim közül többen is na-
gyon rövid idő alatt fantasztikus eredményt
értek el. Ehhez persze szükség van egyfajta
paradigmaváltásra, és fel kell adni a napja-
inkban uralkodó trendkövetési kényszert,
amiből adódóan van, aki például csak azért
szeretne gyereket, mert már az összes barát-
nője vagy kolléganője szült… A pszichénk
nem megy bele az ilyen típusú játékokba, és
képtelen alkalmazkodni a szélsőséges váltá-
sokhoz is, ezért nem tudjuk magunktól felül-
írni a korábban kiadott helytelen parancso-
kat. A jól megválasztott terapeuta és módszer
azonban segíthet megtalálni a helyes utat, és
megtaníthat arra, hogyan küldjünk megfelelő
üzeneteket a pszichénknek. 

– B. V. –

46
47

GYÓGYÍTÓ ELIXÍR

E
nnél azonban sokkal többet tud-
tam meg a szakembertől, aki a
lehetséges okok mellett a meg-
oldásra is rávilágított. Sőt azt is
elmondta, hogy azok a nők,

akik hosszú éveken – esetleg akár évtizede-
ken – keresztül arra koncentrálnak, hogy
megtalálják a „bombabiztos” fogamzásgátló
módszert, amikor késznek érzik magukat az
anyaságra, rögtön teherbe akarnak esni, az
esetek többségében lehetőleg ikrekkel. 
A doktor úrnál gyakran fordulnak meg olyan
páciensek, akik egyszerre több babát „ren-
delnének”, és akik ezzel a hozzáállással a sa-
ját helyzetüket nehezítik meg igazán, hiszen
szervezetük általában nem teljesíti a hirtelen
kiadott parancsot. Ha azonban tudjuk a mód-
ját, akkor szót érthetünk a testünkkel, és – el-

simítva a lelki „gyűrődéseket” – a fogantatás
mellett gyógyulási folyamatainkat is kedvező-
en befolyásolhatjuk.

•

Mi állhat a hátterében annak, hogy so-
kaknál – akaratuk ellenére – érvényesül a
„lelki fogamzásgátlás”?

– Azzal, hogy széles körben elérhető a hor-
monális fogamzásgátlás, egy csaknem 100
százalékos védekezési módszer került a nők
kezébe a nem kívánt terhességek ellen. A höl-
gyek többségében erős az igény a teljes biz-
tonságot nyújtó fogamzásgátlásra, azt azon-
ban tudni kell, hogy ezen a téren sem kere-
kedhetünk felül a biológiai törvényszerűsége-
ken, vagyis nem létezik 100 százalékos védel-
met garantáló módszer. Ennek ismeretében

A hozzám járó kismamáknak a terhesség
elején stresszoldó terápiát szoktam java-
solni, hogy megszabadulhassanak a váran-
dóssággal és a szüléssel kapcsolatos valós
és rejtett félelmeiktől. Az úgynevezett
pszicho genetikus terheltség miatt óhatatla-
nul hordozunk magunkban ilyen-olyan, 
generációkon át öröklődő félelmeket, ame-
lyekhez hozzáadódik mindaz, amit eddigi
életünk során magunkra szedtünk. 
Ha ezeket sikerül már a babavárás előtt
vagy annak kezdetén oldani, akkor nagy
valószínűséggel békés, nyugodt váran-
dósságra kerül sor, így a leendő anyu-
ka valóban áldott állapotként éli
meg ezt az időszakot, és örömteli
izgalommal várja a baba érkezé-
sét és az anyaságot is.

Dr. Hamvas Ferenc

Mielőtt létrejött volna ez a beszélgetés Dr. Hamvas Ferenc szülész-
nőgyógyász főorvossal, a cikknek a Lelki fogamzásgátlás címet szántam.
Arra szerettem volna ugyanis választ kapni, hogy miként hátráltathatják
gondolataink és érzelmeink a gólya érkezését, ha testileg minden rendben
van – vagy legalábbis csak kezelhető problémák állnak fenn – a babára
vágyó pároknál.

KÉT KISBABA RENDEL!

Hogyan segít az ÉFT?

Az Érzelmi Felszabadítás Technika
(Emotional Freedom Techniques) alig
néhány év alatt vált sikeressé a terápiás
metódusok között. Napjainkban is folya-
matosan változó és tökéletesedő, rendkí-
vül gyors és effektív, mellékhatások nél-
küli módszer, amely az energiaáramlás
helyreállításával teszi hatékonnyá az ön-
gyógyítást. A terápia kidolgozásának ere-
deti célja az volt, hogy forradalmasítsa a
pszichoterápiát, és hogy annak időtarta-
mát a korábban szükséges hónapokról,
évekről órákra, percekre csökkentse. En-
nek kapcsán az érzelmi felszabadulás
szinte mellékleleteként spontán testi gyó-
gyulást tapasztaltak: a fájdalmak és
egyéb tünetek és zavarok csökkentek és
megszűntek. A gyökerek a hagyomá-
nyos kínai orvosláshoz nyúlnak vissza,
amely leírja a szervezet energiavezetéke-
inek, a meridiánoknak a teljes hálózatát,
és a fizikai test gyógyításával ellentétben
az energiatest gyógyítását helyezi előtér-
be. Az ÉFT-gyógyítás alapállítása is az,
hogy negatív érzelmeinket a szervezet
energiarendszerében létrejött zavar
okozza. Egy, a múltban bekövetkezett
stresszhatás, testi vagy lelki trauma kö-
vetkeztében energiaáramlási blokk ala-
kul ki, amely a jelenben valamilyen ne-
gatív érzelem formájában nyilvánul meg,
és ezek testiesülése vezet betegséghez.
A negatív érzelmet felderítve és oldva az
energiaáramlás megindulása révén a
testi tünetek is megszűnnek, gyógyul-
nak. Ezért is beszélünk úgy a kezelésről,
mint „érzelmi akupunktúráról”. 
Bővebb információ: www.ladoseva.hu;

www.fenysziget.com 


