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Nem vagyok rabszolga!
Igen, nehéz az éjszakázás! Sokat van fent Léna,
a kisebbik lányom. Anagylányom,
Vivi aludt,
Léna nem alszik. Volt és van olyan, amikor tíz
alkalommal kelek fel hozzá. Egyébként az anyai
szervezet csodákra képes, egy ido után átáll, és
beéri kevesebb alvással is. Igen, sokszor éreztem
úgy, hogy mindjárt összeesem, foleg így, hogy nincs
segítségem.
Voltak olyan idoszakok, amikor azt hittem, kevés
a tejem, de pár nap türelem és Gitidiszné Kriszta
szoptatási szaktanácsadó tanácsára a sok-sok szopi
megoldotta a problémát. Köszönet érte'
Miért lenne rabszolga az, aki így csinálja? Csak
az a nyugodt és kiegyensúlyozott baba, akivel úgy
bánnak, mint Te a gyerekeddel, kedves Anna?
Én nem hagyom oket sírni! A csecsemonek
sz:üksége van arra, hogy az: édesanyja
testéhez: simuljon, ez: nem kényez:tetés,
hanem
a biológiai sz:ükséglet kielégítése.
Egyetlen
segítségem a dolgozó férjem, aki maximálisan
mellettem áll és támogat, bízik az ösztöneimben.
Ezúton is köszönöm neki!
Anna levelébol picit úgy éreztem, hogy a saját
lelkiismeretét próbálja nyugtatni ezzel a véleménynyel. Kedves Anna! Szerintem senki nem állítja
azt, hogy rossz anya vagy' Gyönyöru kisfiad boldog,
egészséges, és ez a legfontosabb! De kérlek, ne ítéld
el azokat, akik ezekrol a kérdésekrol másképp
gondolkodnak'
Kovács Anett, e-mail

Miért van akkora nyomás akismamákon?
Eloször is: semmiképpen nem érzem magam rabszolgának hároméves
kislányom mellett' A szoptatás nekem sem sikerült. Próbáltuk kiskanállal, fecskendovel, kispohárral adni a pótlást, nem ment. Annyira
el voltam keseredve a kudarc miatt, hogy három hét után feladtam.
Szorgalmasan fejtem, lefagyasztottuk a tejet, és cumisüvegbol etettük
a picikénket. A fejéssel azonban egyre kevesebb tejem lett, így három

hónapos korától tápszerrel kellett kiegészítenünk az anyatejet. A
sz:optatás kudarca miatt isz:onyatos buntudatom
volt. A védo
nénink volt az egyetlen ember, aki biztatott, hogy ne keseredjek el,
legközelebb majd sikerül, és hogy tápszerrel is megfelelo táplálékhoz
jut a baba. Nagyon hálás voltam neki ezért. Aztán kezembe került
egy francia orvospáros terhességrol és gyermekágyról szóló könyve.
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Összeállftásunk témája az anyarabszolgaság,
melyet áprilisi számunkban vetett fel Anna.
Úgy látszik, nagyon jó hívószót talált, mert
olvasóink is úgy érezték, a rabszolgaság
kapcsán az összes sarkalatosnak számító
kérdés terítékre kerülhet: cumi, szoptatás,
alvás együtt és külön, sírni hagyás. Olyan
sok hozzászólás érkezett, hogy ezúttal
csak ezekbol válogattunk,

--'Ktsmama 2008. április

Örökzöld téma, soha véget nem éro vita!
Amikor elolvastam, megdöbbentem. Természetesen ok is hangsúlyoZták az anyatej fontosságát, de a tápszeres táplálásról is ugyanannyit
írtak, hogya leendo anyuka el tudja dönteni, melyik táplálási módot
választja majd. Nem ítélkeztek, nem eroltették egyik változatot
sem. Hát ilyen is létezik? A férjem francia, ezért közelebbrol is volt
alkalmam megismerni a francia szokásokat. Franciaországban a
nok nagy része el sem kezdi a szoptatást, mivel a szülési szabadság
alig több mint három hónap, és nagy részük visszatér a munkába.
Mégis egészségesek a gyerekek ott is. Félreértés ne essék, én is
szoptatáspárti
vagyok, és a következo kisbabámmal
is meg
fogom próbálni. Viszont úgy érzem, nem fogok hetekig orlodni,
ha nem sikerül, és nem kezdenek majd el potyogni a könnyeim, ha
meglátok egy gyerekét szoptató anyukát.

Az elfogadást én is hiányolom aKismama szerkesztoitol. Nagyon
fontos, hogy leírjuk a szoptatás elonyeit, teljesen egyetértek. De
nagyon hiányoznak azok a cikkek, amelyek abban adnak tanácsot,
hogyan etessük kisbabánkat cumisüvegbol, mire kell figyelnünk, és
hogyan tudjuk megteremteni ugyanazt az intim, bensoséges hangulatot, mint a szoptatás során. Arról például szó sem esik, hogy
mekkora öröm az apukáknak, hogy ok is megetethetik újszülött
babájukat, és nem maradnak ki ebbol a csodálatos feladatból.
Nagyon kedvelem a magazinjukat, mindig találok érdekes cikkeket,
melyek segítik a mindennapjainkat.
De bevallom, a szoptatási
kudarcomat követoen hónapokig átlapoztam a szoptatásról szóló
részeket, el sem tudtam olvasni.
Tóth Diána, e-mail

Anyarabszolga vagyok, büszkén vállalom!
Anya vagyok, immár négy éve. Rabja vagyok
a gyerekeimnek, mert abban a pillanatban
rabul ejtették a szívemet, amikor elkezdtek
létezni bennem, és azóta is rabul ejtenek
minden mosolyukkal, ölelésükkel.
Szolga is vagyok, igen, kisZolgálom az
egészségesfejlodésükhöz szükséges testi-lelki
igényeiket: etetem oket, mosok, takarítok
utánuk, játszom, mesélek, szeretgetem meg
olykor megfeddem oket, foleg a nagyobbat'
Éjszaka is hozzánk bújhatnak, ha éppen
testközelségre lenne szükségük. Nincsenek
ám ott mindig, de tudják, hogy bármikor
jöhetnek! Érdekes, néha arra ébredek, hogy
hiányoznak. Na és a szoptatás! Hát az
tényleg rabszolgaság' Egyéves Domonkosom
még mindig erosen hozzám van láncolva
ezzel az édes kötelékkel. És ez mekkora

szabadságot jelent és jelentett nekünk
eddig is' Bármikor, bárhová könnyedén
elindulhattunk, mert szomjúságra, éhségre,
fáradtságra, egyéb bajokra mindig kéznél
volt a gyógyír. Nem az óra irányította az
életünket (négy éve nem is hordok órát!),
nem kellett azon görcsölnöm, mit fogok
csinálni síró csöppségemmel, ha még nem
telt le a három óra a két szopás között.
Szopizott, ha éhes, szomjas volt, vagy csak
megnyugtatásra vágyott. Ezt a szabadságot
köszönhetem a Kismamának! Mert innen
tanultam meg, hogy minden okoskodásnál
többet ér, ha a saját, megbízható anyai
ösztöneimre hallgatok.
Minden édesanyának boldog és önfeledt
.anyarabszolgaságot" kívánok!
Ankáné
Tábori Hajnalka,
e-mail

Szeretetet zsarolhat a baba
Nagyon egyetértekaz anyarabszolgaság·téma felvetojével. Már régszóvá
akartam tenni, hogytúlzottnak érzem a Kismama magazin hozzáállását
a szoptatás egyéves kor utáni folytatásához. Szerintem és több kituno
gyerekorvos ismerosöm,rokonom és szakkönyv szerint a babának hat

hónapos kora után már másra is szüksége van az anyatejen kívül,
mert az már nem fedezi a tápanyagszükségleteit. Azzal teszünk rosszat
a gyerekünknek, ha továbbra is lelkesen és kizárólag csak szoptatjuk,
mert akkor ezeket a többlettápanyagokat megvonjuk tole. Ezenkívül
a baba egyre inkább rájön, hogyaszoptatással szeretetet zsarolhat, ~
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