A kitörölhetetlen anyai ösztön:

Gyereket akarok!
Sok ösztönt elnyom a világunk: a női ösztönöket, a férfi ösztönöket, a fajfenntartás és fennmaradás ösztönét. 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 éppen „nem jött össze”. Vagy egy nő, aki lombik program keretében várja a hőn
áhított gyermek érkezését. A várakozás, a vágyakozás ugyanaz!
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Gyerekház-vezető

Hívogató - Beszélgetős Klub az Almafa Gyerekházban
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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