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AA  sszzüüllééss  aazz  éélleett  tteerrmméésszzeetteess  vveelleejjáárróójjaa..  SSaajjáátt  rrii ttmmuussaa  vvaann..  HHaa  nneemm  ssüürrggeettiikk,,  hhaanneemm  

hhaaggyyjjáákk  aa  mmaaggaa  tteerrmméésszzeettee  sszzeerriinntt  vvééggbbeemmeennnnii ,,  vvaallóósszzíínnűűlleegg  nneemm  lleesszz  sszzüükksséégg  bbeeaavvaattkkoozzáássrraa,,  
mméégg  ggááttmmeettsszzééssrree  sseemm..  EEhhhheezz  eelleennggeeddhheetteettlleennüüll   ffoonnttooss  aa  nnőő  sszzáámmáárraa  aa  bbiizzttoonnssáágg,,  aa  kkoonnttrrooll ll   ééss  
aa  kkoommppeetteenncciiaa  ééllmméénnyyee,,  aazz  éérrzzeellmmii   ttáámmaasszz  ééss  aa  ssaajjáátt  aakkttiivvii ttááss  mmeeggééllééssee..  NNaaggyy  sseeggííttsséégg  aa  sszzüüllőő  
nnőőnneekk,,  hhaa  tteesstthheellyyzzeettéétt  sszzaabbaaddoonn  mmeeggvváállaasszztthhaattjjaa,,  mmeerrtt  hhaannyyaatttt  ffeekkvvőő  hheellyyzzeettbbeenn  ssookkaann  
kkiisszzoollggááll ttaattoottttnnaakk  éérrzziikk  mmaagguukkaatt..  EEmmeell lleetttt  aa  vveerrttiikkááll iiss  sszzüüllééssnnééll   aa  ggrraavvii ttáácciióó  iiss  mmeeggggyyoorrssííttjjaa  aa  
ffoollyyaammaattoott..  JJeelleennttőőssééggee  vvaann  mméégg  aazz  iinnttiimm  llééggkköörrnneekk  iiss,,  hhiisszzeenn  aa  sszzüüllééss  iiss  eeggyy  sszzeexxuuááll iiss  
ffoollyyaammaatt,,  eezzéérrtt  ééppppúúggyy  lleehheett  ééllvveezznnii ,,  mmiinntt  aa  sszzeerreettkkeezzéésstt..    

MMiivveell   aa  vváárraannddóóss  aasssszzoonnyyookk  éérrzzeellmmii lleegg  ssookkkkaall   bbeeffooggaaddóóbbbbaakk,,  mmiinnddeenn  kkooll lleekkttíívv  
ttáárrssaaddaallmmii   fféélleelleemm  hhaatt  rráájjuukk..  AA  sszzüülléésstt  öövveezzőő  nnaaggyyffookkúú  aaggggooddaallmmaaiinnkkaatt  ggeenneerráácciióórróóll   
ggeenneerráácciióórraa  rráávveettííttjjüükk  aazz  aannyyaassáágg  eellőőtttt  ááll llóókkrraa..  AAzz  eellssőő,,  ttaalláánn  aa  lleeggeerrőősseebbbb  nneeggaattíívv  sszzuuggggeesszzttiióó  
aa  BBiibbll iiáábbaann  ttaalláállhhaattóó,,  aammeellyy  sszziinnttee  kköötteelleezzőővvéé  tteesszzii   aa  kkíínnookkaatt  aa  sszzüüllééss  aallaatttt,,  mmeellyyeett  aazz  
eerreeddeennddőő  bbűűnnnneell   kköött  öösssszzee..    AA  ffáájjddaalloommttóóll   vvaallóó  fféélleelleemm  ffeesszzüüll ttttéé  tteesszzii   aazz  aannyyáátt,,  ííggyy  ggöörrccssöösssséé  
vvááll iikk,,  nneemm  ttuuddjjaa  eelleennggeeddnnii   mmaaggáátt,,  ééss  vvaallóóbbaann  kkíínnsszzeennvveeddéésssséé  vvááll iikk  aa  sszzüüllééssee..  AAzz  aannyyaassáággggaall   
kkaappccssoollaattooss  nneeggaattíívv  bbeeááll ll ííttóóddááss  sszziinnttéénn  hhoozzzzáájjáárruull   aa  sszzüüllééssii   ffáájjddaalloomm  mmeeggééllééssééhheezz..    

AA  sszzüüllééss  vvaallóóbbaann  ffáájjddaalloommmmaall   jjáárr,,  sszziinnttee  ccssaakk  aa  ffáájjddaalloomm  mméérrttéékkéénneekk  mmeeggííttéélléésséébbeenn,,  
ii ll lleettvvee  mmeeggéélléésséébbeenn  vvaannnnaakk  kküüllöönnbbssééggeekk..  EEzzéérrtt  aazz  oorrvvoossttáárrssaaddaalloomm  mmiinnddeenn  lleehheettssééggeess  
eesszzkköözzzzeell   mmeeggpprróóbbááll jjaa  eezztt  aa  ffáájjddaallmmaatt  ccssöökkkkeenntteennii ..  AA  lleeggeell tteerrjjeeddtteebbbb  aazz  eeppiidduurrááll iiss  
éérrzzéésstteelleennííttééss,,  mmeellyynneekk  sszzáámmooss  ff iizziioollóóggiiaaii   ééss  ppsszziicchhééss  kkáárrooss  mmeell lléékkhhaattáássaa  vvaann..  RRááaaddáássuull   eezz  
sseemm  ccssöökkkkeennttii   mmiinnddeenn  eesseettbbeenn  aa  ffáájjddaalloomm  sszzuubbjjeekkttíívv  ááttéélléésséénneekk  mméérrttéékkéétt..  VVaallaammiivveell   
kkíímméélleetteesseebbbbeekk  aa  ggyyóóggyysszzeerr  nnééllkküüll ii   ffáájjddaalloommccssii ll llaappííttóó  eell jjáárráássookk,,  mmeellyyeekk  kköözzüüll   aa  hhiippnnóózziiss  
ttűűnniikk  aa  lleegghhaattéékkoonnyyaabbbbnnaakk..  MMiivveell   aa  sszzüüllééss  aallaatttt  aa  nnőő  ssppoonnttáánn  mmóóddoossuull tt  ttuuddaattááll llaappoottbbaa  kkeerrüüll   
((tteerrmméésszzeetteesseenn,,  hhaa  eerrrree  aa  kköörrüüllmméénnyyeekk  lleehheettőőssééggeett  aaddnnaakk)),,  ííggyy  ffookkoozzoottttaann  éérrvvéénnyyeessüüll   aa  
sszzuuggggeesszzttiióókk  hhaattáássaa..  EEzzéérrtt  éérrddeemmeess  ooddaaff iiggyyeellnnii ,,  hhooggyy  eezzeekk  ppoozzii ttíívv  ii rráánnyybbaa  bbeeffoollyyáássooll jjáákk  aa  
sszzüüllééss  ffoollyyaammaattáátt  ééss  sseeggííttsséékk  aazz  aannyyáákkaatt..  AA  hhiippnnootteerrááppiiáábbaann  aarrrraa  kkoonncceennttrráállnnaakk,,  hhooggyy  aa  
fféélleelleemm  ééss  ffáájjddaalloomm  kköözzööttttii   ppoozzii ttíívv  vviisssszzaaccssaattoolláásstt  mmeeggsszzaakkííttssáákk  aa  ffeesszzüüll ttssééggeett  mmeeggsszzüünntteettőő  
sszzuuggggeesszzttiióókk  aallkkaallmmaazzáássáávvaall ..  CCssaakkhhooggyy  uuggyyaannúúggyy,,  aahhooggyyaann  aazz  öösssszzeess  sszzüüllééssffeellkkéésszzííttőő  
ttaannffoollyyaamm,,  aa  hhiippnnóózziissooss  eellőőkkéésszzííttééss  iiss  aa  ppsszziicchhoopprrooff ii llaakkttiikkuuss  sszzeemmlléélleettmmóóddnnaakk  mmeeggffeelleellőőeenn  aa  
ffáájjddaalloommrraa  ééss  aa  fféélleelleemmrree  kkoonncceennttrrááll ..  MMíígg  aa  ffáájjddaalloommmmeenntteessssééggeett  hhaannggssúúllyyoozzzzáákk,,  ff iiggyyeellmmeenn  
kkíívvüüll   hhaaggyyjjáákk  aa  sszzüüllééss  ttrraannsszzppeerrsszzoonnááll iiss  jjeelleennttőőssééggéétt..  AAzztt  aa  kkiikkeerrüüllhheetteettlleenn  ttéénnyytt,,  hhooggyy  aa  
sszzüüllééss  oollyyaann  ccssúúccssééllmméénnyy,,  mmeellyybbeenn  ttúúll lléépphheettjjüükk  aazz  iiddőő  ééss  ttéérr  kkoorrllááttaaii tt..  AA  sszzüüllééss  aallaatttt  oollyyaann  
ssppii rrii ttuuááll iiss  ddiimmeennzziióóbbaa  kkeerrüüllhheettüünnkk,,  aahhooll   mmiinnddeenn  nnőő  mmeeggééllhheettii   aa  vvii lláággmmiinnddeennssééggggeell   vvaallóó  
eeggyyssééggeett,,  aazz  éénn  kkii tteell jjeesseeddéésséétt..  OOllyyaann  eexxttáázziiss  ééllmméénnyybbeenn  lleehheett  rréésszzüünnkk,,  aammeellyy  kkiivvéétteelleess  
lleehheettőősséégg  aa  nnaaggyyoobbbb  sszzeell lleemmii   ééss  lleellkkii   tteell jjeesssséégg  eelléérrééssééhheezz,,  aazz  öönnmmeeggvvaallóóssííttáásshhoozz,,  eezzááll ttaall   aa  
sszzeemmééllyyiisséégg  ffeejj llőőddééssééhheezz..  IIll yyeenn  éérrtteelleemmbbeenn  aa  sszzüüllééss  eeggyy  hhaattaallmmaass  ssppii rrii ttuuááll iiss  oorrggaazzmmuuss  
lleehheettőőssééggéétt  rreejj ttii   mmaaggáábbaann..  

KKuull ttúúrráánnkkbbóóll   hhiiáánnyyoozznnaakk  aa  bbeeaavvaattáássii   sszzeerrttaarrttáássookk..  BBeeaavvaattáássookk  nnééllkküüll   nneehhéézz  
ffeellkkéésszzüüllnnii   aa  nnőőii   sszzeerreeppeekkrree,,  aazz  aannyyaassáággrraa..  ÍÍggyy  éérrtthheettőő,,  hhooggyy  ssookkaann  lleellkkii lleegg  éérreettlleenn  kkiisslláánnyykkéénntt  
vváállnnaakk  bbiioollóóggiiaaii   éérrtteelleemmbbeenn  aannyyáávváá,,  eezzéérrtt  eellkkééppzzeellhheetteettlleennnneekk  ttaarrttjjáákk  aa  sszzüüllééssrree  vvaallóó  
kkééppeessssééggüükkeett  iiss..  ÚÚggyy  ttűűnniikk,,  ttáárrssaaddaallmmuunnkk  mmiinnddeenntt  mmeeggtteesszz  aazzéérrtt,,  hhooggyy  eellvveeggyyee  aazz  uuttoollssóó  
lleehheettőőssééggeett  iiss  aa  bbeeaavvaattóóddáássrraa,,  aammii tt  aa  hháábboorrííttaattllaann  sszzüüllééss  aadd..  HHiisszzeenn  aazz  éérrzzéésstteelleennííttéésseekk,,  aa  



ccssáásszzáárrmmeettsszzéésseekk  mmiinndd  aattttóóll   ffoosszzttjjáákk  mmeegg  aa  nnőőtt,,  hhooggyy  aa  tteerrmméésszzeetteess  sszzüüllééss  sszzeenntt  
sszzeerrttaarrttáássáánnaakk  ááttéélléésséébbeenn  ttuuddjjoonn  sszzeerreeppeett  vvááll ttaannii ,,  ééss  AAnnyyáávváá  éérrnnii ..    

DDee  hhooggyyaann  iiss  aakkaarrhhaattnnáánnaakk  aa  nnőőkk  aannyyáávváá  vváállnnii ,,  mmiikkoorr  cciivvii ll iizzáácciióónnkkbbaann  kkiisseebbbb  éérrttéékkűű  
aazz  aannyyaassáágg,,  mmiinntt  vvaallaahhaa  iiss  vvooll tt..  AA  nnőőkk  éérrttéékktteelleennnneekk,,  mmáássooddrreennddűűnneekk  éérrzziikk  mmaagguukkaatt,,  ééss  
eell ffooggaaddjjáákk  kkii ttaasszzííttootttt  sszzeerreeppüükkeett..  EEllhhiisszziikk,,  hhooggyy  nneemm  kkééppeesseekk  ssaajjáátt  eerrőőbbőőll   ggyyeerrmmeekkeett  aa  vvii lláággrraa  
hhoozznnii ,,  eellvveesszzíítteettttéékk  kkaappccssoollaattuukkaatt  aazz  őőssffoorrrráássssaall ,,  aazz  öösszzttöönnööss  ttuuddáássssaall ..  PPeeddiigg  rrééggeenn  aazz  őőssii   
vvaall lláássookk  aallaappjjaa  aazz  éélleettaaddóó  nnőő  eesszzmmééjjee  vvooll tt..  AA  ggyyeerrmmeekksszzüülléésstt  mmiisszzttiikkuussnnaakk  ééss  hhaattaallmmaassnnaakk  
tteekkiinntteettttéékk..  AA  nnőőtt  sszzeennttttéé,,  iisstteenniivvéé  aavvaattttaa  aazz  aa  kkééppeessssééggee,,  hhooggyy  éélleetteett  ttuudd  aa  vvii lláággrraa  hhoozznnii ..    

VVááll ttoozzáásstt,,  iiggaazzii   mmáássooddffookkúú  vvááll ttoozzáásstt  aakkkkoorr  ttuuddnnáánnkk  eelléérrnnii ,,  hhaa  aa  nnőőiisséégg  ééss  aazz  aannyyaassáágg  
sszzeennttssééggee  úújj rraa  aa  kköözzttuuddaatt  rréésszzéévvéé  vváállnnaa..  HHaa  aa  nnőő  eell   ttuuddnnáá  ffooggaaddnnii   nnőőiissééggéétt,,  aannyyaassáággáátt,,  hhaa  
bbíízznnaa  öönnmmaaggáábbaann  ééss  tteessttee  őőssii   bbööllccsseessssééggéébbeenn,,  mmeegg  ttuuddnnáá  ttaappaasszzttaallnnii   iisstteennii   vvooll ttáátt,,  aa  tteerreemmttééssrree  
vvaallóó  kkééppeessssééggeett..  HHaa  mmeeggéérreezznnéé  aazztt  aa  ffööllddöönnttúúll ii   eerrőőtt,,  aammeellyy  ááll ttaall   kkééppeess  aa  ffáájjddaalloommbbaa  
bbeelleemmeerrüüllnnii   ééss  rrááhhaaggyyaattkkoozznnii ..  HHaa  úújj rraa  éérrttéékkkkéé  vváállnnaa  nnőőnneekk  ééss  aannyyáánnaakk  lleennnnii ,,  aakkkkoorr  aa  nnőőkk  
ffeell ttééttlleenn  öörröömmmmeell   ééss  sszzeerreetteetttteell   ttuuddnnáákk  vváárrnnii   ggyyeerrmmeekküükk  éérrkkeezzéésséétt..  ÉÉss  hhaa  eezz  aa  hhaattáárrttaallaann  
bboollddooggssáágg  ééss  sszzeerreetteett  hhaattjjaa  áátt  sszzíívvüükkeett  sszzüüllééss  kköözzbbeenn  iiss,,  aakkkkoorr  aa  ffáájjddaalloomm  áátt  ttuudd  vvááll ttoozznnii   
eerrőőffeesszzííttéésssséé,,  kkeemméénnyy  mmuunnkkáávváá,,  mmeellyyeett  öörröömmmmeell   vvááll llaallnnaakk  ggyyeerrmmeekküükk  éérrddeekkéébbeenn..  HHiisszzeenn  aa  
ffáájjddaalloommccssii ll llaappííttáássrraa  ii rráánnyyuullóó  eellvveettééll tt  pprróóbbáállkkoozzáássookk  ccssaakk  ffeelleerrőőssííttiikk  aa  mmeeggoollddaannddóó  
pprroobblléémmáátt,,  mmeerrtt  aazz  eellssőőffookkúú  vvááll ttoozzááss  sszziinnttjjéénn  mműűkkööddnneekk..  HHiiáábbaa  aallaappuullnnaakk  aa  jjóózzaann  éésszz  ttaallaajjáánn,,  
aa  sszzüüllééss  rreennddsszzeerree  mmééggsseemm  vvááll ttoozziikk..  AAzz  ááttaallaakkííttááss  aazztt  jjeelleennttii ,,  hhooggyy  mmeeggvvááll ttoozzttaattjjuukk  aazztt  aazz  
éérrzzeellmmii   vvaaggyy  kkoonncceeppttuuááll iiss  kkeerreetteett,,  aammeellyybbeenn  eeggyy  hheellyyzzeetteett  ffeell ffoogg  vvaallaakkii ..  AAzz  ááttaallaakkííttááss  
eerreeddmméénnyyeekkéénntt  aa  hheellyyzzeetthheezz  rreennddeell tt  jjeelleennttééss  vvááll ttoozziikk  mmeegg..  HHaa  aa  ppaarraaddooxx  iinntteenncciióó  eellmméélleettee  
sszzeerriinntt  nneemm  eellkkeerrüüllnnii   aakkaarrjjuukk  aa  ffáájjddaallmmaatt  ((aammii   eelleevvee  eellkkeerrüüllhheetteettlleenn)),,  hhaanneemm  ééppppeenn  aa  
ffáájjddaalloommrraa  kkoonncceennttrráálluunnkk  ééss  bbeelleemmeerrüüllüünnkk  mmiinnééll   mmééllyyeebbbbeenn,,  aakkkkoorr  hhaattéékkoonnyyaann  ttuuddjjuukk  
ffeellhhaasszznnáállnnii   aazzookkaatt  aa  lleehheettőőssééggeekkeett,,  mmeellyyeekk  eebbbbeenn  aazz  ééllmméénnyybbeenn  rreejj lleenneekk..  AA  hheellyyzzeetteett  nneemm  
ttuuddjjuukk  mmeeggvvááll ttoozzttaattnnii ,,  ccssaakkiiss  mmaagguunnkkaatt,,  vvaaggyyiiss  aa  hhoozzzzááááll lláássuunnkkaatt..  HHaa  hhaarrccoolluunnkk  aa  ffáájjddaalloomm  
eell lleenn,,  aazzzzaall   ccssaakk  ffeelleerrőőssööddiikk  aazz  iizzoommffeesszzüüllééss,,  eezzááll ttaall   aa  sszzüülléésstt  llaassssííttjjuukk  ééss  ííggyy  ttuullaajjddoonnkkééppppeenn  
aa  ggyyeerrmmeekküünnkk  eell lleenn  hhaarrccoolluunnkk..    

VViisszzoonntt  hhaa  jjóó  ddzzssúúddóóss  mmóóddjjáárraa  eell ffooggaaddjjuukk  aa  mmééhhiizzoommzzaatt  llöökkéésséétt,,  eell llaazzuullvvaa  
aallkkaallmmaazzkkoodduunnkk  hhoozzzzáá,,  ééss  vveellee  eeggyyüüttttmműűkkööddüünnkk,,  ccssooddáállaattooss  ttaappaasszzttaalláássssáá  vvááll iikk  aa  sszzüüllééss..  HHaa  
hhiisszzüünnkk  aa  tteessttüünnkkbbeenn,,  eelleennggeeddjjüükk  fféélleellmmeeiinnkkeett  ééss  ááttaaddjjuukk  mmaagguunnkkaatt  aa  ffáájjddaalloommnnaakk,,  aabbbbaann  aa  
ppii ll llaannaattbbaann  kkééppeesseekk  lleesszzüünnkk  aa  lleehheetteettlleennrree,,  ééss  ccssooddáákkaatt  vviisszzüünnkk  vvéégghheezz..  EEhhhheezz  ppeeddiigg  aa  hhaallááll llaall   
kkeell ll   sszzeemmbbeennéézznnii ..  MMiinnddeenn  ffáájjddaalloommbbaann  bbeennnnee  vvaann  aa  hhaallááll fféélleelleemm,,  ddee  aa  sszzüüllééssnnééll   eezz  kküüllöönnöösseenn  
iiggaazz..  AAhhhhoozz,,  hhooggyy  eeggyy  ggyyeerrmmeekk  mmeeggsszzüülleetthheesssseenn  aazz  aannyyáánnaakk  ffeell   kkeell ll   áállddoozznniiaa  mmaaggáátt..  AAkkkkoorr,,  
aammiikkoorr  eerrrree  kkééppeess  lleesszz  ééss  eell ffooggaaddjjaa  aa  hhaallááll tt  iiss,,  oollyyaann  mmiisszzttiikkuuss  ááll llaappoottbbaa  kkeerrüüll ,,  mmeellyynneekk  
jjuuttaallmmaa  aazz  éélleett  lleesszz,,  mmeellyyeett  őő  aadd  ggyyeerrmmeekkéénneekk..  AA  sszzüüllééss  aallaatttt  mmeegg  kkeell ll   hhaallnniiaa  aa  rrééggii   
mmiinnőőssééggnneekk,,  ffeell   kkeell ll   áállddoozznnii   rrééggii   éélleettüünnkkeett  aahhhhoozz,,  hhooggyy  eeggyy  úújjaatt  tteerreemmtthheessssüünnkk..    
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