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életmód

Mikor „jó” szülni?
minden statisztika azt mutatja, hogy mi, 
nők egyre később szülünk, a többség 
harmincéves kora körül vállalja az első 
gyereket. A korai szülés jóval ritkább, 
a késői egyre gyakoribb. Így aztán a szü-
lői értekezleten üldögélő anyukák között 
akár 15–20 év korkülönbség is lehet. 
Persze egy gyermek boldogsága nem 
a szülei korától függ. lássuk, mit mon-
danak a szakemberek, és mit gondolnak 
azok, akik korábban vagy akik későn 
szültek, egyet vagy többet.

Vajon mikor „jó” szülni? 
Amikor tervezzük, amikor nem, amikor összejön? Minél fia

talabban, minél később, amikor megtaláltuk az igazit, amikor 

megtaláltuk a „használhatót”? Amikor van pénz, amikor van 

hol lakni, amikor még bírják a nagyszülők? Valószínűleg még 

rengeteg szempontot sorolhatnánk, miközben tudjuk, ennyit 

úgysem lehet kipipálni. Arra senki ne várjon, hogy lesz olyan 

pillanat az életében, amikor még a csillagok is haptákban állnak, 

és zúgnak a fanfárok. 

Mégis, mi lehet a legerősebb érv? Ha megértünk rá. Ha nem 

csak az jut az eszünkbe, hogy le kell mondani a péntek esti 

bulikról, a fesztiválozásról vagy a wakeboardozásról. látszólag 

valóban le kell mondani eleinte dolgokról, semmi kétség, és ne

héz felmérni, mi is az, amit kapunk. Ha már nem akarunk min

denütt ott lenni, ha jó néha otthon is, az már egy fontos jel. Ha 

már valamiféle hiányérzet is jelentkezik, amikor más családokat, 

helyes kisgyerekeket látunk. Ekkor érdemes szerintem belevág

ni. Ha tényleg el tudjuk képzelni, hogy fenekestül felborul min

den, de közben olyan új, pozitív élmények érnek, amilyeneket 

addig soha nem éltünk át. Anyának lenni egészen fantasztikus 

dolog, még ha közhelyesen hangzik is. 

Persze jobb, ha megtaláljuk azt a pasit, aki boldog lesz a hír

től. E nélkül is lehet, bár akkor tartozunk majd egy magyará

zattal a gyereknek. Húzhatjuk a biológiailag utolsó pillanatig, 

akkor viszont számoljunk azzal, hogy belénk hasít a gondolat: 

lehet, nem érem meg, hogy unokám lesz. Ezt azért fel kell ám 

dolgozni.

Egy, kettő? Vagy több?
A többség manapság megáll az első gyermeknél, de akik többet 

is vállalnak, újabb mérlegelés előtt állnak, mikor jöjjön a máso

dik baba meg a többi. sokakat aggasztanak az anyagi nehéz

ségek, bár nagyanyáink idejében azt mondták, ahol két gyerek 

van, ott elfér három is. A skandináv országok családpolitikája 

elérhetetlen álom egy átlagos középeurópai országban. 
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„Biológiai tény, hogy a nők a húszas 
éveik elején-közepén a legterméke-

nyebbek, a sikeresen végződő terhességek, az egészséges 
magzatok aránya is ebben az életkorban a legmagasabb 
– mondja dr. Illanitz Elemér. – Ám úgy tűnik, mára a bio-
lógiát felülírta a társadalmi átalakulás: a nők a húszas 
éveiket a karrierjük építésére szánják. Figyelembe kell 
vennünk azt is, hogy manapság a harmincas éveikben 
járó nők egészen másképp gondolkodnak önmagukról, 
az egészségükről és a lehetőségeikről, mint a múlt század 
végén. 

Magam is úgy gondolom: aki tudatosan készül a váran-
dósságára, lelkileg és fizikailag kiegyensúlyozottan vág 
bele a terhességbe, annak minden esélye megvan arra, 
hogy tökéletesen egészséges gyermeket hozzon világra. 
Ez akkor is igaz, ha idősebb a statisztikai átlagnál, ami 
egyébként a Dr. Rose szülészetét választó kismamákra 
is jellemző. Ám ehhez nélkülözhetetlenek a szűrések, 
a rendszeres kontroll, a genetikai vizsgálat, melyekre 
kórházunkban különösen nagy hangsúlyt fektetünk. 
Magzati, csecsemő- és gyermekgyógyászati szűréseinket, 
vizsgálati csomagjainkat teljes körültekintéssel állítottuk 
össze, szem előtt tartva, milyen kockázati tényezőket vet 
fel a szülő nők magasabb átlagéletkora.”

életmód

A munkA világánAk 
szAkértőjeként mit 
tApAsztAlsz, miként 
mérlegelnek A nők 
A gyerekvállAláskor? 
Ha gyermekvállalásról gon

dolkozik egy pár, valószínűleg 

nem a leendő kismama karri

erje az első szempont, amit fi

gyelembe vesznek, holott erre 

is kellene figyelni már a terve

zés során is.

Ha csak a „piszkos anyagia

kat” nézzük, a korábbi fizetés

hez igazodó, magas tgyás ösz

szegéhez a szülést megelőző 

két éven belül 365 nap biztosí

tási idő kell, tehát érdemes arra 

figyelni a leendő anyukáknak, 

hogy ezekben a megelőző 

években bejelentve, hivata

losan dolgozzanak, lehetőleg 

„zsebbe kapott” fizetésrész 

nélkül. De nem csak emiatt 

érdemes egy új munkahelyen 

várni néhány évet a babázással. 

Ha valaki leteszi a névjegyét 

az asztalra, kellőképpen szor

galmasan, megbízhatóan dol

gozik éveken keresztül, sokkal 

nagyobb az esélye, hogy 

a gyermek után szívesebben 

foglalkoztatja újra a munkál

tatója, mint azt, aki a próbaidő 

után azonnal táppénzre megy, 

az állapotára hivatkozva. s bár 

sok orvos hangsúlyozza, hogy 

a késői években való szülés 

(35 év felett) kockázatokkal jár

hat, tény az is, hogy ha valaki 

vezető pozíciót szerzett ekkor

ra, több rugalmasságra számít

hat visszatérése után is. 

A sikeresebb nők 
sikeresebben is térhetnek 
visszA A munkábA? 
Általában minél többet ér el 

egy nő a választott szakmájá

ban, minél nagyobb szakértel

met, minél jobb kapcsolatokat 

tudhat magáénak, annál na

gyobb lesz a munkaerőpiaci 

A biológiát felülírta 
a társadalmi átalakulás

hogyAn látod, 
miként viszonyulnAk 
Az AnyAsághoz A fiAtAlon 
szült nők, és miként 
A jóvAl 30 év felett 
szültek? 
Bár azt hinnénk, az érettség, 

az anyaságra való felkészült

ség, az önismeret a kortól 

függ, a tapasztalat azt mutatja, 

mindkét csoportban vannak 

felkészült, tudatosan gyerme

ket vállaló szülők, és olyanok, 

akik nem készültek fel teljesen 

erre a feladatra. A fiatalabb 

anyák többnyire kevésbé 

aggódnak, lazábban veszik 

az anyasággal járó nehézsége

ket, a harminc feletti anyák tö

kéletesebben, tervezettebben 

akarják megélni a gyermekkel 

otthon töltött időt, ezért töb

bet aggódnak a kicsi egészsé

ge, viselkedése, „furcsa” szo

kásai miatt, rugalmatlanabbul 

viselik, ha valami nem a terv 

szerint megy.

min AggódnAk leginkább 
A fiAtAl, és min Az idősebb 
Anyukák?
Aki harminc felett vállalt első 

gyermeket, úgy érezheti, az idő 

szorítja, fél, hogy „elront” vala

mit, és már nem lesz ideje „ki

javítani”. Ők jobban aggódnak 

a baba egészsége, fejlődési 

üteme miatt, alaposan sze

retnék kihasználni az otthon, 

együtt töltött években rejlő 

lehetőségeket, hiszen gyakran 

évekig készültek erre. A fiata

labb anyák kevésbé terveznek 

előre, nem akarnak mindent 

tökéletesen csinálni és kézben 

tartani, kevésbé érzik teljesít

Az anyák online 
mentőangyala: Vida Ági 
babapszichológus
Vida Ági babapszicholó-

gus kismamák ezreinek ad 

tanácsot naponta, nagy si-

kerű könyve az első hazai 

babapszichológia témájú 

ismeretterjesztő munka.

ménykényszerben magukat 

és a gyermeküket.

látszódhAt 
A gyerekek viselkedésén, 
mentAlitásán, hogy 
milyen korú szülők 
nevelik őket? 
A kor nem, inkább a mentali

tás, a felkészültség, az önis

meret számít. sokan vállalnak 

gyermeket csak azért, mert 

„egy nőnek ez a feladata” vagy 

mert úgy érzik, kicsúsznak 

az időből. És a hozzáállás, az, 

ahogyan anyává válik egy nő, 

nagyban meghatározza azt is, 

hogyan viszonyul a gyerme

kéhez. Nyilván, aki tervezte, 

várta, felkészült a gyermek

vállalásra, másként neveli 

a gyermekét, mint az, aki külső 

családi „kényszer” vagy meg

felelési vágy miatt vállalt. A ki

mondatlan belső feszültségek, 

a csalódás, a „nem tudok meg

felelni” érzés pedig már kihat 

a gyermek viselkedésére is.

szerinted mikor 
„optimális” szülni? te 
hogyAn gondolkodtál 
A sAját gyermekeidet 
illetően? 
Optimális időpont nem létezik, 

éppen az optimális helyzetre 

való várakozás eredménye

zi azt, hogy egyre kevesebb 

gyermek születik. Pszichés 

szempontból a megfelelő 

időpont az, amikor a szülők 

mindegyike (az apa és az anya 

egyaránt) felkészültnek 

érzi magát erre érzelmileg. 

A kisgyermekeknek nincs 

szükségük tökéletes lakásra 

vagy tökéletes autóra, akkor 

lesznek boldogok, ha a szü

leik boldognak érzik magukat 

a szülői szerepben, ha minél 

kevesebb külső elvárás nehe

zedik a gyermekvállalásra, ha 

valóban ajándéknak tekintik 

őket a szüleik. számomra 

mindig természetes volt, hogy 

gyermeket vállalok majd, hu

szonhét évesen éreztem úgy, 

hogy megérett rá az idő és jó 

anyukája tudnék lenni egy 

gyermeknek, aztán csakhamar 

született két kisfiam is.

mit érdemes 
mérlegelni A döntés 

meghozAtAlAkor? 
leginkább azt, miért is szeret

nénk gyermeket. A gyermek

nevelés komoly önismereti 

munka is egyben. Teljesen fel

készülni nem lehet rá, de ér

demes jó előre tisztázni 

magunkkal, mit várunk ettől 

a helyzettől, mire számítunk. 

Gyakran a saját szülőkkel való 

rendezetlen viszony az, ami 

megnehezíti a gyermekünkkel 

való kapcsolatot, gátlásokat, 

feszültségeket okoz, de a rossz 

gyermekkori élmények, feldol

gozatlan félelmek, az egyes 

családtagoknak való túlzott 

megfelelési kényszer is okoz

hat nehézségeket. A fiatalabb 

szervezet fizikailag jobban bírja 

a várandóssággal, szüléssel 

és csecsemőgondozással kap

csolatos megterhelést, viszont 

aki úgy érzi, hogy még nem 

készült fel a szülői szerepre, 

nem veszít semmit, ha vár 

még egy kicsit, és igyekszik 

tudatosan jobban megismerni 

önmagát.

Dr. Illanitz Elemér,  
a Dr. Rose Magánkórház 
szülész-nőgyógyásza napi 
praxisában tapasztalja,  
hogy mostanában később 
szülnek a nők.

Jó teljesítménnyel könnyebb
Repka Ágnes 

36 éves HR-szakértő, 

a dolgozomami.hu 

blog alapítója 

értéke szülés után is, és annál 

kevésbé kell megküzdenie 

a korábbi állásáért. Ám ez nem 

azt jelenti, hogy mindenkinek 

ki kéne tolnia a szülés időpont

ját a harmincas évei végére! 

mi A helyzet A fiAtAlAbb 
AnyukákkAl? 
A fiatalabb anyukák sokszor ru

galmasabbak, mivel nem értek 

el olyan sokat még a karrier

jükben, könnyebben vállalnak 

a visszatérés után másik, néha 

alacsonyabb beosztást, nekik 

még nem esik annyira rosszul 

a „lefokozás” a cégen belül, s 

így nagyobb megrázkódtatás 

nélkül vissza tudnak integrá

lódni a munka világába. Ha 

egy nő viszonylag fiatalon szül 

– és szerencsésen vissza tud 

térni dolgozni egykét szülés 

után –, már nagyobb, önállóbb 

gyermekek mellett építheti 

a karrierjét a harmincas évei 

alatt, ami szintén előnyös le

het. Külföldi kutatások azt is 

feltárták, hogy a magas beosz

tásban lévő anyukák a babázás 

évei alatt is sokkal stresszeseb

bek, a munkahelyükön meg

szokott teljesítménykényszert 

odahaza sem tudják levetkőzni, 

s néha görcsösen meg akarnak 

felelni, tökéletesen csinálni 

mindent a gyermekkel kapcso

latban is.

véleményed szerint mikor 
„kell” szülni?
Akár nagyon fiatalon, akár 

később szül egy nő, minden

képpen azt tudom tanácsolni, 

előtte jó teljesítményével, 

szorgalmával bizonyítsa 

a munkáltatójának, hogy meg

éri vele dolgozni – a szülés 

után is. A babázás alatt is rend

szeresen tartsa a kapcsolatot 

a céggel, a főnökével, s ha 

lehet, ne maradjon túl soká tá

vol, hiszen minél több időt tölt 

odahaza, annál kisebb az esé

lye annak, hogy visszaveszik.

Huszonhárom és fél éves vol

tam, amikor Erik megszületett. 

Nem éreztem magam érettnek 

rá, de nem okozott problémát, 

hogy vállaljam a nem tervezett 

gyereket (persze az sem volt 

tervezve, hogy ne legyen). 

Hittem abban, azért, mert 

gyerekem van, nem kell, hogy 

megváltozzon az életem. És 

nem is változott. Ha a csajok

kal akartam találkozni, dum

csizni, beraktam a gyerkőcöt 

a kenguruba (ha jól emlék

szem, nem volt még egyéves, 

mikor a kenguruzást kezd

tem), a holmiját a válltáskába, 

és bárhova, minden tortúra 

nélkül eljutottam. Mivel másfél 

éves koráig szoptattam, nem 

kellett kaját, tápszert vinnem 

az útra, tejet forralnom vagy 

maszatolnom a bébiétellel. 

ugyanannyira maradt spon

tán az életem, mint azelőtt. 

Később, mikor már volt autó, 

a nyári kirándulásokon úgy 

választottunk éttermet az esti 

vacsorához, hogy a kerthelyi

ségben levő asztal mellé tud

junk parkolni, amelyben a kicsi 

aludt a lehúzott ablak mögött. 

Egyáltalán nem változtattam 

Azt, Hogy 
mikoR leszünk 
AnyAként, 
APAként, 
csAlÁdként 
VAlóbAn 
boldogok, 
nem ÍRjA fel 
senki RecePtRe. 
mindenkinek 
mAgÁnAk 
kell éRezni, 
és Azt Hiszem, 
legkeVésbé 
AkARni kell, 
inkÁbb fejben is 
eldönteni, Hogy 
»igen, jöHet Az, 
Ami még nem 
Volt!«

Aki huszonhárom 
évesen szült, Adrienne
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életmód

az életemen, és az én sza

badidős elfoglaltságom nem 

változott át gyerekesre vagy 

gyerekközpontúra. ugyanúgy 

volt koncert, múzeum; hittem 

benne, hogy a gyerekbe be

ivódik a kultúra, és amúgy sem 

lehet elég fiatalon kezdeni. 

A gyerekprogramok extrák 

lettek az életemben, és nem 

csak arra szolgáltak, hogy he

lyettesítették az én érdeklődési 

körömet.

hAmArosAn egyedülálló 
AnyukA lettél. ez 
óriási teher egy fiAtAl, 
energikus nőnek is. 
miként változott meg 
Az életed? 
Most, hogy Erik már tizen

hét éves, van rá időm, hogy 

visszanézzek, elemezzem, 

felidézzem, ahogy felnevel

kedett. Egyedülálló szülőnek 

lenni duplán hátrány. Nekem 

folyton két ember helyett 

kellett jelen lennem (fizikai 

képtelenség, hiszen az én 

napom is csak 24 órából áll). 

Hétköznap esténként vinnem 

kellett a háztartást és közben/

mellette tanulnom Erikkel meg 

„játszani”, vagy még inkább 

foglalkozni vele. Minden dön

tésért egyedül kellett vállalnom 

a felelősséget, egyedül kellett 

mérlegelnem, utánajárnom, 

elintéznem. 

Egyedül aggódtam, ha beteg 

volt, egyedül virrasztottam 

fogzáskor – két ember életét 

éltem el. És most, harmincki

lenc és fél évesen fáradtnak 

és öregnek érzem magam. 

Hatvanévesnek. Az apja he

lyett is helytálltam, és az még 

egyszer tizenhét évnyi teher, 

tizenhét évnyi öregedés. Erik 

pedig majdnem pont a felét 

kapta, mint egy kétszülős csa

ládban felnövő gyerek. Hiszen 

szétszakadhattam én, akkor 

is csak 24 óra volt egy nap, 

és a munkát nem volt kivel 

megosztanom, hogy a gyerek 

megérdemelten több figyelmet 

kapjon.

viszont most már lAssAn 
önálló életet kezd. 
megint egy nAgy változás 
előtt álltok. 
Ha azt a másik tizenhét évnyi 

terhet leteszem, akkor azt 

mondhatom, mire a gyerek 

teljesen felnő, még csak negy

venhárom éves leszek, még 

tanulhatok, építhetem a karrie

remet, kipróbálhatok egy cso

mó dolgot, amire nem adódott 

alkalom az elmúlt majd’ két év

tizedben. És még nem vagyok 

hajlott hátú öregasszony, még 

jól áll a miniszoknya, a magas 

sarkú, nincs még derék meg 

hátfájás. A felnőtt gyerek a sza

badság érzését adja vissza, 

miközben újraélem a fiatalsá

gomat a gyerekem ifjúságá

ban… már csak egyet bánok. 

Ha tizennyolc évesen szültem 

volna, felnőtt gyerekkel is 

csak harmincöt éves lennék.

volt elképzelésed 
gyerekként, mikor 
szeretnél gyereket? 
Nagyon korán, mar húszéve

sen nagyon vágytam arra, 

hogy anyuka legyek. Ehhez 

képest huszonhat évesen szül

tem meg a fiamat. Vagyis az én 

szemléletem szerint kicsit ké

sőn. Persze a kórházban szinte 

csitrinek számítottam.

milyen szempontok 
szerint mérlegeltél? 
Egy fontos szempont volt, ami

ért eddig vártunk a férjemmel, 

az, hogy ő nyugodtan befe

jezhesse az egyetemet. Amint 

munkába állt, azonnal jött 

tudAtos döntés volt, 
hogy ilyen hAmAr 
érkezzen A kistestvér? 
Hamarosan megszülető kislá

nyunk már az első várandós

ságom alatt üzent álmomban, 

A többség azt gon

dolja, négy gyermeket 

csak csodabogarak 

vállalnak. Pedig Anna 

(38) egyáltalán nem 

tűnik csodabogárnak. 

Két lábbal a földön 

járva intézi a hét

köznapok feladatait, 

miközben a gyerekek 

megkapnak min

den figyelmet, nem 

a tévé előtt nőnek 

fel. A gyermekei hat 

és fél, négy és fél, két és fél 

évesek, a legkisebb tizenegy 

hónapos.

gondoltál vAlAhA ArrA, 
hogy négygyerekes 
AnyukA leszel? 
Nyolc és tizenegy gyerekről 

álmodoztam még tizenöt éve

sen. Azután az életem másként 

alakult, inkább dolgoztam, 

világmegváltottam (legalábbis 

azt hittem), és a családalapítás 

harmincegy éves koromban 

történt csak meg, ekkor men

tem férjhez.

volt elképzelésed Arról, 
mikor is „kellene”, mikor 
lenne „jó” szülni? 
Nem. szerintem nem ne

vezhetünk meg egy életkort 

ideálisnak ebből a szempont

ból. Az ember teste fejlődik, 

stagnál és leépül, ez szolgálhat 

iránytűként. Azt azonban, 

hogy mikor leszünk anyaként, 

apaként, családként valóban 

boldogok, nem írja fel senki 

receptre. Mindenkinek magá

nak kell érezni, és azt hiszem, 

legkevésbé akarni kell, inkább 

fejben is eldönteni, hogy „igen, 

jöhet az, ami még nem volt!”.
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Azt nézd, amid van,  
ne azt, amid nincs

Akkor érkezik, 
amikor neki a legjobb
györgy kata (37) is 

a később szültek közé 

tartozik, tizennyolc hó-

napos a kisfia, és min-

dennapos a kislányával.

ban szerelmes lett belém, Zsófi 

születését is (negyedik gyer

mek) olyan izgalommal vártuk, 

mint a gyerekek a karácsonyt.

szerinted miért félnek 
Az emberek több 
gyermeket vállAlni? 
Azt szeretném elmondani, 

hogy nem mindenkinek kell 

gyermeket vállalni. Van, aki egy 

gyermekkel lesz boldog, van, 

akinek nyolc is kevés a teljesség 

megéléséhez. Nem mi döntjük 

el, hogy hány gyermekünk lesz. 

Azonban félelemből cselekedni 

nem szabad. A „félelmet” ki kel

lene törölni a szóhasználatunk

ból. A dolgok akkor mennek 

nehezen és végződnek rosszul, 

ha félünk. Nem félni kell, ha

nem bízni, vállalni és megélni. 

Aki fél, nem él meg semmit 

igazán. Nem kell félni a szü

léstől, nem kell aggódni, hogy 

képes leszeke felnevelni stb. 

Kevesebb televíziót kell nézni, 

mert ezt a mentalitást onnan 

szippantják magukba az em

berek. Életet adni a legszebb 

dolog a világon, és nem tehet

jük meg annyiszor, ahányszor 

szeretnénk! Ez a lényeg.

Farkasházi Réka (35) 
színésznő
kétgyermekes anyuka, az anyakanyar.hu egyik 

alapítója. Réka a kisfiát a húszas évei közepén, 

a kislányát harminc felett szülte.

hogy igyekezzünk, mert már ő 

is jönni szeretne. Így gondoltuk 

már akkor is, hogy nem lesz 

nagy korkülönbség a gyerekek 

között. sokan riogatnak, hogy 

nagyon nehéz lesz, tizennyolc 

hónap nagyon kis különbség. 

Én nem szeretném előre el

dönteni, hogy nehéz lesze. 

Nem is gondolom, hogy lenne 

ideális korkülönbség a gyere

kek között, vagy másképp fo

galmazva, minden korkülönb

ség ideális. Hiszek abban, hogy 

minden kisbaba akkor érkezik, 

amikor neki a legjobb. 

után A gyerekek, 
tudAtosAn döntöttetek 
így? 
Tudatosan nem döntöttünk 

másként. A gyermek ajándék, 

hát mi sok ajándékot kaptunk 

aránylag rövid idő alatt.

sokAn úgy képzeljük, 
hogy A nAgycsAlád élete 
egy merő káosz és zsivAj, 
Ahol A szülőknek semmi 
idejük nem mArAd 
mAgukrA. nektek miről 
kell lemondAni, mennyi 
időt tudtok mAgAtokrA, 
A kApcsolAtotokrA 
szánni? 
Aki boldog, nem mond le 

semmiről, hiszen a boldogság 

az ember legjobb állapota. 

Mi most így vagyunk boldo

gok. Ha az embernek családja 

van, ne azt nézze, hogy már 

megint Rómában csavarog 

a barátnője, akinek nincsen 

családja. Nagyon egyszerű 

ez, azt nézd, amid van, és ne 

azt, amid nincs. Amúgy pedig 

azáltal, hogy egy feleség anyá

vá, egy férj pedig apává lesz, 

csak mélyül a kapcsolatuk. 

Én azt éreztem, hogy minden 

szülés alkalmával a férjem job

Beni. Mindkét vá

randósságom ha

sonló volt. Az első 

hónapok nehézsé

gei után nagyon 

élveztem ezt 

az állapotot. imá

dok terhes lenni. 

A szülések viszont 

csak abban ha

sonlítottak, hogy 

mindkettő elég 

hosszasan zaj

lott.

másként 
neveled A kicsit, mint 
A nAgyot? 
Azt tapasztalom, a második 

gyerekkel sokkal könnyebb 

bánni. lehet, az az oka, hogy 

nálunk a második kislány, le

het, hogy egyszerűen a rutin 

teszi. Egykét dologban voltam 

csak tudatosabb Rebekánál. 

Az egyik ilyen az altatás prob

lémaköre. Beni nagyon sokszor 

kelt fel éjszakánként, nagyon 

sokáig és nehezen is aludt el. 

Ezért Rebekánál nagyon pon

tos koreográfia szerint zajlottak 

az esti programok. Meg is lett 

az eredménye. legalábbis egy 

darabig. df
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