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Így sikerült teherbe esnem
Először is azt tudnod kell, hogy 5 inszemináción vagyok túl, összeségében 28 
hónapja próbálkozunk a babucival, és pontosan ebben a be nem következő 
ciklusban indultunk volna az első lombik kezelésen.

Időközben sok mindent próbáltam a teherbeesés létrejöttéért: teákat, bogyókat, 
tornákat, stb. De valamiért még sem akart jönni ez a drága. A 2. és 4. inszem között 
direkt hagytunk 8 hónap szünetet, mert gondoltuk nem foglalkozunk a témával 
túlságosan, hiszen már az első inszem alkalmával is rendben találtak mindent 
mindkettőnknél. Nálam teljesen rendben a hormonszintek, páromnál a 
spermaszám éppen megfelelő a természetes fogamzáshoz, vagyis 20millió/ml.
Azóta ez az eredmény egyre jobb lett, inszemről inszemre, köszönhető ez 
szerintem az Aloe Vera-nak. :)

Szóval mielőtt belevágtunk a 4. inszeminációba, én lelki erősítő gyakorlatokat 
végeztem, és ettől teljesen beleéltem magam, és 100%-ra biztos voltam benne, 
hogy na most aztán sikerülni fog. És nagyon nyugodtan vártam, hogy el jöjjön a 
várva várt nap, amikor is a meg nem jövő mensi napján tesztet csinálok. 
Csalódnom kellett, mert negatív lett, aztán egy-két nap késéssel meg is jött.

Ekkor eléggé magam alá zuhantam, furcsa is volt, mert két évig igazán optimistán 
és keményen viseltem a hónapról hónapra történő küzdelmet.  Nagyon erősnek 
éreztem magam mindaddig. Ez a mélypont kb két hétig tartott, utána úgy 
éreztem rendben vagyok. Ekkor már úgy volt, készülünk a lombikra, nincs értelme 
inszemezni tovább. Viszont a Kaáli Intézetben a dokinő azt javasolta, csináljuk meg 
mégis az 5. inszemet, csakhogy közelebb legyek a lombikhoz szükséges 6 
inszemhez, mert 1 elmaradását könnyebben megtudja magyarázni, mint 2-ét. 
Gondoltam miért is ne, még egy lehetőség a testileg és lelkileg is jobban 
megviselő lombik előtt. 

Eljött az idő, ez volt most 2010 januárban. Az befecskendezés közben a dokinő 
elejtett egy mondatot, ami így utólag meghatározó volt a továbbiakban. 
Azt mondta: nálunk annyira rendben van minden, hogy itt már inkább lelki oka 
lehet annak, hogy nem sikerül teherbe esnem. Persze én ezt nem így láttam, hiszen 
olyan pozitív vagyok ez ügyben, kivéve a két hét mélypontot, mondtam is hogy én 
nem hiszem hogy ez lenne a baj. 

Viszont miután eljöttünk a Kaáliból állandóan ezen járt az agyam, mondhatjuk 
beleültette a bogarat a fülembe, ugyan milyen lelki okról lehetne szó. Teltek az 
percek, az órák, a napok, és állandóan ezen agyaltam. Annyira csak ezzel 
foglalkoztam, hogy már magam sem voltam képes követni a saját gondolataimat. 
Úgy éreztem teljesen összezavarodtam, és már éjszaka is állandóan többször 
felébredtem és még úgy félálomban is csak járt az agyam, járt az agyam..... Csak 
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az a baj hogy össze-vissza. Letelt a két hét, persze teszt negatív, mensi megjön.... 
Nem is csodálom, mert ilyen zavarodott elmével nem is lehet várni az embriót. 
Még eltelt ugyanígy másfél hét, tehát összesen 3 és fél hét, amíg „agyaltam” és 
ekkor már úgy éreztem el kell indulnom valamerre, mert megőrülök. Tudtam, hogy 
helyre kell rakni a „fejemet”, a „gondolataimat”, az „észjárásomat”. 
Tulajdonképpen ha Budapesten élnék, már régen kezdtem volna valami 
magammal, mert ott azért mégiscsak sokkal de sokkal több lehetőség van, ami 
támogathatja a „bébi programot”. 
Aztán nagy örömömre itt a lakhelyemhez közel, Szarvason mégiscsak ráleltem az 
internetnek köszönhetően a megoldásra. 

A neve: Szivárványkapu Energia Gyógyközpont. Mivel a 
weboldalán /http://www.orgon2012.hu/index.phtml/láttam, hogy egy csomó -féle 
természetgyógyászati típussal foglalkoznak ott, valamelyik biztos jó lesz nekem. 
Mondjuk én konkrétan  a kineziológiára gondoltam, hogy az majd biztos segíteni 
fog, mint arról már olvastam is, hogy sok mindenkinek ez volt a megoldás a 
babavárás bekövetkezésére. 
Bejelentkeztem, és még aznap estére kaptam is időpontot. A hölgy: Anikó közölte, 
hogy nekem mégsem a kineziológia lenne a legjobb, hanem egy általa 
összekombinált kezelés menet. Ez a következőkből áll: fülakupunktúra és SVT 
(Spirituális Válasz Terápia). 
Én természetesen beleegyeztem, nincs veszíteni valóm, gondoltam. 
Rögtön teleszurkálta mindkét fülemet 5-5 tűvel a tüdő-pontba, vese-pontba, máj-
pontba, szív-pontba és a szimpatikus idegrendszer-pontjába. A szúrás elviselhető, 
amikor beleszúrja a tűt, akkor kell kifújni a levegőt. Míg a tűk a fülemben voltak 
addig dolgoztunk az SVT-vel.  Nos ez így első hangzásra, tudom hogy furának fog 
tűnni, pláne ha nincs semmiféle hajlamod a hasonló dolgokra, de még nekem aki 
az ezoterika sok ágában hiszek, nekem is fura volt ez a módszer, miszerint:
 
Anikó végig a kezelés alatt egy ingát tart a kezében aminek végén egy zöld szív 
alakú kő van. Az asztalon ki van nyitva egy vastag mappa, amiben sok sok kör 
alakú „táblázat” (ezt nem tudom hogy nevezik) van, telis-tele válasz 
lehetőségekkel. 
Feltesz egy kérdést a „felső-ÉN”-jének, és rajta keresztül áramló energia 
segítségével az inga megmutatja a választ. Anikó már gyermekkorában érezte, 
hogy kézrátéttel tud gyógyítani, úgyhogy tele van olyan energiával ami nem sok 
emberben található meg. 

Szóval feltesz egy kérdést, az inga vagy igennel és nemmel válaszol, rámutat egy 
„táblázat számra”, és odalapozás után azon az oldalon megmutatja a választ, 
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vagy ismét tovább irányít egy másik oldalra.
Nagyon figyeltem a kezét, már első alkalommal is két órahosszáig tartotta az ingát, 
és nem mozgott a keze.

Ami történt nálam, ezt nem fogom részletesen leírni, mert ez eléggé privát szféra...
De körvonalakban azért megemlítek pár dolgot, hogy legyen fogalmatok róla, mit 
is csinált tulajdonképpen:

• Kiűzte a bennem megbúvó idegen lelkeket, akik az alacsony rezgésszámú 
embereket nagyon gyorsan megtalálják, és befolyásolják őket a 
gondolkodásban és cselekedeteikben.

• Letisztított minden körülményt ami, befolyásolhatta a sikertelen teherbeesést.

•    Rákérdezett a hozzám érkező baba lelkére, mi akadálya van, hogy nem mer 
jönni. Erre a problémákra mind rátisztított.

•     Rátisztított az én lelkem és testem befolyásoló tényezőkre.

•     Rátisztított a párom lelkét és testét befolyásoló tényezőkre

Szóval a lényeg mindent eltüntetett, ami a baba útjában állt, és amikre mind 
kérdések által jött rá. Majd az inga mindre megmutatta a választ mi miért van, és 
rendet rakott minden téren.

Tudom hogy ez nagyon furán hangzik sokatoknak. De figyeljetek!

Aznap este is már éreztem némi megkönnyebbülést magamon. De másnap, 
miután nagyon jót aludtam, mintha kicseréltek volna. Mintha kitisztult volna az 
agyam. Nem jöttek az össze-vissza cikázó gondolatok, és egyáltalán nem is 
gondoltam erre az egész babaügyre. Sem arra, hogy vajon miért nem sikerül, sem 
arra, hogy jaj mikor lesz már nekem babám... Teljesen nyugodtnak és lelkileg 
„tisztának” éreztem magam. Végre fellélegeztem, és mintha picit a föld felett 
lebegtem volna. Jó kedvem volt és van azóta is, és abban az egyben 1000%-ig 
biztos voltam hogy majd jönni fog a baba. Nem kell ezen rágódni állandóan, a 
tudatalattim végre felfogta, hogy nincs miért aggódnom.
Ezek az érzések azóta is így maradtak.

Anikóhoz négy nap múlva kellett mennem újra, mert az akupunktúrás kezelést 4 
naponta kell végezni. Közben előtte egy nappal, mielőtt mennem kellett újra 
hozzá, peteérésem volt, természetesen együtt voltunk párommal. 
Másnap Anikó miután ismét teleszúrkálta a füleimet, nekikezdett az ingás 
módszernek. 

Az inga most két lelket mutatott bennem, rákérdezés után kiderült, hogy az egyik 
az én lelkem, a másik az „embrió-é” (itt tudjuk hogy ez orvosilag így nem igaz, mert 
az embrió elnevezést csak később érdemli ki, viszont érthető a 
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célzás), aki bennem van. Én eléggé kételkedve fogadtam ezt a hírt, mert hát 
hogyan is észlelné bennem azt a valamit, amikor max. csak 1 napos lehet. 
Innentől kezdve viszont a kezelés folyamán az inga többször is az embrió feliratnál 
kötött ki. Anikó biztos volt a dolgában, és ő szentül megvolt győződve, hogy 
minden úgy van ahogy az inga mutatja. Többször elmondta, hogy terhes vagyok. 
Én meg mindannyiszor nem hittem neki. :)

Következő kezelés négy nap múlva, szintén hasonló eredményeket hozott. 
Rákérdezés után, és több kérdés végső válaszaként mindig az embrió jött ki. Ja és 
már a nemét is tudtuk. Anikó most is hitt benne, én meg még mindig nem. 
Bevallom elkezdtem kételkedni ennek a módszernek a hitelében, mindamellett, 
hogy velem már azzal jót tett, hogy felszabadította a gondolataimat.

Következő kezelés alkalmával szintén ugyanez jött ki. Persze mindemellett más 
témákra is dolgoztunk.

Az ötödik kezelés volt csütörtöki napon febr. 25-én. Terhes vagyok, embrió van 
bennem, anya vagyok... stb. Ezek újra kijöttek. Még mindig kétkedve fogadtam, 
de már úgy voltam vele két nap és úgyis kiderül az igazság a teszt jóvoltából.
Az ötödik kezelés után mikor eljöttem Anikótól, azt mondtam magamban, ha 
tényleg itt vagy bébi, akkor légyszíves mutass valami jelet, amiből én is érezhetem 
a jelenléted. Mert a bébi lelke azonnal beköltözik a megtermékenyített petesejtbe. 
És akkor jött egy hang, nem én mondtam magamban, hanem valaki más mondta 
talán a tudatalattimból: „Hát itt vagyok, miért nem hiszed már el hogy itt vagyok? 
Hidd már el!”  

Puff! Ez eléggé hihető volt! Basszuskulcs! Ilyet még nem tapasztaltam.

Szóval ez volt csütörtökön, a tesztet szombaton kellett csinálnom, aznap volt a nem 
várt mensi első napja.
Előtte való nap még mindig a hitetlenkedésemet bizonyítván, munkából hazafelé 
azt mondtam magamban az én kis bébim lelkének, légyszíves mutass már valami 
jelet még, vagy ha nem tudsz akkor az álmaimon keresztül mutass valamit amitől 
hiszek benned. 
És azon az éjszakán volt egy álmom, aminek a lényege az volt, hogy a kisbabák 
még teljesen tiszta lelke, meglátják egy nő-n (kismamán), ha terhes. Még akkor is 
ha erről még senki nem tud, mert semmi jele nincs. Az álmomban jöttek velem 
szemben a babák, mintha libasorban hozták vagy tolták volna őket, nem tudom 
mennyi talán tíz baba, és amikor rám néztek, mindegyik egyesével azt mondta:
„Te terhes vagy.” „Te terhes vagy.” „Te terhes vagy.” „Te terhes vagy.” „Te terhes 
vagy.” ….

Másnap reggel megcsináltam az első tesztet, de persze azt a hülye 
Gabriel-t, ami csak nagyon halványan mutatja ki, de kimutatta. A párom 
hitetlenkedése miatt, mert ő szerint nagyon halvány volt, csináltam egy 
Gravi-HCG – t. Ezen gyorsan és egyértelműen kijött szép élénk rózsaszínű 
csíkocska. Ez már nem volt kérdéses. 
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Mivel a mensi jeleiből még csak nem is észleltem semmit, (ami nálam azt jelenti, 
hogy már három napja kellene egy kevéskének lenni) egy cseppet sem, így hát 
egyre könnyebb volt elhinnem, hogy higgyek a szememnek. Na és a jeleknek, na 
és Anikónak. 

Azt nem írtam, hogy mikor elkezdtem hozzá járni, mondta hogy éppen most van 
egy kismamája aki már szülni fog, sokáig nem sikerült neki a teherbeesés, ha meg 
sikerült akkor mindig elvetélt, elment Anikóhoz és rögtön teherbe esett. Erről én 
akkor úgy vélekedtem biztos szerencséje volt, hátha nekem is az lesz. Azóta pedig 
megint van egy kismamája aki ikrekkel terhes. 

Szóval így sikerült a teherbeesésem, bízom benne, hogy minden rendben lesz. 
Anikóhoz pedig járni fogok folyamatosan, más dolgokkal kapcsolatban is, mert 
mindig megtudja mutatni a helyes irányt.

A többi dolog ami még segíthette a teherbeesést, nem elhanyagolható, bár 
szerintem csak másodlagos, a következők. 
(Persze azt nem tudhatom melyik befolyásolhatta a teherbeesést, és melyik milyen 
mértékben, vagy melyik egyáltalán nem.) A szerintem felállított sorrend 
hatékonyságuk szerint csökkenő sorrendben:

Nálam:
– Gyuri bácsi fagyöngy tinktúrájából két üvegcse elfogyasztása
– Ginseng kapszula egy doboz, 350 mg/db tartalmú
– Ginseng kaszula méhpempővel 200mg/db
– E-vitamin 
– Jódaqua víz , 3-4 hónapja fogyasztom

A ginseng kapszulákat max 3 hónapig szabad egyfolytában fogyasztani, én két 
doboz méhpempőset és azután egy doboz pempő nélküli nagyobb mg tartalmú 
kapszulákat ettem. 
De a méhpempőset már régebben is ettem talán három dobozzal is, de semmi 
hatása nem volt. 
Az is lehet hogy így ezeket egyszerre fogyasztva, hozták meg hatásukat, de az is 
lehet semmi közük nem volt a teherbeeséhez. Ezt senki nem tudhatja. 

– A magzatvédő vitamint pedig már a kezdetek óta szedem. Először a 
Gravidát, féléve pedig a Femibion-t.

 
Páromnál:

– Aloe Vera gél
– E-vitamin
– Maca Vibe
– Ginseng kapszula
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Hát ennyi az én történetem! Most boldog vagyok, bízom benne hogy rendben fog 
menni minden, és nemsokára kezemben tarthatom első csemetémet. 
Aztán pedig jöhet a testvérke is. :)

Az oldalamon a hozzászólásokban, illetve az e-mail címemre szívesen várom a 
véleményeket, hozzászólásokat az esetemhez! Mit gondolsz minderről?
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Írta: Szabó Renáta


