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A magzati kor és a születés hatása az életút alakulására  

 

 

Ezt a könyvet jógaoktatói (és női lélek böngészői) tevékenységem kapcsán 

vettem a kezembe, és szerintem mindenkinek el kell olvasnia!  

A női jóga, a Bach 

virágesszenciákkal való munka, az 

önismereti körök tevékenységei 

során számtalan alkalommal 

találkozom olyan emberekkel, 

akikről tudom, hogy milyen sokat 

tettek már önmagukért, fizikai és 

lelki egészségükért, az „átütő 

siker” mégis várat magára, vagy 

ha szép eredményeket értek is el, 

a folyamat egy ponton megakad, 

és nem igazán sikerül megfejteni, 

miért. Ilyenkor mindig bevillan, 

hogy a válasz valószínűleg életük 

olyan szakaszában, olyan 

dimenzióiban rejlik, amelyre 

valamiért nem emlékeznek, mégis 

annyira erősen hat rájuk, hogy 

begégett viselkedésformaként 

jelentkezik, és mint ilyet eszükbe 

sem jut megvizsgálni. Ez az 

életszakasz, ez a dimenzió nagyon sok esetben a magzati kor. 

Orosz Katalin, klinikai szakpszichológus, terapeuta és Dr. S. Nagy Zita 

neuropszichológus laikusok számára is világos, érthető nyelvezettel, 

szemléletes példákkal arra mutatnak rá, milyen sorsformáló hatással van 

az életünkre saját magzati korunk, születésünk körülményei és a 

megszületésünk után első néhány hét, hónap.  

Ez talán nem is újdonság számotokra, hiszen szerencsére erről egyre többet 

lehet hallani, olvasni vagy a perinatális szaktanácsadóknak köszönhetően 

tanulni. A könyv azonban jóval túlmutat az általánosságokon.  

Számos olyan problémát felvet, amely kapcsán ritkán jut eszünkbe, hogy 

talán már születésünk óta hordozzuk magunkkal annak magját. 



Általa megérthetjük:  

- miért nyugszunk meg bizonyos dallamok hatására, 

- miért érezzük magunkat szerethetőnek vagy miért nem, 

- miért zaklat fel, ha magunkra hagynak,  

- mi húzódhat víziszonyunk, tériszonyunk egyéb félelmeink mögött,  

- honnan jöhetnek bizonyos visszatérő álmaink,  

- miért ébredünk nehezen,  

- miért követünk adott kommunikációs, konfliktuskezelési mintákat, 

- stb. 

 

Esettanulmányok sokasága világít rá, hogyan befolyásolja magzati korunk: 

- van-e bizodalmunk a világ iránt,  

- örülünk-e annak, hogy élünk,  

- biztonságban érezzük-e magunkat,  

- tudunk-e kapcsolódni másokhoz (testvérhez, szülőhöz, baráthoz, 

élettárshoz stb.) 

- ha ikertestvérrel indulunk neki az életnek, 

- milyen hozadékai lehetnek az életre a császármetszéssel való világra 

jövetelnek 

- meg tudunk-e birkózni a kihívásokkal,  

- van-e motivációnk a tanuláshoz, 

- képesek vagyunk-e a változásra és ezért aktívan mindent meg is 

tudunk-e tenni, 

- meg merünk-e bízni saját testünk jelzéseiben, 

- korlátozva érezzük-e magunkat, 

- úgy érezzük-e, mások miatt nem megyünk előre,  

- stb. 

 

Hosszan lehetne még sorolni a kérdéseket, amelyekre a könyv választ ad.  

Szerintem nincs olyan olvasó, akinek a fejében a példák és magyarázatok 

legalább egyszer meg ne ráznák a csengettyűt: „Hoppá! Ez akár rám is igaz 



lehet! Én is így viselkedem. Velem is megtörtént / megtörténhetett ez az 

születésem előtt / alatt / után. A-ha! Akkor már értem, miért teszem ezt 

vagy azt. Ó! Talán ezért teszem ezt vagy azt?” 

 

A szerzőpáros rámutat:  

„A nehézségekből mindig van kiút! Mindig van egy következő kérdés. 

Még akkor is, ha ezt nem látjuk, sőt még az előző kérdésre sem találjuk a 

választ. Fontos, hogy ragaszkodjunk a kérdéseinkhez is, ne csak a 

válaszainkhoz. Nyugodjunk bele, hogy a fejlődés mindig változással jár. 

Tanuljunk meg a stressz- és feladatközpontúság helyett a kapcsolódásokra 

figyelni. Tegyünk erőfeszítést, hogy ne a célra függesszük a figyelmünket, 

hanem annak a lépésnek az élményére, ahogyan éppen a cél irányába 

mozdulunk” (Orosz Katalin – S. Nagy Zita, 2017: 128). 

 

Olvasd el a könyvet, ha igazán szeretnéd megérteni magad és vannak 

ismereteid a születésed körülményeiről. Ha nem tudsz túl sokat, de van 

lehetőséged beszélgetni erről a szüleiddel, mindenképpen tedd meg. 

(Mondd el, miért fontos ez számodra!) 

Olvasd el a könyvet, ha már vannak gyermekeid, hogy felidézhesd az ő 

születésük körülményeit. Írd le ezeket, mert a te megéléseid és a magzati 

élmények nem feltétlenül azonosak!!! Iránymutató lehet számukra később, 

és számodra is a szülői feladataidban. 

Olvasd el a könyvet, ha áldott állapotban vagy. Így megértheted, miért 

fontos odafigyelni a 9 hónap minden pillanatára, miért segíthet sokat ebben 

a folyamatban egy perinatális szaktanácsadó (tudok ajánlani remek 

szakembert      !), és milyen óriási segítséget kapsz a könyvvel már most a 

gyermekneveléshez. 

Olvasd el a könyvet akkor is, ha nincsenek információid a születésedről, 

és már nincs lehetőséged arról kérdezősködni. A könyv erre az esetre is 

ajánl segítséget. 

Amennyiben érintve érzed magad, járj el felelősen önmagad iránt. Kérd 

hozzáértő szakember segítségét, hiszen a boncolgatás során feltörő 

élmények jelentősen megzavarhatják a mindennapi életet. (A traumák nem 

véletlenül süllyednek a tudatalatti mélyére!!)  



Orosz Katalin és a Kheiron Transzperszonális Pszichológiai Tanácsadó és 

Oktató Központ évről évre tartanak (Budapesten és Domaszéken) olyan 

programot, amely a születés élmény feldolgozásával segíti az életútbeli 

elakadásokat.  

Komoly szakmai alapokra épülő többnapos kiscsoportos foglalkozásról van 

szó, amelyet előzetes beszélgetés és minimum féléves pszichológiai 

utókövetés keretez.  

Erről többet itt olvashattok: 

http://kheiron.org/2020/09/04/szuletni-ujjaszuletni-csoport-orosz-katalin-

vezetesevel-oktoberben/ 

 

Zárásként hadd idézzek még egy megszívlelendő tanácsot a könyvből:  

„Foglalkozz saját emlékeiddel, törődj érzéseiddel, tanuld meg felismerni 

érzelmi folyamataidat. Ha nem értesz valamit, olvass, kérdezz, ha pedig 

segítséget kérsz, előtte tájékozódj, mire számíthatsz. Keress hasznos új 

kapcsolatokat, gyakorold az érzelmi reagálást… A lényegi kérdés saját 

hozzáállásod a tudatossághoz, a megértéshez, a gondolkodáshoz” 

(Orosz Katalin – S. Nagy Zita, 2017: 129). 
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