
Lehetséges visszaidézni a világra-
jövetelünk körülményeit? Dobos 
Andrea Beáta csoportos programjá
val igen!

– A születéstréning a saját foganta
tásélményünk, magzati állapotunk és 
születésünk folyamatának az újra
élése – mondja a szakember. – Segít
ségével hozzáférünk rég elfeledett tör        
téneteinkhez, a hiányokat, a kellemet
len vagy traumatikus eseményeket 
pedig átalakíthatjuk. Az átélés után 
pedig azzal, hogy mindez elfogadás
ra került, új mintákat építünk be a sze
mélyiségünkbe. A tréning segíthet az 
olyan traumák feldolgozásában, mint 
például hogy valakit el akartak vetet
ni a szülei, aztán mégis megszületett, 
vagy ha a szülők más nemű gyerme
ket vártak, ez ugyanis felnőttkorban 
bizony komoly identitásproblémákat 
okozhat. 

BLIKK NŐK l EZOTÉRIA

Fo
tó

: 1
23

RF
 (2

)

42 l Blikk Nők 

DOBOS 
ANDREA 
BEÁTA

meditációs tanár,  
születés- és 
transzlégzéstréner

Jósaink válaszolnak 
a kérdéseire!

SZERENCSÉS LESZEK? • MEGCSAL? • SIKER VAGY KUDARC?

LARISSZA
Tisztánlátó médium

KAROLA
Tarotmester 

és tenyérjóS

STELLA
Számmisztikus, 
kártyajós

Hívja a Blikk Nők jósvonalát!

06-90/602-020 
(A hívás díja: 485 Ft/perc. EZO Kft., 061/8772509)

mellék: 

456

mellék: 

481

mellék: 

469

 A mi titkunk l 43

A 
barátságunk Andreával sok évvel ez-
előtt, egy jógastúdióban kezdődött, 
ahova Attilával közösen jártunk hoz-
zá meditációra – meséli Anikó. – Akkor 

már évek óta reménykedtünk a gyermekáldás-
ban, sajnos, eredmény nélkül... Egyszer csak 
Andrea felhívott, hogy menjünk el a születés-
tréningjére. Gyermeki kíváncsisággal és elvá-
rások nélkül érkeztünk a foglalkozásra, amely  
a férjem és az én számomra is katartikus élményt 
jelentett, bár teljesen mást éltünk át közben. 

A félelem feloldása 
– A szüleim sokszor meséltek arról, milyen 
nehezen akartam megszületni: édesanyám 
másfél napig vajúdott velem! – mondja Ani-
kó. – Érdekes módon ez a tény már gyermekko-

TUDTA-E,...?
…hogy a szellemgyógyász „műteni” is képes?A betegségeknek lelki és szellemi okai lehetnek, ezek a szakemberek pedig mindig a háttérben
meghúzódó problémákat kezelik, nem pedig 
a tüneteket. A szellem gyó gyá  szathoz (pszicho -
tro nika) nincs szükség semmilyen eszközre. 
A kezelés a mély alváshoz hasonló állapotban 
történik, amelyet vezetett meditációval lehet 
elérni. A gyakorlatban a szellemsebész lelki 
szinten képes egy-egy testrészünket meg-
gyógyítani, akár komolyabb „műtéteket” is 
végrehajtva azon. Ennek a rezgése tevődik át 
aztán a szellemi síkról a testire. A gyógyuláshoz azonban elengedhetetlen a hit!

romban is foglalkoztatott. Később gondoltam 
is rá, hogy talán azért megy nehezen a teher-
be esés, mert félek, mi vár rám a kilencedik 
hónap végén. A születéstréningen azonban 
kiderült, hogy bár édesanyám megszenvedte 
a világrajövetelemet, én teljes erőmmel azon 
voltam, hogy minél előbb kint legyek. Amikor 
Andrea feltette a kérdést, ki akar átesni a meg-
születése élményén, rögtön jelentkeztem, és 
nem féltem attól, hogy újra átéljem azt. Köz-
vetlenül a tréning után pedig teherbe estem, 
így nem volt szükség a lombikprogramra!

Férfiaknak is
– Az én élményem is hasonlóan katarti-
kus volt – veszi át a szót Anikó férje, Attila. – 
Bár úgy gondoltam, hogy racionális lény va-
gyok, megbíztam annyira Andreában, hogy 
a javaslatára nekivágjak az ismeretlennek... 
Megérte: a tréning után 9 hónappal megkap-
tuk a főnyereményt, életünk értelmét, Miltont!

Gedeon Beatrix

  Különleges módszer segít a családra vágyóknak

Tréning a gyermekáldásért
Kutatások bizonyítják, hogy eredetileg sok-
kal több az ikerterhesség, mint amennyien 
ténylegesen meg is születnek közülük. Ha 
az egyik magzat elhal, azt a másik baba komoly 
traumaként éli meg. A tréningen használt tech
nikákkal azonban ez  is feloldható.

Perlaki Anikó évekig nem 
tudott teherbe esni. Aztán 
a férjével, Attilával együtt 
részt vettek egy egyedül
álló időutazáson: újra át-
élték a saját születésüket. 
És a csoda nem sokáig 
váratott magára... 

Milyen technikákkal dolgoznak 
a születéstréningen?

 �� MÉHÉLMÉNY LÉTREHOZÁSA  Olyan közeget teremtenek, 
amelyben újra átélhetőek a méhben megtapasztalt érzések.
 �� SZÜLÉSÉLMÉNY LÉTREHOZÁSA  A fogantatás, a méhből 
és a szülőcsatornából való kijövetel, az egész testtel átélve.
 �� MEDITÁCIÓK  Belső vizualizációs gyakorlatok.
 �� REBIRTHING TRANSZLÉGZÉS  Intenzív, gyors, szájon 
át történő légzés.
 �� BODYWORK TECHNIKÁK  A test egészének érintése. 
Az események mozgáson és a másik személlyel vagy cso-
porttal való testi érintésen keresztüli újraélése és a hiány- 
zó gondoskodás pótlása. 

Anikó és Attila
egyaránt újra 

átélte a születése 
élményét

A testből és a lélekből  
egyaránt elűzi a bajt  
a szellemgyógyászatA traumák fel-

dolgozása után 

új lehetőségek 

nyílnak meg 

előttünk. 


