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A húszAs éveid elején jártál, 
Amikor megszületett noA 
lányod, és nem sokkAl később 
milán fiAd. hogyAn élted meg, 
ezt Az időszAkot?
A legősibb programműködésbe lépett 
a szervezetem és onnantól kezdve 
csak a gyerekemre aztán a gyerekeimre 
összpontosítottam. Amint megszületett 
Noa, már éreztem, hogy nekem még egy 
gyerekkel lesz teljes az életem. Persze 
hazudnék, ha csak azt állítanám, hogy 
kizárólag örömittasan éltem meg ezt az 
időszakot. Ahogy anyukává váltam, a 
mérhetetlen boldogsághoz a felelősség-
gel való szembesülés, aggodalmak is tár-
sultak, amiken végül talán a hormonoknak 
köszönhetően sikerült felülkerekednem.

voltAk kezdeti nehézségek?
Évek teltek el, mire rájöttem, hogy való-
jában gondolkodni se maradt időm. Fo-
galmam sem volt, hogy mit vállaltam. Azt 
hittem, rengeteg időm lesz és szuperül 
elfoglalom majd magam a picik mellett. 
Azt viszont senki nem mondta, hogy nem 
fognak csak úgy maguktól elaludni, vagy 
éppen nem akkor esznek, amikor azt én 
szeretném. Talán ebből a szempontból 
könnyebb lehet azoknak, akik később 
szülnek. Mielőtt anyává válnak, láthatják a 

közvetlen környezetükben lévő esetleges 
kezdeti nehézségeket. Arra az útra 
viszont, amin végigmész a gyerekekkel, 
sehogyan sem lehet előre felkészülni, 
annyi sok váratlan helyzet adódik.

nem érezted úgy, hogy  
kimArAdtál dolgokból?
Nincs bennem semmiféle hiányérzet. 
Utólag most már tudom, biztos, hogy 
kimaradtam bulikból, de egyáltalán 
nem bánom. Persze hazudnék, ha azt 
mondanám,  soha nem játszottam el a 
gondolattal, hogy mi lett volna, ha nem 
vállalok húszévesen gyereket. 

hogyAn látod A mAi gyerek-
vállAlásrA készülő nőket?
Nagyon sok olyat ismerek, aki hasonló 
korú, mint én, és nincs gyereke, de nem 
azért mert nem akar, hanem egész egy-
szerűen a párválasztásnál van elakadva, 
közben pedig azon aggódik, hogy megy 
az idő. Bárki bármit mond, a biológiai 
óránk ketyeg. Persze ha mindenki úgy 
vállalna gyereket, hogy racionálisan 
végiggondolja, hogy ez mivel jár, azt 
hiszem már rég kihalt volna az emberi-
ség. Nagyok az elvárások egymással és 
magunkkal szemben. Emelem kalapom 
minden nő előtt, aki 40 fölött szül.  
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A csAládtervezést nAgyon sok tényező befolyásolhAtjA,  
sokszor Az élethelyzet AlAkítjA úgy, hogy vAlAki egészen  

korán vAgy későn vállAl gyereket. szekeres nórA műsorvezető  
és forgó nApsugár divAttervező esetében is így történt,  

A különbség Az, hogy míg egyiknek korán, Addig A másiknAk
viszonylAg későn érkezett Az életébe Az első bAbA. hogy  

hol vAn Az ArAny középút? döntsd el te, reméljük A történetük 
elolvAsásA után még közelebb kerülsz A megoldáshoz.
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Nem bánom,  
hogy húszévesen  
lettem mami!

Ruha: USE UNUSED



26

sz
ám

ít
 a

 k
or

? 
 F

iat
al

on
 v

ag
y 

idO
se

bb
en

 v
ál

la
lj

 g
ye

re
ke

t?
 ́́

 MAMI 2016. szeptember      |      www.GLAMOURONLINE.hu

40 fölött is 
lehet szülni

Ruha: NAPSVGAR
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viszonylAg későn 43 évesen 
szültél. mi volt ennek Az okA?
Nem azért történt így, mert korábban 
nem szerettem volna gyereket, hanem 
egyszerűen az élet hozta úgy, hogy ké-
sőbb élhettem meg az anyaság örömeit. 
A korábbi házasságom nem úgy alakult, 
ahogy azt elképzeltem. A válásom 
után fontos volt 
újra megtalálnom 
önmagamat. A 
gyerekvállalás-
hoz szerintem 
elengedhetetlen 
kiegyensúlyozott, 
stabil lábakon álló 
párkapcsolatot 
kialakítani, ami ké-
sőbb esetlegesen 
családdá nőheti ki 
magát.

jelentett 
bármilyen hát-
rányt vAgy előnyt A korod?
Nem hiszem, hogy korfüggő, hogy 
milyen anya vagy. Fontos, hogy hogyan 
éled meg a dolgokat, mennyire vagy 
tudatos az életben. Ahogy anyává vál-
tam azonnal ráállt az agyam a dolgokra. 
Sokan azt hiszik, hogy idősebb korban 
nehezebb a babával járó feladatokat 
elvégezni.  
Az én példám teljesen megcáfolja ezt. 
Hiszem, hogy minden fejben dől el.  
A terhességem alatt és most is próbálok 
lazán hozzáállni a dolgokhoz.  
Nem görcsölök, egészséges életmódot 
élek. Figyelek a testem apró jelzéseire 
és mindent megteszek azért, hogy 
harmóniában éljek. Ezek a dolgok 
nagyban befolyásolják, hogy energiát 
tudj meríteni a gyerekneveléshez. 

szerinted mi lehet Az okA  
A mAnApság egyre gyAkoribb 
késői gyerekvállAlásnAk?
Sokan először karriert akarnak építeni, 
anyagi biztonságot teremteni és mire 
ezt úgy érzik elérték, arra eszmélnek, 
hogy jócskán 35 fölött vannak. Ha újra 
kezdhetném, lehet, hogy hamarabb 

szülnék, de ha 
nem lenne egy 
olyan társam, 
akivel el tudom az 
életemet képzelni, 
nem biztos, hogy 
belevágnék.  
Sokaknál a bizton-
ságos párkapcsolat 
is hiányzik.  
Egy gyereket pedig 
nem jó egyedül 
felnevelni. Sze-
rintem úgyanúgy 
szüksége van az 
anyára és  

az apára is ahhoz, hogy a lehető  
legjobb körülmények között tudjon 
felnőni. 

mit üzensz AzoknAk A nőknek, 
Akik gyerekvállAlás előtt 
állnAk?
Bármilyen félelem vagy kétely is van 
bennünk, ha adottak a körülmények, 
vállaljanak mihamarabb gyermeket.  
Ha megfelelő a háttér, a karrierjük a pici 
mellett is ki tud teljesedni.  
Persze akkor se essenek kétségbe, ha 
úgy alakul, hogy kitolódnak a dolgok. 
Ha nekem sikerült, másoknak is működ-
het, ahhoz viszont lelkileg és fizikálisan 
is a topon kell lenni. Megéri, mert az 
anyaság a világ egyik legcsodálatosabb 
dolga! 

katona renáta a Duna MeDical center szülész-
nőgyógyász orvosa és meddőségi specialistája 

szerint, ha kizárólag biológiai szempontból közelítjük 
meg a témát, és nem vesszük figyelembe a körülmé-
nyeket, a teherbeesés és az egészséges élveszülés 
valószínűsége 20 és 30 éves kor között a legma-
gasabb. ilyenkor még a petesejtek egészségesek, 

nagyrészt egészséges kromoszómakészletet hordoz-
nak, kevesebb az esélye a terhességgel összefüggő 
betegségek kialakulásának is. negyven felé haladva 
fokozatosan csökken a teherbeesési arány, másrészt  
gyakoribbá válik a spontán vetélés. idősebb életkor-
ban az anya esetében fennállhat a magas vérnyomás 
kockázata, sokkal gyakoribb az inzulinrezisztenciával 
küzdők aránya, a terhességi toxémia és a koraszülés 

kockázata is jelentősen megemelkedik.

MIt MONd A szAkéRtő?


