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Milyen lelki okai lehetnek a meddőségnek?
körül forog. Megnyugszanak, és
gyakran megtörténik a „csoda”.

A Lux Baba Program
A nemrég elhunyt Dr. Lux Elvira
46 éven át foglalkozott meddő
párokkal. Kutatta a megtermé
kenyülést gátló lelki tényezőket.
Több mint 500 gyermek fogant
meg az ő terápiás segítségével.
A professzorasszony tanítvá
nyai irányítják napjainkban a
Lux Baba Programot. Csoport
terápiás módszerrel dolgoznak,
tapasztalatuk szerint ugyanis
ezen a területen nagyon haté
kony tud lenni így a segítség, a
meddő párok egymást is támo
gatják, összetartanak később is.
A terápia kezdetén a férfiak
stressz- és depressziószintje ma
gasabb, mint a párjuké. Talán
mert míg mi, nők könnyebben
beszéljük ki magunkból a fáj

Van, hogy a meddőségnek nincs testi oka. Valamiért mégis gyermektelen marad az amúgy egészséges házaspár,
olykor sokévnyi küzdelem ellenére. Ilyen esetekben (is)
különösen fontos lehet a lelki támogatás, a pszichoterápia.

Lelki gubancok
a baba útjában
teher lehet a nehéz gyerekkor
éppúgy, mint az, ha valakinek
remek szülei voltak, mert van,
aki úgy érzi, hogy hozzájuk ké
pest nem lehet elég jó. Napjaink
speciális problémája az infor
mációözön gerjesztette szoron
gás. A témával kapcsolatban
rengeteget olvasnak a párok,
mindennel tisztában vannak,

Egyre több a meddő pár
Terméketlenségről akkor beszélünk, ha
tizenkét hónapig tartó védekezés nélküli
együttlét után sem következik be a megtermékenyülés. Az USA-ban azonban már fél
év sikertelen próbálkozás után javasolják a
kivizsgálást az időveszteség csökkentése végett. A meddőség egyre több házaspárt érint
világszerte: 11-15 %-uk küzd meddőséggel.
Forrás, további információ: www.
luxbabaprogram.hu

csak éppen egyre frusztráltabbá
teszi őket a tudás, amely még
sem vezet eredményre. Volt egy
asszony az egyik csoportunk
ban, akinek természetes úton
nem lehetett gyereke, de erős
félelem, ellenállás alakult ki
benne a mesterséges megtermé
kenyítéssel szemben. Azért jött,
hogy együtt eljussunk oda,
hogy el tudja fogadni a lombik
programot – vagy akár képes
legyen lemondani a vérszerinti
gyermekről. Olyan páciensünk
is volt, aki pánikbeteg lett a
meddőségi kezelések nyomán.
Ezek a többéves, minden szem
pontból kimerítő procedúrák
megviselik a párokat. Sokszor
látom, hogy akkor járnak siker
rel, ha képesek megszabadulni a
görcsöktől, és nem minden
gondolatuk a vágyott kisbaba

pel kapcsolatban n párkapcsolati problémák n élettörténetben rejlő tapasztalatok, viselkedésminták,
traumák, amelyek megterhelték a személyiséget n
túlaggódás, „rágörcsölés”, önmagunk hibáztatása,
tévelygés az információáradatban.
timistábbak, reménykedőbbek
a jövőt illetően, mint korábban.
A Lux Baba Program négy
hónapon át tart, egy-egy hétvé
gén találkoznak a terápia részt
ve vői é s a s z a ke mb e re k .
Foglalkoznak stressz-szel, élet
módbéli kérdésekkel, párkap
csolati és szexuális problémák
kal, önismeret-fejlesztéssel, re
laxációs technikákkal. Eddig
három csoport indult (kurzu
sonként 5-6 párral és néhány
hölggyel, akik egyedül érkez
tek), és a legutóbbi csoportban
még a program ideje alatt az 5
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párból kettőnél is megfogant a
baba. Épp a napokban született
egy újabb Lux-baba. A szülők
hat éven át próbálkoztak, túles
tek öt sikertelen lombikprogra
mon, sok inszemináción.
Amikor nem jön a baba, a
szülők nem tudják, mi lehet az
ok – mondja Krisztina. – De ha
utólag visszagondolnak arra az
időszakra, amikor türelmetle
nül várták a baba érkezését,
meg fogják érteni, miért éppen
most történt, és miért nem ko
rábban. Mint egy puzzle-ban,
helyükre kerültek a dolgok.
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meg, hanem a hormonrend
szerben is zavart okozhat.
A meddőség pszichés okai
sokfélék lehetnek. Gyermekkori
traumák, mérgező munkahelyi
légkör, rejtett párkapcsolati
problémák – ahány ember, an�
nyi történet. Van, akit tudat
alatt az anyai, illetve apai szerep
rémiszt meg. Érdekes módon

A tanítványok átvették
a stafétát dr. Lux Elvirától

n stressz n bizonytalanság / félelem a szülőszerep-

hirdetés

szöveg: kurucz adrienn
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agyarországon kö
rülbelül háromszá
zezren küzdenek
medd őségi problémákkal. A
terméketlen párok egyötödénél
nem találnak az orvosok szervi
bajt, tehát elvileg minden felté
tel adott a teherbeeséshez, még
sem jön a baba. Milyen okok
állhatnak a háttérben?
– kérdezem SoponyaiNagy Krisztinát, a Lux
Baba Program egyik
vezetőjét. Krisztina
pszichológus, egykori
Lux Elvira tanítvány, a legendás
szexológus szellemi örökségé
nek egyik gondozója, továbbfej
lesztője, a terméketlenség-terá
pia szakértője. – Tudjuk, hogy a
lelki problémák testi tüneteket
okozhatnak. A stressztől példá
ul nemcsak a fejünk fájdulhat

dalmat, a férfiak zárkózottab
bak, egy ilyen kényes témáról
pláne nem beszélgetnek a bará
taikkal. A másik ok talán a férfi
ak problémamegoldó beállított
sága. Legtöbbjük konkrét meg
oldást keres minden helyzetben,
és ha a gyermekáldás várat ma
gára, frusztrált lesz, tehetetlen
nek érzi magát párja szenvedése
láttán. Itt, a csoportban kön�
nyen megnyílnak a férfiak, és a
csoportmunka végére oldódik
bennük a feszültség, sokkal op
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