
Mert ha vágyunk valamire, a saját 

beteljesületlen vágyakozásunk a 

legelviselhetetlenebb.

Mert ha vágyunk valamire, és nem 

kapjuk meg, nem értjük. Minden 

megvehető, megrendelhető, csoma-

golják, leszállítják. Ez nem!

Mert ha vágyunk valamire, mindent 

azonnal akarunk. Nem akarjuk meg-

várni, míg elérkezik az ideje!

Egy hónapot vagy egy évet várni? 

Egy percet várni is nehéz! Mert a 

gyermekre való vágy mélyen belénk 

ívódott, kitörölhetetlenül. És ha ez a 

vágy megérik bennünk, akkor nem 

hagy nekünk békét, amíg be nem 

teljesül.

Ezért nehéz megvárni, míg elérkezik 

az ideje, hogy beköltözzön a baba 

az életünkbe. Ezen a várakozással 

és vágyakozással teli időszakot 

szeretné megkönnyíteni egy új honlap 

és a hozzá kapcsolódó Hívogató 

események. Hogy a várakozás egy 

hasznosan töltött, tartalmas időszak 

legyen. Hogy a babavárás tudatos és 

felkészült legyen. Hogy a vágyakozást 

felváltsa a fejlődés, mert ezen időszak 

nem csak próbára tesz minket, de 

esélyt is ad nekünk a fejlődésre!

Elindult a Gyereket-akarok.hu honlap. 

Azoknak a pároknak ajánljuk, akikhez 

még nem költözött be a kisbaba, 

pedig nagyon vágynak rá! 

A honlap - műfajánál fogva - személy-

telen és viszonylag passzív informá-

ciócserét biztosít. A Gyereket-akarok.

hu alkotói azonban fontosnak tartják 

a személyes kapcsolatot, az intimebb 

lehetőséget a beszélgetésre, gon-

dolatcserére, ezért indítják Hívogató 

eseményeiket.

A Gyereket akarok! Program kereté-

ben elsőként a Hívogató - Beszélge-

tős Klub indul el, mely lehetőséget 

biztosít a személyes találkozásra, egy 

beszélgetős, csendesülős együttlétre. 

Minden klubfoglalkozásnak lesz egy 

előre meghirdetett, kiemelt témája, 

amire a beszélgetés épül, de ettől 

természetesen a csoport dinamikáját, 

érdeklődését figyelembe véve elka-

nyarodhat. A lényeg a saját tapasz-

talatok megosztása, megvitatása, a 

közös gondolkodás.

Egervári Krisztina

Gyerekház-vezető

Havi rendszerességgel tartjuk a Klubot, melyre 
előzetes jelentkezés szükséges az alábbi 
elérhetőségeken: 
E-mail: info@gyereket-akarok.hu
Telefon: +36 30/626-2802 (Szabó Lujza)

    A Klub foglalkozások első időpontjai:
    •  2011. március 25. Péntek 18:00-20:00
    •  2011. április 29. Péntek 18:00-20:00
    •  2011. május 13. Péntek 18:00-20:00
    •  2011. június 10. Péntek 18:00-20:00
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A kitörölhetetlen anyai ösztön: 

Gyereket akarok!
Sok ösztönt elnyom a világunk: a női ösztönö-

ket, a férfi ösztönöket, a fajfenntartás és fennmaradás ösz-

tönét. Egy ösztönt azonban képtelen elnyomni: az anyai ösztönöket. Tompítja, 

megváltoztatja, de teljesen kitörölni nem tudja! Talán éppen ezért nehéz várni 

a babára. Teljesen mindegy, hogy az a babára vágyakozó nő egy egészséges 

nő, nincs semmi szervi vagy lelki akadálya a baba fogantatásának, csak ép-

pen „nem jött össze”. Vagy egy nő, aki lombik program keretében várja a hőn 

áhított gyermek érkezését. A várakozás, a vágyakozás ugyanaz! 

Hívogató - Beszélgetős Klub az Almafa Gyerekházban


