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Szeretettel Ã¼dvÃ¶zÃ¶llek kedves BarÃ¡tom!

Ã–rÃ¶mmel elmondhatom, hogy jÃºlius 21-Ã©n reggel 6 Ã³ra 21-kor megszÃ¼letett a negyedik
gyerekÃ¼nk, a kisfiÃºnk, Szabolcs. A szÃ¼lÃ©srÃµl szeretnÃ©k rÃ¶viden beszÃ¡molni, mivel Ãºgy
Ã©rzem, ezt a szÃ¼lÃ©st a lehetÃµ legjobban sikerÃ¼lt vÃ©gigÃ©lnem, vÃ©gig vinnem, annak
ellenÃ©re, hogy szÃ¡mos rÃ©szletben eltÃ©rt az elÃµzÃµ szÃ¼lÃ©seimtÃµl. Ebben a negyedik
szÃ¼lÃ©sben elmondhatom, hogy a normÃ¡lis, termÃ©szetes, zavarmentes szÃ¼lÃ©shez kÃ¶tÃµdÃµ
minden vÃ¡gyam, vagy inkÃ¡bb Ã³hajom, ambÃ-ciÃ³m beteljesedÃ©st nyert. EzÃ©rt is igyekszem minÃ©l
rÃ©szletesebben leÃ-rni amÃ-g mÃ©g friss az Ã©lmÃ©ny. A szÃ¼lÃ©shez kapcsolÃ³dÃ³ elÃµzÃµ nap,
napok esemÃ©nyei A szÃ¼lÃ©s elÃµtt nÃ©gy nappal egyÃ©rtelmÃ¼en Ã©rzÃ©keltem, hogy az
Ã-zÃ¼leteim kezdenek felpuhulni, kilazulni. Ezt a jelensÃ©get a korÃ¡bbi vÃ¡randÃ³sÃ¡gaim vÃ©gÃ©n ott
azonosÃ-tottam be, amikor a baba kezdett leszÃ¡llni Ã©s a mozgÃ¡som kezdett elnehezedni. Mivel azonban
ez utÃ³bbi Ã¡ldott Ã¡llapotossÃ¡gom idÃµszakÃ¡ban keveset mozogtam intenzÃ-ven, amely miatt a
vÃ¡randÃ³sÃ¡got nehezebben viseltem s tÃ¶bb ilyen, olyan fÃ¡jdalommal jÃ¡rt a vÃ©gÃ©n, mint a
korÃ¡bbi Ã¡llapotossÃ¡gaim, ezÃ©rt a rÃ©gi eligazodÃ¡si pontjaim nem voltak meg. Illetve megvoltak, csak
nem tudtam Ãµket olyan egyÃ©rtelmÃ¼en Ã©rtelmezni, s nem Ã¶sszekeverni azzal, hogy nem mozogtam
eleget Ã©s az izmaim, s az Ã-nszalagaim hÃºzÃ³dnak, feszÃ¼lnek, nem elÃ©ggÃ© erÃµsek Ã©s
rugalmasak. Volt egy a vÃ¡randÃ³sÃ¡gom elejÃ©n kezdÃµdÃµ derÃ©kfÃ¡jÃ¡som, ami idÃµnkÃ©nt
elÃµjÃ¶tt az egÃ©sz idÃµszak alatt, s a vÃ©gÃ©re kifejezetten intenzÃ-vÃ© vÃ¡lt, fÃµkÃ©pp amikor
nagyobb mÃ©retÃ¼, s fizikailag jobban igÃ©nybevevÃµ tevÃ©kenysÃ©geket vÃ©geztem, valamint
reggelente felkelÃ©s utÃ¡n pÃ¡r percig. Ã‰n ugyan naplÃ³ztam Ã©s dekonspirÃ¡ltam is, mi a szellemi oka
a derÃ©ktÃ¡jÃ©ki fÃ¡jdalmamnak, de az nem mÃºlt el, viszont ez miatt nem zavartattam magamat, mert
ElÃµd fiamnÃ¡l is volt egy ehhez hasonlÃ³ tÃ¼netem, ami aztÃ¡n nyomtalanul eltÃ¼nt a szÃ¼lÃ©s utÃ¡n. (
Az asztrolÃ³giÃ¡t tudÃ³k kedvÃ©Ã©rt Ã-rom le, Ã-gy utÃ³lag ugrott be, hogy (talÃ¡n) azÃ©rt nem mÃºlt
el, mert nem jÃ³l dekonspirÃ¡ltam, ugyanis Ã©n derÃ©ktÃ¡ji Ã©s MÃ©rleg problÃ©makÃ©nt
azonosÃ-tottam be a tÃ©len, holott tulajdonkÃ©ppen, az utolsÃ³ idÃµszakban, amikor tisztÃ¡n Ã©reztem
melyik ideg nyomÃ³dik, s tÃ¶bb panaszt okozott s jobban oda kellett figyeljek rÃ¡, vÃ¡lt vilÃ¡gossÃ¡: a
szakrÃ¡lis Ã©s nem a lombÃ¡ris rÃ©szen van a problÃ©ma. Vagyis itt nem MÃ©rleg, hanem SkorpiÃ³
problÃ©mÃ¡rÃ³l van, volt szÃ³. Ez a kisbaba szÃ¼letÃ©si kÃ©pletÃ©ben is lÃ¡tszik, ugyanis a
SkorpiÃ³nak megfelelÃµ nyolcas hÃ¡za terhelt, valamint a SkorpiÃ³ uralkodÃ³ bolygÃ³ja a PlutÃ³ van
letÃ¡madva egyÃ©rtelmÃ¼en, MÃ©rleg problÃ©ma pedig nincs is a kÃ©pletÃ©ben). Ez a
â€žderÃ©ktÃ¡jiâ€• fÃ¡jdalom szÃ¼nt meg egyik naprÃ³l a mÃ¡sikra minden elÃµzmÃ©ny nÃ©lkÃ¼l a
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szÃ¼lÃ©s elÃµtt Ã¶t nappal. EbbÃµl jutottam arra az egyÃ©rtelmÃ¼ kÃ¶vetkeztetÃ©sre, hogy kilazultak,
felpuhultak az izÃ¼letek, mivel a csigolyÃ¡m nem nyomja mÃ¡r az ideget. Az egÃ©sz folyamat
egyÃ©bkÃ©nt Ãºgy kezdÃµdÃ¶tt, hogy a konkrÃ©t vajÃºdÃ¡st megelÃµzÃµ Ã©jszaka, miutÃ¡n a
fÃ©rjem kÃ©sÃµn Ã©rkezett haza, mert kÃ©szÃ-tettek egy filmet s sokÃ¡ig odamaradt, felkÃ¶ltÃ¶tt
Ã©jjel egy Ã³ra kÃ¶rÃ¼l s tÃ¶bbÃ© nem tudtam visszaaludni csak reggel hat Ã³ra fele. MindekÃ¶zben
Ãºgy Ã©reztem, hogy rendszeresen jelentkezÃµ fÃ¡jdalmaim vannak, amelyek mÃ©g szÃ¼lÃ©si
fÃ¡jdalmak is lehetnek, illetve szÃ¼lÃ©si fÃ¡jdalmakkÃ¡ is Ã¡talakulhatnak. Gondoltam majd reggel
meglÃ¡tjuk s igyekeztem elaludni. Reggel derÃ¼lt ki, a magzatot vÃ©dÃµ nyÃ¡kdugÃ³ egy rÃ©sze mÃ¡r
kijÃ¶tt, s mÃ©g utÃ¡na is jÃ¶tt ki belÃµle a reggel folyamÃ¡n, de a fÃ¡jÃ¡sok teljes mÃ©rtÃ©kben
megszÃ¼ntek. KissÃ© meg is illetÃµdtem, mi van most? Fogok szÃ¼lni, vagy nem fogok? Ha igen, akkor
mikÃ©nt, fÃ¡jÃ¡sok nÃ©lkÃ¼l? A fÃ©rjem nyugodt volt, azt mondta, hogy majd Ãºjra beindulnak mikor
ott lesz az ideje. Ez engem persze nem nyugtatott meg teljes mÃ©rtÃ©kben, de Ã¶rvendtem annak, hogy
nem aggÃ³dik. DÃ©l kÃ¶rÃ¼l a gyerekeket levitte a szÃ¼leimhez. Ezt mindkÃ©t korÃ¡bbi
szÃ¼lÃ©snÃ©l Ã-gy tettÃ¼k a minÃ©l zavartalanabb szÃ¼lÃ©si kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek lÃ©trehozÃ¡sa
cÃ©ljÃ¡bÃ³l. Ugyanakkor a szÃ¼lÃ©s utÃ¡n is vigyÃ¡zott anyÃ¡m egy hetet rÃ¡juk, s Ã-gy kÃ¶nnyebb
volt a regenerÃ¡lÃ³dÃ¡s valamint a kis ÃºjszÃ¼lÃ¶ttre is jobban odatudtam figyelni. Amikor telefonon
felhÃ-vtam, hogy Ã©rtesÃ-tsem a gyerekek Ã©rkezÃ©sÃ©rÃµl, elmondtam neki, hogy a nyÃ¡kdugÃ³bÃ³l
valamennyi elment, de a fÃ¡jÃ¡saim megszÃ¼ntek, s nem tudom mi van most. MiutÃ¡n a gyerekek lementek
falura s nem kellett mÃ¡r Ãµket kÃ©szÃ-teni, velÃ¼k foglalkozni, a neten utÃ¡na nÃ©ztem mi is a helyzet a
nyÃ¡kdugÃ³val, mi van egyÃ¡ltalÃ¡n ilyenkor. Ott talÃ¡ltam cikkeket arrÃ³l, hogy a nyÃ¡kdugÃ³ tÃ¡vozÃ¡sa
nem kÃ¶telezÃµen jelenti mÃ©g a szÃ¼lÃ©s azonnali beindulÃ¡sÃ¡t, csupÃ¡n azt jelzi, hogy valamikor
szÃ¼lni fog a nÃµ a kÃ¶zeljÃ¶vÃµben. Ez lehet egy napon belÃ¼l, de lehet egy, vagy kÃ©t hÃ©ten belÃ¼l
is. FÃ³rumokon szÃ¡mos esetet olvastam, ahogy tÃ¶bbeknek is sokkal kÃ©sÃµbb egy, kÃ©t hÃ©t utÃ¡n
indult be vÃ©gÃ¼l a szÃ¼lÃ©sÃ¼k. Vissza is hÃ-vtam anyÃ¡mat, ne aggÃ³djon, mert semmi gond,
legfeljebb vele toltam ki, mivel fÃ¶lÃ¶slegesen levittÃ¼k a gyerekeket, s most neki kell rendeznie Ãµket,
mikÃ¶zben Ã©n nem is szÃ¼lÃ¶k mÃ©g.
A vajÃºdÃ¡s Ã©s a szÃ¼lÃ©s A fÃ©rjemnek a falurÃ³l
tÃ¶rtÃ©nÃµ hazaÃ©rkezte utÃ¡n, a vÃ¡rosban mÃ©g sÃ©tÃ¡ltunk egy hosszat a dÃ©lutÃ¡n folyamÃ¡n.
KÃ©sÃµbb, este nyolc Ã³ra kÃ¶rÃ¼l elment filmet kÃ©szÃ-teni, Ã©n pedig a lakÃ¡sban a
hÃ¡zimunkÃ¡val foglalatoskodtam. TÃ-z Ã³ra kÃ¶rÃ¼l eszembe jutott, hogy aznap tulajdonkÃ©ppen egy
kÃ¶rtÃ©n kÃ-vÃ¼l nem ettem semmit, s mÃ©giscsak ennem kellene valamit, arra az esetre ha netÃ¡n
beindulna a szÃ¼lÃ©s, ne kerÃ¼ljek energia hiÃ¡nyba, s ne legyek gyenge. ValÃ³jÃ¡ban ugyanis az azt
megelÃµzÃµ nap sem kÃ-vÃ¡ntam semmifÃ©le Ã©telt, s igen keveset ettem, rÃ¡adÃ¡sul amit ettem az is
folyamatosan ment ki belÃµlem. Nekem akkor Ãºgy tÃ¼nt, valami enyhÃ©bb
gyomormenÃ©s-szerÃ¼sÃ©get kaptam, kaphattam, mikÃ¶zben nem tÃ¶rtÃ©nt mÃ¡s, mint hogy a
szervezetem tisztult, tisztÃ-totta magÃ¡t, kÃ©szÃ¼lt a szÃ¼lÃ©sre. KÃ¶ztudott, a szÃ¼lÃ©s beindulta
utÃ¡n nem javallott a tÃ¡plÃ¡lkozÃ¡s, mert azt tartjÃ¡k, hogy a gyomormÃ¼kÃ¶dÃ©s leÃ¡ll Ã©s az Ã©tel a
gyomorban marad. SzÃ©lsÃµsÃ©ges esetben a vajÃºdÃ¡s kÃ¶zben elfogyasztott Ã©telt a szÃ¼lÃµnÃµ
kihÃ¡nyja kÃ©sÃµbb. A kÃ³rhÃ¡zban, ahol rÃ¡adÃ¡sul a mÃ¼tÃ©t (a csÃ¡szÃ¡rmetszÃ©s)
lehetÃµsÃ©gÃ©vel is szÃ¡molnak, ezt messze elkerÃ¼lik, mÃ©g a vizet sem adnak. Ã‰jszaka tizenkÃ©t
Ã³ra kÃ¶rÃ¼l felÃ©bredtem, kezdtem Ã©rezni a fÃ¡jÃ¡sok beindulÃ¡sÃ¡t. Ami megzavart, hogy nem
szokvÃ¡nyosan, a korÃ¡bbi szÃ¼lÃ©sekhez hasonlÃ³an, a derekambÃ³l indultak ki, hanem kifejezetten a
hasam alatt elÃµl s el sem Ã©rtek a derekamig mikÃ¶zben mÃ¡ris abbamaradtak. Mivel rendszeresen
jÃ¶ttek Ã©s mÃºltak el hasonlÃ³ idÃµtartam letelte utÃ¡n, felkeltem (nem akartam mulasztÃ¡st elkÃ¶vetni,
mint elÃµzÃµ Ã©jszaka, amikor reggelre halogattam a felkelÃ©st). MegmÃ©rtem s kb. harminc
mÃ¡sodperc kÃ¶rÃ¼l tartottak. Megbizonyosodtam ezek Ã¡ltal a szÃ¼lÃ©s beindulÃ¡sÃ¡rÃ³l. A felkelÃ©s
utÃ¡n a fÃ¡jÃ¡sok rÃ¡adÃ¡sul gyakrabban kezdtek jelentkezni mint elÃµtte, kÃ¶rÃ¼lbelÃ¼l 7-10
percenkÃ©nt Ã©s egyformÃ¡n hosszÃºak voltak, termÃ©szetesen volt kezdetÃ¼k, maximumuk Ã©s
utÃ¡na hirtelen elcsendesedtek. Az ajtÃ³nak tÃ¡maszkodva a hÃ¡tgerincemet mentesÃ-tve a tartÃ¡s alÃ³l,
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hagytam, hogy a mÃ©hÃ¶sszehÃºzÃ³dÃ¡s minÃ©l teljesebb legyen, mikÃ¶zben befele figyeltem Ã©s
mÃ©lyeket lÃ©legeztem. HÃ¡lÃ¡t adtam Ã©s Ã¶rvendtem minden bekÃ¶vetkezÃµ fÃ¡jdalomnak s
elkÃ©pzeltem amint tÃ¡gulok Ã©s amint egyre tÃ¡gul, megnyÃ-lik a szÃ¼lÃµcsatorna bennem. Az elÃµbbi
szÃ¼lÃ©seim arÃ¡nylag hosszÃº, 12 Ã³rÃ¡s, vajÃºdÃ¡sai alapjÃ¡n arra szÃ¡mÃ-tottam mÃ¡snap
dÃ©lelÃµtt, vagy dÃ©lkÃ¶rÃ¼l meglesz meg a baba. Nagyon Ã¶rÃ¼ltem a gondolatnak Ã©s bizakodva,
derÃ¼sen megnÃ©zegettem idÃµnkÃ©nt, a fÃ¡jdalommentes idÃµszakokban, a mÃ¡sik szobÃ¡ban
elÃµkÃ©szÃ-tett mÃ³zeskosarat. KÃ¶zben nÃ©ha egyet, egyet rÃºgott, mocorgott a baba a pocakomban s
Ã©n gondolatban Ã¼dvÃ¶zÃ¶ltem, hogy nemsokÃ¡ra talÃ¡lkozunk idekint. Ekkora mÃ¡r Ã©jszaka volt,
csend Ã©s langyos meleg, Ã©n pedig egyedÃ¼l sÃ©tÃ¡ltam a lakÃ¡sban. KÃ¶zben nÃ©ztem az Ã³rÃ¡t,
fÃ©l kettÃµt mutatott. A fÃ©rjem mÃ©g nem Ã©rkezett haza, holott egy Ã³rÃ¡ra Ã-gÃ©rte meg. Igaz azt is
megegyeztÃ¼k, ha beindul a szÃ¼lÃ©s felhÃ-vom Ã©s azonnal indul. FelhÃ-vtam jÃ¶n-e mÃ¡r haza, de
nem mondtam meg a szÃ¼lÃ©s beindulÃ¡sÃ¡t, ugyanis azt mondta Ã©ppen indulÃ³ban van s nem akartam
riadÃ³ztatni, valamint nem akartam telefonba kÃ¶zÃ¶lni a hÃ-rt. Perceken belÃ¼l Ãºgyis itthon volt Ã©s a
sajÃ¡t szemÃ©vel konstatÃ¡lhatta a fejlemÃ©nyeket, amit egyÃ©bkÃ©nt is sejtett mikor felhÃ-vtam.
RÃ¡ntott tojÃ¡st evett, aztÃ¡n megegyeztÃ¼k, egy Ã³rÃ¡cskÃ¡ra le kell fekÃ¼djÃ¶n, mert nagyon fÃ¡radt.
&#336; is mÃ¡snap dÃ©lelÃµttre tippelte a baba Ã©rkezÃ©sÃ©t s ahhoz mÃ©rte az idÃµt. MegkÃ©rt, ha
netÃ¡n hamarabb jÃ¶nne kÃ¶ltsem fel idÃµben, ne az utolsÃ³ percekben, mert Ã¶ssze kell szednie neki is
magÃ¡t. Teljesen Ã©bernek kell lennie, ahhoz, hogy minÃ©l jobban jelen tudjon lenni amikor megszÃ¼letik
a baba Ã©s nyilvÃ¡n utÃ¡na is, amikor az Ãµ feladatainak nagy rÃ©sze kÃ¶vetkezik. SzemÃ©ly szerint
kifejezetten Ã¶rÃ¼ltem annak, hogy lefekszik s nem vÃ¡rakozik mellettem fÃ¡radtan, Ã-gy Ãºjra nyugodtan
lehettem a magam dolgaival. A sÃ¼lt tojÃ¡s szagÃ¡tÃ³l felfordult a gyomrom Ã©s Ã©melygÃ©seket
kezdtem Ã©rezni. Kis idÃµre oldalfekvÃ©sben, mivelhogy ilyenkor hÃ¡ttal nem javallott, ledÃµltem az
Ã¡gyra. Egy fÃ©lÃ³rÃ¡ra terveztem a pihenÃ©st, de egy kerek Ã³ra lett belÃµle. KÃ¶zben meg alig volt,
csak vagy hÃ¡romszor, mÃ©hÃ¶sszehÃºzÃ³dÃ¡s, s az is elÃ©ggÃ© kellemetlenÃ¼l Ã©rintett Ã-gy
fekÃ¼dve, mikÃ¶zben amikor sÃ©tÃ¡ltam olyan is volt, hogy egy negyedÃ³ra alatt hÃ¡romszor hÃºzÃ³dott
Ã¶ssze a mÃ©hem. Aki szÃ¼lt, vagy aki jÃ¡rtas ebben a tÃ©mÃ¡ban tudja, hogy ilyenkor amennyire csak
lehet mellÃµzni kell a lefekvÃ©st, eldÃµlÃ©st Ã©s minÃ©l tÃ¶bbet kell Ã¡llni, jÃ¡rkÃ¡lni sÃ©tÃ¡lni,
annak Ã©rdekÃ©ben, hogy a baba sÃºlya kifejthesse a maga Ã¡ldÃ¡sos hatÃ¡sÃ¡t. Ugyanis a baba fejÃ©nek
nyomÃ¡sa a mÃ©hnyakra szoros Ã¶sszefÃ¼ggÃ©sben Ã¡ll a mÃ©hÃ¶sszehÃºzÃ³dÃ¡sokkal Ã©s
elengedhetetlen Ã¶sztÃ¶nzÃµ hatÃ¡st fejt ki az Ã©rdekÃ¼kben. Ãœlni is pl. lehetÃµleg inkÃ¡bb csak a
fÃ¡jÃ¡sok idejÃ©n ajÃ¡nlott, s azt is Ãºgy, hogy a baba helyzetÃ©nek fÃ¼ggÃµlegessÃ©ge megmaradjon
tovÃ¡bbra is Ã©s ugyanakkor a csÃ-pÃµ is tÃ¡guljon. EzÃ©rt jÃ³ pl. ha tÃ¡mlÃ¡s szÃ©kre Ã¼lÃ¼nk csak
fordÃ-tva, a tÃ¡mlÃ¡jÃ¡val szemben, a lÃ¡bunkat Ã¡ttÃ©ve rajta. KÃ¶rÃ¼lbelÃ¼l nÃ©gy kÃ¶rÃ¼l
kezdtem el Ãºjra sÃ©tÃ¡lni, kÃ¶zben a pihenÃ©s utÃ¡n, a gyomrom helyre Ã¡llt. Az Ã¶sszehÃºzÃ³dÃ¡sok
kÃ¶zÃ¶tt nÃ©ha beereszkedtem egy olyan joga pozÃ-ciÃ³ba amelyrÃµl azt tarjÃ¡k, hogy a csÃ-pÃµt nyitja
Ã©s a segÃ-t a baba fejÃ©t minÃ©l inkÃ¡bb a szÃ¼lÃµcsatornÃ¡ba irÃ¡nyÃ-tani. Nagyon jÃ³l Ã©reztem
magam a hajnali csendben. ElÃ¡rasztott az belÃ¼lrÃµl jÃ¶vÃµ nyugalom, biztonsÃ¡gÃ©rzet, amely
egyÃ©bkÃ©nt minden szÃ¼lÃ©s jellemzÃµje, amennyiben a nÃµ hagyja ezt megtÃ¶rtÃ©nni magÃ¡ban s
nem aggÃ³dja tÃºl a folyamatot, vagy nincs benne tÃºlzott ellenÃ¡llÃ¡s az esemÃ©nyeket illetÃµen Ã©s
termÃ©szetesen amennyiben hagyja Ã©s nem zaklatja tÃºl a kÃ¶rnyezete sem Ãµt. A teraszunk ajtÃ³ja
nyitva volt s Ã¡ramlott be rajta a hÃ¼s, tiszta hajnali levegÃµ. Csak azt sajnÃ¡ltam kissÃ©, hogy nincs udvar
a kÃ¶zelben, ahovÃ¡ kilÃ©phetnÃ©k, hogy kÃ¶zvetlenÃ¼l Ã©rezzem az egysÃ©get az egÃ©sz
termÃ©szettel. A fÃ¡jÃ¡sok kÃ¶zÃ¶tti idÃµkben a teremtÃ©s mikÃ©ntjÃ©re, folyamataira, a teremtÃµi
azonossÃ¡gomra gondoltam Ã©s azt erÃµsÃ-tettem magamban. Eszembe jutottak nÃµi ismerÃµseim,
korÃ¡bbi szÃ¼lÃ©seim s mÃ©g szÃ¡mos ezzel kapcsolatos gondolat. Mikor mindezeket mÃ¡r
kimerÃ-tettem, s Ã©rzetem, hogy belefÃ¡radok, tÃ¼relmetlennÃ© vÃ¡lok, levezetÃ©skÃ©ppen mÃ©g
egy, kÃ©t kintfelejtett gyerekruhÃ¡t Ã¶sszefogtam Ã©s helyreraktam a lakÃ¡sban. Ez a tevÃ©kenykedÃ©s
kifejezetten jÃ³lesett. SzÃ-vesen feltettem volna valami lÃ¡gy zenÃ©t is, ha nem sajnÃ¡ltam volna
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megtÃ¶rni ezt a magÃ¡nyos, kÃ-vÃ¼l belÃµl nyugodt, bensÃµsÃ©ges csendet. A kis tevÃ©keny kitÃ©rÃµ
utÃ¡n visszatÃ©rtem korÃ¡bbi hangoltsÃ¡gomhoz Ã©s gondolataimhoz, mÃ¡r amennyire lehetett most
mÃ¡r, mert egy negyed Ã³ra alatt kb. kÃ©t hÃ¡rom fÃ¡jÃ¡s mindig jÃ¶tt. Ã–t Ã³ra kÃ¶rÃ¼l
intenzÃ-vebbeknek kezdtem Ã©rzÃ©kelni fÃ¡jdalmakat, mÃ¡r a derekamig is kezdtek hÃ¡tra Ã©rni, de ami
mÃ©g ennÃ©l is fontosabb, hogy jobban Ã©reztem magam, amikor nyomtam, nyomkodtam, mint amikor
nem a fÃ¡jÃ¡sok alatt. Ahogy ott Ã¡lltam az ajtÃ³ fÃ©lfÃ¡jÃ¡nak tÃ¡maszkodva, enyhÃ©n szÃ©tterpesztett
lÃ¡bakkal s figyeltem a fÃ¡jdalmat beugrott a kÃ©p, hogy megnyÃ-lik a szÃ¼lÃµcsatorna a lÃ¡baim
kÃ¶zÃ¶tt amint nyomok s kicsÃºszik lefele rajta a baba, vagyis mÃ©g akÃ¡r Ã-gy Ã¡llva is megtudnÃ¡m
szÃ¼lni a gyereket. A vÃ¡ratlan bevillanÃ¡stÃ³l megilletÃµdtem, kissÃ© meg is ijedtem. Gyorsan mentem
felkÃ¶lteni a fÃ©rjem, de mivel a fÃ¡jdalom nem volt tÃºl intenzÃ-v, lazÃ¡bban fogalmaztam s azt mondtam
igyekezzen felkelni, mert Ãºgy nÃ©z ki, nem vagyok biztos benne teljesen mÃ©g, de beindultak a
tolÃ³fÃ¡jÃ¡sok. JÃ³ fÃ¡radt volt mÃ©g mindig, megkÃ©rdezte hÃ¡nyÃ³ra. Negyed Ã¶t volt. VisszajÃ¶ttem
a nagyszobÃ¡nkba s letÃ©rdeltem a szÃ©knek tÃ¡maszkodva. Nem Ã-rtam, de amikor az Ã©jszaka
folyamÃ¡n a fÃ©rjem hazajÃ¶tt felvettÃ¼k a szÃµnyeget Ã©s letettem helyette kisebb, kÃ©nyelmes, puha
pokrÃ³ckÃ¡t, amit leterÃ-tettem egy fehÃ©r vastag pamut pelenkÃ¡val. Erre tÃ©rdeltem most. Ez a
tÃ©rdelÃ©s Ã©s szÃ©knek tÃ¡maszkodÃ¡s volt a bevÃ¡lt, kedvenc szÃ¼lÃ©si pozÃ-ciÃ³m, ElÃµdkÃ©t
Ã©s CsillukÃ¡t is Ã-gy szÃ¼ltem. MÃ©g egyszer innen Ã¡tszÃ³ltam a fÃ©rjemnek, hogy jÃµjjÃ¶n, ha nem
akar lemaradni, plussz Ã©n sem szeretnÃ©m stresszelni magam az Ãµ hiÃ¡nya miatt, hanem teljes
mÃ©rtÃ©kben a szÃ¼lÃ©sre szeretnÃ©k figyelni. Ott is Ã¡llt elÃµttem azonnal. IdÃµkÃ¶zben meg
jÃ¶ttek a fÃ¡jÃ¡sok s Ã©n kezdtem nyomni. ElÃ©g hosszan tartottak. MÃ¡r nyomtam jÃ³ sokat mire ÃºjbÃ³l
lÃ©legzetet vettem s mÃ©g mindig tartott a mÃ©hÃ¶sszehÃºzÃ³dÃ¡s, mÃ©g mindig lehetett nyomni.
NyomÃ¡s kÃ¶zben, s kÃ¶zÃ¶tt meg az is jÃ¡rt az eszembe, hogy kijÃ¶n az, kijÃ¶n az, kinyomom, vilÃ¡gra
hozom azt, amit kilenc holnapon Ã¡t neveltem. KÃ©t fÃ¡jÃ¡s (mÃ©hÃ¶sszehÃºzÃ³dÃ¡s) kÃ¶zÃ¶tt, egy kis
tÃ¼kÃ¶rrel megnÃ©ztem mekkora a tÃ¡gulÃ¡s Ã©s egyÃ¡ltalÃ¡n mi lÃ¡tszik odalenn. Ott, ahol eddig
csupÃ¡n egymÃ¡shoz tÃ¼rÃµdÃµ izomkÃ¶tegek lÃ¡tszottak, most mÃ¡r egy csillagszerÃ¼ nyÃ-lÃ¡s
keletkezett. Bent a mÃ©lyben pedig lÃ¡tni lehetett egy kis sÃ¶tÃ©t Ã©s szÃ¼rkÃ©s valamit. A magzatnak
a burka gondoltam. EbbÃµl tudtam, hogy kÃ¶zel Ã¡llunk a vÃ©gkifejlethez, de a magzatvÃ-z mÃ©g mindig
nem folyt el. A kÃ¶vetkezÃµ Ã¶sszehÃºzÃ³dÃ¡snÃ¡l hatÃ¡rozottan Ã©reztem, ahogy a baba csÃºszik lefele
a szÃ¼lÃµcsatornÃ¡n, amint nyomok. Hirtelen szerettem volna, ha fÃ©rjem is a bÃµrÃ¶mbe bÃºjhatna Ã©s
Ãµ is vilÃ¡gosan lÃ¡thatnÃ¡, Ã©rezhetnÃ© azt amit Ã©n, kÃ¶zvetlen rÃ©sze lehetne abban az
Ã©lmÃ©nyben amin Ã¡tmegyek. Persze ilyesmi nem lehetsÃ©ges, ezÃ©rt a fÃ¡jÃ¡sok kÃ¶zÃ¶tt
igyekeztem elmondani minÃ©l rÃ©szletesebben mit tapasztaltam, s hozzÃ¡tettem mÃ©g az is lehet,
nemsokÃ¡ra megszÃ¼letik. A rÃ¡kÃ¶vetkezÃµ fÃ¡jÃ¡s ugyanÃ-gy telt, mÃ©g a sokat emlegetett
szÃ©kelÃ©si ingert is lehetett Ã©rezni, de nem mertem tovÃ¡bb nyomni, elengedtem a fÃ¡jdalmat. Nem
jÃ¶tt, hogy elhiggyem ilyen kÃ¶nnyen kitud jÃ¶nni. Mondtam a fÃ©rjemnek: kÃ¶vetkezÃµkor
â€žmegemberelemâ€• magam Ã©s addig nyomok teljes erÃµmbÃµl, ameddig a fÃ¡jÃ¡s tart. Lesz, ami lesz.
KissÃ© hiÃ¡nyzott az elÃµbbi szÃ¼lÃ©seknÃ©l megszokott biztatÃ¡sa, de annyira kÃ¶zel ereszkedtem a
fÃ¶ldhÃ¶z, hogy nem fÃ©rt kÃ¶zel hozzÃ¡m Ã©s egyÃ©bkÃ©nt is az volt az alapÃ¡llÃ¡sa, hogy rÃ¡m
bÃ-zza, tudom Ã©n, Ã©rzem Ã©n mit kell tennem. Arra lettem figyelmes, s amit nem vettem Ã©szre, vagy
talÃ¡n nem is tudatosÃ-tottam ennyire vilÃ¡gosan a korÃ¡bbi szÃ¼lÃ©seimnÃ©l, hogy amikor fÃ¡jÃ¡sok
kÃ¶zben nyomtam szinte semmit nem fÃ¡jt az egÃ©sz. VÃ¡rtam a medencÃ©met szÃ©tfeszÃ-tÃµ
Ã©rzÃ©seket, vagy valami hasonlÃ³ nagyon fÃ¡jdalmasat, de semmi. Csak akkor fÃ¡jt, amikor az Ãºj
lÃ©legzetvÃ©telnyi idÃµre, vagyis a belÃ©gzÃ©snÃ©l nem nyomtam. MikÃ¶zben beszÃ©lgettÃ¼nk a
fÃ©rjemmel az elÃµbbi Ã¶sszehÃºzÃ³dÃ¡s utÃ¡n, kezdtem Ã©rezni, hogy Ãºjra jÃ¶n a fÃ¡jÃ¡s Ã©s
figyelmesen bÃ¡r, de bevetettem minden erÃµmet. Egyszer csak pukk, egy kis magzatvÃ-z szÃ©tfrÃ¶ccsent
Ã©s utÃ¡na nyomban megjelent a baba feje Ã©s finoman kikanyargÃ³zott a teste, a fehÃ©r pelenkÃ¡ra.
Amikor a baba fejÃ©t meglÃ¡tta a fÃ©rjem kezdett biztatni, hogy nyomjam, mert jÃ¶n, s bÃ¡r Ã©n is jÃ³l
lÃ¡ttam, amint szÃ©pen kikÃ-gyÃ³zik, s akarattal vettem vissza kicsitt a nyomÃ¡s erejÃ©bÃµl, hogy
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minÃ©l simÃ¡bban menjen s ne legyen tÃºl gyors a kijÃ¶vetele, azÃ©rt jÃ³l esett s mintha mÃ©g plusz
erÃµt is adott az a kis biztatÃ¡s, rÃ©szvÃ©tel. A vÃ¡ratlan Ã©s vÃ¡ratlanul kÃ¶nnyÃ¼,
meglepetÃ©sszerÃ¼ kibÃºjÃ¡stÃ³l mindketten felnevettÃ¼nk. Tekintettel a magzatburok Ã©psÃ©gÃ©re
kÃ©sÃµbbre saccoltam a megÃ©rkeztÃ©t, s mÃ©g egy, kÃ©t nyomkodÃ¡sra szÃ¡mÃ-tottam. A fÃ©rjem
azonnal felvette a kis megÃ©rkezettet Ã©s orral lefele, a fÃ¶ld fele tartotta, azÃ©rt, hogyha esetleg a
lÃ©gjÃ¡rataiba magzatvÃ-z kerÃ¼lt volna tudjon kifolyni. A baba kÃ¶zben felsÃ-rt. EzutÃ¡n a mellkasomra
tettÃ¼k a megnyugvÃ¡sa Ã©rdekÃ©ben is, de hiÃ¡ba takargattam be, s melengettem mindenfÃ©le
tÃ¶rÃ¼lkÃ¶zÃµvel, pelenkÃ¡val, nem nyugodott meg, Ãºgy ahogy tettÃ©k a testvÃ©rei ilyenkor, akik
nemcsakhogy megnyugodtak, hanem mÃ©g szopni is kezdtek azonnal. MiutÃ¡n a fÃ©rjem felÃ¶ltÃ¶ztette
csak akkor nyugodott meg vÃ©gÃ¼l. A szoba hÃ¼s levegÃµjÃ©re vezettem vissza a viselkedÃ©sÃ©t,
vagyis arra, hogy rosszul esett neki a hÃµmÃ©rsÃ©kletkÃ¼lÃ¶nbsÃ©g az anyamÃ©h Ã©s a kÃ¼lsÃµ
kÃ¶rnyezetben tapasztalt kÃ¶zÃ¶tt s erre kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen Ã©rzÃ©keny volt, hiszen mÃ©g Ã-gy is
huszonkÃ©t fok kÃ¶rÃ¼l biztos volt a szobÃ¡ban. VÃ¡rtunk egy keveset, s mikor mÃ¡r nem lÃ¼ktetett a
vÃ©r a kÃ¶ldÃ¶kzsinorban, a fÃ©rjem mindkÃ©t felÃµl elkÃ¶tÃ¶tte Ã©s elvÃ¡gta az Ã¡ltalam neki
megtartott kÃ¶ldÃ¶k zsinort. Ez szÃ¡momra ÃºjdonsÃ¡g volt mert eddig ezt a mÃ¼veletet mindig egyedÃ¼l
vÃ©gezte. Ã•gy vÃ¡ltunk kÃ¼lÃ¶n szerencsÃ©sen egymÃ¡stÃ³l Ã©s a kis Szabolcsunk megkezdte az
kÃ¼lÃ¶nÃ¡llÃ³ Ã©letÃ©t. A fÃ©rjem feladott rÃ¡ egy kezeslÃ¡bast Ã©s Ãºjra visszaadta nekem, most
mÃ¡r nyugodtan Ã©s figyelmesen nÃ©zelÃµdÃ¶tt, mÃ©g szopott is s Ã©n is Ã©lvezhettem az elsÃµ
egyÃ¼ttlÃ©tÃ¼nk boldog perceit. Eme rÃ¶vid kis idill kÃ¶zben az Ã³rÃ¡ra nÃ©ztÃ¼nk s kiderÃ¼lt, hogy
elszaladt mÃ¡r hÃ¡romnegyed Ã³ra amiÃ³ta megszÃ¼letett, a mÃ©hlepÃ©nyre is gondolni kellett. A
fÃ©rjem belehelyezte a babÃ¡t a kÃ¶zelembe levÃµ mÃ³zeskosÃ¡rba Ã©s mondta, hogy a kÃ¶vetkezÃµ
mÃ©hÃ¶sszehÃºzÃ³dÃ¡snÃ¡l nyomjam ki a lepÃ©nyt. Nem kell azt kÃ¼lÃ¶nÃ¶sebben megjegyeznem,
mindekÃ¶zben folytatÃ³dtak a mÃ©hÃ¶sszehÃºzÃ³dÃ¡sok. A kÃ¶vetkezÃµ Ã¶sszehÃºzÃ³dÃ¡snÃ¡l, az
Ã¡gy szÃ©lÃ©n Ã¼lve egyet nyomtam Ã©s valÃ³sÃ¡ggal kiugrott, megszÃ¼letett a mÃ©hlepÃ©ny is,
pÃ¡r alvadt vÃ©rcsomÃ³ tÃ¡rsasÃ¡gÃ¡ban. A fÃ©rjem gyorsan megvizsgÃ¡lta, s mivel mindent rendben
talÃ¡lt mÃ¡sodpercek alatt eltÃ¼ntette a szemem elÃµl. UtÃ¡na felvette a pokrÃ³cot meg a pelenkÃ¡t,
feltÃ¶rÃ¼lte a fÃ¶ldet Ã©s minden rendben volt a szobÃ¡ban, mintha semmi sem tÃ¶rtÃ©nt volna. CsupÃ¡n
a mÃ©hvisszahÃºzÃ³dÃ¡s okozott fÃ¡jdalmakat tovÃ¡bbra is. Ezeket a periÃ³dikusan intenzÃ-vebb
Ã¶sszehÃºzÃ³dÃ¡sokat a mÃ¡sodik szÃ¼lÃ©semtÃµl kezdve sokkal Ã©rzÃ©kenyebben Ã©s Ã©lesebben
Ã©ltem meg mint az elsÃµ szÃ¼lÃ©snÃ©l, ahol tulajdonkÃ©ppen minden kÃ¼lÃ¶nÃ¶sebb
Ã©rzÃ©kenysÃ©g nÃ©lkÃ¼l hÃºzÃ³dott vissza az eredeti mÃ©retÃ©re. EgyÃ©bkÃ©nt olvastam, ez
mÃ¡s nÃµknÃ©l is Ã-gy van. FÃµkÃ©nt akkor hÃºzÃ³dott (fÃ¡jt) amikor a kicsi szopott s Ã-gy tÃ¶rtÃ©nt
ez kÃ¶vetkezÃµ kÃ©t, hÃ¡rom, nÃ©gy napban is. Felkeltem az Ã¼lÃµ helyzetembÃµl s bÃ¡r nem volt
kÃ¼lÃ¶nÃ¶sebb szÃ¼ksÃ©g rÃ¡, mert sem rajtam, sem a ruhÃ¡mon mÃ©g vÃ©rpÃ¶tty sem volt,
letusoltam Ã©s ruhÃ¡t vÃ¡ltottam. KÃ¶zben a kicsi nÃ©zelÃµdÃ¶tt, majd elaludt. A kÃ©sÃµbbiekben
felhÃ-vtam a szÃ¼leimet Ã©s a testvÃ©rkÃ©ket, hogy elÃºjsÃ¡goljam a â€žkicsi babaâ€•
megÃ©rkezÃ©sÃ©t. &#336;k nyilvÃ¡n azonnal lÃ¡tni szerettÃ©k volna, miutÃ¡n a nagyanyjuk hÃ¡ttÃ©r
biztatÃ¡sÃ¡ra illedelmesen graturÃ¡ltak. Ã‰n teljesen felvoltam dobÃ³dva, kifÃ¡radÃ¡st egyÃ¡ltalÃ¡n nem
Ã©reztem, nem is tudtam elaludni egÃ©sz nap. Pedig aznap este mÃ©g egy Ã¡t nem aludt Ã©jszaka vÃ¡rt
rÃ¡m, mivel a kicsinek, aki a kÃ©sÃµbbiekben a nap folyamÃ¡n tÃ¶bbszÃ¶r is szopott, ekkora kezdett
beindulni az emÃ©sztÃµ rendszere Ã©s nyugtalan, nyÃ¼gÃ¶s lett, akÃ¡rcsak a testvÃ©rei, akiknÃ©l
ugyanez az elsÃµ Ã©jszakai nyugtalan alvÃ¡s szintÃ©n jellemzÃµ volt. Most, az Ã¶tÃ¶dik napon a
mÃ©hem mÃ¡r nagyrÃ©szt visszahÃºzÃ³dott. SÃµt, lecsengett azÃ³ta a tejmegindulÃ¡s okozta
mellfeszÃ¼lÃ©s, meg a mellkisebesedÃ©s Ã©s begyÃ³gyulÃ¡s is. Minden rendben van, hÃ¡la az
â€žÃ©gnekâ€• Ã©s mindannyiunknak. A baba sokat szopik, alszik Ã©s kakÃ¡l mint minden egÃ©szsÃ©ges
ÃºjszÃ¼lÃ¶tt baba.
VÃ©gezetÃ¼l a fÃ©lelmeimrÃµl pÃ¡r szÃ³ Ã©s nÃ©hÃ¡ny kÃ¶vetkeztetÃ©s.
Annak ellenÃ©re, hogy mindhÃ¡rom korÃ¡bbi szÃ¼lÃ©sem otthon tÃ¶rtÃ©nt, pozitÃ-v Ã©lmÃ©nyekkel
telten Ã©s mindhÃ¡rom utÃ¡n azt mondtam, milyen jÃ³ lesz majd megismÃ©telni, mÃ©gsem mondhatom,
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abszolÃºt mentes voltam minden kÃ©telytÃµl, fÃ©lelemtÃµl, de legalÃ¡bbis idÃµnkÃ©nt elÃµÃ¡llÃ³
nÃ©mi szorongÃ¡stÃ³l a szÃ¼lÃ©st illetÃµen a vÃ¡randÃ³sÃ¡g alatt vÃ©gig. MeglepÃµen nyugodt Ã©s
magabiztos voltam a vÃ¡randÃ³sÃ¡g elejÃ©n, de aztÃ¡n eszembe jutott, hogy a barÃ¡tnÃµm is Ã-gy indult s
vÃ©gÃ¼l mÃ©gis fel ment a korhÃ¡zba s a negyedik gyerekÃ©t ott hozta vilÃ¡gra. KÃ©sÃµbb kiderÃ¼lt a
lelki, szellemi oka, amiÃ©rt az egÃ©sz megtÃ¶rtÃ©nt, mÃ©gis kÃ©telyeket Ã©bresztetett bennem, azt
illetÃµen vajon megtettem-e mindent a zavarmentes szÃ¼lÃ©s Ã©rdekÃ©ben? ElÃ©g Ã©ber vagyok-e
ebben a tekintetben? Meg kellett Ã¡llapÃ-tanom egy oldalon bizony vannak hiÃ¡nyossÃ¡gaim, mÃ©gpedig
nÃ©mikÃ©pp, nagyobbak mint amilyent Ã©n szerettem volna elkÃ¶nyvelni. Mivel, kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ
objektÃ-v Ã©s szubjektÃ-v okok miatt, a mozgÃ¡st elhanyagoltam egÃ©sz vÃ¡randÃ³s idÃµszakom alatt, a
vÃ©ge fele fÃµkÃ©pp, jÃ³val fÃ¡radÃ©konyabb lettem s nehÃ©zkesebben is mozogtam mint a korÃ¡bbi
Ã¡llapotossÃ¡gaimban. Ã•gy arra szÃ¡mÃ-tottam ez a szÃ¼lÃ©sem fÃ¡jdalmasabb lesz, mint az elÃµzÃµek
Ã©s az igazat megvallva leginkÃ¡bb attÃ³l fÃ©ltem, hogy nem lesz elÃ©g izomerÃµm a nyomÃ¡shoz,
mivelhogy ernyedtek, lanyhÃ¡k az izmaim. Persze azÃ©rt azt is tudtam, hogy az elsÃµ vÃ¡randÃ³sÃ¡gom
alatt sem mozogtam valami sokat, mÃ©gis jÃ³l sikerÃ¼lt a szÃ¼lÃ©s, de azÃ©rt nÃ©mi belsÃµ
bizonytalansÃ¡gi tÃ©nyezÃµt ez adott. Ez a fÃ©lelmem, mint kiderÃ¼lt alaptalannak bizonyult, mivel bÃ¡r
a mozgÃ¡s hiÃ¡nyzott a szellemi rÃ¡kÃ©szÃ¼lÃ©sem, amelyre nagyon is figyeltem felÃ¼lÃ-rta,
korrigÃ¡lta, kijavÃ-totta ezt a hÃ¡trÃ¡nyt. LegalÃ¡bbis Ã©n Ã-gy gondolom. TÃ©vedÃ©s ne essen ezzel
nem azt akarom mondani, hogy nem kell mozogni legalÃ¡bb a hosszabb sÃ©tÃ¡k erejÃ©ig, az Ã¡ldott
Ã¡llapotunk alatt. A mozgÃ¡s hiÃ¡nya, ami szoros Ã¶sszefÃ¼ggÃ©sben Ã¡ll az Ã-gy beÃ¡llÃ³ gyengÃ©bb
anyagcserÃ©vel, nÃ©mi kÃ¶vetkezmÃ©nyekkel jÃ¡rt viszont a baba testsÃºlyÃ¡nak alakulÃ¡sÃ¡ban.
Megfigyeltem ugyanis, hogy az elsÃµ babÃ¡nknÃ¡l, akivel a karatte edzÃ©seket abbahagytam mÃ©g az
Ã¡llapotossÃ¡g legelejÃ©n 2800 gr.-al szÃ¼letett. A mÃ¡sodikkal masszÃ-rozÃ³kÃ©nt dolgoztam a
vÃ¡randÃ³sÃ¡g elejÃ©n Ã©s kÃ©sÃµbb az Ã¶tÃ¶dik, hatodik hÃ³naptÃ³l, ha nem is rendszeresen, de el, el
jÃ¡rtam hetente egy, egy edzÃ©sre, 3000 gr.-al szÃ¼letett. A harmadik, akivel rendszeresen jÃ¡rtam az
elejÃ©tÃµl az utolsÃ³ hÃ©tig edzÃ©sekre 3200 gr.-al szÃ¼letett. Az negyedik babÃ¡m pedig, akivel nem
jÃ¡rtam edzÃ©sekre, sÃµt azon kÃ-vÃ¼l is arÃ¡nylag keveset mozogtam a szabadban 2800 gr.-al szÃ¼letett
Ã©s 50 cm. HosszÃº. Meg persze fel is szedtem jÃ³ pÃ¡r kilogrammot pluszba a csÃ¶kkent anyagcsere miatt.
A vÃ©rembe levÃµ vas is jÃ³ volt a korÃ¡bbi kÃ©t vÃ¡randÃ³sÃ¡gom alatt, most pedig a vashiÃ¡ny
kimutathatÃ³ volt, akÃ¡rcsak az elsÃµ vÃ¡randÃ³sÃ¡gomnÃ¡l. Persze hÃºst nem ettem egyik Ã¡ldott
Ã¡llapotom alatt sem. Ezt csak azÃ©rt Ã-rom, mert az elsÃµ gyerekÃ¼nknÃ©l a csalÃ¡di orvosnÃµm finom
cÃ©lzÃ¡sokat tett arra, hogy talÃ¡n azÃ©rt ilyen kisebb sÃºlyÃº a baba, s azÃ©rt van vashiÃ¡nyom is, mert
nem fogyasztottam hÃºst. Azt, a mai idÃµkben szinte lehetetlennek tartom, hogy az ember teljesen
fÃ©lelemmentesen Ã©lje meg az vÃ¡randÃ³s Ã¡llapotÃ¡t, de azt igenis lehetsÃ©gesnek Ã©s ajÃ¡nlottnak is
tartom, hogy sokkal kevesebb fÃ¶lÃ¶sleges Ã©s Ã©rtelmetlen fÃ©lelmet s ezÃ¡ltal felelÃµssÃ©g
Ã¡thÃ¡rÃ-tÃ¡st idÃ©zzen be magÃ¡nak. A karatte edzÃ©seken tanultam meg azt a filozÃ³fiÃ¡t, amely Ãºgy
szÃ³l : FÃ©lsz a vizsgÃ¡tÃ³l, edz tÃ¶bbet. Addig edz gyakorlatilag Ã©s mentÃ¡lisan, ameddig mÃ¡r
Ã©rzed, hogy nem fÃ©lsz, s egyszer csak azt tapasztalod, amikor ki kell Ã¡llni valÃ³ban nem fÃ©lsz,
rÃ¡adÃ¡sul mindent jÃ³l csinÃ¡lsz. LefordÃ-tva ezt a szÃ¼lÃ©sre, fÃ©lsz a szÃ¼lÃ©stÃµl, lÃ©gy
Ã©berebb, kÃ©szÃ¼lj tÃ¶bbet rÃ¡. RÃ¶viden, vizsgÃ¡ld meg magad kÃ-vÃ¼l, belÃ¼l az
Ã©letkÃ¶rÃ¼lmÃ©nyeid, a betegsÃ©gtÃ¼neteid, a konfliktusaid, a szÃ¼letÃ©si horoszkÃ³pod
fÃ©nyÃ©ben, meditÃ¡lj Ã©s mantrÃ¡zz, igyekezz minÃ©l jobban megtisztulni, Ã¡talakulni, a helyes
alapÃ¡llÃ¡st felvenni minden szinten az egyetemes mÃ©rtÃ©kek, igazsÃ¡gok szerint, s vÃ©gÃ¼l nem fogsz
fÃ©lni mÃ¡r a szÃ¼lÃ©stÃµl, a szÃ¼lÃ©skor s ami a legfontosabb, hogy jÃ³l csinÃ¡lod azt. Kedves
anyuka, vagy leendÃµ anyuka remÃ©lem, hogy e beszÃ¡molÃ³mmal egy keveset segÃ-tethettem, hogy
Ã©beren, zavartalanul, szabadon, Ã¶nÃ¡llÃ³an Ã©s pozitÃ-v Ã©lmÃ©nykÃ©nt Ã©ld meg a szÃ¼lÃ©sed,
ha igen, akkor nem volt hiÃ¡ba valÃ³ a fÃ¡radozÃ¡som mÃ-g e sorokat lerÃ³ttam Ã©s Ã¶rvendek neki.
Szabolcs az elsÃµ Ã³rÃ¡kban
Az apuka Ã©s a kis Szabolcs
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