
 

 

   

S TEBOJ SEM 

  

Ana Pavec 
   

Kako se celostno  

pripraviti na porod in  

starševstvo?   

  

 

e-knjiga o duhovni pripravi na porod   

  

http://www.naravniporod.si/


©S TEBOJ SEM - Ana Pavec – www.anapavec.com – Vse pravice pridržane.  

  

2  

  

 

  

  

Čas nosečnosti je eno najbolj duhovno rodovitnih obdobij v življenju ženske.  

Mnoge ženske takrat prvič resno razmišljajo o tem, kdo si želijo biti in kaj jim v 

življenju največ pomeni. Morda takrat prvič doživijo, da s svojim življenjem vplivajo 

na življenja drugih ljudi. (Jennifer Vanderlaan)  

  

  

Včasih se zlahka ujamemo v hrup življenja in se ne osredotočamo na Gospoda. 

Poskušamo in se trudimo, da bi izpolnili dnevne obveznosti in zamudimo tisti 

najpomembnejši jutranji čas tišine z Očetom. Spomnimo se, da nam bodo vse 

stvari, za katere se trudimo, navržene, če izberemo za naš prvi cilj Jezusa Kristusa.  

(Kelly Townsend)  

  

  

Zato bi morala biti priprava na porod več kot samo telesna vadba in poučenost o 

dihanju in fiziologii, predvsem pa bi med nosečnostjo vse potrebovale veliko tišine 

in poglabljanja. Gre namreč za edinstveno psihofizično in duhovno obdobje, ki  

omogoča spust v najgloblje občutenje življenja, ženskosti in sebe. Prav na tem dnu 

najde ženska moč za prerojenje v mater. (Alenka Rebula)  

  

  

Matere vedo nekaj, česar drugi ne. Vendar včasih tega ne vejo. S 

samospraševanjem in globljim poslušanjem žensk, s katerimi sem delala, sem  

končno spoznala, da se morajo ženske pripraviti na porod v svojem srcu in duši, ne  

v glavah. In da je rojevanje nekaj, kar ženska stori v svojem telesu, ne v svoji glavi.  

(Pam England)  
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Nosečnost je tvoja priložnost, da se spet najdeš  
Ana Pavec  

Ali je nosečnost poseben čas v tvojem življenju?  
Alenka Rebula v članku Noseča ljubezen piše:  

Sodobni ženi je samo nekajkrat v življenju naklonjena možnost, da doživlja 

nosečnost. Ob otroku, ki ga nosi in rodi, bi lahko odkrila v sebi neslutene radosti, ki 

jih njena mati in babica v težkih časih nista mogli, saj je bilo včasih za ženske  

življenje v vsakem pogledu veliko bolj naporno. Danes imamo manj otrok, včasih le 

enega, pa kljub temu ne bi mogli trditi, da znajo žene najti čas za mirno,  

poglobljeno nosečnost. Premalo se zavedamo, kako pomembno je to obdobje tako 

za mater kot za otroka in kako obubožana je človeška skupnost, v kateri nosečnost 

nima svojega prostora.  

Članek nas opominja, da v nosečnosti iščemo čas zase, za samoto, poglobitev, prepoznavanje in 

vrednotenje občutkov, s katerimi lahko pridemo v stik le v tem obdobju in nikoli več. V skušnjavi smo, 

da gledamo na nosečnost kot obdobje z rokom izteka – do takrat lahko postorim še to in to in to. 

Pozabimo, pa da je otrok že tukaj in zdaj. Da rase in se razvija v nas in da ga sooblikujemo iz trenutka v 

trenutek. In da smo tudi me spremenjene. Da nas nosečnost spreminja, preoblikuje, gnete – želim 

sodelovati pri tem? Vedeti in čutiti, kaj se mi dogaja?  

Ko se zavemo, kako velika naloga nam je podeljena, imamo dve možnosti – delujemo enako kot doslej 

in imamo pri tem slabo vest (samoobtoževanje v stilu: “Rekla sem, da bom hodila na telovadbo in več 

naredila za dobro držo, pa ni še nič iz tega …”) ali pa prepoznamo priložnost trenutka. Ne verjamem, da 

to pomeni, da ne bi hodile v službo, da bi starejše otroke dale za cel dan v varstvo, da bi se morale 

prijaviti na tisoč in eno dejavnost za nosečnice, da bi skrbno načrtovale vsak trenutek dneva, da se ne bi 

naprezale, da bi s precizno natančnostjo merile vsak zaužiti grižljaj hrane …  

Gre bolj za čuječnost, pozornost do tega, kaj se mi dogaja, kaj čutim, katere misli se mi podijo po glavi, 

kaj bi mi ta trenutek prijalo, za kaj sem hvaležna … Alenka Rebula je zame velika učiteljica čuječnosti, 

poglobljenosti v trenutek in pa umetnosti majhnih korakov. “Ta hip mi je ponujen, da z najmanjšim 

naporom stopim v svoj čas in storim, kar je treba.” (iz članka Pravi čas)  

Spominjam se, kako sem v svojih preteklih nosečnostih izpolnjevala svoje cilje (npr. pisala diplomsko 

nalogo, vadila za orgelsko šolo, prevajala knjigo, vzgajala enoletnika …), pa sem ob teh dejavnostih (ali 

pa v njih) vseeno našla čas in čar, da sem molila, delala vaje Na svoji zemlji (ki so mi zelo pomagale bolj 

zbrano živeti), se oblekla v udobna in lepa nosečniška oblačila, da sem uživala v plavanju pod vodo, na 

sprehodu, z otrokom, ko mi je pobožal trebušček, z ljubečim možem… In v trenutkih, ko mi je bilo težko, 

da sem si to priznala, da sem bila pozorna na svoj hitri korak, da sem začutila hrepenenje telesa po 

počitku v napornem dnevu z dvema otrokoma …  

Tudi zdaj imam priložnost, da se znova najdem, znova začutim, znova prepoznam, kaj je bistveno. 

Važno pa je ugotoviti, kaj mi pri tem odkrivanju pomaga. Kaj me neguje? Kaj me bliža obdobju, v 

katerem sem – kaj me spodbuja, da začutim svoje noseče telo, da se povežem z otrokom, ki rase v 

meni, ob kom čutim ljubeč dotik, kje čutim podporo?  

Ko govorim o duhovni pripravi na porod, ki jo že več let vodim, govorim predvsem o taki pripravi – 

notranji, osebni, poglobljeni. Kajti vsak hip lahko vstopim v tisti kotiček svojega srca, kjer slišim notranji 

glas.  Kam me vabi? Skupaj odkrivamo sebe, svoje občutke, predelujemo pretekle izkušnje, iščemo 

nove možnosti, svojo identiteto in glas.   

http://www.solazazivljenje.si/noseca_ljubezen.html
http://www.solazazivljenje.si/noseca_ljubezen.html
http://www.solazazivljenje.si/noseca_ljubezen.html
http://www.solazazivljenje.si/noseca_ljubezen.html
http://www.alenkarebula.com/alenkadrupal/content/pravi-%C4%8D
http://www.alenkarebula.com/alenkadrupal/content/pravi-%C4%8D
http://www.alenkarebula.com/alenkadrupal/content/pravi-%C4%8D
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Pustite me samo  
Neža Maurer iz zbirke pesmi Od mene k tebi (Materine pesmi)  

  

  

  

Pustite me samo, kakor 

kaleče žito, drevo, ko medi, 

grozdje, kadar zori. Ne 

govorite mi lepih besed - ne 

maram laskanja in časti.  

Ne oštevajte me - tuja 

sta mi skrb in kesanje. 

Živim le zase, za novo rast 

- vse drugo so nesmiselne 

sanje.  

    
Matere vedo nekaj, česar drugi ne  

Ana Pavec  

“Razumevanje porodne tehnologije naj vas ne zavede v mišljenje, da razumete porod. 

Globoke skrivnosti in duhovnosti poroda ne moremo nikoli zaobjeti z  

umom, ampak judojemamo s srcem. Dobro je, če svojo pripravo začnemo s tem,  

da najdemo svoje najbolj vroče srčno vprašanje.” (Pam England v knjigi Birthing from 

Within)  

Če bi bila le ena reč, ki bi jo morala vsaka ženska vedeti pred porodom, kaj bi to bilo?  
  

Na to vprašanje ni enega samega pravilnega odgovora. Za vsako žensko je najpomembnejša stvar, ki jo 

mora vedeti, drugačna. Spodbujam vas, da se vprašate:  

“Kaj moram vedeti, da bom lahko rodila?”  
Odgovor morate najti v sebi, ne pri strokovnjakih. Vsaka mama mora najti svoje osebno, srčno 

vprašanje. Če niste prepričane, kaj mislim s tem, pa ste že kdaj rodile, lahko odgovorite na vprašanje: 

“Ko sem bila noseča, kaj sem morala vedeti, da sem lahko rodila?”  

Za nekatere se vprašanje glasi: ”Ali sem dovolj močna, da bom lahko rodila?”, za druge: “Kakšna mama 

bom?” “Ali lahko prosim za pomoč, če in ko jo bom potrebovala?” “Ali lahko zaupam svojemu telesu 

in svoji presoji?” “Kaj si bodo ljudje mislili o meni, če …?” “Kdo bo rodil?”  
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Ne omejite se le na vprašanje: “Kaj lahko pričakujem?” Če namreč lahko nekdo drug odgovori na vaše 

vprašanje, niste šli dovolj globoko. Odgovor ne bo prišel z intelektualnim razmišljanjem niti ga ni 

mogoče najti v nobeni knjigi (knjige vas lahko naučijo marsičesa o porodu, ne pa o vas). Včasih pravo 

razumevanje pride v sanjah, drugič ob zrenju v ogenj, pri pisanju dnevnika, po močnem joku ali ko na 

koncu že obupate! Bodite potrpežljivi: včasih odgovor pride na površje šele, ko je porod že v teku!  

Nosečnice se danes srečujemo z dilemo: Ali vemo preveč ali premalo?  

Sodobne ženske, ki rojevamo v porodnišnicah, potrebujemo dve vrsti védenja. Prvo, najbolj osnovno, 

je pradavno védenje, notranja, prirojena sposobnost, ki jo moderne ženske imamo, vendar jo moramo 

na novo odkriti (in ji zaupati). Druga vrsta védenja je sodobno védenje: znajti se v medicinski in 

porodnišnični kulturi in vedeti, kako roditi znotraj zdravstvenega sistema. Duhovna priprava na porod 

obsega odkrivanje obeh vrst znanja oziroma védenja.  

“Vsaka ženska najde v sebi nekaj in to nekaj se razlikuje od ženske do ženske. A prav 

vsaka to najde in to je neverjetno in čudovito opazovati. (Anne Willson,  

 predsednica kanadskega združenja babic v filmu Freedom for birth)    

Mi dojenček bere misli?  
Damijana Medved  

Je za dojenčka pomembno, kakšne misli me prevevajo, ko sem noseča?  
  

Celični spomin je pojem, ki dobiva vedno večjo veljavo tudi v uradni medicini in nam tudi nosečnost in 

porod predstavlja v novi luči. Tako se pojavlja vedno večje zavedanje, kako pomembna je nosečnost za 

bitje, ki prihaja na svet; še več: na njegovo življenje vpliva tudi življenje staršev še pred njegovim 

spočetjem. Pa tu ne gre zgolj za uravnoteženo prehrano in zadovoljivo gibanje nosečnice, pač pa za 

mnogo več.  

Namreč, v t. i. celični spomin se zapiše vse, kar smo doživeli, vse naše življenjske izkušnje, občutja, 

čustvena dediščina naših prednikov in vse to je pravzaprav položeno v otroka, še preden se ta rodi. 

Znane so zgodbe, kako zelo življenjske okoliščine mame oziroma staršev vplivajo na zdravje, karakter 

… otroka.  

GOSPOD, preizkusil si me in me poznaš.  

Poznaš moje sedenje in moje vstajanje, od 

daleč razumeš moje misli.  

Opazuješ moje potovanje in moje počivanje, z 

vsemi mojimi potmi si seznanjen.  

Zares, besede še ni na mojem jeziku, 

glej, ti, GOSPOD, si jo že spoznal v 

celoti. Zadaj in spredaj me obdajaš in 

name polagaš svojo roko.  

https://www.youtube.com/watch?v=D7c8UxbT7CU
https://www.youtube.com/watch?v=D7c8UxbT7CU
https://www.youtube.com/watch?v=D7c8UxbT7CU
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Prečudovito je zame spoznanje, previsoko je, 

ne morem ga doseči. (Ps 139, 1-6)  

  

Osupljivo pri tem je, da vse to v Svetem pismu zelo jasno piše. Sama Psalm 139 razumem prav v smislu 

celičnega spomina in zato me iskreno veseli, da znanost in vera lahko tako hodita z roko v roki. Že veliki 

cerkveni učitelj Tomaž Akvinski je prišel do spoznanja, da severa in razum lahko harmonično 

dopolnjujeta. Tudi papež Benedikt XVI., velik teološki mislec je v večih nagovorih poudaril, da si vera in 

znanost ne nasprotujeta in poudaril, da je vse tisto, kar je stvarno razumsko, združljivo z vero, razodeto 

v svetih spisih. In res, kar znanost odkriva v zadnjem času, je bilo že zdavnaj zapisano v Knjigi knjig in 

lahko beremo v Psalmu 139:  

  

  

  

Zares, ti si ustvaril moje ledvice, me 

stkal v materinem telesu.  

Zahvaljujem se ti, ker sem tako čudovito ustvarjen,  

čudovita so tvoja dela, moja 

duša to dobro pozna.  

Moje kosti niso bile skrite pred tabo, 

ko sem bil narejen na skrivnem, 

stkan v globočinah zemlje.  

Moj zarodek so videle tvoje oči.  

V tvojo knjigo so bili vsi zapisani, dnevi, 

ki so bili oblikovani,  

ko ni še nobeden od njih obstajal. (Ps 139, 13-16)  

  

In nas pusti brez besed v čudenju pred Vsemogočnim …  

Za poglobitev vprašanja, kako življenjski slog matere vpliva na novorojenčka in kasneje odraslega, si 

lahko ogledate še naslednja dva prispevka.  

Annie Murphy Paul: Česa se naučimo, preden se rodimo  

Anna Verwaal: Iz maternice v svet – potovanje, ki oblikuje naše življenje (v angleščini)  

    

http://www.ted.com/talks/annie_murphy_paul_what_we_learn_before_we_re_born?language=sl
http://www.ted.com/talks/annie_murphy_paul_what_we_learn_before_we_re_born?language=sl
https://www.youtube.com/watch?v=bZ6gLGCy84o
https://www.youtube.com/watch?v=bZ6gLGCy84o
https://www.youtube.com/watch?v=bZ6gLGCy84o
https://www.youtube.com/watch?v=bZ6gLGCy84o
https://www.youtube.com/watch?v=bZ6gLGCy84o
https://www.youtube.com/watch?v=bZ6gLGCy84o
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Pozorna na svoje noseče telo  
Damijana Medved  

Moj občutek je bil, da sem se skrbi za naju z dojenčkom v prvi nosečnosti lotila odgovorno: redno sem 

se udeleževala pregledov pri ginekologu in obiskala materinsko šolo. Brala sem knjige in revije o 

nosečnosti. Ubogala:-) A kljub temu sem ob porodu in po porodu ugotovila, da bi se dalo narediti še 

marsikaj … Na kaj bi v nosečnosti tudi morali pomisliti, z namenom bolj izpolnjujoče porodne izkušnje 

in tudi bolj zadovoljivega poporodnega obdobja?  

Smiselno bi bilo, da bi bila vsaka nosečnica deležna temeljitejše 

fizioterapevtske obravnave. S tem bi lahko dovolj zgodaj 

diagnosticirali, npr. razmaknjeno trebušno steno in bi s 

prilagojeno vadbo lahko marsikaj dobrega naredili za svoje telo 

(in jasno, tudi za svojo dušo:-)).  

Vsem nosečnicam bi prišli prav napotki za pravilno dvigovanje 

težjih stvari, kjer je pomembno, da dvigujemo s pomočjo nog 

(tako, da počepnemo, preden kaj dvignemo) in ne tako, da se 

sklonimo. To je zlata vreden nasvet, ki zelo prav pride tudi v času 

po porodu, ko je veliko opreme za dojenčke zelo težke in za 

nošenje tudi nerodne.  

Ker je obporodno obdobje zelo pogosto tudi čas, ko menjamo 

bivališče, bi bilo zelo na mestu opozorilo, kako škodljivo je 

dvigovanje težkih stvari za naša rodila. Ravno selitve so namreč 

pogost razlog, da svoje telo preobremenimo, čeprav žensko telo ni bilo ustvarjeno za dvigovanje in 

nošenje težkih stvari.  

Trebušno steno in hrbtenico bomo obvarovali tudi s pravilnim vstajanjem iz postelje, ki mora biti vedno 

iz boka in nikoli iz hrbta (navada, ki jo velja živeti tudi, ko se nosečnost konča).  

Redna vadba za mišice medeničnega dna, ki bi se morala začeti najkasneje v nosečnosti, pa je dobra 

popotnica v skrbi zase in svojo medenico tudi v letih, ko bomo z rodnim obdobjem zaključile. Droben 

trik, ki lahko pomaga, da ne pozabimo na vaje za mišice medeničnega dna je, da te vaje pripnemo še 

na neko drugo opravilo (npr, da jih izvajamo med umivanjem zob, likanjem, gledanjem televizije, …) in 

tako nam lahko dosti lažje in hitreje pridejo v navado.  

Navadimo se tudi, da stisnemo mišice vsakič, preden bi jih obremenili, kar z vztrajnim ponavljanjem 

tudi preide v navado.  

Ne pozabimo pa, da na mišice medeničnega dna in tudi trebušne mišice (ter kasnejše morebitne 

težave) zelo vpliva tudi način poroda. Ležeč položaj na hrbtu je zagotovo najslabši, saj si pri iztisu prav 

nič ne moremo pomagati z gravitacijo, pač pa je pritisk na medenično dno večji, kot bi bil v kakem 

drugem položaju.  

Moje nosečnosti in ukvarjanje z obporodnim obodobjem so mi dali nov uvid v razumevanje nosečnosti. 

Poudarjam, da oboje. Prepričana sem, da bi bila moja slika brez enega (torej lastne izkušnje) ali drugega 

(teoretičnega in tudi izkustvenega znanja) precej okrnjena. Še vedno je to slika, ki se dopolnjuje, barva, 

tudi menja odtenke in celo delčke slike …  
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Želja po napotkih v nosečnosti  
Damijana Medved  

  

Ko srečujem nosečnice, se vedno bolj zavedam, kako blagoslovljeno je to stanje. Prav res, 

blagoslovljeno. Ko se z nosečnico seznanim nekoliko pobližje, me vsakič znova popade želja, da bi ji 

svetovala, pomagala, jo napotila, usmerila, … In potem se tudi vsakič znova ustavim v tej moji silni želji 

razsvetljevanja. To je namreč pot, ki jo mora vsaka ženska prehoditi sama, nihče ne more namesto nje 

delati korakov, pa četudi si mislim, da bi ji bilo marsikaj prihranjeno, če bi si pustila slišati.  

V svetu, kjer živimo, v dostopnosti informacij na klik, je marsikdaj zelo težko razločiti, kaj je tisto, kar 

gradi in napolnjuje, in tisto, kar pravzaprav ruši in seje strah. Na področju poroda je to zelo izrazito. In 

ja, seveda si želimo, da bi nas Nekdo prijel za roko in nežno vodil skozi obdobje Pričakovanja. Pa kljub 

temu je marsikdaj zelo težko si vzeti čas(točno tisti dan in točno tisto uro) in pristopiti.  

V duhovni pripravi na porod, ki jo pripravljava z Ano, skušava krmariti med informacijami o telesni in 

duševni pripravi na porod in starševstvo ter duhovnim vidikom, ki pravzaprav zajema tudi telo in dušo. 

Čim večji poudarek pa dajeva tudi nalastnem raziskovanju. In to je tisto, kar sama vidim kot posebej 

dragoceno. Da nismo le uporabniki informacij, ampak »informacije« sami ustvarjamo. Porod je tako 

ključna stvar v življenju mame in otroka, da lahko njegovo veličino samo zaslutimo v luči božje 

previdnosti in poskušamo odstreti košček božanske skrivnosti, ki se razliva čez in čez …  
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3 stvari, ki jih lahko podarimo svojemu dojenčku  
Ana Pavec  

Starša sta v odprtosti za novo življenje povabila otroka medse, mu naredila prostor in se ga razveselila. 

Vendar lahko v prvih mesecih in letih njegovega obstoja to prvobitno odločitev zanj vedno znova 

potrjujemo s konkretnimi dejanji ljubezni. Na mestu je, da v nosečnosti poleg tega, kaj vse potrebujemo 

za novorojenčka doma – posteljico, oblačila, igrače, voziček, razmišljamo o stvareh, ki bodo bistveno 

bolj vplivale na njegovo osebnost – in sicer, kako mu svojo ljubezen izražamo s svojim telesom. Na 

srečo nas je dobri Stvarnik ustvaril tako, da lahko to storimo z lahkoto, saj je žensko telo napravil tako 

dovršeno, da je popolno zavetje otroku od spočetja do trenutka, ko se otrok odstavi od dojenja. Poleg 

tega je za prostor porajanja novega življenja določil zakonski odnos, ki edini lahko daje otroku varnost, 

ljubezen in možnost za polno rast. Katere so torej tri konkretne stvari, ki jih lahko podarimo otroku v 

prvih letih življenja?   

Par naj se v lepi porodni izkušnji zaljubi v svojega dojenčka. Oče naj bo prisoten pri 

porodu.  
Ko se približuje čas za porod, preplavlja možgane nosečnice vse več in več hormona oksitocina – 

imenujemo ga tudi hormon ljubezni. Ob začetku poroda ta hormon sproži popadke, prav tako pa 

povzroči iztekanje mleka iz prsi po porodu. Ko se otrok rodi in ga mati prime v naročje, praktično 

plavata v obilju tega hormona. Oksitocin premaga utrujenost in bolečino in daje občutek evforije in 

močne ljubezni. Med porodom naj bi zagotavljali čim boljše pogoje, da se lahko oksitocin prosto 

pretaka – med materjo in očetom, med materjo in otrokom in nato, ko se rodi družina, med vsemi 

tremi. Strah in tuje, neprijazno, hladno okolje lahko to vez med člani novo nastajajoče družine močno 

okrnijo.   

Očetje niso imuni na očarljivo moč novorojenčkov. Mnogi očetje ne pričakujejo, da bodo jokali med 

porodom ali ob rojstvu otroka, vendar so ganjeni do solz, ko se prvič zagledajo v oči svojega 

novorojenčka ali ga primejo v naročje. Vsi, ki so udeleženi pri porodu, bi se morali zavedati in spoštovati 

primarno vez med možem in ženo in ju spodbujati, da se med porodom tesno povežeta med seboj. 

Oče naj bi se v porodni sobi počutil sprejetega in kot primarnega podpornika svoje žene. Saj brez njega 

in njegove ljubezni do žene dojenčka sploh ne bi bilo! Naravni pretok hormonov daje novim staršem 

odličen začetek za vseživljenjsko navezanost.   

Mati naj z dojenjem okrepi to ljubezen, dokler ga dojenček ne potrebuje več.  
Oksitocin je prisoten v materinem telesu tudi ob vsakem podoju. Vsako hranjenje pri prsih je torej 

dodatna potrditev ljubezni. S tem, ko se mati odziva na svojega otroka, mu nudi zavetje in hrano s 

svojim telesom, mu zagotavlja, da je tukaj zanj in da se lahko nanjo zanese. S tem se otrok uči zaupanja 

in je vedno bolj gotov  v odnosu do svojih bližnjih in sveta. Dojenje ima številne fiziološke prednosti, 

vrednost, ki jo ima za čustveno vez med materjo in otrokom, pa znanost spet ponovno odkriva in 

potrjuje.   

Mati naj ima dojenčka pri sebi, kolikor je mogoče. Ločitve in menjava skrbnikov 

dojenčku otežijo učenje zaupanja.   
Kadar mati doji, je edini vir otrokove hrane, tolažbe in varnosti. Njuna tesna naveza zagotavlja, da je 

stalno prisotna ob svojem otroku, se nanj ljubeče odziva in je občutljiva na njegove potrebe. To pa 

zagotavlja, da se otrok lahko nanjo varno čustveno naveže. V naši kulturi je še vedno trdno 

zakoreninjeno prepričanje, da s tem mati otroka razvaja in ga dela pretirano navezanega nase, vendar 
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so raziskave pokazale, da so otroci, ki so v zgodnjem otroštvu varno in tesno navezani na svoje starše, 

kasneje v odraščanju in v odrasli dobi bolj samostojni in čustveno stabilni.   

Tesna vez z dojenčkom je torej najboljše darilo – boljše kot vsako življenjsko zavarovanje. Gradi se s 

konkretnimi dejanji ljubezni – vedno novo odločitvijo moža, da bo podpornik ženi in vedno novo 

odločitvijo matere, da se bo darovala svojemu dojenčku. Pri tem nam pomaga naša čudovito ustvarjena 

narava.  
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Pet jezikov ljubezni za porod  
Ana Pavec  

Gary Chapman, avtor uspešnic o petih jezikih ljubezni, pravi, da ima vsak človek poseben jezik, v 

katerem najbolje razume in sporoča ljubezen. To zakonitost lahko spoznavamo v odnosu med možem 

in ženo, med starši in otroki in tudi v drugih odnosih, ki jih gojimo. Izkazovanje ljubezni s konkretnimi 

dejanji je smisel darovanjske ljubezni. Če mož pozna jezik ljubezni svoje žene, ji lahko tudi pri porodu 

učinkovito sporoča, da jo ljubi in da jo podpira pri njenih naporih. Prav tako lahko mati z jeziki ljubezni 

sporoča svojemu otroku, da ga ljubi bolj kot vse na svetu. Učimo se govoriti in izkazovati ljubezen!  

Posvečen čas  
Nekatere ženske se čutijo ljubljene predvsem takrat, ko se njihov mož odpove drugim dejavnostim in 

se odloči biti z njimi. Ogromno jim pomeni preprosto dejanje, ko mož ugasne televizijo in se jim posveti. 

To ženi pove, da mu je dragocena. Da bi ljubili svojo ženo pri porodu, morajo biti možje pozorni na to, 

da jih ne zamotijo opravki, telefon, posegi in naprave v porodnišnici ali druge skrbi. Žene običajno zelo 

močno cenijo prisotnost moža pri porodu in jim je že samo to, da ga imajo ob sebi, velika uteha.    

Mati novorojenčku posveti čas in mu s tem izkaže ljubezen, če je pripravljena potrpeti, da se porod 

začne sam od sebe. Zadnji dnevi nosečnosti so običajno polni pričakovanja, lahko tudi že naveličanosti 

in nestrpnosti. Zato je misel na to, da bi bilo že enkrat vse mimo, zelo mikavna in predlog, da se 

odpravimo v porodnišnico ter sprožimo porod, prikladen. A če ni tehtnega zdravstvenega razloga za 

sproženje poroda ali pospeševanje poroda, z zdravili po nepotrebnem škodimo otroku, obenem pa ga 

prikrajšamo za dragocene dni, ko je še na varnem v maternici in dozoreva za življenje na tem svetu. Ko 

se porod začne, se mati lahko v vsakem popadku osredotoči na otroka, ki se rojeva, in namesto na 

bolečino misli na to, da mu je z vsakim trenutkom bližje.   

Besede potrditve  
Vsaka ženska potrebuje spodbudo pri porodu, besedo o tem, kako dobro ji gre. A ženi, katere jezik 

ljubezni so besede potrditve, bo molk spremljevalcev pri porodu povedal, da je v svojih naporih sama. 

Ob vsakem popadku jo opomnite, kako močno jo imate radi, kako je močna, kako odlično ji gre in kako 

zelo cenite trud in napore, ki jih prestaja. Tako bo slišala in vedela, da jo resnično ljubite. Besede, ki jih 

ženska sliši pri porodu, se ji zapišejo globoko v spomin in dušo.   

Otrok že v maternici sliši in prepoznava materin glas, ki mu je nadvse ljub. Če mu mama prigovarja z 

besedami, mu to daje tolažbo in občutek varnosti. Tudi med porodom se mu lahko na tak način posveti 

in pomaga tudi sebi z mislimi ostajati pri njem. Ko se oba prebijata skozi valove poroda, lahko 

sodelujeta – mama ve, da ne prestaja velike spremembe le ona, ampak da je to življenjski prehod 

predvsem za otroka. Lahko mu z besedami in tolažilnim glasom sporoča, da je z njim in da ga njeno 

naročje željno pričakuje.  

Darila  
Nekaterim ženskam srce napolni z veseljem dejstvo, da si je nekdo vzel čas, da je zanje izdelal ali izbral 

in kupil nekaj posebnega. Pri porodu ravno ne morete steči iz porodne sobe in ji kupiti darila, vendar 

lahko kakšno presenečenje pripravite vnaprej. Morda lahko sestavite album fotografij ali pa 

posnamete zgoščenko najljubših pesmi in melodij, ki bodo ženi sporočile, da vam je pomembna, da jo 

ljubite in da ste mislili nanjo in na porod, ki je pred njo.   

Mamice pa pred porodom običajno mislimo predvsem na to, kaj vse potrebujemo za dojenčka. 

Nakupovanje in priprava oblačilc nas na poseben način povezuje z njim. Skrbno in ljubeče nabiramo 
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potrebne stvari. Pomislimo pa lahko tudi na to, kakšni bodo njegovi občutki ob stiku z vsem, kar smo 

zanj pripravili. Kako mehka se mu bo zdela brisača ali krpa, s katero ga bomo brisali, kaj bi najraje prvič 

zaužil, kateri predmeti so zanj res bistveni? Kaj otrok najraje gleda? Neskončno paleto izrazov na 

materinem in očetovem obrazu. Kaj najraje čuti? Nežen človeški dotik. Kaj najraje posluša? Mamin 

srčni utrip. Kaj najraje okuša? Materino mleko. Kaj najraje voha? Sladek vonj materine kože. Ko mislimo 

na darila (tudi tisti, ki jih nosimo novorojenim družinicam, ko pridemo na obisk), mislimo predvsem na 

to, kako bodo podarjeno zaznavali novorojenčkovi nadvse občutljivi čuti.  

Usluge  
Če so ženin jezik ljubezni usluge, dela služenja, ji bo vse, kar boste naredili pri porodu, povedalo, koliko 

vam je do nje. Ogromno ji bo pomenilo, če ji boste pomagali na primer pripraviti torbo za porodnišnico, 

če boste poskrbeli za to, da bo imela čim bližje od avta do vrat porodnišnice ali pa preprosto naredili 

tisto, za kar vas prosi. Med porodom si ne morete privoščiti, da bi le sedeli ob njej. Lahko ji ponudite 

požirek vode ali led za osvežitev, ji zmočite krpo za topel ali hladen obkladek, ji masirate vrat ali hrbet 

in ji nudite oporo pri različnih položajih, ki ji pomagajo premagovati bolečino.    

O, kako veliko uslug mama stori svojemu otroku, že preden se sploh rodi! Pri porodu lahko mama misli 

predvsem na to, kako bi otroku zagotovila čim več kisika in hrane (lega na hrbtu je dokazano najslabša 

možnost, saj vsa teža pritiska na glavno žilo, ki dovaja hranilne snovi do posteljice), kako bi mu z 

menjanjem porodnih položajev čim bolj olajšala pot skozi porodni kanal, kako bi mu z naravnimi ukrepi 

za lajšanje bolečin pomagala, da bi bila oba deležna čim več endorfinov, hormonov ugodja. Ko mati 

otroku dopušča, da se rodi, mu omogoča, da začne novo življenje in sam porod ga dobro pripravi na 

življenje izven maternice. Stiskanje popadkov iz njegovih pljuč iztiska tekočino, da bo lahko prvič zadihal 

zrak, naravni hormoni kateholamini tik pred rojstvom pa ga pripravljajo na veliko spremembo, ki je 

pred njim. Velika usluga otroku je tudi prvi podoj, ko materino mleko med drugim z zaščitnim slojem 

obda njegov prebavni trakt in ga tako zaščiti pred škodljivimi bakterijami.   

Dotik  
Mnogim ženskam zelo dobro dene masaža pri porodu. Nekatere žene pa dotik nujno potrebujejo. Ne 

gre le za pritisk na križ, ki jim olajša bolečino, ampak za izraz ljubezni in predanosti. Če ji dotik v nekem 

trenutku poroda ne ustreza več, jo lahko le držite za roko in ji tako dajete vedeti, da ste ob njej in da jo 

ljubite. Morda boste morali preizkusiti več stvari, da boste ugotovili, kaj ženi pri porodu najbolj 

pomaga. Poznavanje njenega glavnega jezika ljubezni vam bo pomagalo tudi po porodu učinkovito 

izkazovati ljubezen, zato se splača že v nosečnosti raziskati, na kakšen način vaša žena najbolj začuti, 

da je ljubljena.   

Prvi dotik – kaj otrok najprej začuti, ko se rodi? Hladno kovino zdravniškega instrumenta, plastične 

babiške rokavice, tkanino brisač in pleničk, s katerimi ga zdrgnemo? Mame so običajno zelo hvaležne 

in vzhičene, če imajo možnost, da se dotaknejo otrokove glavice in njegovih lask, ko se še rojeva. S tem 

nežnim dotikom se lahko na poseben način povežejo z njim in posebnim trenutkom prehoda, v katerem 

sta. Ko se otrok rodi, ga položimo v materino naročje. Znanost sploh še ni prišla do dna vsem številnim 

prednostim, ki jih ima stik materine kože z otrokovo in nemoteno povezovanje med njima v prvi uri po 

porodu. Mama povsem instinktivno treplja otroka po vsem telesu, ga boža, poljublja. Tako mu pomaga, 

da so prve bakterije, ki naselijo njegovo telo, njene, domače, zdrave. Z božanjem vtre v otrokovo kožo 

verniks – posebno belo snov, ki je ščitila otroka v maternici in je polna koristnih snovi. Prvi dotiki in 

povezovanje globoko zaznamujejo novorojenčka in mu dajejo prvi vtis o tem, v kakšen svet se je rodil. 

Kako bo dojemal in govoril jezike ljubezni?   
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Porod – ključni dogodek v življenju ženske  
Ana Pavec  

Živimo v družbi, kjer je prevečkrat spregledano, da je porod kot enkratni dogodek ključnega pomena 

za telesno in duševno zdravje matere in otroka in za to, kako se v družini kasneje oblikujejo odnosi. 

Sporočilo, ki naj bi ga ponotranjile, je, da porod ni pomemben. Slišimo mnogo opazk v smislu: »Še vsaka 

je rodila.«  

Le še en dan v življenju ženske?  
Zanimiva študija z zgornjim naslovom, izvedena v Združenih državah Amerike med ženskami, ki so 

rojevale v poznih 60. letih in zgodnjih 70., ko je močneje zaživelo gibanje za naravni porod, je pokazala, 

da se ženske po 15 do 20 letih po porodu živo spominjajo dne, ko so rodile. Njihovi občutki, ko so v 

intervjuju opisovale izkušnjo, so bili sveži in globoki. Tiste, ki so porod ocenile z zadovoljstvom, so 

menile, da so opravile nekaj pomembnega, da so imele nadzor nad dogajanjem, da je njihova porodna 

izkušnja prispevala k njihovi samozavesti in samospoštovanju. Na dejanja in besede sester in 

zdravnikov so imele lepe spomine. Teh pozitivnih asociacij pa ni bilo zaslediti v poročilih žensk, ki so 

porod ocenile z nizkimi ocenami.  

Raziskovalka Penny Simkin (doula, voditeljica tečajev priprave na porod, soustanoviteljica 

mednarodnega združenja doul DONA International in avtorica številnih knjig) študijo zaključuje z 

besedami: »Tisti, ki skrbijo za ženske v obporodnem obdobju, se lahko iz tega naučijo, da gre pri porodu 

in izzidu »zdrave matere in zdravega otroka« za mnogo več kot preživeti izkušnjo brez trajnih fizičnih 

poškodb. Pri vsakem porodu so prisotne tudi možnosti za duševne koristi ali škodo. Zdravniki in babice 

zelo močno vplivajo na to, kako se bo ženska spominjala svoje porodne izkušnje. Poleg varnega izzida 

naj bi bil njihov cilj osrečujoč spomin na dan poroda.«  

Alenka Rebula v knjigi Blagor ženskam navaja porod kot primer dogajanja, med katerim je zelo 

pomembno, da ženska zaupa v lastne sile.  

»Če doživlja rojevanje kot zanesljivo uveljavljanje svoje ženskosti in se prepusti 

viharju, ki poriva otroka v življenje, se prebije skozi globoke pretrese in se v njih 

prerodi, za vedno zaznamovana z materinsko močjo. Ženske napadalne sile so 

intuitivne, polne slutenj o tem, kaj je treba storiti v ključnih trenutkih, žensko 

navdahnejo in razsvetlijo. Če tega ne more speljati, postane porod muka, za  

nekatere ženske, ki ne dobijo ustrezne pomoči, pa celo grozljivo doživetje. Čim 

boljši je naš odnos do notranjih sil, ki poganjajo porod, tem manj trpimo. Tudi  

pozneje nas zaupen odnos z njimi varno vodi mimo najnevarnejših vzgojnih čeri.  

Zato bi morala biti priprava na porod več kot samo telesna vadba in poučenost o 

dihanju in fiziologiji, predvsem pa bi med nosečnostjo vse potrebovale veliko tišine 

in poglabljanja. Gre namreč za edinstveno psihofizično in duhovno obdobje, ki 

omogoča spust v najgloblje občutenje življenja, ženskosti in sebe. Prav na tem dnu 

najde ženska moč za prerojenje v mater.«  

Katere so torej bistvene sestavine osrečujoče, izpolnjujoče porodne izkušnje?  
Ko beremo različne porodne zgodbe, se največkrat izkristalizirajo naslednje:  

• pripravljenost na porod;  

• spoštljiv, potrpežljiv in prijazen odnos osebja;  

• prisotnost ljubljenih oseb;  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1764149
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1764149
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1764149
http://www.naravniporod.si/porodne-zgodbe/
http://www.naravniporod.si/porodne-zgodbe/
http://www.naravniporod.si/porodne-zgodbe/
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• stalna prisotnost skrbeče, pozorne, izkušene ženske;  

• da so bile matere v središču dogajanja, da so imele možnost odločanja in tudi so odločale,  

• da je porodna izkušnja pripadala njim;  

• da se je porod dobro iztekel tako za mater kot za otroka;  

• da so imele možnost podoživljanja poroda in pogovora o svojih občutjih.  

Zadovoljstvo in občutek izpolnjenosti pri porodu nista odvisna od odsotnosti medicinskih posegov. 

Morda je bilo med porodom potrebnih več posegov, pa je lahko še vedno osrečujoč, saj je naše 

doživljanje odvisno predvsem od neoprijemljivih sestavin – človeških vrednot.  

Za kvalitetno poporodno obdobje se mi zdi pomembno, da ima ženska možnost podoživeti porod in se 

pogovarjati o svoji izkušnji. Tako kot me je v prvi nosečnosti motilo, da so mi ljudje v glavnem postavljali 

troje tipičnih vprašanj (kdaj imaš rok, že vesta spol, kako mu/ji bo ime), se lahko tudi zahtevano 

pripovedovanje o porodu zbanalizira na glavne, zunanje dogodke – koliko časa je trajalo, ali si dobila 

kaj šivov, ali je z otrokom vse v redu. Pomembno je ustvarjati prostor in čas, kjer se lahko ženska odpre 

in spregovori o svojih občutjih, čustvih, kjer odkriva nove povezave in porodno izkušnjo integrira v 

doživljanje sebe. Če ima pri porodu doulo, bo lahko izkušnjo predelala z njo, saj je temu namenjen vsaj 

en obisk po porodu. Na lepe spomine na porod najbolj vplivajo ljubezen, skrb, spoštovanje, varnost in 

upoštevanost, ki so jih bile ženske med porodom deležne. Včasih predelava porodne izkušnje traja dlje 

časa zaradi kompleksnosti dogajanja. Za iskren in globok pogovor ženska potrebuje osebo, ki ji pozorno 

prisluhne, je ne obsoja in jo ljubeče spremlja v oživljanju spominov na ta izredno pomembni dogodek.  
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Očetje – priče poroda  
Ana Pavec  

Večina očetov se danes odloči, da bo prisostvovala porodu, čeprav jih ob tem obhajajo stiske in dvomi, 

ali bodo zmogli dobro opraviti svojo vlogo v porodni sobi.   

Menim, da večina stisk mož in očetov v obporodnem obdobju izhaja iz preprostega dejstva, da so bili 

nosečnost, porod in poporodno obdobje skozi vso zgodovino domena žensk. Zdi se mi, da očete ob 

porodu prevevajo zelo mešani občutki – od tega, da so v dogajanje intimno vpleteni, saj se rojeva njihov 

otrok, do velikega pričakovanja, želje pomagati, strahu pred tem, kaj in kako se bo dejansko dogajalo. 

Zdi se mi, da imajo o porodu podobo, ki jo oblikuje današnja družba – z veliko mero dramatičnosti, 

muke in potrebe po medicinskih posegih.  

Zelo sem vesela, da živim v  času, ko je pri porodu lahko prisoten mož. Tako kot so možje globoko 

povezani z ženo v zakonskem odnosu, v ljubezensko-spolnem odnosu, pri spočetju otroka, tako imajo 

tudi pri porodu možnost, da to povezanost poglobijo in utrdijo. Pri porodu ima mož edinstveno 

priložnost, da se preprosto čudi – temu, kaj žena zmore, kako je ustvarjena in temu, da je postal oče. 

To je obenem tudi zelo zahtevno – pri tako intenzivnem dogajanju se nekateri možje raje umaknejo, 

drugi bi na vsak način radi nekaj storili, pomagali, pa ne vejo, točno kako. Menim, da se lahko mož pri 

porodu izkaže predvsem tako, da je prisoten, da je blizu ženi, da se poskusi vživeti v to, da je to zanjo 

zares edinstven in zelo pomemben dan in da posluša ženine želje, jo podpira v njenih izbirah in v 

njenem čutenju.  

Doula se od očeta običajno razlikuje v tem, da doula žene ne pozna tako dobro kot mož, bolje pa pozna 

porodni proces in ima tudi večje zaupanje v porod in v sposobnost ženskega telesa, da lahko naravno 

rodi. Doula je pri porodu za to, da podpre oba, tako ženo kot moža. Je bolj objektivna od očeta, saj je 

oče čustveno vpleten v dogajanje. Obenem lahko ženo bolje razume po ženski plati – če je že sama 

rodila, ve, skozi kaj gre porodnica, lahko ji izraža sočutje in jo pristno spodbuja. Očetu lahko predlaga, 

kako naj pomaga ženi, ga usmeri, nadomesti, kadar potrebuje odmor … Načinov, kako lahko doula 

podpre par pri porodu, je verjetno toliko, kolikor je parov, saj smo si zelo različni.  

Nedopustno je, da se ženi postavlja ultimat glede tega, ali bo imela ob sebi moža ali doulo, saj gre za 

dve zelo različni, a obenem temeljni potrebi. Porodnica potrebuje ob sebi ljubljene osebe in osebe, ki 

jo podpirajo. Če porodnišnica ne nudi možnosti individualne podpore babice ves čas poroda, in v 

Sloveniji te možnosti nima nobena porodnišnica, povsod babice delajo v izmenah in imajo običajno na 

skrbi več porodnic hkrati, tomoža postavlja v nemogočo vlogo edine podporne osebe svoji ženi pri 

rojevanju njunega otroka. Če sta pri porodu v porodnišnici prisotna mož in doula, ima ženska 

vsestransko podporo – ima babico, ki bdi nad njenim zdravjem in zdravjem otroka, ima moža, ki ji je 

blizu in na katerega se lahko opre, in ima doulo, ki jo spodbuja, ki zaupa vanjo ter ji obenem pomaga, 

da so njene želje in potrebe v večji meri upoštevane.  

Možje, ves trud in pozornost, ki ju boste v nosečnosti in pri porodu posvetili svoji ženi in nerojenemu 

otroku, je nenadomestljiva naložba tako za zakonski odnos kot za družinsko srečo. Kot pravi avtorica 

knjige Skozi nosečnost z Jezusom, vodnik za srečen porod, v kateri vam je posvečeno celo poglavje o 

tem, kako lahko ženi pri porodu pomagate, vas porod lahko z ženo neizmerno poveže ali pa se med 

vaju zagozdi kot kajla. Dve bistveni stvari, ki ju lahko storite za srečen porod že v nosečnosti, sta 

pogovor in molitev.  

Pogosto se mi zdi, da nas preveva nekakšen strah, namreč da bo mož do žene čutil manjšo spolno 

privlačnost, če jo bo videl rojevati. To vcepljeno prepričanje se mi zdi zelo velika ovira na poti do 
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pristnega zbližanja v nosečnosti in pri porodu, ki ga lahko zakonca doživita, če spregovorita o svojih 

čutenjih, strahovih, željah, hrepenenjih, negotovostih. Spremembe v zakonskem odnosu po rojstvu 

otroka so zelo kompleksne. Nemogoče jih je zvesti na en sam dejavnik, nemogoče pa je tudi, da se ne 

bi nič spremenilo. Želim si, da se teh sprememb ne bi bali. Pri porodu lahko ženska v največji polnosti 

izkusi svojo ženskost in kako v tem ne bi bila privlačna za svojega moža?  
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Porod nas drži pri koreninah  
Ana Pavec  

Porod je v naši družbi precej obrobna tema. Ob njem večinoma izgovorimo dva vsem dobro znana 

stavka: »Še vsaka je rodila.« in pa: »Ko je otrok rojen, vse pozabiš.« Le zakaj potem nosečnice prevzema 

tak nemir glede poroda? Zakaj so polne vprašanj, dvomov, negotovosti in strahu? In zakaj res le redka 

uspe prebiti začarani krog strahu, napetosti in bolečine?  

Kelly Townsend v knjigi Skozi nosečnost z Jezusom piše: »Večina od nas ima v glavi podobo rojevajoče 

ženske, ki se med popadki zvija od bolečine, kriči opolzke besede, si puli lase in vpije. Tem ženskam 

verjetno nikoli ni nihče povedal o principu, po katerem je strah eden glavnih razlogov za nevzdržno 

bolečino.« Ta princip je pri svojem delu zdravnika odkril Grantly Dick-Read, ki velja za utemeljitelja 

sodobnega gibanja za naravni porod. Townsendova pa v svoji knjigi navaja štiri glavne dejavnike, ki ta 

začarani krog še krepijo in ga podpihujejo.  

Mediji  
Zaradi izgubljenega prenosa védenja, znanja in veščin o porodu in materinstvu med rodovi žensk smo 

danes mladi starši lačni informacij. To pomanjkanje uvajanja v starševske teme se kaže v spletnih 

iskalnikih, v poplavi nosečniških in starševskih revij, v gori priročnikov, v množici forumov … Zdi se, kot 

da na svoj, moderen način iščemo nadomestilo za to, kar je mladim materam včasih dalo vodenje 

starejših in bolj izkušenih žensk. A mediji vsebine podajajo preveč klišejsko, površno in nekritično, da 

bi si z njimi lahko pripravile na realnost poroda in starševstva. Lahko vemo vse podatke, znamo citirati 

definicije najrazličnejših posegov in postopkov, na pamet naštejemo vse načine za lajšanje bolečine, 

napišemo želje v porodni načrt, a če nimamo izostrenega posluha za svoje občutke in ponotranjega 

zaupanja vase, v svoje telo in v Božjo milost, se bomo le stežka prepustile globinam, v katere nas 

povleče porod.   

Pretekle izkušnje  
Včasih si želimo lepega poroda in se nanj tudi pripravljamo, a nas imajo v primežu naše pretekle 

izkušnje. Večina se nas ne zaveda, da smo bili globoko zaznamovani v svoji lastni izkušnji rojstva. Da se 

je vse, kar smo doživeli, ko smo bili spočeti, nošeni in rojeni, zapisalo v vsako celico našega telesa. Da 

te spomine nosimo s seboj in da se prebudijo, ko smo spet priča porodu ali ko rojevamo. Prav tako se 

globoko zapišejo porodne izkušnje v odraslosti. V novi nosečnosti ti občutki pogosto pridejo na plano, 

a morali bi se z njimi ukvarjati, da bi nam v resnici koristili. Če jih nosečnica potlači, jih med porodom 

ne more preobraziti in poroda doživeti povsem na novo, iz svoje odrasle moči.   

Grozne zgodbe  
Kakšna je porodna zgodba, ki ne straši? Ženske zelo rade pripovedujemo o svojih porodih. S tem že 

samodejno ovržemo verodostojnost svoje lastne trditve, da smo vse pozabile takoj, ko smo v naročje 

prijele novorojenčka. A kljub dobrim namenom in željam še vedno prevečkrat slišimo slabe zgodbe in 

veliko premalokrat lepe, spodbudne. Večkrat in bolj odprto bi si morale povedati, kaj smo doživljale, 

kako smo čutile, kaj nam je pomagalo, česa smo bile vesele, kje smo čutile olajšanje, kdaj smo se 

počutile močne, kaj pa nas je slabilo in kaj si želimo naslednjič izboljšati. Ne utrjujmo mitov, ki vladajo 

o porodu, s svojim molkom o občutkih zmagoslavja, a tudi ne s klišejskimi izjavami. Poiščimo v sebi 

pristne občutke, ki smo jih doživljale in jih podelimo. Morda bomo prvič v življenju čutile, da smo si 

olajšale dušo. Dopuščajmo pa tudi možnost, da druge ženske doživljajo porod drugače – prav vsaka 

ima svoj lastni način, svojo lastno izkušnjo, ki je ne moremo posplošiti in ne smemo omalovaževati.   
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A še večkrat smo v skušnjavi, da ne pustimo do besede očetom. Tako zelo verjamemo v mit bodisi 

popolnega brezbrižneža (ki mu je tako ali tako vseeno, kaj se je pri porodu dogajalo) ali pa 

vsemogočnega zaščitnika in neomajnega zagovornika svoje žene (ki nikoli ne podvomi vase ali v 

pravilnost svojih odločitev), da velikokrat ne slišimo in ne čutimo njegove potrebe po podpori, po 

opogumljanju, po razbremenitvi. Tudi on nosi s seboj svojo lastno zgodbo.   

Satan  
Na nekoga, ki mu je največ do tega, da porod ostane vpet v začaran krog strahu, največkrat pozabimo 

ali pa omalovažujemo njegov vpliv. A vztrajno in neumorno deluje. Hudič ima neverjetno velik interes, 

da se prikrade v čudež življenja. Storil bo vse, da uniči porodno izkušnjo in izmaliči rojstvo nove družine. 

Zato deluje po vseh zgornjih kanalih in išče vedno nove načine, da povzroči nov strah v duši nosečnice 

ali pa v odnos para v pričakovanju vnese nov nemir. Kot je Evo v raju prepričal, da ji ne bo nič hudega, 

če ne uboga Boga, pa danes vedno znova sipa soli na rano, ki je bila povzročena z izvirnim grehom: 

»Mnogo boš trpela v svoji nosečnosti in v bolečinah boš rojevala otroke.« Tu je vera resnično na 

preizkušnji – ali verujemo, da smo po Jezusu Kristusu odrešeni enkrat za vselej in da je tako tudi porod 

poveličan? »Mar naj jaz, ki odpiram naročje, ne rodim?« govori GOSPOD. »Mar naj jaz, ki dajem, da 

rojevajo, zaprem naročje?« govori tvoj Bog. (Iz 66,9)  

Večno iskanje  
Na duhovni pripravi na porod večkrat čutim pričakovanje udeležencev, da bodo dobili dokončne, jasne 

odgovore na svoja vprašanja. Marsikaj lahko odgovorim, posredujem informacije o fiziologiji poroda, 

o posegih in postopkih, o običajnem doživljanju žensk. Lahko podajam objektivne podatke in dejstva, 

dokazana z raziskavami (kar je zelo dragoceno, glede na to, da smo v medijih in na forumih velikokrat 

zavedeni). Lahko se naučijo marsikatere praktične veščine za lažji porod. A priprava na porod še vedno 

ostane iskanje – iskanje osebnega odnosa z Bogom, ki edini lahko prežene ves strah. Je prevetritev 

svojih dosedanjih prepričanj, predstav in predsodkov o porodu, izpraševanje vesti in preverjanje, ali ni 

naš pogled morda izkrivljen. Ostaja iskanje odgovorov na vprašanja, ki si jih lahko zastavijo le pari sami. 

Kaj verjamemo o porodu? Da je težek, boleč porod zaslužena božja kazen? Da je pretirano in 

nepotrebno, malomarno povzročeno trpljenje nujna sestavina poroda?  Ali spoznavava, da morava 

prevzeti večjo odgovornost za otroka, ki prihaja k nama, in za porod, ki bo njegov prvi stik s svetom? 

Kakšno dobrodošlico mu želiva pripraviti?    

    
Porod je tvoja naloga  

Ana Pavec  

Porod je presežni dogodek, ki ima veliko večji pomen kot le fiziološki proces, ki se takrat zgodi. Porod za 

vedno preoblikuje ženin pogled nase in ima dolgoročni vpliv na duševno in socialno zdravje žene in 

njene družine.  

Porod je v literaturi dosledno opisan kot pomemben dogodek velikega psihološkega pomena za žensko. 

Je ključni element pri materinem prilagajanju na starševstvo in njeno novo vlogo. Velja tudi kot 

nekakšen test ženskosti, osebne sposobnosti in vrhunska izkušnja, prav tako pa prvo dejanje 

materinstva. Porodno izkušnjo ženske močno in globoko doživijo, njihovi spomini in občutja, povezana 

s porodom, pa so trajna. Na to kaže raziskava Penny Simkin Le še en dan v življenju ženske?  

Zato se mora porod zgoditi na način, ki spodbuja ne le biološko varnost, ampak kjer sta psihično zdravje 

in čustvene potrebe ženske enakega pomena kot njeno telesno zdravje.  

http://www.naravniporod.si/porod-je-tvoja-naloga/
http://www.naravniporod.si/porod-je-tvoja-naloga/
http://www.naravniporod.si/custvena-priprava-na-porod/porod-kljucni-dogodek-v-zivljenju-zenske/
http://www.naravniporod.si/custvena-priprava-na-porod/porod-kljucni-dogodek-v-zivljenju-zenske/
http://www.naravniporod.si/custvena-priprava-na-porod/porod-kljucni-dogodek-v-zivljenju-zenske/
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Porod je delno fiziološki proces, pri katerem (če predvidevamo vaginalni porod) se krči maternica, 

maternični vrat se zmehča in odpre, mati pa potisne dojenčka ven, na svet. Porod je fizično omejen 

dogodek, ki traja od prvega popadka do rojstva posteljice.  

Mnogi gledajo na nosečnost in porod kot na razvojno nalogo, pri kateri ženska vstopi v naslednje 

življenjsko obdobje in se priuči novih veščin, ki jih bo v tem obdobju potrebovala.  

Je porod bolezen, ki jo je potrebno zdraviti?  
Skozi vso zgodovino je bil porod v domeni žensk – ženske so rojevale ob ženskah. Medicina je to močno 

spremenila. Danes je porod medicinski dogodek, kjer je porodtvegano stanje, in se obravnava kot 

bolezen. Večina žensk rojeva v ustanovah, ki so prvenstveno namenjene bolnim ljudem. Kritiki se 

sprašujejo o vplivu razosebljenosti in povečane pogostosti rutinskih posegov in postopkovpri 

nosečnicah in porodnicah z nizkim tveganjem. Tehnologija ni slaba sama po sebi, škodljiva je pretirana 

raba tehnologije. Težave povzroča zanašanje na tehnologijo inpomanjkanje preventive. Problematičen 

je tudi kaskadni učinek posegov in postopkov pri porodu. V državah, kjer nosečnost in porod vidijo kot 

normalen in zdrav pojav, spodbujajo babištvo in fiziološki porod.  

Večina raziskav o porodu se osredotoča predvsem na težave, kot so bolečina ali zapleti, in ne toliko na 

pozitivne vidike poroda, kot sta užitek in ugodje. Nekatere študije pa proučujejo dejavnike, ki vplivajo 

na ugodje pri porodu. Pokazale so, da ženske z boljšim socialnim položajem, boljšim partnerskim 

odnosom in z manj tradicionalnim odnosom do spolnih vlog bolj uživajo pri porodu. Visoka stopnja 

bolečine lahko moti ugodje, vendar je dokazano, da se užitek in bolečina ne izključujeta. Ženske z 

manjšo stopnjo bolečine ne doživljajo nujno porodne izkušnje bolj pozitivno.  

Ženske poročajo tudi o doživljanju zanosa ali celo ekstaze med porodom. Besede, s katerim opisujejo 

porod, so med drugim “veselje”, “navdušenje”, “čudovit občutek svobode”. Ženske, ki so se udeležile 

tečaja priprave na porod, so izrazile bolj pozitivna čustva o porodu, ženske, ki so porod doživele 

radostno, pa so imele ob sebi moža. Več raziskav potrjuje dober vpliv prisotnosti moža pri porodu.  

Kaj vpliva na doživljanje porodne izkušnje  
Na doživljanje poroda najbolj vpliva to, ali je imela ženska občutek, da lahko odloča in da je aktivna 

soudeleženka poroda, da ima občutek nadzora (ne v smislu, da bi nadzorovala svoje vedenje, fizične 

reakcije). Zelo je pomembno, da ima občutek, da so jo upoštevali, da jesodelovala pri odločanju. 

Ženske, ki niso mogle vplivati na dogodke in na stvari, ki so se jim zgodile, so bile nezadovoljne s 

porodno izkušnjo. Utrujenost in izčrpanost sta pogosta dejavnika za slabšo porodno izkušnjo – dolg 

porod, zapleti, čakanje, nepodporno okolje negativno vplivajo na doživljanje poroda. To pa ne pomeni, 

da dolg porod sam po sebi pomeni slabo pozitivno izkušnjo. Škodljivo je, če se ženska prezgodaj in 

pretirano osredotoči na porod – popadke in bolečino.  

Dejavniki, ki vplivajo na doživljanje porodne izkušnje:  

1. relativno  nespremenljivi dejavniki, na katere ni mogoče vplivati: kultura, poreklo, 

vzdržljivost, starost matere, izobrazba matere, zaporedna nosečnost, osebna zgodovina, 

versko preričanje in religiozna pripadnost, socioekonomski status  

2. dejavniki, na katere lahko vplivamo: raba anestezije in analgezije, strah in tesnoba, porodno 

okolje, zaupanje, pričakovanja, občutek nadzora, občutek sposobnosti, znanje, podpora 

spremljevalcev, podpora zdravstvenega osebja, samopodoba  

3. dejavniki, na katere lahko vplivamo glede na razmere: stopnja tveganja glede na zdravstveno 

stanje, način poroda  
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Porod ima običajno srečen izid. Kot pri drugih pomembnih dosežkih v življenju trdemu delu sledi 

navdušenje in ponos nase.  

Porodna izkušnja ni nujno neboleča ali nezapletena, da je osrečujoča!  
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Porod kot stičišče narave in duhovnosti  
Ana Pavec  

Ali je porodna bolečina res božja kazen, ki jo moramo nositi ženske zaradi Evinega greha? Kako je sveti 

Jožef lahko zgled možem v podpori ženi v nosečnosti in pri porodu? Kako lahko mama živi zapoved 

ljubezni do drugih in sebe? Kakšni ukrepi so na voljo za fiziološki porod? Kako se lahko pripravimo na 

poporodno obdobje?   

Morda se marsikdo vpraša, kako se povezujeta narava in duhovnost v nosečnosti, pri porodu in po 

porodu? Zakaj hkrati s krčanskim vidikom poroda tako poudarjamo naravni porod? V knjigi Dojenje - 

dar tvojemu dojenčku najdemo naslednjo razlago.   

Naravne procese telesa pogosto imenujemo biološki zakoni. Cerkev je pogosto 

spregovorila o bioloških zakonih in nas spodbuja, da jih spoštujemo in  

upoštevamo. Leta 1960 je papež Janez Pavel II. (takrat škof Karol Woytyla) v svoji 

knjigi Love and responsibility  (Ljubezen in odgovornost, op. prev.) zapisal, da 

morajo biti človekova dejanja »v harmoniji z zakoni narave«. V knjigi je zapisal 

tudi:  

V svetu človeških bitij spoznavamo zapovedi naravnega reda na drugačen način – 

moramo jih razumeti in sprejeti z razumom. Prav to razumevanje in racionalno  

sprejemanje naravnega reda pa je hkrati prinzavanje pravice Stvarnika. Na tem 

temelji temeljna pravičnost človeka nasproti Bogu. Človek je pravičen nasproti 

Bogu Stvarniku, kadar priznava naravni red in se mu podreja v svojih dejanjih.  

V svoji okrožnici Humanae Vitae (O posredovanju človeškega življenja) iz leta 1968 

je Papež Pavel VI. Pogosto poudaril pomembnost podrejanja biološkim zakonom in 

njihovi povezavi z naravnim moralnim zakonom. Naročeno nam je, da »odkrivamo 

biološke zakone, ki so sestavni del človeške osebe«, da naj »spolnjujemo naravne 

zakone« in »spoštujemo zakone, ki jih je Bog zapisal v našo naravo« (št. 10, 11, 

319).   

Papež Janez Pavel II. nas je v okrožnici Evangelium Vitae (Evangelij življenja) trikrat 

opomnil, naj sledimo biološkim zakonom.   

• Obstaja načrt glede življenja, ki ga je treba spoštovati (št. 22).  

• Podrejeni smo … biološkim zakonom (št. 42).  

• Naročeno nam je, da spoštujemo biološke zakone, vpisane v našo osebo  

(št. 97).   

Kaj so glavni biološki zakoni, vpisani v porod?  
• Porod potrebuje čas, da se začne in odvije v svojem tempu in ritmu. Za spoštovanje tega 

naravnega procesa potrebujemo potrpežljivost in ljubečo podporo.  

• Dogajanje v ženskem telesu med porodom, predvsem odpiranje telesa pod vplivom hormonov 

in gibljvosti medenice, je čudovito domišljeno, izdelano in usklajeno. Iskati moramo pogoje, ki 

spodbujajo ta proces.  

• Oče in mati, ki imata ključno vlogo pri spočetju otroka, pri porodu nadaljujeta svojo pomembno 

nalogo spoštovanja naravnih zakonitosti reprodukcijskega cikla in se po svoji vesti odločata v 

otrokov prid. Tako kot je v menstrualni cikel položeni znaki, po katerih lahko razpoznavamo 
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obdobja plodnosti, so tudi za porod v nas položeni vzorci, s pomočjo katerih lažje 

razpoznavamo potek poroda in ravnamo v skladu z njimi.   

• Pri porodu se oblikuje otrokov mikrobiom, sestava njegove črevesne flore in s tem osnova za 

njegovo vseživljenjsko zdravje. Znanstveniki šele odkrivajo pomembnost fiziološkega poroda 

in dojenja za ta proces, vendar so že prišli do revolucionarnih odkritij. Z drobnimi dejanji, kot 

sta prvi dotik, prvi podoj, določamo s kakšnimi mikroorganizmi se bo naselilo otrokovo telo in 

določamo njegovo izhodišče za življenje.  

• Materino telo je idealno okolje za novorojenčka, saj se v celoti prilagaja njegovim potrebam 

po toploti, hrani, stimulaciji …  

• Fiziološki proces poroda je ustvarjen tako, da se mati in otrok skozi rojevanje zbližata in 

povežeta na najbolj celični, fizični, intimni ravni. Zaradi hormonskega koktejla, ki ju preplavlja 

pri nemotenem porodu, v prvi uri po rojstvu doživljata največjo mero povezanosti in ljubezni, 

kot je bosta kadar koli sicer v življenju. To se za vedno vtisne v otrokovo osebnost in v njun 

odnos ter oba globoko zaznamuje.   

Zaradi teh dejstev se mi zdi izredno važno v duhovno pripravo na porod, kjer se spuščamo v skrivnost 

tkanja novega bitja v materinem telesu ter se povezujemo z nerojenim otrokom, vključiti čisto fizično 

pripravo na porod in dojenje ter učenje o nefarmakoloških ukrepih za lažji porod. Pomembno se mi zdi 

v nosečnosti na novo utrditi in okrepiti odnos med zakoncema, ki s prihodom otroka vstopata v nove 

vloge in odgovornosti kot posameznika in kot par.   

Verjamem, da prejšnje težke porodne izkušnje močno okrnijo pripravljenost para na sprejetje novega 

otroka, povečajo strahove in zadajo rane tako v odnos med zakoncema kot odnos med materjo in 

otrokom ter tudi v odnos z Bogom. Zato duhovna priprava na porod zajema zdravljenje spomina in ran 

preteklih porodov ter krepitev zavedanja, da imamo z vsakim otrokom novo priložnost in novo upanje.   

Vsakič se od parov, ki pridejo na duhovno pripravo na porod, naučim ogromno novega in se lahko le 

čudim, kako čudovito nas je ustvaril in kako veliko ljubezen nam je izkazal s tem, ko nam je dal možnost 

soustvarjanja novega življenja. Hvaležna sem za zakramente Cerkve, s pomočjo katerih lahko v tem 

obdobju še bolj začutimo milost Božje prisotnosti in Njegovega varstva.   

V preroku Izaiju je zapisano: »Kakor pastir pase svojo čredo, jo zbira s svojim laktom, jagnjeta nosi v svojem 

naročju, počasi vodi doječe.«   

    
Porod in kultura življenja  

Ana Pavec  

Apostolsko pismo o dostojanstvu žene pravi: »Ženino materinstvo v obdobju med spočetjem in 

otrokovim rojstvom je biofiziološko in psihično dogajanje, o katerem vemo danes več kot v preteklosti, 

saj je predmet številnih daljnosežnih raziskav. Znanstvena analiza povsem potrjuje, da predstavljata že 

fizična konstitucija pri ženski in njen organizem naravno sposobnost za materinstvo, spočetje, 

nosečnost in rojstvo otroka; vse to je posledica zakonske združitve med možem in ženo in ustreza 

psihofizičnemu ustroju žene.«   

Prenovljen krščanski pogled na spolnost v zakonu nam daje veliko upanje. Mož in žena se v 

ljubezenskospolnem odnosu, odprtem za življenje, v polnosti podarjata drug drugemu. Pri tem jima 

Bog Stvarnik podeljuje milost, da soustvarjata novega človeka, ki je Božji otrok, popolno večnostno 

bitje že od prvega trenutka naprej.   
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Posvetna miselnost pravi, da lahko ženska odloča o svojem lastnem telesu in ji zato pripada pravica do 

svobodne izbire splava. Sama odloča, ali naj otrok, ki ga je spočela, živi ali ne. Kot materi ji je dana 

avtonomija, da se odloča o življenju ali smrti svojega otroka. Katoliški nauk in kultura življenja tej 

zakonsko utemeljeni avtonomiji ostro nasprotujeta. Otrokom pripada pravica do življenja, tudi ko so 

še v materinem telesu.  Cerkev spodbuja, opogumlja in hvali matere, ki sprejmejo otroka.   

Krščansko zavzemanje za človekove pravice vključuje tudi nerojene. A zdi se, kot da bi ob rojstvu – 

porodu trčili skupaj dve povsem nasprotujoči si doktrini. »Ideja, da ima zdravnik, in ne ženska, 

avtoriteto odločati pri porodu, je tako zakoreninjena, da se mora spremeniti celotna paradigma, da bo 

lahko ženska spet v središču obporodne oskrbe.« (Hermine Hayes-Klein)  

Katere so človekove pravice pri porodu? Vsak zdravstveni sistem na svetu se ukvarja z istimi bistvenimi 

vprašanji. Kdo odloča, kako se bo otrok rodil? Kdo izbira, kje se bo rojstvo zgodilo? Kdo nosi končno 

odgovornost za porod in njegov izid? Katere so pravne pravice porodnic? Katere so odgovornosti 

zdravnikov, babic in drugih strokovnjakov pri porodu? Katere so pravice in potrebe nerojenega in kako 

so zaščitene? O tem so se spraševali strokovnjaki prve mednarodne konference o človekovih pravicah 

pri porodu, ki je bila organizirana 31. maja in 1. junija 2012 v Haagu. Ideja za konferenco je nastala po 

tem, ko je Evropsko sodišče za človekove pravice leta 2010 izdalo prelomno razsodbo. V primeru 

Ternovszky proti Madžarski je namreč odločilo, da spada pravica ženske, da odloča o okoliščinah 

svojega poroda, med njene temeljne pravice. Ta pravica temelji na pravici do zasebnosti, do 

avtonomije, do odločanja o svojem telesu in na pravici o odločanju o svojih otrocih, tudi ko se rojevajo. 

Kot porodnice imamo pravico do smiselne izbire in prave podpore za svoje potrebe v obporodnem 

obdobju.   

Kot razlaga Hermine Hayes Klein, pravnica in organizatorka konference: »Porodnicam nihče ne more 

govoriti, da nekaj “moramo” storiti. Nihče nam ne more nečesa “dovoliti” ali “ne dovoliti”. Nihče ne 

more pritiskati na nas ali nas prisiliti v carski rez, za katerega ne verjamemo, da bo koristil nam ali 

našemu otroku. Nihče nam ne more prerezati presredka, če na to ne pristanemo. Nihče ne more narediti 

ničesar ne nam ali našemu otroku, ne da bi se z nami o tem pogovoril in dobil naše soglasje. Imamo 

pravico, da smo avtoriteta, ki odloča o vsem, kar se zgodi pri porodu našega otroka.«  

Razsodba Ternovszky proti Madžarski je zavezujoča tudi za Slovenijo, saj je naša država podpisnica 

Konvencije o človekovih pravicah. V naši ustavi je zapisana nedotakljivost človekove telesne in duševne 

celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic. Poleg tega v zdravstvenem sistemu nosečnice, 

porodnice in matere ščiti Zakon o pacientovih pravicah.   

Kljub temu se v obporodni oskrbi dogaja ogromno kršitev materinega in otrokovega dostojanstva. »To, 

kar je pri kršenju človekovih pravic pri porodih neverjetno in seveda izjemno zaskrbljujoče, je, kako 

rutinske so te kršitve.« (Hermine Hayer-Klein v filmu Za svobodo poroda)  

Na žensko sposobnost materinstva močno vpliva njena porodna izkušnja. Če je pri porodu občutila 

neznosno bolečino, strah, sram, gnus, ponižanje ali nasilje, jo to globoko zaznamuje. Vpliva na njeno 

željo po drugem otroku. Mnogo mamic pravi, da se ne morejo odločiti za ponovno zanositev, ker jih je 

tako strah poroda. Nekatere matere poročajo, da so se ob umetnih popadkih počutile, kot da bi bile 

posiljene.   

Včasih materam ponovno zanositev preprečuje ali otežuje njihovo zdravstveno stanje, povzročeno pri 

prejšnjem porodu. Zato bi morali narediti vse, da bi posege, ki poškodujejo ženino telesno integriteto, 

kot sta na primer epiziotomija ali carski rez, uporabljali v čim manjši meri. Izogibati bi se morali 

nevarnosti kaskadnega učinka postopkov – ko en medicinski poseg vodi v drugega. Mati bi morala 

vedno biti obveščena o prednostih in slabostih posega ali postopka ter njegovih alternativah. Ker je to 
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pri samem porodu zelo težko v polnosti uresničiti, je nujno, da se pari sami že v nosečnosti izobražujejo 

in informirajo na tem področju.   

V ženo je položena sposobnost, da spočne, nosi, rodi in hrani svojega otroka – vse s svojim telesom.  

Vendar čudežni proces rasti novega človeškega bitja ni le fizični dogodek. Pri tem sodeluje vse ženino 

bitje – mati je v nosečnost, porod, dojenje in materinstvo vpletena telesno, duševno in duhovno. 

Michel Odent, zdravnik in zagovornik naravnega poroda poudarja, da so danes vse znanstvene veje 

ločeno prišle do zaključka, da sta mati in otrok eno – tudi po porodu. Zato ni mogoče dobro poskrbeti 

za enega, če ne poskrbimo tudi za drugega. In če trpi eden, trpi tudi drugi.   

Kristjani bi morali biti še posebej občutljivi na kršenje ženinega dostojanstva v obporodnem obdobju. 

Pri porodu zdravniki, babice in drugo medicinsko osebje ne bi smeli skrbeti le za preživetje in zdravje 

otroka in matere, temveč tudi za njun duševni blagor. Zavzemanje za fiziološki porod in obporodno 

oskrbo, ki v središče poroda postavlja mater in spoštuje njeno dostojanstvo, je tako ključni del kulture 

življenja.   

    
Porod in trpljenje  

Ana Pavec  

Pravijo, da le žene, ki so rodile, vedo, kaj je porod, kaj je treba pretrpeti za to, da se rodi človek na svet. 

Je slučaj, da je Jezus, ko se je poslavljal od učencev pred svojim trpljenjem in smrtjo, uporabil ravno 

prispodobo porodnice? Trpljenje je velika skrivnost. Le zakaj mora biti del življenja in poroda? Zakaj se 

moramo srečati z njim že čisto na začetku življenja? Jeremija stoka: »Preklet bodi dan, ko sem bil rojen, 

dan, ko me je mati rodila. Zakaj sem prišel iz materinega naročja, da okušam trud in žalost, da moji 

dnevi minevajo v samoti?« (Jer 20, 24a.28) Ostane nam vera, da je Bog v svoji previdnosti izbral 

trpljenje mater za zadoščevanje izvirnega greha: »Zares, mnogo boš trpela v svoji nosečnosti in v 

bolečinah boš rojevala otroke.« (1 Mz 3,16a) Vedno znova moramo odkrivati, kako ravnati s trpljenjem, 

saj je po besedah dokumenta za pastoralo zdravja SŠK Oznanjujte evangelij »velikega pomena 

oznanjevanje pristne teologije trpljenja, ki je pravo nasprotje pretiranega poveličevanja in ‚želenega‘ 

trpljenja (dolorizem). Z živo udeležbo v velikonočni Kristusovi skrivnosti kristjan lahko spremeni svoj 

položaj trpljenja v milost zase in za druge ter v bolezni odkrije poklicanost.« A niso vse oblike trpljenja 

v obporodnem obdobju enake ali na enak način premagljive.  

Fiziološko trpljenje  
Večina nosečnic trpi zaradi manjših in večjih telesnih sprememb in pojavov v nosečnosti, kot so slabost, 

otekanje nog, nespečnost, bolečine v sramnih kosteh, utrujenost, bolezni. Telo opozarja na to, da nosi 

dodatno breme – bolje rečeno: gradi nov tempelj Svetega Duha - in da potrebuje izdatno količino 

hranilnih snovi, počitka in pozornosti. Seveda tega ni vedno enostavno sprejeti. Zahtevna služba, 

starejši otroci, pomanjkanje pomoči in prepuščenost samim sebi nas lahko hitro spravi s tira v 

samopomilovanje in spraševanje: »Kaj mi je bilo tega treba?« Ko si tovrstno trpljenje osmislimo in 

olajšamo, kar se da (z različnimi ukrepi), ga je lažje prenašati in ga lahko izročimo za dobro otroka, ki 

prihaja na svet. Večina nosečnic je tudi pripravljenih na neko mero bolečine pri porodu. »Navajena sem 

močnih menstrualnih krčev. Pri porodu sem čakala, da postane huje od tega, a popadki niso nikoli 

postali tako boleči. Pozornost in energijo sem lahko preusmerila in sodelovala s telesom.«   

Trpljenje v odnosih  
Posebno in včasih najhujše trpljenje prihaja iz odnosov, ki so vse prej kot idealni. Nosečnica je še 

posebej dovzetna zato, če ne čuti podpore svojih bližnjih, posebej moža. Tukaj pride tisti drugi del 
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slavnega stavka: »Po možu boš hrepenela, on pa bo gospodoval nad teboj.« (1 Mz 3,16b) Če je 

nosečnost nenačrtovana ali težka, so ljubeči in podporni odnosi toliko bolj ključnega pomena. P. Vital 

Vider večkrat poudari, da zakonca za vsakega novega otroka potrebujeta več ljubezni. Nosečnost je 

odlična priložnost za zbliževanje in utrjevanje odnosa. Žena se lahko v tem obdobju uči bolj jasnega 

izražanja svojih želja in potreb, mož pa odrekanja sebi in poslušanja.   

Povzročeno trpljenje  
V zadnjem času se vse več govori o iatrogenih dejavnikih trpljenja – povzročenega trpljenja znotraj 

zdravstvenega sistema. Znano je na primer, da je veliko epidemijo smrti zaradi okužb med porodnicami 

na prehodu iz 19. v 20. stoletje povzročilo neumivanje rok pri zdravnikih, ki se niso zavedali prenosa 

bakterij od ene pacientke do druge. Danes je medicina v zahodnem svetu močno napredovala, življenje 

rešujoči posegi so vse bolj dodelani in varni. Kljub temu pa trpljenje ostaja. Nemalokrat se nosečnice 

in porodnice čutijo izolirane, če morajo dlje časa ostajati v bolnišnici ali porodnišnici, posebej so 

dovzetne za neprimerne ali žaljive opazke. Raziskave so pokazale, da več kot 18 odstotkov žensk trpi 

za post-travmatskim srestrim sindromom po porodu. Krivično bi bilo trditi, da je tovrstno trpljenje 

povzročeno namerno. Prepričana sem, da večina zdravstvenih strokovnjakov deluje v najboljši veri in 

po najboljših močeh. Prepoznavam pa, da primanjkuje zavedanja, kako močno vpliva porodna izkušnja 

na ženino in otrokovo kasnejše življenje.   

Jezusov zgled  
Jezus je prišel na svet, da bi nam bil v vsem enak. Lahko smo prepričani, da hoče biti blizu tudi 

nosečnicam, porodnicam in materam. Saj je vendar izbral enako pot, da je postal človek – da se je rodil 

iz žene. Izkusil je trpljenje v vseh oblikah. Od njega se lahko učimo in ga prosimo, naj nam nakloni 

milost, da bi znali odpuščati in zmogli vedno znova vstajati v obilje življenja.   

Zakaj tako kompliciraš?  
Ana Pavec  

To vprašanje je zelo pogosto zastavljeno mamicam, ki se pripravljajo na porod in starševstvo bolj 

zavzeto in zavestno, kot je to običajno. Morda berejo knjige, spletne strani, raziskujejo različne 

možnosti, pripravljajo porodni načrt, razmišljajo o najemu doule, se želijo udeležiti posebne priprave 

na porod, predvsem pa se o tem veliiiko pogovarjajo …  

Zanje sem pripravila nekaj dobrih odgovorov   

“ker jst to rab’m!”  
Morda najbolj temeljni razlog, a verjetno najmanj rabljen, saj velikokrat globoko v sebi še vedno 

verjamemo, da nam ne pripada, da bi prisluhnile svojim potrebam. Dejstvo je, da strah pred porodom 

prevladuje. Samo oglejte si število zadetkov spletnih strani ali pa kako vam bo Google že kar sam 

postregel z dokončanjem besedne zveze, če v iskalnik vpišete “strah pred … “, prisluhnite pogovorom 

nosečnic v čakalnicah ali na forumih, pa vam bo jasno, da nekaj žene vso množico žensk v rodni dobi, 

da se zanimajo za stvari, da iščejo odgovore, da si najdejo rešitve. Ženke imamo potrebo po varnosti, 

razumevanju, uslišanosti, upoštevanju. Medicina v veliki meri ne zadostuje tej potrebi. Nadejamo si, 

da bomo s pripravo na porod in pridobivanjem podpore vsaj delno odgovorile na svoje hrepenenje.  

“zarad’ lepš’ga!”  
Drugi verjetno dovolj očiten razlog, a spet zanemarjen, saj kdo pa bi si pri porodu mogel želeti lepote, 

tihe podpore, svetosti prostora, dobrodejnosti, če pa gre na življenje in smrt, bolečina pa je neznosna! 

A pomislite drugače – kaj bo ostalo od porodne izkušnje čez dvajset, trideset let? Upamo, da lep 
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spomin, ganljive fotografije, značilna glasba, občuteno zapisana zgodba, zavest, da smo bile tisti dan 

kraljice, in globoko v otrokovo notranjost vtisnjena izkušnja ljubljenosti in spoštovanja …  

“za vsak slučaj!”  
Vemo, da je porod nepredvidljiv, ni ga mogoče v polnosti nadzorovati, ga spraviti v kalupe, načrtovati 

do potankosti. Zato je dobro, da se pripravljamo na različne možnosti, da imamo znanja in védenja o 

tem, “kaj pa če” … A ne razmišljajmo o tem, da nas bo še bolj strah, ampak, da se notranje, čustveno, 

osebno bolje pripravimo na soočanje z različnimi izzivi, ki jih lahko prinese nova starševska 

odgovornost.  

“ker hoč’m vedet’ “  
Ker hočemo priti stvari do dna, si čim več pomagati same, priti do resnice, ločiti zrnja od plev. Informacij 

je toliko in so si včasih tako nasprotujoče, da je izredno težko priti do resnice, predvsem pa do svoje 

odločitve. A za nekatere stvari se nam zdi bistveno. Ni vseeno, kako rodimo. Pazimo le, da pri vnetem 

raziskovanju ne postanemo preutrujene. Obstaja nevarnost, da obnemoremo in  ker je vsega preveč, 

se ne pripravimo na ključne reči. Dobro je, če si postavimo cilje oziroma določimo glavna področja, ki 

jim želimo posvetiti pozornost.  

“ker paše”  
Tudi ta vidik je močno zanemarjen. Prepričajte varčnega in delovnega Slovenca, zakaj bi bila v 

nosečnosti potrebna na primer masaža (ali pa kakšen drug pregrešen luksuz), pa ste osvojili pomemben 

mejnik v negi sebe. Pri porodu je ogromno načinov, kako si lahko olajšamo bolečino z nefarmakološkimi 

sredstvi in ukrepi, največkrat je to dotik, besedna tolažba, notranje tehnike za lažje premagovanje 

bolečine … Vendar nam morajo “priti v kri”, treba jih je vaditi. Prag odpora presežemo, ko izkusimo, 

kako dobrodejno to vplivana nas ne le v obporodnem obdobju, ampak tudi nasploh v življenju.  

“da se ne b’ ponovil’ “  
Velikokrat ženske k iskanju drugačnih možnosti žene prejšnja slaba ali težka porodna izkušnja. Bile smo 

ranjene in strah nas je, da bi bile spet. Ko presežemo strah pred soočenjem s svojo bolečino, se lahko 

začne zdravljenje. Zdravilno je občutiti, kako smo postale modrejše in zrelejše. Lahko poskusimo 

drugače in na novo.  

Ni treba, da se jezimo na tiste, ki nam postavljajo ovire in nas hočejo ožigosati. Lahko smoustvarjalne 

in spotoma naučimo sebe in njih, kako se postaviti zase.  
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Raziskovanje nezavednega v pripravi na porod  
Damijana Medved  

Ko sem prvič uporabila likovno tehniko na duhovni pripravi na porod, sem bila navdušena. Za temo 

sem izbrala “Pokrajina rojstva“, udeležencem razdelila voščenke in jih popeljala v izkušnjo: 

“Predstavljajte si svoj porod kot potovanje čez pokrajino; lahko je voda, zemlja, nebo, gozd, puščava 

ali karkoli drugega. Kakšno je vreme? Koga in kaj bi želeli imeti s sabo na tem potovanju?”  

Risbe, ki so nastale, je bilo zanimivo in poučno opazovati, še bolj dragocena pa so bilapričevanja, s 

katerimi sem dobila nov uvid v to, kako udeleženci razumejo porod. Nekaj mamic se je po porodu 

odzvalo z zgodbo, ki se je navezovala na ustvarjeno risbo, kar mi je dalo vedeti, da so bile risbe resnično 

pomenljive in izraz najglobljih notranjih občutij.  

V knjigi Birthing from within, avtorice Pam England lahko med drugim beremo tudi o likovnih tehnikah 

priprave na porod, ki nas lahko pripeljejo do nezavednega v nas.  

Gre za to, da si sicer lahko naberete iz najrazličnejših virov ogromno znanja in informacij, ampak znanje, 

ki je potrebno za popolno udeležbo pri vašem porodu, prihaja iz vas. Pri tem seveda ne bi rada 

omalovaževala teoretičnega znanja, izkušenj drugih žensk, ki so lahko zelo dragocene, ampak gre za to, 

da podobe, ki jih spravimo na plano, lahko prinesejo zanimiva spoznanja, ki se pač dotikajo samo vas, 

vaših pričakovanj, vaših strahov, vaših želja, vaših bojazni, … česar pač ne more dati strokovno gradivo 

o porodu, saj gre za procese, ki se dogajajo v vaši notranjosti.  

Pam England pravi, da je spoznala, da ima jezik svoje omejitve. Ženska porodna zgodba, miti, fantazija, 

izražena v risbi, lahko namreč vključuje detajle in simbole, ki morda v pogovoru ne bodo nikoli izraženi, 

zato je še toliko bolj dragoceno, da ji »prisluhnemo«.  

Poleg tega v pogovoru obidemo ali zanemarimo tiste občutke ali prepričanja, ki so v družbi razumljena 

kot nezaželena.  

Pam navaja štiri stvari, ki se izražajo, ko materam pomaga raziskovati njihovo umetnost:  

1.)  Nosečnica nezavedno sprejema znanstvene in/ali televizijske podobe poroda.  

2.)  Pri raziskovanju porodne umetnosti ženske pogosto prepoznajo vrednost duhovne in psihološke 

podpore med nosečnostjo in pri porodu, ki jo dobijo od drugih žensk.  

3.)  Med procesom izvajanja likovne tehnike, ki se dogaja v tišini in poglobljeno, se matere bolj začnejo 

zavedati svojega nerojenega otroka.  

4.)  Ženske izražajo hvaležnost, da so bile slišane in da so imele možnost pogledati na notranje procese, 

ki se odvijajo v njih.  

Seveda je potrebno poudariti, da ni namen likovne tehnike priprave na porod, da bi ustvarili umetnine 

v umetniškem smislu. Pomenljiva je uporaba simbolov, izbor barv, detajli, … zato se lahko kar takoj 

otresemo vseh nelagodnih občutkov, če smo se likovno nazadnje izražali v osnovni šoli; pri tej vaji je 

namreč pomemben trud, ki ga vložimo ter spoznanja, ki jih tako pridobimo in ne popolnost.  

  

Kako naj pozabim?  
Ana Pavec  
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Ženske se še dolga leta ali celo življenje spominjajo svojih porodov, “kot bi bilo včeraj”.  

Če je bil porod lep, jih to napolnjuje s prijetnimi občutki ponosa, moči, sposobnosti. Večkrat pa se zgodi, 

da so občutki potlačeni, ker se ni mogoče soočiti z bolečino, grozo, razočaranjem, nemočjo in 

ponižanostjo, ki so jo doživele pri svojem porodu.  

Za pomoč pri predelovanju pretekle porodne izkušnje sem priredila vaje Alenka Rebula iz delovnega 

zvezka Na svoji zemlji. Vaja je tudi izhodišče za današnje spremembe doživljanja tega področja. Ne 

glede na to, ali še hočemo imeti otroke ali ne, nam pomaga, da svojo rodovitno ženskost, svojo 

zmožnost rojevanja novega življenja začnemo drugače doživljati.  

Kot pravi Alenka Rebula: “Sreča, ki jo najdemo le v odnosih z najbližjimi, v olajšanju in novem življenju, 

polnem dajanja in sprejemanja ljubezni, žrtve ne privlači. Žrtev je pripravljena začeti pozabljati šele 

tedaj, ko dojame, da ni mogoče ničesar pozabiti, da pa je mogoče nehati obujati težke spomine.”  

Nisem naravno rodila – ali sem zguba?  
Ana Pavec  

»Ko sem se pripravljala na porod, sem poglavja o carskem rezu v knjigah kar izpustila, saj sem mislila, 

da se to meni ne more zgoditi.« »Želela sem se izogniti kemiji, ampak v nekem trenutku me je tako 

bolelo, da nisem zdržala več in ko so mi ponudili protibolečinska sredstva, sem jih sprejela.« »Bom 

sploh kdaj normalno rodila?« Iz besed mamic, ki pripovedujejo o svojem porodu, velikokrat razberemo 

obžalovanje in obsojanje sebe. V nekem trenutku je porod ubral drugo pot od želene in načrtovane, 

bodisi zaradi zdravstvenega stanja otroka, zaradi predlogov zdravstvenega osebja ali pa zaradi 

materine stiske. Če je izid dober, torej se je rodil zdrav otrok, mora mati pogosto poslušati tolažbe in 

pripombe, da naj bo srečna in pogleda, kako lepega, zdravega otroka ima, da naj pozabi na vse hudo.   

Naravni porod – kaj je to?  
Ko prebiramo zgodbe žensk na forumih in socialnih omrežjih, pogosto nastane zmeda glede tega, kaj 

je naravni porod. Strokovno bolj ustrezen je izraz fiziološki porod. Za naravni oziroma fiziološki porod 

veljajo naslednje značilnosti:  

 se spontano začne in napreduje  

 vključuje biološke in psihološke pogoje, ki omogočajo učinkovito rojevanje  

 se konča z vaginalnim porodom dojenčka in posteljice  

 se konča s fiziološko izgubo krvi  

 omogoča optimalen prehod novorojenčka v stik koža s kožo in v stalno sobivanje z materjo v 

poporodnem obdobju  

 podpira zgodnjo vzpostavitev dojenja.  

  

  

  

  

Naslednji dejavniki motijo normalen fiziološki porod:  
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 sproženje in pospeševanje poroda  

 nepodporno okolje, torej svetle luči, hladen prostor, pomanjkanje zasebnosti, menjavanje 

osebja, pomanjkanje podpornih spremljevalcev itd.  

 časovni pritisk, vključno tisti, ki ga povzročajo institucionalni protokoli in delo v izmenah  

 odrekanje hrane in pijače med porodom  

 opiati, lokalna analgezija ali splošna anestezija  

 epiziotomija  

 operativni vaginalni porod (z vakuumom ali kleščami) ali carski rez  

 takojšnje preščipnjenje popkovnice  

 ločitev matere in novorojenčka  

 in/ali katerakoli situacija, ko se mati čuti ogroženo ali nepodprto.  

Je porodni načrt sploh smiseln?  
Ravno nepredvidljivost situacij pri porodu je za mnoge argument, da je porod nesmiselno načrtovati, 

saj ustvarja pri paru v pričakovanju podobo, na katero se navežeta, ko pa ni uresničljiva, lahko prinese 

veliko razočaranje. Naj poudarim, da je porodni načrt poenostavljeno ime za način, kako želimo, da se 

pri porodu sprejemajo odločitve, z njim načrtujemo bolj obporodno oskrbo kot pa sam dogodek 

poroda. Vanj zapišemo svoje želje za fiziološki porod, na primer ali želimo spreminjati položaje, kako 

dolgo pustimo popkovnico utripati, preden jo prekinejo, ali želimo med porodom jesti in piti itd. Z njim 

pa običajno izražamo tudi svojo zahtevo po informirani izbiri pri vsakem postopku in posegu, ki ga želijo 

narediti. Raziskave so pokazale, da je najpomembnejši dejavnik za zadovoljstvo matere glede porodne 

izkušnje ravno način, kako je sodelovala pri sprejemanju odločitev. Ali je bila vključena v odločanje? Je 

razumela, kar se dogaja? Ji je kdo razložil, kaj in zakaj je potrebno nekaj storiti? Za mater je izredno 

pomembno, da pri porodu ohrani svojo telesno in duševno celovitost, to pa je mogoče le, če lahko 

izrazi svoj pristanek za posege in postopke.   

Sprejemanje sebe in poroda  
Čeprav se na porod temeljito pripravimo, ni vse odvisno od nas. Včasih se zares pri porodu zgodi kaj, 

kar ogroža življenje otroka ali matere in je treba hitro ukrepati. Ravno take situacije so izredno boleče 

in polne trpljenja, saj par, ki se jima rojeva otrok, prav tako pa zdravstveno osebje prestaja veliko mero 

strahu. Malo je primerov, ko je bila stiska staršev že pri samem dogodku ustrezno nagovorjena. Za 

poporodno okreovanje je izredno pomembno, da staršema, še posebej pa materi, uspe predelati 

porodno izkušnjo, zato bi bilo dobro, da se o svojih občutkih lahko z nekom pogovarja in v sočutnem 

okolju v čim večji meri razreši.  

    
Izbira materinske šole  

Ana Pavec  

V Sloveniji se večina bodočih staršev udeleži priprave na porod, ki jo organizirajo zdravstvene ustanove 

– za to imajo več razlogov, med drugimi:  

• ker materinske šole financira zdravstvena zavarovalnica,  

• ker brez potrdila o udeležbi partnerja na uradni materinski šoli nekatere porodnišnice ne 

sprejmejo spremljevalca pri porodu;  

http://www.naravniporod.si/izbira-materinske-sole/
http://www.naravniporod.si/izbira-materinske-sole/
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• ker te priprave na porod veljajo za najboljverodostojne, saj naj bi jih vodili strokovnjaki z največ 

znanja in izkušnjami s porodom ter nego novorojenčka  

Morda pa bi bilo dobro malo preveriti svoje vrednote in prepričanja, ki stojijo za odločitvijo, katere 

priprave na porod se bomo udeležili. Menim, da je zelo pomembno, da je priprava na porod, ki jo 

izberemo, usklajena z našimi vrednotami.  

Zavedati se moramo, da prav vsaka priprava na porod predstavlja neko filozofijo in vsebuje skrita 

sporočila, ki jih posreduje bodočim staršem. Pri odločanju, ali je neka materinska šola ali tečaj priprave 

na porod primeren za nas, se lahko vprašamo naslednje:  

1.    Kako šola definira porod?  

a) Porod je dogodek brez tveganj. (“S težavami okrog poroda pretiravamo. To prinaša le negativno 

energijo in skrbi. Vse bo v najlepšem redu.”)  

b) Porod je običajno normalen. (“Telo v sebi nosi modrost rojevanja in večinoma je to dovolj”)  

c) Porod je dogodek z visokim tveganjem. (“Vse, kar slišimo o lepoti poroda je super v teoriji, vendar 

kdo bo pri tem skrbel za otroka? Vsak porod je hoja po vrvi.”) 2.   Kakšen pogled ima šola na 

medicinske posege pri porodu?  

a) Med porodom posegi niso potrebni. (“Posegi in postopki so le zato, da upravičijo obstoj in 

stroške porodnišnic. Posegi postavijo v središče poroda zdravnika namesto žensko, ki rojeva.”)  

b) Med porodom so posegi včasih potrebni. (“Medtem ko je večina porodov normalnih, je kljub 

temu dobro uporabljati pristop pozornega opazovanja.”)  

c) Med porodom so potrebni rutinski posegi. (“Če materi in otroku ne ponudimo vsega, kar je 

znanost iznašla, jima ne delamo usluge. Da prepoznamo težave, je nujen stalen nadzor in rutinski 

pregledi. Porod z nizkim tveganjem lahko prepoznamo šele za nazaj – ko je končan.”)  

3.   Kako šola podaja vsebino priprave na porod?  

a) Šola podaja znanje in filozofijo voditelja šole za starše.  (“Udeleženci me plačujejo za mojo 

storitev, hočejo dobre rezultate in to obvladam”).  

b) Šola podaja znanje in filozofijo voditelja šole za starše ter upošteva potrebe udeležencev. 

(“Moja naloga je uravnovesiti informacije in nuditi prostor za diskusijo. Udeleženci so sami odgovorni 

za svoje pridobivanje znanja.”)  

c) Šola podaja filozofijo in prakso porodnišnice. (“Plačuje me porodnišnica. Neetično je, da bi jo 

izdali v imenu zagovorništva uporabnikov in da bi pacientke nerealistično pripravljali na porod.”)  

4. Kdo vodi pripravo na porod? Kakšna je njegova ali njena osebna filozofija? Za kaj se zavzema?  

5. Kako se voditelj/ica šole za starše izobražuje?  

a) se ne izobražuje (“Rad bi šel/šla na kakšen seminar, vendar nimam časa in zelo so dragi. Poleg 

tega se osnove poroda ne spreminjajo kaj dosti.”)  

b) minimalno (“Rad bi se več izobraževal/a, vendar veliko berem in se vsaj enkrat na leto udeležim 

konference.”)  

c) stalno (“Udeležim se vsakega seminarja, ki se ga morem, da ostajam na tekočem in ohranjam 

svojo kredibilnost. Prav tako hočem vedno vedeti več, kot pričakujejo od mene.”)  
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6. Ali je šola plačljiva? Kako to utemeljuje?  

7. Kaj pravijo o njej udeleženci, ki so jo obiskovali v preteklosti?  

Menim, da bi morali biti vedno zahtevni do tistih, ki organizirajo katero koli šolo za starše ali pripravo 

na porod, ker ima to področje tako daljnosežne posledice. Ali poznate ponudbo materinskih šol in 

tečajev priprave na porod v svoji okolici?  

Vir:  

F. H. Nichols & S. S. Humenick (ur.), Childbirth education: Practice, research, and theory. Philadelphia:  

W.B. Saunders Company.   
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15 prepričanj, ki nas vodijo v pripravi na porod  

  

Kako premagati strah pred porodno bolečino?  
Ana Pavec  
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Ste že kdaj srečali nosečnico, ki bi vam samozavestno zagotovila: »Ni me strah poroda. Vem, da 

zmorem. Veselim se porodne bolečine, saj bom za nagrado dobila svojega otročka«?  

Običajno si vse želimo, da bi porod čim hitreje minil, na bolečino najraje ne mislimo ali pa nas strah 

pred njo čisto ohromi. Toda odnos, ki ga imamo in ga zavzamemo do porodne bolečino, močno vpliva 

na to, kakšen porod bomo doživeli.   

Najpogostejše nerazumevanje porodne bolečine je, da nas bo vse zajela in da je vseobsegajoča. Ne 

moremo ji uiti, pa vendar se je želimo za vsako ceno rešiti. Ni čudno, da zdravila za lajšanje bolečine 

jemljemo kot nujno in nadvse zaželeno odrešitev. Vendar porodna bolečina ni topa in ni prisotna ves 

čas. Naravne popadke si lahko predstavljamo kot valove, ki se nam približujejo, ko sedimo na plaži na 

robu mokre mivke, nas dosežejo, voda nam deloma oblije telo, nas prevzame, nato pa se vrača in se 

počasi popolnoma umakne do naslednjega vala. Pomaga nam, če se osredotočamo le na en popadek 

naenkrat ter ne mislimo na pot, ki smo jo že prehodili ter na dolžino poroda, ki je še pred nami.   

Pogosto porodnici škodi, če na porod gleda z matematične perspektive. Za odprtje do 5 cm je 

potrebovala toliko in toliko ur in popadke že težko prenaša. Kako bo zdržala še enkrat toliko? V resnici 

pa porod, ko se enkrat prepustimo njegovemu toku in ni moten od zunaj, pridobiva na intenzivnosti; 

»druga polovica« do popolnega odprtja zato običajno traja veliko manj časa. Ko nastopi druga porodna 

doba, veliko mamic govori o olajšanju, da so lahko končno potiskale – bolečina jih je odtlej vabila, da 

jo preusmerijo v silo navzdol  in potisnejo otroka na svet.  

Porodno bolečino krepijo strah, negativne medijske podobe o porodu in negativne misli, ki se nam 

prikradejo med porodom.  Pionir sodobnega gibanja za fiziološki porod dr. Grantly Dick-Read je opazil, 

da imajo ženske, ki lažje rojevajo, nekaj skupnega – ni jih strah. Zgodba iz njegove knjige Porod brez 

strahu (Childbirth without fear) govori o mladi ženski, ki jo je zdravnik spremljal pri porodu na domu. 

Ko ji je ponudil sredstvo za lajšanje bolečine, ga je zavrnila. Kasneje jo je vprašal, zakaj. Ženska ga je 

gledala z velikimi očmi in odvrnila: “Saj ni namenjeno, da bi me bolelo, kajne?”Razložil je danes še 

vedno premalo poznano načelo strahu – napetosti – bolečine, začaranega kroga, ki se stopnjuje, če ga 

ne prekinemo.  

  
Kelly Townsend v knjigi Skozi nosečnost z Jezusom, vodnik za srečen porod priporoča, da se proti temu 

začaranemu krogu, ki vodi v daljši, težji in bolj zapleten porod, borimo s štirimi komponentami:  

C – Christ (Kristus) »Jezus Kristus, Tolažnik in Tisti, ki odvzema naše strahove, je najmogočnejše 

sredstvo za lajšanje bolečine, kar jih lahko nekomu damo.«  
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A – Attitude (Odnos) »Izjemno pomembno je, kakšne misli se nam pletejo po glavi med porodom.  

Dobesedno lahko spremenijo potek poroda, spremenijo bolečino iz znosne v nenormalno močno. 

Nobenih slabih misli, le dobre, pobožne misli!«  

L – Lungs (Dihanje) »Počasno, globoko trebušno dihanje je zelo učinkovito pri vzpostavljanju 

spanju podobnega stanja in telesu pomaga, da se globoko sprosti.«   

M – Muscles (Mišice) »Samodejni odziv na naraščajoč popadek je odpor. Namrščimo obrvi, 

stisnemo pesti, izbočimo komlce, napnemo hrbet, dvignemo ramena in stisnemo zadnjic v poskusu, da 

bi premagali bolečino. Da lahko sprostimo vsako mišico, ko se začne popadek, potrebujemo vajo, 

disciplino in odločenost. Toda nagrada manj bolečega poroda je gotovo vredna truda.«  

Začetnice teh štirih besed tvorijo akronim CALM, kar v angleščini pomeni miren, spokojen.  

Lahko se pripravimo na porod in ga pričakujemo z zaupanjem, v zavedanju, da nam ni naloženo več, 

kot zmoremo in da si bolečino lahko olajšamo na sebi primeren način.   
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Informirana izbira  
Ana Pavec  

Je nosečnost res čas za učenje kritičnega razmišljanja? Morda bi bilo dobro! Odslej neodgovarjamo več 

le zase, ampak tudi za otroka, ki ga nosimo in ga bomo rodile. Kakšne posledice bodo imela moja 

dejanja zanj? Kako bodo nanj vplivala dejanja drugih, ki skrbijo zame v tem obdobju?  

Navajene smo nekritično sprejemati vse, kar predlaga strokovna avtoriteta. Pa je to resmodro in 

odgovorno?  

V Sloveniji pri porodu nosečnica oziroma porodnica velja za pacientko. Zato zanjo velja Zakon o 

pacientovih pravicah. Kako ta zakon konkretno vpliva na vaše pravice in dolžnosti v obporodnem 

obdobju, si lahko preberete v lični knjižici Moj trebušček, najin porod, naše rojstvo.  

Ženske imajo pri porodu pravico do informirane izbire, preden sprejmejo nek poseg ali postopek. To 

pomeni, da razumejo, kaj bodo naredili, zakaj ter tveganja, ki jih poseg ali postopek prinaša s seboj. 

Pravica je mnogokrat kršena ali celo zlorabljena.  

Težava je tudi v tem, da mnogo žensk med porodom ne more dobiti dovolj informacij, da bi lahko 

zagotovili resnično informirano izbiro. Med porodom mati morda ne posluša, kaj ji pravijo, ali ima 

pozornost usmerjeno drugam. Morda ni časa, da bi pojasnili vse, kar mora ženska vedeti.  

Zato je vedno bolj pomembno, da ženske same raziskujejo možnosti, ki so jim na voljo glede poroda. 

Ta potreba se je pokazala ne samo zaradi tega, ker je nemogoče dobiti vse informacije na ginekoloških 

pregledih, ampak tudi zato, ker se standardi oskrbe in rutinski posegi zelo razlikujejo od porodnišnice 

do porodnišnice, pa tudi od babice do babice, oziroma od zdravnika do zdravnika. Ne podcenjujte 

vrednosti drugega mnenja!  

Vadimo si zastavljati naslednja vprašanja:  

KORISTI  

Kako bo to pomagalo mojemu porodu?  

Kako bo to pomagalo mojemu otroku?  

Kako bo to pomagalo meni?  

TVEGANJA  

Kako bo to vplivalo na moj porod?  

Kako bo to vplivalo na mojega otroka?  

Kako bo to vplivalo name?  

ALTERNATIVE  

Katere druge možnosti še imam?  

INTUICIJA  

Kakšni so moji občutki ob tem?  

ČAS ZA PREMISLEK  

Potrebujem čas, da premislim o tej odločitvi.  

Potrebujem trenutek zase, da se pogovorim z mojimi bližnjimi. Zaenkrat 

želim počakati.  

  

  

  

Kaj morate vedeti za informirano izbiro?  

http://www.naravniporod.si/informirana-izbira/
http://www.naravniporod.si/informirana-izbira/
http://www.mamazofa.org/akcije/moj-trebuscek-najin-porod-nase-rojstvo-20-pravic-za-20000-druzin
http://www.mamazofa.org/akcije/moj-trebuscek-najin-porod-nase-rojstvo-20-pravic-za-20000-druzin
http://www.mamazofa.org/akcije/moj-trebuscek-najin-porod-nase-rojstvo-20-pravic-za-20000-druzin
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1. Kaj vam priporočajo?  

Je to test, preventivni pregled, zdravilo ali postopek? Ali je to enkratni dogodek ali stvar več 

obiskov oziroma posegov?  

2. Zakaj to priporočajo?  

Priporočajo to vsem ali obstaja razlog, da bo pomagalo vam v vaši situaciji?  

3. Kakšni naj bi bili učinki?   

Ali bo to odpravilo težavo, izboljšalo vaše zdravje, ublažilo neugodje ali kaj drugega? Na kratko, 

kaj bo drugače po tem postopku ali posegu?  

4. Kakšna so tveganja?   

Seznam tveganj bo zelo različen glede na postopek oziroma zdravilo. Ne bodite zadovoljni z 

odgovorom: »Ni tveganj.« Vsak postopek ima tveganja, mnogo postopkov ima majhno 

tveganje in z lahkoto vidimo, da koristi odtehtajo tveganja, toda to ne pomeni, da tveganj ni. 

Pomembno je tudi vedeti, da nekatera tveganja niso »fizična«. Morda ni nobenega fizičnega 

tveganja pri tem, da imate oblečeno bolnišnično haljo, vendar mnogo žensk poroča, da je to 

spremenilo njihovo počutje. Torej je pri nošenju bolnišnične halje prisotno tveganje za psihično 

počutje. Kako bo to vplivalo na porod?  

5. Katere so druge možnosti in njihova tveganja?   

Vedno obstaja druga možnost, čeprav je to, da ne naredimo ničesar. Pomembno je vedeti, da 

imajo tudi druge možnosti določena tveganja.  

6. Kaj bomo naredili, če postopek ali poseg ne bo dosegel želenega učinka?   

Noben postopek, zdravilo ali poseg (naravni ali medicinski) ne deluje stoodstotno. Kaj bodo 

naredili potem, ko to ne bo delovalo? Kako bo ta poseg oziroma postopek vplival na druge 

možnosti, ki jih imate?  

    
Možnosti pri porodu  

Ana Pavec  

Večina žensk, ki načrtuje naravni porod, upa, da se bodo izognile večini medicinskih posegov.Vendar se 

bo v nekaterih primerih nek poseg med porodom izkazal kot najboljša izbira. Včasih to materi pusti 

občutek nemoči, poraza ali zgrešenosti. V takih trenutkih se je zelo pomembno spomniti, da imate še 

vedno različne možnosti tudi v primeru, da se odločite za nek poseg.  

Realistična pričakovanja glede možnosti pri porodu vam bodo pomagala, da boste tudi po odločitvi za 

nek poseg še naprej uporabljali pripomočke in tehnike, ki ste se jih naučili v materinski šoli ali na drugih 

tečajih priprave na porod. Ta vaja vam bo pomagala, da se boste bolje pripravili na to, kako se uspešno 

sprijazniti z nujnimi medicinskimi posegi.  

Vsaka izbira, za katero se odločite, vpliva na to, katere ukrepe za večje udobje med porodom lahko 

uporabljate. Vsaka izbira spremeni tudi vaše potrebe po ukrepih za  večje udobje in razloge, zakaj jih 

potrebujete. Odgovorite na vprašanje pri vsakem od spodnjih scenarijev. Ugotovljali boste, katere 

ukrepe za večje udobje lahko uporabljate med posameznimi medicinskimi posegi.  

• Če bi lahko bili med rojevanjem kjerkoli in počeli karkoli, kje bi bili in kaj bi počeli?  

• Sedaj lahko počnete karkoli, vendar morate biti v porodnišnici. Kaj bi počeli?  

• Sedaj imate napeljano intravenozno tekočino in morate s seboj premikati stojalo. Kaj lahko 

delate, da bi si olajšali bolečine?  
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• Sedaj mora biti plod stalno nadzorovan s kardiotokografom, prav tako imate napeljano 

intravenozno tekočino. To omejuje vaše gibanje, vendar se še vedno lahko premikate kakšen 

meter okrog naprave. Kaj lahko storite, da si olajšate bolečine?  

• Sedaj morate ležati, ker ste prejeli zdravila, ki omejujejo gibanje. Prav tako imate priklopljen 

ctg in intravenozno. Kaj lahko počnete med popadki, če sredstvo uspešno blaži bolečine?  

• Kaj lahko storite med popadki, če sredstvo ni dobro prijelo?  

  

    
Pokončni porod  

Ana Pavec  

V knjigi Skozi nosečnost z Jezusom, vodniku za srečen porod, je uporabna preglednica, ki deli odločitve 

pri porodu na tiste, na katere ne moremo vplivati, in na one, na katere lahko. Med slednje spada 

porodni položaj.   

Prednosti pokončnih položajev  
• V pokončnem položaju je izkoriščena gravitacija ob popadkih  

• Popadki so manj boleči in bolj učinkoviti  

• Otrok se lažje optimalno namesti  

• Pospešujejo porod  

• Porodnica lažje začuti potrebo po potiskanju v drugi porodni dobi   

• Zmanjšujejo tveganje za raztrganine  

• Povečajo prostor v medenici za lažje potovanje otroka  

• Lajšajo bolečino  

• V objemu z ljubljeno osebo se poveča občutek ženine dobrobiti  

• Omogočajo gibanje v bokih  

• Nekateri lajšajo masažo hrbta in druge ukrepe za večje udobje pri porodu  

Kulturno vkoreninjene predstave  
Položaj leže na hrbtu je močno kulturno vkoreninjen. Prepričani smo, da je potreben zaradi lažjega 

pregleda strokovnega osebja nad porodom. Povsod poslušamo in beremo o tem, da se pri porodu leži, 

redko nam pride pred oči podoba ženke, ki bi rodila kakorkoli drugače kot leže na hrbtu s pokrčenimi 

koleni. Da bi si lahko pri porodu pomagali z gravitacijo, se nam zdi skoraj pohujšljivo, kaj šele, da s 

svojimi odločitvami vplivamo na potek in izid poroda! Prav tako se ženske pogosto bojijo napora, 

povezanega s pokončno držo pri porodu. Če so pri porodu potrebni posegi, je izbira porodnih položajev 

res omejena, vendar lahko celo pri umetnih popadkih, epiduralni analgeziji in drugih postopkih z 

določenimi prilagoditvami položajev ohranimo vsaj neko mero svobode gibanja.  

Znanstveno (ne)utemeljene prakse  
Raziskava Porodnišnice za današnji čas iz leta 2005 kaže, da je ležanje na hrbtu med porodom 

(strokovno litotomni položaj) v Sloveniji zelo pogosto (80% v prvi porodni dobi med odpiranjem in 79% 

v drugi porodni dobi med potiskanjem), medtem ko Svetovna zdravstvena organizacija njegovo 

rutinsko rabo popolnoma odsvetuje. V tem položaju je namreč izničen učinek gravitacije, teža 

maternice in ploda pritiskata na glavne žile, po katerih k otroku priteka hrana in kisik, ob iztisu otrokova 

glavica pritiska neposredno na presredek, kar povečuje tveganje za raztrganine. Povečana je potreba 

po umetnem pospeševanju poroda, poveča se tveganje za kaskado posegov, ki lahko vodijo v 
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operativni zaključek poroda. Združenje Naravni začetki s Pobudo za odlično obporodno oskrbo poziva, 

da porodnišnice prilagodijo rutinske postopke pri porodu najnovejšim znanstvenim dognanjem.   

Ne bom se ulegla!  
Če je razhajanje med priporočljivo in dejansko rabo ležečega položaja tako veliko, kot kaže statistika, 

se je smiselno dodobra poučiti o koristnih položajih za porod. Sveto pismo pravi: »In nikar se ne 

prilagajajte temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko 

razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno.« Redkokatera porodnica se 

samodejno odloči za položaj leže na hrbtu, če lahko svobodno izbira položaj za porod, razen za kratek 

čas, da se spočije. Če je osebje in porodno okolje ne spodbuja k namestitvi v pokončni položaj, mora 

premagati svoje notranje zadržke ter tudi strah pred avtoriteto.  Iz izkušenj se je pokazalo, da je najbolj 

uspešna, če je dobro informirana, ima dobro porodno podporo in veliko odločenost, da se bo po 

najboljših močeh potrudila za naravni porod. Ženske poročajo, da so v pokončnem položaju imele 

veliko boljši nadzor nad dogajanjem, se lažje prepustile popadkom, lažje rodile in imele izpolnjujoč 

občutek, da so bile sposobne potisniti otroka na svet. Ta občutek pa ni pomemben le za izid poroda, 

ampak tudi za njihovo materinsko samozavest. Če povemo drugače, iz ležečih trpink se spremenimo v 

pokončne porodnice, iz pasivnih ubogljivk v kritične raziskovalke in iz podrejenih pacientk v aktivne 

partnerke v odnosu z zdravstvenim osebjem.   
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Koristni položaji pri porodu  
Ana Pavec  

POLOŽAJ  PREDNOSTI POLOŽAJA  ILUSTRACIJA POLOŽAJA  

    

  

  

• izkoristi  gravitacijo  ob  

STOJE  popadkih in med njimi  

• popadki so manj boleči in bolj produktivni  

• plod je dobro usklajen z medeničnim kotom  

• v primeru, da je ženska prej ležala, lahko pospeši porod  

• lahko poveča potrebo po pritiskanju v drugi porodni fazi  

  

  

  

HOJA  

  

  

enake prednosti kot stoje, 
  razen tega:  

gibanje povzroča spremembe 

v medeničnih sklepih in tako 

omogoča rotacijo in 

spuščanje  
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• enako kot stoječ položaj,  

STOJE, NASLANJAJE SE  razen tega:  

NAPREJ na partnerja,    lajša bolečine v hrbtu  

posteljo ali porodno žogo    dober položaj za 

masažo hrbta  

• lahko je manj naporen od stoje  

• lahko ga uporabljamo ob  

CTG-ju (stoje ob postelji)  

  

POČASNI PLES   

  

(Mama objame partnerja okrog vratu, z glavo 

počiva na njegovih prsih ali ramenih. Partner 

jo objame okrog trupa in prekriža prste na 

njenem križu. Ona spusti roke in počiva ob 

partnerju. Gibljeta se ob glasbi, dihata v 

enakem ritmu.)  

  

  

• enako kot stoječ položaj, 

naslanjaje se naprej ali hoja, 

razen tega:  

• v objemu z ljubljeno osebo se 

poveča občutek  

dobrobiti  

• k udobju pripomoreta ritem in 

glasba  

• partner s pritiskom na hrbet lajša 

bolečine tega predela  

RAZKORAK     

(Mama stoji ob ravnem stolu   z eno nogo na 

sedalu, stopalo in koleno te noge sta obrnjena 

navzven. Z upogibanjem dvignjenega kolena in 

bokov se mama med popadkom ''ziba'', po 5 

sekund naenkrat. Začuti naj raztezanje 

notranjega dela stegen. Ziba naj se na obe strani, 

med vsakim popadkom naj se premika v smeri, ki 

je najbolj udobna. Partner zavaruje stol ter 

pomaga pri ravnotežju.)  
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• širi se ena stran medenice ( tista na 

katero se ziblje)  

• omogoča  rotacijo  OP  

(okcipitoposteriorna vstava) plodovega 

položaja  

• lahko ga izvajamo kleče ob postelji (glej 

ilustracijo v naslednjem razdelku)  

  

RAZKORAK KLEČE (dodatek k    

zgornji razlagi)  

    

• dober položaj za počitek  

SEDENJE  

• nekaj prednosti gravitacije  

• lahko ga uporabljamo s CTG-jem  
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SEDE na straniščni školjki    enako kot sede, razen 

tega:  

• lahko  pomaga  pri raztezanju presredka za 

bolj učinkovito porajanje  

      

SEDE, zibajoč se na stolu    enako  kot 

 vzravnano sedenje, 

razen tega  

• zibanje  lahko  pospeši porod  

SEDE, naslanjaje se na oporo  

  

  

• enako kot sede 

pokonci, razen 

tega:  

• lajša bolečine v hrbtu  

• dober položaj za masažo hrbta  
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• lajša bolečine v hrbtu  

NA VSEH ŠTIRIH    pomaga  pri  rotaciji  

  

  

KLEČE, naslanjaje se na stol, na dvignjen del 

postelje ali na porodno žogo  

dojenčka v OP položaju  

• omogoča  zibanje medenice in 

gibanje telesa  

• zmanjšuje  pritisk  na hemoroide  
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• enako kot položaj na vseh 

štirih, razen tega:  

• manj pritiska je na zapestju 

in rokah kot pri položaju na 

vseh štirih  

  

POLOŽAJ KOLENA-PRSNI KOŠ   

(mama se postavi na vse štiri, nato spusti prsni 

koš k tlom, tako da so njeni boki nad prsnim 

košem. Počiva v tem položaju, za podporo 

uporabi blazine, če je potrebno)  

ODPRTi POLOŽAJ KOLENAPRSNI KOŠ   

(podobno kot kolena-prsni koš, le da so kolena 

rahlo nazaj in narazen, tako se odpre kot v kolkih 

in so boki malo dvignjeni)  

Gravitacija  pripomore, 

 da  se otrokova glava (oz. 

boki) spustijo skozi medenico in 

zmanjšuje pritisk na maternični 

vrat, kar lahko pomaga pri izpadu 

popkovine, oteklini materničnega 

vratu ali OP položaju. Odprt 

položaj kolenaprsni koš se včasih priporoča  

zgodaj pri OP porodu, če so   

popadki 

redni, zelo 

boleči ter če 

je prisotna 

bolečina v 

križu in ni 

napredka pri 

odpiranju. 30 

do 45 minut 

 v  tem 

 položaju 

 lahko pomaga 

pri premiku 

ploda v bolj 

zaželen 

položaj.  

  

  

LEŽE NA BOKU oziroma   

POL-LEŽE  

• zelo  dober  položaj 

 za počitek  

• primeren  za  večino 

posegov  

• pomaga znižati povečan 

krvni pritisk  

• varen pri uporabi zdravil za 

lajšanje bolečin  

• lahko pospeši porod, če ga  

združujemo s hojo   
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• učinek 

 gravitac

ije  je 

nevtralen  

• koristen za 

upočasnitev 

zelo hitre 

druge 

porodne 

dobe  

• zmanjša 

 pritisk 

 na 

hemoroide  

• omogoča 

počitek 

med fazo 

potiskanja  

• v  drugi 

 fazi 

 omogoč

a gibanje v 

križnici  

ČEPE V 

NAROČJU  

(Partner sedi na ravnem 

stolu brez naslonjal; 

mama sedi v njegovem 

naročju, obrnjena proti 

njemu, ga objame, noge 

ima razkrečene na partnerjevih 

stegnih. Partner jo objame in 

med popadkom razširi svoja 

stegna ter s tem omogoča, da 

materini boki zdrsijo navzdol. 

Ko ni popadka, partner z 

zapiranjem stegen mami 

omogoči, da sedi na njih. Doula 

zaradi varnosti drži mamo za 

roke.  

• zahteva manj občutka za 

potiskanje  

• lahko pomaga pri rotaciji in 

spuščanju pri težkem 

porodu  

• pomaga, če mati ne čuti 

potrebe po potiskanju  

• omogoča svobodo pri razporeditvi teže in pripomore k 

večjemu udobju  

• mehanska prednost –  zgornji del trupa pritiska na spodnji  

• lahko zmanjša bolečino v hrbtu  

• izkorišča  prednosti  

ČEPE  gravitacije  

• razširi medenično odprtino  
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• enako kot 

čepe, razen 

tega:  

• zmanjšuje 

pritisk na 

kolena in 

gležnje v 

primerjavi s 

čepenjem  

• omogoča 

več 

podpore, 

manj 

napora za 

utrujeno 

mamo  

• poveča 

občutek 

dobrobiti, 

saj je mama 

ob ljubljeni 

osebi  

  

ČEPE OB OPORI  

(Mama se s hrbtom nasloni na 

partnerja, ki jo drži pod rameni in 

ji odvzame celotno težo. V 

premorih med popadki mama 

stoji.)  

• podaljšuje materin trup 

in  tako omogoča, da se 

plod pri asinklitični vstavi 

preusmeri v pravilen  

položaj  

• odpravlja omejeno 

gibanje medeničnih 

sklepov, ki ga lahko 

povzroča zunanji pritisk ( postelja, stol,…) ali pasivno 

raztezanje (kar se zgodi pri čepenju ali pokrčenju nog k sebi), 

in s tem omogoča, da plod s spuščanjem in rotacijo bolj  

''oblikuje'' medenico  

• prednost gravitacije  

• zahteva veliko partnerjevo moč  
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VISENJE    Enako kot čepe ob opori, le  

da je partnerju lažje  

(Partner sedi visoko na postelji ali pultu, stopala naj bodo podprta s 

stoloma, stegna razširjena. Mama se namesti med noge in položi 

pokrčene roke na partnerjeva stegna. Partner jo s strani objame s 

stegni. Mama se spusti in s tem partner prevzame vso njeno težo. 

Vmes, ko ni   

popadkov stoji.  
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Kaj lahko naredim sama, da si izognem epiziotomiji  

Damijana Medved  

Še pred nekaj leti (raziskava Porodnišnice za današnji čas, 2005), smo bile slovenske ženske del žalostne 

statistike, ki je 54% obljubljala prerez presredka oz. epiziotomijo. Ko se je o tem precej radikalno izrazil 

svetovno znani porodničar dr. Marsden Wagner (avtor knjige Moj porodni načrt, ki jo imamo tudi v 

slovenskem porodu), je sprožil pravi plaz izmikanja in sprenevedanja, predvsem pa preusmerjanja 

pozornosti. A dejstvo je, da Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) priporoča precej manjši delež 

tega posega, in sicer 10%. Verjamem, da se je v zadnjih letih zavedanje pomena ohranitve celega 

presredka precej povečala in seveda srčno upam, da je delež epiziotomij danes nižji.  

In kaj lahko storimo same za ohranitev celega presredka?  
1. korak  

Prilagodimo prehrano in iz nje izločimo sladkor in belo moko. Tkivo presredka bo močnejše in bolj 

prožno.  
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2. korak  

Bodite tudi zelo pozorne na količino nožničnega izcedka (t. i. beli tok) – ta ne sme biti preobilen, saj 

naredi tkivo bolj prhko in bolj podvrženo poškodbam ter manj elastično.  

3. korak  

Po 37. tednu svetujem pitje čaja iz malinovih listov: trikrat dnevno po 2dcl mlačnega čaja, ki se ga 

pripravi tako, da se suhe malinove liste popari z vrelo vodo in čaj je pripravljen.  

4. korak  

Za elastičnost presredka poskrbite tudi z masažo in uporabo masažnega olja, namenjenega prav 

presredku – po 37. tednu nosečnosti.  

5. korak  

Svetujem tudi, da britje spolovila (če se vam zdi britje pomembno) opravite same, saj britje neposredno 

pred iztisom naredi povrhnjico bolj podvrženo poškodbam.  

***  

Na tem mestu bi rada poudarila, da je epiziotomija poseg, ki pomembno zaznamuje žensko in ja, 

posledično celo družino. Zagotovo okrne doživljanje prvih dni materinstva (zaradi bolečine, 

nezmožnosti sedenja, hoje) marsikatera ženska pa pričuje o posledicah, ki jih čuti še leta po porodu: pri 

spolnih odnosih, pred poslabšanjem vremena, … Poleg tega se marsikatera ženska počuti dobesedno 

oropano občutka, da je njeno telo samo potisnilo otroka na svet – ravno zaradi neustrezne rabe 

epiziotomije.  

Dejstvo je, da, ko je epizitomija enkrat opravljena, dejansko ni povratnega stanja. Kljub oskrbi rane, ki 

s tem nastane, presredek pač nikoli ne bo več tak, kot je bil pred posegom. Zato, poskrbite in naredite 

vse, kar je v vaši moči, da presredek ostane cel. Govorimo sicer v nosečnosti, ampak samo namig: zelo 

pomemben je seveda tudi porodni položaj in ležeč na hrbtu je pač najslabši.  

  

    
Kako se je začelo?  

Ana Pavec  

Duhovna priprava na porod se je naprej začela kot skupina nosečnic in parov, ki so si želeli drugačnega 

vpogleda v nosečnost in porod. Skozi izkušnje sem spoznala, da je srečevanje v majhni skupini ključna 

potreba nosečnic in parov. Živa srečanja, kjer se je mogoče umiriti, spregovoriti o svojih čutenjih, 

podeliti svoje izkušnje in slišati zgodbe drugih žensk in parov, so zelo pomembna v dobri pripravi na 

porod. Izkušnje kažejo, da udeleženci, ki se pridružijo skupini, največ pridobijo in v pripravi na porod 

tudi najbolj osebnostjo zrasejo.  

Cilji duhovne priprave na porod:  
ustvariti prostor in čas, kjer bi pari v pričakovanju imeli možnost razmisliti, spregovoriti in podeliti stvari, 

po katerih je v današnjem svetu sicer nihče ne sprašuje; da bi povzdignili duha k stvarem, ki zares štejejo 
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in so v nosečnosti posebej pomembne – najti stik s sabo, z otrokom, z možem, se v duhu umiriti, poiskati 

notranjo moč, ki jo potrebujejo za porod in starševstvo.  

• osveščati in opogumljati nosečnice za izbiro možnosti pri porodu, ki pripomorejo, da je porod 

lažji, prijetnejši, bolj osrečujoč – za vse udeležene.  

• osvestiti nosečnice in pare o treh ravneh priprave na porod: telesni, duševni in duhovni, ki so 

med seboj neločljivo povezane.  

• približati nosečnicam Sveto pismo in nauk katoliške Cerkve, ki je (čeprav tega mnogokrat ne 

vemo ali ne čutimo) v popolnem sozvočju s tem, kar iščemo –uresničitev in samospoštovanje.  

• pripraviti gradivo, ki bi družinam v nastajanju lahko koristilo na poti v starševstvo.  

• graditi skupnost družin, ki bi se podpirale na poti starševstva.  

O skupini in skupinski dinamiki  
Pri svoji zamisli za skupino nosečnic in njihovih soprogov sem se opirala na naslednja izhodišča: • 

 Nosečnost, porod in poporodno obdobje so že sami po sebi duhovna izkušnja, če si to dovolimo 

začutiti;  

• Za mnoge pare to prvič čas, ko se zavejo, da ima njihovo življenje pomemben vpliv na življenje 

nekoga drugega  

• Poporodno obdobje za prenekatero mamo prvič čas, ko se sreča z nestrukturiranim časom, ko 

je ogromno sama, ko se sooči sama s seboj  

• Zaradi naporov je nosečnost, porod in čas po porodu posebej izzivalno obdobje  

• V tem času lahko doživljamo duhovno praznino, puščavo, osamo; ne zmoremo prenašati zahtev 

življenja z voljnim srcem  

• »Posteljica se hrani s tem, kar uživamo in vdihavamo. Nosimo pa še eno »posteljico«, 

imenovano duša. Tudi to moramo nahraniti.« (Carol Gautschi)  

  

Ime duhovne priprave na porod  
• če rečem DUHOVNA, mislim taka, ki se ozira v območje presežnega, to pa je v mojem primeru 

krščanska duhovnost. Menim, da lahko vsak par ne glede na svojo veroizpoved najde nekaj zase v moji 

skupini, vendar bo morda najbolj domača ravno krščanskim, katoliškim parom.  

• če rečem PRIPRAVA, izražam, da se je na porod in poporodno obdobje mogoče pripraviti. Da, 

mogoče je iti vase, razmišljati o stvareh, ki se nas dotikajo v tem obdobju, se spoznavati, se povezovati 

z možem, z otrokom, moliti, iskati. A so reči, ki jih ne moremo predvideti, ki jih ne moremo načrtovati, 

na katere se ne moremo pripraviti drugače kot z učenjem fleksibilnosti, izročanja. Tukaj pride do izraza 

naša drža odprtosti za novo, za Božji dotik, za ozdravljenje.  

• če rečem NA POROD, izražam, da se pripravljamo izključno na porod. A porod je veliko več kot 

le še en dan v življenju ženske, para, družine. S tem ko se pripravljamo, ko razmišljamo o porodu, ko ga 

načrtujemo, ko zanj molimo, ko ga izročamo, obenem preobražamo svojo ženskost, svoj odnos, svojo 

držo do življenja. Zato vplivamo tudi na poporodno obdobje in nasploh na življenje z otrokom. Z 

nosečnostjo in porodom za vse življenje postanemo matere in očetje.  

Potrebe vernih parov  
Od leta 2010 je skupino duhovne priprave na porod obiskovalo že več kot 70 zadovoljnih nosečnic in 

parov. Svoje želje so na prvem srečanju skupine največkrat opisali z naslednjimi besedami:   



©S TEBOJ SEM - Ana Pavec – www.anapavec.com – Vse pravice pridržane.  

  

52  

  

Da bom s pomočjo Boga poglobila stik s sabo in otrokom.  

Še bolj globoko povezanost z bitjem ki raste v meni - iz moje strani in iz strani 

moža.   

Da se tudi midva bolj poveževa v tem pričakovanju.   

Notranja umiritev.   

Kakšen porod si želim, kaj pričakujem od ljudi ki bodo poleg.  

Porod kot duhovna izkušnja v kontekstu možnosti, ki jih imamo v Sloveniji: npr v 

različnih porodnišnicah je doktrina rojevanja različna. Ponekod mora porodnica  

ležati, v veljavi so rutinski posegi - potrebna so pogajanja z medicinskim osebjem.  

Kako torej v takih razmerah, ki lahko niso po meri ženske, doživeti porod kot 

duhovno izkušnjo? Kako se "pogajati" z medicinskim osebjem, ki ni naklonjeno 

naravnemu porodu?  

Kakšne so pravice porodnice, tudi v smislu več spremljevalcev pri porodu?  kako 

ohraniti dober odnos z babico, ki se ne strinja z željami porodnice?  

Moč da bom vsak dan znova premagovala strah do poroda(da bo vse ok in da bo 

Bog z mano).  

Da bom svoje želje do poteka poroda ovrednotila in realizirala ter prišla v stik z 

otrokom in Bogom.  

Aktivna vključitev partnerja v spremljanje nosečnosti, pomoči med porodom  

Želim si vsestranske priprave na prvi porod - veliko mi pomeni, da bi bila tudi moja 

vera vključena vanj. Ker moj mož ni veren, vem, da od njega te vrste podpore ne  

morem pričakovati - vsaj ne v celoti. Iz tega razloga si želim, da bi sama bila toliko 

bolj duhovno poglobljena in bi iz te priprave črpala za preizkušnje med porodom.  

Izmenjavo izkušenj, praktične nasvete za porod, povezavo s partnerjem in pripravo 

na porod  

  

Ogenj v kosteh  
Ana Pavec  

Zakaj mi je duhovna priprava na porod tako pomembna?  
Pogosto sem pred novo skupino duhovne priprave na porod v veliki stiski. V slušalkah mi odmeva 

Manina pesem: »Zakaj mi ne daš miru?« Iz spomina mi priplava misel na rock kantato Ogenj v kosteh, 

ki sem jo imela še kot otrok priložnost videti v svojem domačem kraju – »Če rečem: »Ne bom ga več 

omenjal ne več govoril v njegovem imenu,« je v mojem srcu kakor goreč ogenj, zaprt v mojih kosteh. 

Trudim se, da bi ga ugasil, pa ne morem« (Jer 20,9). Pred očmi mi poplesava podoba Gregorja Čušina 

in lahko se popolnoma poistovetim z »besno prerokinjo«.  

Kdo sem, da bi lahko govorila v Jezusovem imenu? Nisem teologinja. Kdo sem, da bi lahko govorila o 

porodu? Nisem ne porodničarka ne babica. Pa vendar čutim in sem vse bolj prepričana, da želi Jezus 
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poseči v same globine porajanja življenja in preroditi našo notranjost, da bi ga tudi pri porodu slavili in 

klicali Njegovo ime. A o tem lahko govorim le iz osebne izkušnje, saj je to vse, kar imam.  

Ko sem prvič zanosila, na poročno noč, kot se rad pohvali moj mož, sem se prepustila čudenju, kako 

nastaja človeško življenje in zrla v skrivnost, ki se je dogajala v mojem telesu. Kaj se je dogajalo? Opazila 

sem izostanek od menstruacije, kupila sem nosečnostni test, se zelo razveselila dveh roza črtic na njem, 

se naročila h ginekologinji in jo nato vso nosečnost pridno obiskovala, se udeležila telovadbe za 

nosečnice, v nosečniškem koledarčku iz tedna v teden z možem spremljala in se veselila sprememb v 

svojem telesu in otrokovega razvoja. Zahvaljevala sem se za milostni dar, molila za otroka in zase, pri 

duhovniku prejela tudi blagoslov za nerojenega otroka in njegove starše. Mož je ob večerih božal moj 

trebuh, se pogovarjal z otročkom, pela sva mu pesmice… Molila sem tudi za porod. Storila sem vse, kar 

sem kot verna žena čutila, da moram storiti v pripravi na porod. Poznala sem dihalne tehnike, ki smo 

jih na telovadbi za nosečnice pridno vadile, prebrala sem literaturo o porodu, ki je bila dotlej na voljo v 

slovenščini (npr. Izziv poroda) in bila sem pripravljena v porodu zastaviti vse svoje moči. Moja mama se 

je porodov vedno z veseljem spominjala in tako sem lahko zaupala, da bo tudi pri meni šlo vse lepo in 

prav. Zaupala sem zdravstvenemu osebju, molila, da  bi dobila prijetno in toplo babico. Porod je res 

minil brez večjih zapletov, ob meni je bila mlada in prijazna babica, z možem sva se neskončno 

razveselila joka prvorojenca.  

Po porodu sem se v iskanju družbe in poznanstev v novem kraju udeležila skupine mamic z dojenčki 

Začetnica, ki jo organizira Združenje Naravni začetki. Tam sem doživela svoje prve šoke v zvezi s 

porodom. Nikakor mi ni hotelo biti jasno, zakaj so se ženske odločale za rojevanje s svojo babico, s 

katero so se vnaprej dogovarjale in srečevale. Jaz sem v tem, da grem v porodnišnico in tam naletim na 

naključno osebje, ki je slučajno v izmeni, ko se dogaja moj porod, videla skoraj nekakšen čar – tako se 

bo res pokazalo, da Božja previdnost skrbi zame. Nisem razumela, zakaj niso bile zadovoljne s porodom, 

kakršnega so doživele, saj se mi je zdelo pri mojem porodu vse povsem normalno.   

V drugi nosečnosti pa je mojo pozornost pritegnila knjiga, ki mi jo je omenila prijateljica na zakonski 

skupini in naj bi govorila o duhovni pripravi na porod. Morala sem priznati, da ta vidik preveč 

zanemarjamo. Povedala mi je le, da je v angleščini in da jo je njena prijateljica našla na internetu potem, 

ko je neki zdravnik z ženo v Međugorju govoril  o njej in o svoji izkušnji. Doma sem se takoj lotila iskanja 

po medmrežju in se kmalu dokopala do angleške elektronske različice knjige »Duhovni vodnik za 

nosečnost in porod« s podnaslovom »Z Jezusom v starševstvo«, ki bo spomladi izšla pri založbi Družina.   

S pomočjo knjige sem lažje na novo ovrednotila svoj prvi porod. Je bilo res vse normalno? Bolela me je 

brazgotina od epiziotomije. Kar slabo mi je postalo, če sem pomislila na bolečino ob tem, ko mi je babica 

med popadki ročno širila maternični vrat. Občasno so mi v zavest priplavali stavki, ki jih je izgovarjala 

babica pri prvem porodu: »Ne vem, zakaj gre sedaj vse tako počasi.« »Nekaj bomo dali.« »Za vas je bil 

dojenček prevelik.« Spominjam se, da sem se želela potruditi in ustreči babici, potiskala sem, kakor in 

kolikor sem znala, pa mi je vseeno dala umetne popadke, mi prerezala presredek. Ko sem v 

poporodnem obdobju pomislila, da bi morala še enkrat roditi, sem kar vzdrgetala. Vse to je govorilo, 

da je z mano in mojim telesom nekaj narobe.   

Preobrata, ki mi ga je knjiga prinesla v mojem razmišljanju in pogledu na porod, nikakor nisem 

pričakovala. Ko sem namreč prebirala poglavja o naravnem porodu, me je naravnost pohujšalo to, kar 

je avtorica pisala o ukrepih, ki jih lahko uporabimo za lažji porod. Pri porodu mi je vendar namenjeno, 

da trpim! Kako si lahko torej pomagam z gravitacijo v pokončnih položajih, kako si lahko vendar 

vzamem dovoljenje, da bi izbirala svojega porodničarja in babico, kdo mi daje pravico, da kritično 

presojam posege in postopke, ki jih uporabljamo pri porodu? Kako naj izbrišemo vsa desetletja vplivov, 
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ki definirajo porod v naših predstavah? Saj so nam vsem dobro znane posledice izvirnega greha in 

besede Boga Evi: »Zares, mnogo boš trpela v svoji nosečnosti in v bolečinah boš rojevala otroke.« (1 

Mz 3,16)   

S svojim trpljenjem, smrtjo in vstajenjem je Jezus odrešil vsak aspekt našega življenja. Prepričana sem, 

da hoče biti Kralj našega življenja in tudi poroda, da hoče prisostvovati prehodu otroka na ta svet. 

Verjamem, da je stavek, ki nam obljublja obilje življenja, namenjen tudi porodnicam. Da jim je 

naklonjen in da čuti z rojevajočimi ženami, je pokazal v svojem poslovilnem govoru učencem: »Žena na 

porodu čuti žalost, ker je prišla njena ura. Ko pa rodi, se ne spominja več tesnobe zavoljo veselja, ker 

se je človek rodil na svet.« Ne govori o bolečinah, ne govori o smrti, o nevarnosti, v kateri naj bi bila, 

govori le o žalosti, o tesnobi, o trenutni stiski, ki jo bo zmogla premagati z Njegovo pomočjo.   

Avtorico knjige Kelly Townsend je navdihnilo delo utemeljitelja in pionirja sodobnega naravnega 

poroda dr. Grantlyja Dick-Reada, ki pravi, da je neznosna bolečina pri porodu posledica strahu in 

napetosti. Mediji, grozljive zgodbe in Satan so v nas zasejali nepojmljivi strah pred porodom. Strah, 

napetost in bolečina nato tvorijo začaran krog, iz katerega se ženska težko reši brez ustrezne pomoči 

in vere, da bo zmogla. »Bog je ljubezen… V ljubezni ni strahu, temveč popolna ljubezen prežene strah. 

Strah je namreč povezan s kaznijo, in kdor se boji, ni dosegel popolnosti v ljubezni.« (1 Jn 4,16-18)  

»In nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste 

lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno.« (Rim 12,2)  S pomočjo knjige 

sem jasno začutila, da je bil moj porod odrezan od mojega duhovnega doživljanja. Jasno mi je tudi 

postalo, zakaj sem v napornem obdobju po porodu tako dolgo iskala stik z Bogom in se spraševala, kako 

lahko Jezus govori: »Prišel sem, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju.« Čutila sem, da ima življenje le 

moj otrok, jaz pa sem doživljala močno sušo.   

Cerkveni dokument Mulieris dignitatem (Apostolsko pismo o dostojanstvu žene) pravi o materinstvu: 

»Ženino materinstvo v obdobju med spočetjem in otrokovim rojstvom je biofiziološko in psihično 

dogajanje, o katerem vemo danes več kot v preteklosti, saj je predmet številnih daljnosežnih raziskav. 

Znanstvena analiza povsem potrjuje, da predstavljata že fizična konstitucija pri ženski in njen organizem 

naravno sposobnost za materinstvo, spočetje, nosečnost in rojstvo otroka; vse to je posledica zakonske 

združitve z možem in ustreza psihofizičnemu ustroju žene.« Ustvarjene smo za rojevanje! Dvomiti v to, 

da se žensko telo lahko pod vplivom hormonov, ki se pri porodu sproščajo v ustreznem okolju, odpre 

in porodi otroka, pomeni torej dvomiti v Stvarnikov načrt.   

V vsaki nosečnosti smo poklicani, da povabimo Boga v samo porodno izkušnjo in mu izročimo trenutke, 

ko se rojeva ne le otrok, ampak tudi mati, oče, družina. Govori o tem, da se lahko pri porodu popolnoma 

opremo na Jezusa in na Njegovo ljubezen. Knjiga nam bliža Sveto pismo, nas vabi, da ga redno odpiramo 

in v njem iščemo besede tolažbe, upanja in vere med nosečnostjo in porodom. V njej najdemo tudi 

množico molitev za razne priložnosti v času pričakovanja.   

Ali sem se izgovarjala, da nimam primernega poklica, da bi govorila o porodu? Jezus se je znašel. Sem 

prevajalka. Izčrpnost knjige in njena resnična pomoč pri celostni krščanski pripravi na porod (telesni, 

čustveni in duhovni) me je nagovorila, da jo prevedem in prinesem v slovenski prostor. V njej sem 

zvedela tudi za poklic doule – ženske s svojo izkušnjo poroda in materinstva, ki služi družinam v 

pričakovanju. Ravno v času po mojem drugem porodu je Združenje Naravni začetki organiziralo prvo 

izobraževanje za porodne doule.   

Sedaj skušam odgovoriti na Jezusov klic. V meni je zanetil ogenj, da informiram, spodbujam in psihično 

podpiram nosečnice in njihove može. Prijateljice so me po tretjem porodu spraševale: »Kako je bilo? 
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Je bil porod po tvojih željah?« Ne bi rekla. Želela bi si porod brez zapletov, pa sem se naučila hvaležnosti 

do modre uporabe sodobne medicine. Bila pa sem ves čas v dialogu z Bogom in z veseljem se 

spominjam vsakega trenutka našega skupnega potovanja v življenje s petimi družinskimi člani.   
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Kako se celostno pripraviti na porod?  
Ana Pavec  

Najbolj pogosto vprašanje, ko razpisujem nov cikel duhovne priprave na porod, je: "Ali bo v času, 

preden bom rodila, organiziran še eden?" Razmišljam o tem pojavu in se mi zdita zanimivi dve stvari: 

ljudje smo radi gotovi, da bomo imeli tudi kasneje na voljo podporo, možnosti; ter da v sebi radi 

racionaliziramo - čeprav že danes čutim, da bi nekaj potrebovala, je verjetno bolj smiselno in smotrno, 

da to storim kasneje.  

Nekaj  časa sem bila na "dopustu" za nego in varstvo otroka, zato sem vodenje duhovne priprave na 

porod prepustila Damijani Medved, dobri prijateljici in mami treh otrok. Ko sva se o tem pogovarjali, 

sem ugotavljala, kako je bil čisto vsak cikel duhovne priprave na porod povsem drugačen. Najprej zaradi 

dolžine, nato zaradi vsebine, zaradi možnosti, ki so bile takrat na voljo, najbolj zaradi ljudi, ki so bili 

prisotni,  in nenazadnje, ker sem se ob vodenju vsake skupine spreminjala tudi sama.  

V januarsko-februarskem ciklu 2013 sva se na svoj porod pripravljala tudi midva z možem. Lahko bi 

rekla, da se umaknem in ne organiziram ničesar več, saj bi se bilo bolje posvetiti sebi in počivati doma. 

A odločila sem se, da k sodelovanju povabim Damijano, saj sta me nagovarjali dve stvari: dati sebi 

možnost, da sodelujem v skupinskih in praktičnih vajah ter imeti ob sebi sovoditeljico, ko bom zaradi 

svoje nosečnosti nujno subjektivna in verjetno zato manj uravnotežena pri vodenju skupine. Damijana 

se je s tem ciklom tudi uspešno uvedla v vodenje duhovne priprave na porod, saj sem želela ohraniti 

možnost za nosečnice in pare, da obiskujejo duhovno pripravo na porod tudi v času, ko se bom 

posvetila dojenčku.  

Skupina na začetku tega leta je imela še eno prednost: velik del informativnih vsebin so udeleženci 

lahko pridobili preko spletnih seminarjev, ki sem jih organizirala. Tako je na skupini ostalo več časa za 

podeljevanje izkušenj, skupinsko delo, praktične vaje, molitev, petje, ustvarjanje.  

Hkrati sem začela oblikovati brezplačni program za samostojno duhovno pripravo na porod, ki temelji 

na metodi Alenke Rebula Na svoji zemlji. Alenka sama pravi: "Izberimo si neki duhovni program, ki nam 

ustreza, in imejmo toliko notranje discipline, da mu vsakodnevno namenimo nekaj minut. Bistvo 

ljubečega odnosa med ljudmi je to, da ljubimo in negujemo avtonomijo drugega, jo podpiramo in 

razvijamo. Ljudje imamo v sebi vse sposobnosti, da gradimo sebe. Pri procesu osebnostne rasti ali 

celjenja notranjih ran ljudje ostanemo avtonomni, da nismo odvisni od nekoga drugega, ki ga moramo 

plačati, ki mu moramo slediti in ki bi naše duševno zdravje imel v svojih rokah. V tem procesu naj bi 

ljudje postali čim prej neodvisni."  

Tako sem z večletnim trudom uspela vzpostaviti štiri oblike duhovne priprave na porod:  

• s knjigo Skozi nosečnost z Jezusom, ki je izšla pri založbi Družina  

• v skupini, ki je organizirana v ciklih srečanj 3-4 krat letno  

• s spletnimi seminarji  

• samostojno s spodbudami in vajami, ki jih brezplačno prejemate na elektronski naslov  

Nato se je zgodil moj četrti porod. Kako dobro pripravljena sem bila nanj?  
Izpolnjevala sem glavne cilje, ki jih želiva z Damijano doseči z duhovno pripravo na porod:  

• poznati fiziologijo poroda  
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• poznati in osvojiti več tehnik lajšanja in premagovanja porodne bolečine, načinov za podporo 

porodnice  

• medsebojno spoznavanje občutkov moža in žene ob pričakovanju otroka, pričakovanja in 

strahove glede poroda  

• poznavanje dinamike poporodnega obdobja in potreb nove družine  

• poznavanje osnovnih zakonitosti dojenja  

• zaupanje v porod, svoje sposobnosti in Božjo pomoč pri prehodu v starševstvo  

Imela sem ogromno kognitivnega vedenja o porodu, o medicinskih posegih in postopkih, o hormonih, 

ki sodelujejo pri porodu, o komunikaciji z zdravstvenim osebjem, o spremembah, ki jih prinaša 

starševstvo. Kljub temu je izkušnja, ki sem jo imela, name vplivala kot neurje.  

Spraševala in se včasih še sprašujem, kako lahko "učim" druge, kako se pripraviti na porod, če pa sama 

ne uspem roditi na način, kot bi si želela?  

A z vsakim dnem mi je bolj jasno, da sem bila odlično pripravljena ravno na porod, ki se mi je zgodil.  

• vedela sem, da na vse ne morem vplivati in sem v sebi ohranila dobršno mero fleksibilnosti. 

Tako sem sprejela, da na večer, ko so se mi krepili popadki, ni dežurna zdravnica, ki bi si jo 

najbolj želela ob sebi. Sprejela sem tudi dejstvo, da se je po porodu pojavil zaplet.  

• imela sem odlično podporno ekipo - svojega moža in babico. Zaradi njiju je bil porod najlepši 

doslej. Že v nosečnosti, še bolj pa po porodu mi je bila v neskončno pomoč moja doula, s katero 

sem lahko predelovala travmatično izkušnjo z zdravnikom pri porodu posteljice.  

• vsak možni trenutek po porodu sem izkoristila za povezovanje z dojenčkom. Kljub težavam pri 

porodu ni bilo moteno ne najino dojenje ne povezovanje.  

• v poporodnem obdobju sem črpala iz palete stvari in dejavnosti, ki so mi dvigovale duha.  

• zaradi znanja in védenja, ki sem ga imela, sem si lažje razložila čustveno stanje, v katerem sem 

se znašla  

• zaradi poznavanja svojih pravic sem stopila v dialog z zdravnikom in porodnišnico. Zdravnik se 

mi je opravičil za to, da mi ni pojasnil posega, ki ga je storil na meni brez mojega privoljenja ter 

za bolečine, ki sem jih pri tem doživela. Imela sem možnost z njim in s predstavnicami 

porodnišnice osebno spregovoriti o svojem doživljanju.  

Tako vedno bolj prepoznavam prednosti duhovne priprave na porod:  
Duhovna priprava na porod zajema celega človeka. Nikoli sami sebe ne moremo uzreti tako popolno, 

celostno, kot na nas gleda Bog: "Kajti kakor je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so moje poti nad 

vašimi potmi in moje misli nad vašimi mislimi." (Iz 55,9)  

Skozi porod lahko zelo globoko doživimo Božjo ljubezen:  

Nikar se ne boj, saj sem te odkupil, poklical 

sem te po imenu: moj si!  

Ko pojdeš čez vodo, bom s teboj, 

ko čez reke, te ne poplavijo, ko 
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pojdeš skoz ogenj, ne zgoriš in 

plamen te ne bo ožgal.  

Ker si drag v mojih očeh,  

spoštovan in te ljubim.  

pomembno se je poučiti o različnih vidikih poroda. Odgovor na vprašanje, ali naj v duhovno pripravo 

na porod vključim tudi fiziologijo poroda, oblikovanje porodnega načrta, informacije o medicinskih 

posegih in postopkih, sem našla v Svetem pismu:   

"Če pošljem meč nad deželo, ljudstvo dežele pa vzame koga izmed svojih in si ga postavi za stražarja,  

in ko ta vidi, da prihaja meč nad deželo, zatrobi v rog in opozori ljudstvo: Če kdo sliši glas roga, pa se ne 

zmeni zanj in pride meč in ga pobere: tedaj je njegova kri nad njegovo glavo. Čeprav je slišal glas roga, 

se ni zmenil zanj, zato je njegova kri nad njim. Tisti pa, ki se je zmenil, si reši življenje. Če pa stražar vidi, 

da prihaja meč, a ne zatrobi v rog in ne opozori ljudstva, in pride meč in pobere koga izmed njih, je ta 

vzet zaradi svoje krivičnosti, a njegovo kri bom terjal iz stražarjevih rok. Tebe, sin človekov, sem postavil 

za stražarja Izraelovi hiši. Kadar slišiš besedo iz mojih ust, jih posvari v mojem imenu!" Morda se to 

komu zdi pretirana primerjava, a vsak medicinski poseg in postopek ima prednosti in slabosti ter moti 

naravni tok poroda, zato jih je potrebno modro uporabljati.   

Druženje v skupini je že neštetokrat obrodilo dobre sadove. Tudi Marija je v nosečnosti šla na obisk k 

Elizabeti in pri njej ostala tri mesece. Dragocen je pretok informacij od bolj izkušenih mamic do tistih, 

ki prvič pričakujejo. Po drugi strani pa mamice večih otrok podoživljajo nedolžno pričakovanje prvega 

otroka in se veselijo prihajajočega v njegovi edinstvenosti. V skupini je mogoče tudi začutiti Božjo 

navzočnost.  

Duhovna priprava na porod torej zajema tebe - tebe z vso tvojo zgodovino, izkušnjami, znanjem, 

čutenjem, odnosi. Na porod se pripravljaš, če vsak dan spoznavaš sebe in svoje potrebe in vsak dan 

iščeš stik s seboj, z Bogom in z otrokom ter s svojimi bližnjimi. Nosečnost je dragocen čas, ki ga dobro 

izkoristiti. V času, ko imamo za pripravo na porod resnično veliko ponudbe, se morda zdi, da je za vse 

poskrbljeno. Druga skušnjava je, da ne naredimo ničesar in doma počivamo. A bistven je notranji dialog 

s seboj. Če ti ga bo duhovna priprava na porod S TEBOJ SEM pomagala spodbujati in ohranjati, ne 

odlašaj na kasneje, kar potrebuješ že danes.   

    
Skozi nosečnost z Jezusom – kako neprivlačno  

Ana Pavec  

  

S knjigo Skozi nosečnost z Jezusom, ki v središče poroda in rojstva postavlja Jezusa Kristusa, sem prvič 

prišla v stik, ko mi je zanjo na zakonski skupini povedala prijateljica. Nisem poznala naslova, a vsebina, 

o kateri sem slišala, me je pripravila do tega, da sem takoj, ko sem prišla domov, začela brskati po netu. 

Pod miško mi je prišla transkripcija posnetka iz Medžugorja, kjer sta Petar Krešimir Hodžić, prevajalec 

knjige v hrvaščino, in njegova žena Manuela spraševala občinstvo: “Ali želite roditi kot Eva ali kot 

Marija?”  

Vprašanje se zdi retorično, a je aktualno prav vsak advent, prav vsako nosečnost. Zdi se mi, da se Marija, 

ko jo je obiskal angel, ni spraševala, ali se ji ponudba zdi privlačna ali ne. Najprej se je vznemirila. Katere 

http://www.naravniporod.si/skozi-nosecnost-z-jezusom-kako-neprivlacno/
http://www.naravniporod.si/skozi-nosecnost-z-jezusom-kako-neprivlacno/
http://www.naravniporod.si/skozi-nosecnost-z-jezusom-kako-neprivlacno/
http://www.naravniporod.si/skozi-nosecnost-z-jezusom-kako-neprivlacno/
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od nas ni strah nosečnosti in poroda? Katera se ne boji velikih sprememb, ki jih to prinaša, ne glede na 

to, kakšnega stanu je? Katera ne želi vedeti, “kako se bo to zgodilo”?  

Bila sem drugič noseča in zelo me je zanimal odgovor, zato sem iskala naprej in našla spletno različico 

knjige, ki je spremenila moj pogled na porod, kot bi ga lahko le komaj katera druga. Nagovarjala me je 

v duhovnih globinah, v najvišjih vrednotah, ki sem jih ponotranjala vse življenje. Po poštenem 

vrednostnem potresu sem se iz ležeče trpinke spremenila v pokončno porodnico, iz pasivne ubogljivke 

v kritično raziskovalko in iz podrejene pacientke v aktivno partnerko v odnosu z zdravstvenim osebjem.  

Toda kaj ima z vsem tem pravzaprav Jezus? Ko je bila knjiga že izdana, sem nekega božiča ob jaslicah 

postavila to vprašanje. Namigujejo, da je naslov knjige neprivlačen. A kdo pravi, da se je Mariji zdelo 

mikavno spustiti se v pogovor s svojim zaročencem o izvoru otroka? Se podati na dolgotrajno pot z 

oslom v visoki nosečnosti? Spraševati od vrat do vrat za prenočišče? Na koncu pristati v hlevu? Jezus, 

povej mi, kako naj ljudi pritegnem, da bi šli na to pot, kot sem šla jaz? Kako naj jih prepričam? Kako naj 

sploh govorim o porodu, če ga mešam z vero? In dobila sem odgovor, ko sem v roke prijela glinen kipec 

Božjega deteca. Morda nam odgovora ne daje toliko odrasli Jezus, ampak tisti majhni, nebogljeni, 

pravkar rojeni. Kako je želel priti? Kakšen porod je želel? In verjetno nam še več odgovorov daje Marija, 

njegova mama, njegova porodnica, ki je vse to dala zavestno skozi. Šla skozi nosečnost z Jezusom in 

doživela najsrečnejši, najbolj blažen porod vseh časov.  

“Ali želite roditi kot Eva ali kot Marija?”  
Medikalizirana priprava na porod v današnjem zahodnem svetu se mi zdi kot komercialni adventni 

koledar z narisanim božičkom, ki ropota s sladkimi čokoladkami, ki jih je treba samo odpreti. Le 

prepustite se nam in vse bo v redu. V 24 sladkih korakih boste prišle do božičnega jutra, ko vas bo v 

posteljici ob vaši čakalo darilo – otrok – in vse bo pozabljeno. Če nam boste zaupale in pridno 

sodelovale, nikakor ne boste umrle. Neskončna želja po čokoladi, tako značilna za nosečnice, nam 

zamegli pogled in okus ter nam preusmeri pozornost daleč od bistva pričakovanja. In ker razmišljamo 

kot Eva, pridemo le do koraka, ko bi se morale odpovedati – vsej ponujeni pomoči. Ali naj rečemo ne? 

Ali ni zanimivo, da ženske, ki iščemo drugačno pot pri porodu, ki bi želele roditi v drugačnih okoliščinah, 

večinoma vidijo kot nekoga, ki neprestano govori samo NE – ne temu, ne onemu, ne tistemu, kot bi 

želele le kljubovati, nagajati. Ne vidijo pa, da pravzaprav z vsem svojim telesom govorimo DA, zgodi se 

- naj se zgodi sveta noč, porod v mojem telesu, naj se zgodi, kar sem izbrala, za kar sem ustvarjena, kar 

je položeno vame, za kar imam moč.  

  

Porod z veselim srcem  
Ana Pavec  

  

Kelly J. Townsend je avtorica knjige Skozi nosečnost z Jezusom, vodnik za srečen porod, ki je 2011 

izšla pri založbi Družina. Z njo sem se pogovarjala o njenih izkušnjah in pogledih na mesto Boga med 

nosečnostjo in porodom.  

V Slovenijo je knjiga prišla prek Medžugorja, kjer je o njej pripovedoval verni perinatolog dr. Petar 

Krešimir Hodžić, ki jo je pred leti v hrvaščino prevedel za svojo nosečo ženo. Njegovo pričevanje je slišal 

slovenski duhovnik, jo priporočil noseči znanki in zanimanje zanjo je raslo, čeprav je bila na voljo le v 

angleškem in hrvaškem jeziku. Slovenski prevod so slovenske matere že dobro sprejele, saj je to prva 

knjiga, ki nosečnost in porod obravnava tako celostno in nosečnici pomaga, da novo življenje izroča v 
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božje roke. Kelly je kristjanka, voditeljica tečajev priprave na porod, ustanoviteljica krščanskega 

združenja porodnih strokovnjakov, doula – porodna spremljevalka in voditeljica usposabljanj za doule. 

Je vdova in mama treh otrok. Živi in dela v Gilbertu v Arizoni.  

  

Ko ste bili prvič noseči, ste bili zaposleni v ameriški vojski. Zakaj ste se začeli ukvarjati s porodom in 

postali porodna spremljevalka – doula? Kateri so bili glavni preobrati, ki so spremenili vašo poklicno 

pot?   

Vojaški zdravnik mi je rekel, da ne bom mogla nikoli roditi naravno, ker so moji boki preozki, in je 

načrtoval carski rez. Verjela sem mu in začela prebirati knjige o carskem rezu. Čudno je, da me ni nikoli 

pregledal in je le domneval, da zaradi majhne rasti v moji medenici ni dovolj prostora, da bi rodila 

otroka. A zgodilo se je, da me je zgodaj v nosečnosti pregledala babica, potem ko sem se odločila, da 

grem k nevojaškemu zdravniku. Zdravnik je bil tisti dan nepričakovano odsoten, zato je ona izvedla 

pregled. Naznanila je, da imam obilo prostora, da rodim otroka! Bila sem v zadregi in čudila sem se, 

kako je lahko zdravnik izrekel tako nerodno trditev, ki bi bila lahko spremenila mojo pot rojevanja.  

  

Poleg tega, da sem po božji previdnosti srečala to babico, je sestra moje najboljše prijateljice vodila 

tečaje priprave na naravni porod. Povedala mi je o naravnem porodu in mi pomagala najti prave ljudi. 

Leta 1991 doule še niso bile tako poznane, vendar sem v porodnišnici rodila brez zapletov, porod je bil 

lep. Vse moje prijateljice v mornarici so imele težke, medikalizirane porode in so pripovedovale grozne 

zgodbe. Tiho sem premišljevala in se čudila, kako čudovit je bil moj porod, in začutila željo, da bi jim 

pomagala, da bi dosegle isto. Če ne bi bilo sestre moje prijateljice in naključnega pregleda babice, bi 

bila moja zgodba popolnoma drugačna. Sklenila sem, da bom pomagala drugim, tako kot je prijateljica 

pomagala meni.  

   

Ko sem jo spet obiskala, da bi se ji zahvalila za njeno modrost, mi je povedala o poklicu porodnih 

pomočnic, takrat imenovanih »childbirth assistants«. Doule so bile takrat ženske, ki so pomagale 

materam v poporodnem obdobju, porodne pomočnice pa so prisostvovale porodu. Takoj sem se 

udeležila izobraževanja tako za porodno pomočnico kot voditeljico tečajev priprave na porod. Moja 

hčerka je bila stara eno leto in bila sem 24-letna mamica, ki je želela nekaj spremeniti. Čeprav sem na 

začetku težko našla stranke, saj je bila ideja o porodni spremljevalki nova, sem bila dovolj vneta, da mi 

je uspevalo in je to sčasoma postala moja življenjska pot.   

Vaša knjiga je edinstvena knjiga o porodu, saj je krščanska. Danes večina knjig o porodu govori o tem, 

naj ženske najdejo moč za porod v sebi. Na kakšen način lahko najdemo moč v Jezusu, namesto v 

sebi ali v ljudeh okrog nas?  

 Pri prvih dveh naravnih porodih sem našla moč, čeprav sem verna, tako, a sem »šla vase«. Poroda sta 

bila nagrajujoča in sta me izpolnjevala, zato se ju z veseljem spominjam.  

Vendar sem se pri tretjem porodu naučila obračati na Boga za moč. Moja hoja za Jezusom je bila veliko 

bolj pristna in moje poznavanje Svetega pisma globlje. Imela sem duhovni temelj, iz katerega sem lahko 

črpala in ki prej ni bil tako izoblikovan.  

 Prej sem lahko moč za porod potegnila iz sebe in z gotovostjo trdila: »O, uspelo mi je!« In resnično, 

lahko sem si pripisovala zasluge za to, da sem rodila otroka.  

 Razlika med tem, da sem našla moč v sebi, in med tem, da sem se obračala na Boga, je bila kot dan in 

noč. Pri tretjem porodu sem začutila moč, ki je prej ni bilo. Čutila sem mir in razumevanje, ki ga 

privoščim vsaki ženski. Ob koncu dneva je Jezus Kristus tisti, ki mu dajemo slavo in čast, saj je posegel 

v izkušnjo in jo izpeljal tako, da gredo njemu vse zasluge. Tako bi moralo biti.  
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Močno spodbujate može, da sodelujejo pri porodu in poglobijo svoj odnos z ženo med nosečnostjo 

in porodom. Vendar ali ni protislovno, da par potrebuje tretjo osebo pri porodu, zakaj mož ni dovolj?  

To ne velja vedno. Tako porodi kot ljudje se med seboj zelo razlikujejo. Mnogo žensk rojeva le ob 

navzočnosti svojega moža, včasih celo same. Vendar ne želimo spregledati, kakor so pokazale tehtne 

znanstvene raziskave, da so matere in očetje, ki so imeli ob sebi doulo, bolj zadovoljni, da so porodi 

krajši, manj boleči in z manj posegov, povezovanje stik z otrokom in dojenje po porodu pa uspešnejše. 

Starši so se sposobni odločati po svojih najboljših močeh, doula pa je zanje dodatna pomoč, o kateri 

lahko premislijo. Zaradi vseh koristi, ki jih prinaša navzočnost doule, je pravzaprav zelo mikavna 

dobrodošla pomoč za mnoge pare.  

   

Kot doula ste bili priča mnogim porodom in mnogo doul ste usposabljali za pomoč družinam v 

pričakovanju. Ali je lahko doula oseba, ki prinaša Jezusa v porodno sobo?  

 Verjamem, da je Jezus že v porodni sobi, doula pa starše spodbuja, da v molitvi in pogovoru ozavestijo, 

da je edino Bog stvarnik življenja.  

Pri spreminjanju pogleda na porod vidim vlogo doule v tem, da opominja tako starše kot zdravstveno 

osebje na to, da je Bog proces poroda ustvaril z razlogom. Povezovanje in dojenje kmalu po porodu 

imata namen. Imamo tehtne razloge za to, da otroka takoj po porodu položimo v materino naročje, da 

pride v stik koža s kožo. Iz preizkušenj med porodom se lahko naučimo pomembnih lekcij. Ko so otrok 

rodi, nas čaka neizmerno veselje, ki spremeni materin jok v smeh. Bog nas je ustvaril tako, da 

potrebujemo drug drugega pri porodu, in tisti, ki imamo privilegij, da služimo družinam v pričakovanju, 

moramo biti njihovi varuhi, ki posegamo v proces le, kadar je nujno.  

  

Verjamete, da je božji načrt za porod naravni porod? Ali naj v resnici trpimo vso bolečino, ki jo prinaša 

naravni porod?  

 To je osebna odločitev vsake ženske, saj kot vemo, nas je Bog tako ljubil, da nam je dal svobodno voljo. 

Ni se nam treba čutiti krive ali dolžne, da rodimo na tak ali drugačen način, saj je dobro, da se odločamo 

tako, kot čutimo, da je prav. Kljub temu pa smo poklicani, da naša dejanja izražajo ljubezen do drugega, 

zato moramo premisliti o vplivu naših odločitev na otroka, ki ga prinašamo na svet. Verjamem, da nam  

Bog naroča, naj se odločamo za blagor otroka, ne za udobje. Izbrati carski rez brez zdravstvenih 

indikacij, ker želimo roditi na točno določen dan ali ker nas je strah bolečine, je odločitev, ki jo 

sprejmemo zaradi lastnega udobja. Glede na tveganja, ki jih s seboj prinaša velika operacija, mora biti 

taka odločitev okopana v molitvi zaradi morebitnih neželenih komplikacij pri posegu.  Kar zadeva 

bolečino, bi omenila odlomek iz pisma Hebrejcem (12,2), ki pravi, naj upremo »oči v Jezusa, začetnika 

in dopolnitelja vere. On je zaradi veselja, ki ga je čakalo, pretrpel križ, preziral sramoto in sédel na 

desnico Božjega prestola.« Jezus je vedel, da bo trpel, vendar je to storil »z veselim srcem«, saj je vedel, 

da bo to prineslo življenje njegovi ljubljeni, Cerkvi. Zato tudi mi lahko stopamo v preizkušnjo poroda z 

veseljem, saj dajemo življenje svojemu ljubljenemu otroku. Živimo v kulturi, ki pozna tableto skoraj za 

vsako reč in v kateri se bolečini in trpljenju izogibamo za vsako ceno. Za kakšno veselje se s tem 

prikrajšamo pri porodu?! Če zares zaupamo Svetemu pismu, najdemo zgled, ki nam ga je Gospod dal 

in pokazal: čeprav trenutno trpimo, bomo kmalu vse pozabili in naše preizkušnje bo zamenjalo 

neprimerljivo veselje. Knjiga Skozi nosečnost z Jezusom govori tudi o tem, kako lahko lajšamo bolečine 

pri porodu, da le-ta ne postane travmatičen ne glede na izid.  

   

Verjamem, da je zaupanje najpomembnejša sestavina uspešnega in izpolnjujočega poroda. Svoje 

največje zaupanje naj bi položili v Boga. Vendar potrebujemo strokovnjake, da nam pomagajo pri 
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porodu. Kako lahko gradimo zaupanje v naših človeških odnosih, ne da bi zaupali v malike?  Knjiga 

govori o tem, kako se obračati na Jezusa v porodni sobi in ga priznavati za stvarnika življenja. Je vodnik, 

kako se izročati Svetemu Duhu in ga klicati za moč in vodstvo. Seveda si želimo porod s čim manj posegi. 

Bog nam je dal, da poznamo posege za nujne primere. Ločevati moramo med medicino, ki temelji na 

strahu, ter med medicinsko pomočjo pri nepričakovanih dogodkih. Če zaupamo v Boga v vseh 

situacijah, lahko mirno živimo v zavesti, da nas on vodi skozi porod in da ga lahko slavimo ne glede na 

to, kaj se bo zgodilo.  

   

Dejstvo, da vaša knjiga odmeva v tako daljnih državah, kot sta Hrvaška in Slovenija, se mi zdi 

svojevrsten fenomen. Kako to razumete?  

Jezus Kristus ljubi vsako od nas z večno ljubeznijo in želi, da ima vsaka srečen porod, zasidran v njem, 

ne glede na to, kje živimo. Prav tako sem prepričana, da hrvaške in slovenske žene ljubijo našega 

Gospoda in Odrešenika z isto ljubeznijo in tako lahko živimo sestrstvo, ki presega zemljepisne meje, 

oceane, ki nas ločujejo, in različne doktrine. Kadar smo osredinjeni na Kristusa, se lahko vsi srečujemo 

pod istim križem.   

  

Zakaj menite, da morajo mame spremeniti svoje mišljenje, se informirano odločati? Ali niso porodne 

želje le ženske muhe? Ali nismo poklicani k ponižnosti in potrpljenju, tudi pred zdravniki in babicami?  

Verjamem, da ima vsak strokovnjak na porodnem področju na prvem mestu vrednoto blagostanja 

matere in otroka. Vendar so se filozofije in medicinska praksa skozi zgodovino spreminjale. Kar je bilo 

koristno nekoč, se je kasneje izkazalo za nevarno. Na sredi 20. stoletja so na primer materam dajali 

zdravilo Diethylstilbestrol (DES) z dobrim namenom preprečevanja spontanih splavov. Kasneje so 

ugotovili, da povzroča neplodnost pri deklicah, katerih matere so ga jemale. Ženske, ki jih poznam in 

so mi blizu, ne morejo imeti otrok zaradi zdravniških dobronamernih napak v preteklosti. Vprašanje se 

torej glasi: »Ali so današnji dobri nameni varni? Ali bodo kasneje ugotovili, da so škodljivi?« Noben 

zdravnik ne deluje namerno škodljivo, v to sem prepričana. Vendar sem bila priča odločitvam, sprejetim 

zaradi strahu pred tožbo zaradi malomarnosti, in bolnišničnim protokolom v poskusu, da zmanjšajo 

tveganja tožb. Ali so bile te odločitve dobre za matere? Glede na številne znanstvene raziskave in 

dokaze ne. To mater in očeta postavi v vlogo, ko se morata po najboljših močeh potruditi, da sama 

proučita, kaj raziskave pravijo o posegih, ki jih opravljajo v porodnišnicah. So rutina? Zakaj? Kaj kažejo 

empirične raziskave o varnosti postopka? Kako lahko to vpliva na  dvome zdravstvenega osebja? Kaj bi 

se zgodilo, če postopka ne bi izpeljali in bi bil materi dan čas, da poskusi drugačne metode? Ali sta mati 

in otrok v tem trenutku v redu? Kaj če počakajo eno uro in vidijo, ali se bo kaj spremenilo, preden 

izvedejo postopek? Ali lahko starša podpišeta izjavo o informiranem soglasju, ki porodnišnico razreši 

odgovornosti? Ponižnost je svetopisemsko naročilo, ki se nanaša na Boga, ne na zdravnike. Starši smo 

in zdravstvene strokovnjake pooblaščamo, da nas vodijo skozi porod našega otroka. Sami sprejemamo 

odločitve v imenu svojega otroka, saj nam je Bog dal neodtujljivo pravico, da se svobodno odločamo. 

Imamo svobodo, da upoštevamo nasvete in napotitve zdravstvenih strokovnjakov in pogosto imajo 

prav. Vendar če imamo razlog, da verjamemo, da bi nam drugačna rešitev bolj ustrezala, ni neprimerno, 

da raziščemo te druge možnosti in dvomimo v odločitev zdravnika. Vendar lahko to storimo na spoštljiv 

in časten način.  

Po eni strani se torej bojimo bolečine, po drugi pa medikalizacije poroda. Kako se lahko žena upre 

zdravstvenemu sistemu, če čuti, da škoduje njej ali njenemu otroku? Kje lahko najde oporo? Kako se 

naj sooča s pokroviteljskimi besedami: »Za vas in za otroka hočemo le najbolje?«  

http://www.naravniporod.si/naravni-porod/informirana-izbira
http://www.naravniporod.si/naravni-porod/informirana-izbira
http://www.naravniporod.si/poniznost/
http://www.naravniporod.si/poniznost/
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Najprej se moramo spomniti, da nam je Bog dal v skrbništvo tega otroka in da smo zanj odgovorni. 

Zagotoviti moramo, da je strokovnjak, ki smo ga izbrali, da nas spremlja v nosečnosti in pri porodu, v 

skladu z našimi prepričanji ter da nas spoštuje v tem, da odločamo o svojem telesu in o otroku. 

Zagotovo nočemo biti malomarni in se odločati v škodo svojega otroka, vendar se tudi ne smemo 

odločati iz strahu, da se nekaj »lahko zgodi«. Posegi se morajo uporabljati v primeru resničnih težav, 

ne tistih, ki se jih bojimo. Hkrati se morajo starši opremiti za sprejemanje informiranih odločitev, ne 

čustvenih. To zahteva poglobitev in vajo, prav tako pa molitev in zaupanje. Končno moramo vedeti, da 

medikalizacija poroda ne zagotavlja poroda brez bolečin ter da povečuje tveganje za učinek domin, ko 

en poseg verjetneje vodi v težje in težje postopke.  

V Svetem pismu piše, da so ljudje čutili, da jih je Jezus učil z oblastjo (Lk 4,32). Kako ste našli notranjo 

gotovost, da ste napisali knjigo o porodu kot laična oseba?  

Oporekala bi, da tako zaradi izobraževanja za voditeljico tečajev priprave na porod kot zaradi 

usposabljanja za doulo nisem laik.  Imam 20 let izkušenj na področju poroda in teh dvajset let mi je dalo 

starodavno modrost, ki se je o naravnem porodu v današnji medikalizirani porodni industriji izgubila. 

Kot je pri porodu zelo veliko različnih situacij, je temu ustrezno toliko različnih vrst oseb, ki skrbijo za 

potrebe družine v pričakovanju. Moja vloga ni postavljati diagnoze ali nuditi klinično nego, ampak v 

procesu poroda nuditi modrost rojevanja, čustveno podporo in fizično podporo. To je vloga, ki je bila 

najbrž že od začetka časov prva vloga spremljevalnih oseb pri porodu in  ki je vsaj stoletje dolgo ni nihče 

opravljal. V čast mi je biti med mnogimi ženskami, ki ta poklic spet oživljamo in s tem pripomoremo, da 

so porodne izkušnje bolj izpolnjujoče in vredne spominjanja.  O naši vrednosti veliko povejo pričevanja 

zdravnikov, sester in babic, ki pravijo, kako čudovito je videti mater poroditi otroka na tako zelo 

drugačen način, kot so vajeni. Prav tako zdravstveno osebje poroča, kako je vloga doule, ki pomaga 

materi skozi proces, pomembna tudi pri težkih posegih.  

Zato se lahko doula, čeprav ob njenem imenu ne stojijo nobene pomembne titule, sklicuje na 

znanstveno dokazano pravico, da zagotovi svoj ključni prostor v porodni sobi kot strokovnjakinja na 

svojem področju, saj ima znanje, ki ga v zdravstvenih šolah nikoli niso delili.  

  

Moja duhovna priprava na porod  
Damijana Medved  

Odkar skupaj z Ano vodiva Duhovno pripravo na porod, sem na tak način spoznala 24 nosečnic in še 

približno toliko bodočih očetov. Na mojem prvem ciklusu Duhovne priprave v januarju in februarju 

2013 sem bila skupaj z Ano, potem pa sem jih sama vodila še tri. Z vami bi rada delila, kaj vse sem sama 

ob tem dobila, česa sem se naučila.  

Za vsako srečanje se posebej pripravim, razmišljam, kako bi bilo najbolj optimalno izkoristiti dve uri, ki 

jih namenjamo posameznemu srečanju. Anina ideja, da pripravi spletne seminarje je zares odlična, saj 

je tako že prek spletnih seminarjev razloženo tisto, za kar potem na srečanju ni potrebno izgubljati časa 

in se tako lahko bolj posvetimoskupinskemu in individualnemu delu ter delu v paru. Želim si, da bi 

oba: mamica v pričakovanju ter očka v pričakovanju ob tej neverjetni življenjski izkušnji, kar nosečnost 

zagotovo je, naredila nek korak naprej tudi čisto v duhovnem in čustvenem smislu.  

Zanimivo mi je opazovati pare in njihove pristope do otroka, ki prihaja. Cela paleta različnih čustev se 

pojavi in najbolj sem počaščena, ko udeleženci rečejo, da Duhovno pripravo na porod čutijo kot varen 

prostor, kjer lahko sproščeno govorijo o vsem, kar zadeva nosečnost, porod in starševstvo. Neverjetno 

http://www.naravniporod.si/doula
http://www.naravniporod.si/doula
http://www.naravniporod.si/doula
http://www.naravniporod.si/strokovnjakinja/
http://www.naravniporod.si/strokovnjakinja/
http://www.naravniporod.si/strokovnjakinja/
http://www.naravniporod.si/sama/
http://www.naravniporod.si/sama/
http://www.naravniporod.si/sama/
http://www.naravniporod.si/sama/
http://www.naravniporod.si/spletni-seminarji
http://www.naravniporod.si/spletni-seminarji
http://www.naravniporod.si/spletni-seminarji
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se mi zdi, kako tudi sama vedno znova naletim na nova dejstva o porodu in nosečnosti, ki me vedno 

znova potrjujejo v misli, kako pomembno je informirati ljudi o pomenu tega obdobja za žensko, otroka 

in nasploh celotno družino. Skozi vodenje teh priprav sem se tudi izmojstrila v prepoznavanju potreb 

določene skupine: nekateri so bolj zgovorni in jih moram pri tem celo malo ustavljati, spet drugi so 

precej redkobesedni in raje kot govorijo hitro izpolnijo naloge. Prek Duhovne priprave se poglablja tudi 

moja vera; na novo odkrivam svetopisemske odlomke, čudim se vedenju, ki je bilo že davno zapisano 

in je danes še vedno zelo aktualno. V različnih porodnih zgodbah prepoznavam Božjo previdnost, 

ljubezen, ki jo Bog izkazuje do nas in obenem spodbujam pare k »delu in molitvi«. Včasih se mi zdi, da 

so krščanske nosečnice še toliko bolj potrebne spodbude pri tej aktivni drži do svojega poroda. 

Velikokrat se sploh ne zavedamo, kolikšno moč imamo v rokah, že samo z nedolžno prošnjo: »Prosim, 

razložite mi, zakaj je ta postopek potreben.«  

Želim si, srčno si želim, da bi porod predstavila kot najpomembnejšo življenjsko izkušnjo, kot vir moči, 

kaj zmore naše telo, naša duša in naš duh in kaj zmoreva midva kot par. Rada bi posredovala izkušnjo, 

ki je meni sami spremenila življenje, ki me je prepričala, da je porod lahko tudi zelo prijeten dogodek, 

da je porodna bolečina odziv mojega telesa na to, da se dojenček poraja na ta naš svet, a mi ni neznosna 

in težka, pač pa jo s tehnikami, kot so pokončen položaj, pozibavanje v bokih in popevanje naredim 

zelo, zelo prijetno, da tako ob rojstvu dahnem »Jaz bi še enkrat,« in se neskončnokrat spominjam in 

podoživljam porajanje deteca na svet.  

Vse to bi rada … a kdo ve, kako uspešna sem. Vendar vedno znova, ko slišim zgodbe razočaranih mamic, 

ki so se pri porodu počutile razčlovečene in brez dostojanstva, dobim potrditev, da je zelo potrebno 

ozaveščati, informirati in spreminjati porodno stvarnostv naši domovini: za vse nosečnice, ki to še 

bodo, za naše hčerke in vse deklice, ki bodo izkušnjo poroda doživele v naslednjih desetletjih.  

Zato se tudi z veseljem podajam v novo izkušnjo, ki jo pripravljava z Ano: vikend duhovne priprave na 

porod. Pridite, prepričana sem, da bo pomembno zaznamovalo vašo nosečnost in pričakovanje rojstva.  

  

Priprava na starševstvo je osiromašena  
Ana Pavec  

Damijano sem prvič srečala v Kranju na podporni skupini za mamice Začetnica, ki jo je pomagala 

organizirati. Takrat sem bila tudi sama prava začetnica, priseljenka v kraj s prvim otrokom in ta 

podporna skupina je močno vplivala na kakovost mojega življenja.Danes z Damijano skupaj 

pripravljava. Da bi jo bralci portala lahko pobliže spoznali, sem ji zastavila nekaj vprašanj.  

Damijana, odkar te poznam, se ukvarjaš s podporo mamicam v obporodnem obodbju. Kdaj in zakaj 

pa si se pravzaprav začela ukvarjati s tem?  

Preobrat je povzročil rojstvo prvega otroka, ki je moje življenje postavilo na glavo – hvala Bogu v 

pozitivnem smislu. Prej zelo zaposlena, z dvema službama, sem se kar naenkrat prepustila 

življenjskemu ritmu mojega prvorojenca in ob tem (kar je tudi mene na nek način prav prijetno 

presenetilo) neskončno uživala. Sam porod in tudi spremljanje ter čudenje otrokovemu razvoju me je 

razsvetlilo v spoznanju, kaj je pravzaprav v življenju v resnici pomembno. To me je spodbudilo, da sem 

se začela tudi profesionalno ukvarjati z obporodnim obdobjem. Zdelo se mi je (in se mi še vedno zdi!), 

da je tu polje, na katerem je v Sloveniji še ogromno za postoriti. Za začetek mogoče že ureditev 

porodnih sob na način, da ženska lahko svojega otroka porodi na ta svet dostojanstveno in v spoštljivem 

vzdušju vseh, ki porodu prisostvujejo.   

http://www.naravniporod.si/informirana-izbira/
http://www.naravniporod.si/informirana-izbira/
http://www.naravniporod.si/informirana-izbira/
http://www.naravniporod.si/informirana-izbira/
http://www.naravniporod.si/informirana-izbira/
http://www.naravniporod.si/informirana-izbira/
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Praviš, da imamo še ogromno dela. Katere potrebe nosečnic in mamic pa se ti zdijo v pripravi na 

porod in starševstvo še posebej zanemarjene?  

Na splošno se mi zdi, da je “uradna” priprava na porod in starševstvo precej siromašna. Če se za začetek 

posvetim samo pripravi na porod – prevladuje mišljenje, če se nosečnica redno udeležuje vseh 

posvetovalnic in biokemičnih preiskav, da se je s tem dobro pripravila na porod, kar pa je zelo varljivo. 

Ta priprava je namreč izrazito medikalizirana, časa (in volje?), da bi raziskovali vse želje in strahove 

posameznice oz. para glede poroda, ni. Preseneča pa me tudi umanjkanje informacij, ki so zelo 

pomembne za sam porod in poporodno obdobje. Npr. vključitev fizioterapevtk v pripravo na porod 

(glede vaj za mišice medeničnega dna in pregled stanja trebušne stene), pa praktični nasveti, kako 

ohraniti presredek in nasploh porodne poti čimmanj poškodovane … Seveda posplošujem in verjamem, 

da obstajajo tudi pozitivni odkloni. Nasploh je dejanske priprave na porod izredno malo, pa je to zelo 

pomembna točka starševstva. Se mi zdi, da se kar nekako bojijo osebnega angažmaja posameznic, 

nekako v smislu: “Vi samo zaupajte strokovnjakom in bo vse v redu.” Priprava na starševstvo pa je še 

bolj osiromašena. Ali sploh je? Je priprava obisk starševske šole? Tu smo v glavnem prepuščeni samim 

sebi. Ne želim si uniformirane priprave na starševstvo, ampak mislim, da bi bilo dobrodošlo tudi kaj več 

od prikaza kopanja novorojenčka (če karikiram) za to, da bi bili dobri starši; predvsem v smislu 

predstavitve spremenjenih vlog moškega in ženske z rojstvom otroka …  

V letošnjem zimskem ciklu duhovne priprave na porod je bil eden od spletnih seminarjev namenjen 

prav tej temi. Kako pa ti vidiš duhovno pripravo na porod?  

Duhovna priprava na porod je razširjena priprava na porod, ki je mnogo več kot telesni dogodek. Sama 

razumem ta izraz kot razumevanje življenja, ki je onkraj telesnega. Znano je, da je človek telesno in 

duševno bitje; verujoči pa dodajamo še, da je duhovno bitje. V pripravo na porod tako povabimo še 

Boga. Rojstvo otroka je tako močno doživetje, da verjamem, da celo neverujoči pomisli, da gre tu za 

božje delo. In duhovna priprava je prav to: priprava na porod iz duhovnega aspekta. Ko sem 

prisostvovala tvoji duhovni pripravi na porod, sem videla, da si si to zelo modro zamislila – v pripravo 

si vključila vse troje: telesni, duševni in duhovni vidik. In mislim, da je to zelo pomembno, saj samo v 

sozvočju vsega trojega lahko resnično dobro funkcioniramo.  

Ko razmišljaš o novi skupini, kako gledaš na vlogo voditeljice priprave na porod? Katerih njenih nalog 

in odgovornosti se še posebej veseliš ali na katerem področju še posebej želiš služiti parom v 

pričakovanju?  

Voditeljica duhovne priprave na porod je pravzaprav spremljevalka nosečnic oz. parov v pričakovanju 

rojstva otroka. Vodi jih skozi različna vprašanja in teme, ki se dotikajo nosečnosti, poroda in starševstva. 

Gradiva, informacij, spletnih strani o porodu, … je zelo veliko, zato se na srečanjih bolj kot teoretičnemu 

znanju posveča raziskovanju želja, pričakovanj in strahov posameznice. Seveda pa je v vodenju priprave 

še veliko stvari, ki so udeležencem skrite, pa jih je potrebno opraviti, gre za koordiniranje in 

organiziranje same priprave; povsem tehnične stvari. Na samih srečanjih je potrebno tudi vodenje 

srečanja v smislu, da so enakovredno vključeni vsi udeleženci; poskrbeti, da se počutijo sprejete in tudi 

varne; da lahko izrečejo tudi stvari, ki so mogočedružbeno manj sprejemljive. Moja želja je tudi, da bi 

udeležence okrepila v zavedanjupartnerskega odnosa, ki naj ga imajo z zdravstvenimi strokovnjaki. 

Veselim se spremljanja vsake nosečnice/para posebej; posebej se veselim različnih konkretnih 

dejavnosti (npr. likovne tehnike) priprave na porod. Zelo dragocene pa so tudi duhovne vsebine, lastne 

prav duhovni pripravi; npr. prebiranje izbranih svetopisemskih odlomkov.  

Kako gledaš na nosečnost, porod in zgodnje starševstvo kot priložnost za poglobitev osebne vere?  
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Kako misliš, da bi se takrat lahko žena in par globlje povezala z Bogom? Zakaj bi to bilo pomembno?  

Ja, nosečnost in porod (in seveda tudi starševstvo) sta resnično dobra priložnost za poglobitev osebne 

vere. Kar ne morem se nehati čuditi, kako je vse to premišljeno ustvarjeno. Resnično božje delo. Porod 

pa je sploh nekaj posebnega, zato ni naključje, da ga nekateri primerjajo z mistično izkušnjo.  Tesnejšo 

povezavo z Bogom lahko nosečnica oz. par naveže že zaradi hvaležnosti, da jima je to sploh dano 

doživeti. Ker ni kar samoumevno, da nam je dano donositi in roditi otroka – o tem se vedno več piše in 

razglablja, iščoč razloge, zakaj se neplodnost povečuje. In ta hvaležnost, sprejemanje otroka kot dar je 

po mojem mnenju temeljna. Postavi nas v čisto drugačen položaj, kot če bi na otroka gledali kot na 

nekaj, kar nam preprosto pripada.    

    
Imam težavo – sem verna  

Damijana Medved  

Ob pripravi na novo skupino nosečnic in parov sem Ani zastavila nekaj vprašanj.  

1.)  Kako si prišla na idejo o organiziranju duhovne priprave na porod?  

Prvič sem o tem razmišljala v svoji drugi nosečnosti, ko sem čutila, kako mi je pri prvem otroku nekaj 

manjkalo – in sicer se nihče, ki je skrbel zame v nosečnosti in pri porodu,  ni ukvarjal s čustvenim in 

duhovnim vidikom prehoda v starševstvo. Potem mi je prijateljica povedala za knjigo Skozi nosečnost 

z Jezusom, takrat je bila še v angleščini in z njo sem prvič prišla v stik s tem, kako temeljno drugače bi 

morala z možem kot kristjana pravzaprav pristopati k nosečnosti in porodu. V knjigi sem tudi videla 

predlog za oblikovanje podporne skupine za nosečnice po župnijah in takrat se mi je prvič porodilo, 

kako potreben bi bil prenos znanja, veščin, vedenja in spoznanj med nosečnicami in materami.  

Že takoj pa se mi je pojavila težava – kako uresničiti skupino duhovne priprave na porod? Zataknilo se 

mi je pri imenu, ki se mi je zdel premalo specifičen. Naj bi bila to molitvena skupina, podporna skupina, 

naj podajam znanje o fiziologiji poroda (ki sem ga takrat šele pridobivala), naj spodbujam pare k 

pridobivanju informirane izbire? To uravnoteženje vsebine je še danes največji izziv. Mislim, da je 

potrebno vse – zares vključiti v pripravo vse tri vidike poroda. Druga dilema, ki sem jo imela, se je 

nanašala na plačljivost. V naši kulturi naj bi še vedno vse, kar je dobrodelno – torej dobro za bližnjega 

– moralo biti opravljeno prostovoljno, pri tem pa so spregledani vsi stroški, vložek in tudi resnost, 

odgovornost do voditelja skupine. Dodatna ovira mi je bila čas odsotnosti od svoje družine, tako da je 

to potem pretehtalo.  

2.)  Duhovna priprava na porod, ki jo organiziraš pravzaprav pomeni krščansko priprava na porod. 

Prihajajo tudi drugače verujoči in neverujoči in kakšni so nasploh odzivi udeležencev priprave?  

Ja, tukaj moram pojasniti nekaj stvari. Duhovna priprava na porod, ki jo vodim, ni klasična materinska 

šola s krščanskim “make-upom”, če se lahko tako izrazim. Torej, ni le ponavljanje dihalnih tehnik, 

kombinirano z molitvijo. Ko sem se podala na to pot, sem želela storiti nekaj veliko bolj radikalnega, in 

kar mislim, da Jezus tudi pričakuje od mene – in sicer da poskušam z duhovno pripravo na porod v 

temelju preobraziti miselnost parov, ki prihajajo. Ljudje, ki so podobno kot jaz vzgojeni v ubogljive, 

podredljive in uslužne odrasle, se tej notranji drži v razmerju do zdravstvenega osebja težko odrečemo. 

Zato se mi zdi ključno, da spoznamo, da nam odgovornost do otroka, poslušanje vesti, sodelovanje pri 

odločanju pravzaprav naroča najvišja avtoriteta, Bog, ki nas je ustvaril, ki je v svojem prvotnem načrtu 

položil rojevanje otrok v družino in ne v zdravstvene ustanove.  

http://www.naravniporod.si/imam-tezavo-sem-verna/
http://www.naravniporod.si/imam-tezavo-sem-verna/
http://www.naravniporod.si/imam-tezavo-sem-verna/
http://www.naravniporod.si/imam-tezavo-sem-verna/
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Na duhovno pripravo na porod prihajajo tudi neverujoči, kar bi pravzaprav rada spodbudila, saj je porod 

sam po sebi duhovna izkušnja – ženska doživi “svojo uro”, sreča se s samo seboj v največji globini. Kaj 

drugega pa je duhovnost? Mislim, da je priprava lahko dragocena za vsakogar, ki želi o porodu izvedeti 

več, ga ugledati z drugačne perspektive, kot nam ga vsak hip predstavlja naša družba. Odzivi 

udeležencev so zelo pozitivni.  

3.)  Kako vidiš mesto poroda v Sloveniji in še posebej v krščanskem okolju?  

V splošni miselnosti ljudi o krščanstvu in porodu prevladujeta predvsem dve trdno zakoreninjeni trditvi: 

da pri porodu nepreklicno moramo trpeti (“V bolečinah boš rojevala otroke”) in da bomo vse takoj tudi 

pozabile (“Žena na porodu čuti žalost, ker je prišla njena ura. Ko pa rodi, se ne spominja več tesnobe 

zavoljo veselja, ker se je človek rodil na svet.”). Dovolim si trditi, da sta to dva svetopisemska stavka, 

popolnoma vzeta iz konteksta. Porodne bolečine je Bog ženi napovedal PO tem, ko sta bila z Adamom 

izgnana iz raja, torej po tem, ko je človek s svojo neposlušnostjo Bogu že pokvaril njegov popolni prvotni 

načrt. Prepričana sem, da je Bog v začetku ženo ustvaril za rojevanje. To jima je tudi zapovedal: »Bodita 

rodovitna in množita se, napolnita zemljo in si jo podvrzita.” In Jezus je s tem, ko nas je odrešil, odrešil 

tudi žene in praktično vsak vidik našega življenja – “Prišel sem,da bi imeli življenje in ga imeli v obilju.” 

Ko to dojamemo, postane duhovna priprava na porod praktična priprava na dogodek velikega 

življenjskega pomena.  

4.)  Kako čutiš, da te tvoje osebne izkušnje; tvoje nosečnosti in porodi oblikujejo kot voditeljico 

duhovne priprave?  

Uf, to je pa težko vprašanje. No, najprej skupine duhovne priprave na porod skoraj gotovo ne bi bilo, 

če ne bi bila tudi sama mama, če me ne bi moje lastne porodne izkušnje tako globoko zaznamovale. 

Čutim, da z vsakim porodom še bolj ugledam kompleksnost področja, s katerim se ukvarjam in 

postanem še bolj pristna pri tem, kar govorim in kar piše v literaturi. Najtežje mi je, kadar se mi zdi, da 

vsebino priprave določajo moje rane, saj bi pravzaprav rada oznanjala veselo novico – da je porod nekaj 

lepega, nekaj, kar je položeno v našo naravo. A hkrati čutim tudi odgovornost, da pare pripravim na 

realnost, ki vlada v naših porodnišnicah.  

5.)  Ana, ti si tudi doula. Za tabo je že kar nekaj spremljanj porodov. Kako je biti čisto blizu poroda, ki 

pa se ne dogaja tebi?  

Predvsem nekaj, čemur se ne morem nehati čuditi. Porod je zame velika skrivnost – tako kot spočetje, 

kot nosečnost, ko je toliko stvari očem skrito. Zunanji opazovalci vidimo samo to, kar se fizično dogaja 

s porodnico in otrokom, znotraj pa se odvijajo tako mogočne stvari, preobraža se celotna osebnost – 

tako materina kot otrokova. Kot doula imam možnost spodbujati ta proces v dobro, s tem da mu dajem 

prostor, omogočam materi, da ubesedi svoje občutke, da uveljavi svoje želje, da izrazi svoj glas. In še 

vedno me preseneti moč, s katero ženska to potem zares stori   

    
Pričevanja staršev   

Svojim strahovom sem dala ime  
V juniju 2012 sva z možem pričakovala tretjega otroka. Čeprav je od prvih dveh porodov minilo že 22 

in 16 let, sem v sebi še vedno čutila veliko težo. Spomini na porod niso bili lepi, osrečujoči. Le teža, 

strah, neizpolnjenost in občutki krivde, da sem kot mama odpovedala, da se nisem dovolj pripravila..  

http://www.naravniporod.si/odlocitev-za-duhovno-pripravo-na-poro/
http://www.naravniporod.si/odlocitev-za-duhovno-pripravo-na-poro/
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Tokrat sem sam porod kar nekako potiskala vstran. Bo že kako. Še vsaka je rodila. Saj potem itak vse 

pozabiš. Bila sem nekako vdana v usodo, da tako pač je…   

Na materinsko šolo nisem hotela, saj mi je že sama misel nanjo strah pred porodom samo večala in so 

se spomini z vso silo vračali. Hodila sem že dvakrat in preprosto nisem čutila, da mi lahko pomaga.  

Bolj kot se je bližal porod, pa se je večala tudi stiska, kako bo. Dan za dnem sem to svojo stisko izročala 

v molitvi in prosila za kakšen »namig«. Ne vem več, kako mi je v roke prišla knjiga Skozi nosečnost z 

Jezusom. Že pri njej se mi je obzorje začelo jasniti. Prvič sem se počutila slišana, sprejeta. Dobila sem 

potrditev, da moje predstave o porodu le niso tako mimo. Bolj kot sem jo prebirala, bolj je v meni rasla 

želja, da to z nekom podelim. Nisem mogla definirati, kaj točno želim, kaj je tisto, kar mi manjka.  

V zadnji tretjini nosečnosti pa sem v poplavi informacij na spletu naletela tudi na obvestilo za duhovno 

pripravo na porod, na Ano Pavec, ki mi je dobesedno podala roko že s knjigo Skozi nosečnost z Jezusom. 

V sebi sem začutila, da je to to. Iz Tolminske v Škofjo Loko ni tako blizu, sploh po celodnevni službi, ko 

sem komaj čakala, da pridem domov in se uležem. Ko sva se z možem prvič peljala na duhovno pripravo 

nisem vedela, kaj naj pričakujem. Tudi prijavila sva se samo za en dan, tisti, kjer sem pričakovala, da se 

bom naučila pravilno dihati. Še vedno sem namreč mislila, da je tomoj glavni problem. Ko smo tisti dan 

končali, sva z možem vedela, da bova šla tudi na naslednje.  

Kaj mi/nama je duhovna priprava dala  
Soočila sva se s svojimi strahovi, jim dala ime. O njih sva se sploh prvič upala pogovoriti. Povedati o, 

sedaj vem, popolnoma neosnovanih občutkih krivde. V meni je raslozaupanje v lastno telo in 

sposobnosti. Ker naše telo JE ustvarjeno za rojevanje!!!!! Ni pa ustvarjeno za posploševanje. Ker je 

vsaka žena drugačna, ker je drugačen vsak porod. Ker ostanem brez besed pred čudežem rojstva, ki ne 

prenese zanikanja duhovne razsežnosti.  

Ker je porod odrešen.  

V meni je rasel pogum, samozavest, strah pa se je manjšal. Vse bolj se je začela jasniti slika, kakšen naj 

bi porod bil. Pričakovala sva ga z vedno večjim veseljem, neobremenjeno. Vedno bolj sem bila mirna, 

trdna. Vedno bolj sem si upala biti jaz z vsemi svojimi občutki. In to tudi deliti z možem. V meni je rasla 

gotovost, da bo prav, pa karkoli se bo zgodilo. Z možem sva si postala še bolj blizu. Tako dobro je bilo 

vse to deliti z drugimi pari. Spoznala sem, da je vse to v meni že bilo, le nekdo mi je moral to pomagati 

izbrskati na plano, ozavestiti, dati potrditev. Neizmerno sem hvaležna, da se je o tem začelo govoriti, 

pisati, da je možnost duhovne priprave, da so tudi v Sloveniji porodne spremljevalke. Ko se je pred 16 

leti rodila hčerka, me je pri srcu stisnilo: tudi ona se bo morala “matrat”. Danes si samo želim, da bi z 

možem imela tako osrečujočo izkušnjo poroda. In to želim prav vsem ženam in očetom tega sveta.  

Za sam porod lahko rečem samo, aleluja. Večjo srečo in izpolnjenost na duši, duhu in na telesu si tu 

na zemlji težko predstavljam. In to se je preneslo tudi na vsa ostala področja najinega življenja. 

Marina  

  

Porod ni stvar tehnike, ampak vere in in zaupanja v Božji načrt  
V času prve nosečnosti sem bila zelo sproščena in pozitivno naravnana, potem pa je prišel porod, ki je 

veliko stvari obrnil na glavo. Želje glede poroda so ostale le iluzije, sam porod pa izkušnja. ki me je zelo 

prizadela. Tako je prvi porod obema z možem pustil veliko bolečih spominov. Kljub temu, da je bilo z 

otrokom vse v redu in da je lepo rasel, sva mogla vložiti v najin odnos veliko truda in je trajalo dolgo 
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časa, preden sva se lahko sproščeno pogovarjala o porodu, kaj šele, da bi si takrat upala pomisliti na 

drugega otroka.   

Sčasoma so v nama stvari toliko dozorele, da sva bila pripravljena in sva se odločila, da se spet 

prepustiva na razpolago novemu bitju. Kljub vsemu, pa se ni bilo lahko ponovno soočiti s trpljenjem, ki 

ga je zame predstavljal porod. Dolgo časa sem v sebi potihoma premišljevala, kaj je šlo narobe. Bi se 

morala bolje pripraviti? Je bila kriva napačna izbira porodnišnice? Vedela sem, da je porod nekaj, kar 

je ženski položeno v samo bit in nisem razumela zakaj so šle stvari tako zelo narobe. Tako sva z možem 

v času druge nosečnosti posvetila pripravi na porod veliko več časa in energije. Med drugimi sva se 

srečala tudi z idejo o naravnem porodu, pri čemer naju je najbolj pritegnila možnost, ki omogoča porod 

kar doma. Kljub temu, da je to normalna praksa v nekaterih delih sveta (tudi najrazvitejših), na žalost 

to v Sloveniji ni mogoče.   

V pripravi na porod med drugo nosečnostjo sem veliko razmišljala tudi o veri in kako osmisliti porodno 

bolečino. Posebej me je pritegnila delavnica, ki jo je v Hiši kruha v Svetem Duhu pri Škofji Loki 

organizirala Ana Pavec na temo Duhovna priprava na porod. Nisem natančno vedela kaj lahko od teh 

delavnic pričakujem, vendar sem vedela, da če hočem kaj spremeniti v zvezi s porodom ni to stvar 

tehnike, temeveč predvsem stvar vere in zaupanja v božji načrt. Obiskala sva dve delavnici, ki sta bili v 

tistem času organizirani. Obe sta potekali v prijetnem vzdušju in tudi lokacija v Hiši kruha je bila dobro 

izbrana, saj je že samo okolje pomagalo, da sem med vsemi praktičnimi pripravami na porod lahko 

razmišljala tudi o bolj duhovnih zadevah.  

Na delavnici smo se pogovarjali o zelo konkretnih stvareh, ki se tičejo poroda. Prisotni pari smo bili tudi 

povabljeni, da povemo svoje dosedanje porodne izkušnje oz. pričakovanja. Zelo sem bila vesela, ko sem 

ugotovila, da sva se z možem znašla v skupini podobno mislečih ljudi in zaradi tega sva se tudi lažje 

odprla. Verjetno sva bila tudi zato bolj dojemljiva za delovanje sv. Duha in sva tudi bolj vključila Boga v 

porod. V pripravi na porod, kakršne sva bila deležna preko babic, zdravstvenega osebja med pregledi, 

revij itd., Boga ni bilo nikjer. Na začetku je bilo pomembno, da sva se sploh začela zavedati, da nama 

nekaj manjka. V negotovosti pred porodom sva čutila, da sama nisva dovolj močna oz. vsemogočna, da 

bi bilo kaj veliko odvisno od naju. Na podlagi preteklih izkušenj sva tudi vedela, da potrebne podpore 

ne moreva iskati pri porodnem osebju in zdravnikih. Ko pa sva se oz. sva nas vse skupaj začela 

priporočati Bogu, se mu izročati in mu dajati prostor v našem življenju, potem je celoten porod dobil 

mnogo lepšo podobo. S tem pa je konec koncev tudi porodno trpljenje dobilo smisel.  Tina in Aljaž  

  

  

  

  

  

  

Moja porodna izkušnja: Najlepši scenarij  
Nekaj mesecev pred napovedanim rokom poroda sem začela razmišljati, da ta otroček ne bo večno 

ostal v meni, ampak da bo nekoč hotel ven. Ta dogodek se imenuje porod in menda zelo boli in se ga 

je treba zelo bati. Takšno predstavo sem na podlagi vseh dotedanjih izkušenj, govoric in člankov imela 

o porodu. Seveda se ga zato nisem prav nič veselila. Vedela sem za knjigo Skozi nosečnost z Jezusom, 

ampak ker se mi je zdela preveč »fanatično« napisana, sem se odločila, da je ne bom brala. Čeprav je 
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treba priznati, da me druge knjige o porodu, ki so v knjižnici, niso nič kaj potolažile, članki, ki sem jih 

prebirala v za to namenjenih revijah, pa so me spravljali v obup in bes – vsi so se mi zdeli neumni in 

vsem je nekaj manjkalo.   

Ampak čudna so pota Gospodova in tako mi je moja mentorica za diplomo še enkrat omenila knjigo 

Skozi nosečnost z Jezusom, jaz pa sem sprva spet rekla ne, potem pa sem si mislila: Če je že na 

razpolago, jo bom pa vsaj preletela. Prva poglavja so me navdušila. Govorila so natančno o tistem, kar 

sem pogrešala pri ostalih člankih: o tem, da nisi odvisen samo od sebe, ampak da se nasloniš na Boga 

in zaupaš vanj, saj je on ustvaril tvoje telo tako, da bo lahko rodilo. Če bi se morala zanašati samo nase, 

kot se je dalo razbrati iz druge literature, bi se mi najbrž zmešalo, kajti kako naj kot prvorodka vem, 

kakšni so sploh popadki in kdaj dihati tako kot piše in kako spraviti otroka ven?  

Brala sem naprej, nekatere stvari preskočila in se ustavila pri prednostih in nevarnostih posegov in 

zdravil, ki spremljajo porod. To poglavje me je dotolklo. Ali je res toliko tveganja pri porodu? Ali je res 

toliko hudih stranskih učinkov pri recimo prerezu presredka? Ali zdravniki to izvajajo, da bi škodovali 

porodnicam? Ojoj, v kaj sem se podala! Ta vprašanja so me tako pretresla, da sem knjigo kar lepo zaprla 

in vrnila v knjižnico. In ne sluteč, da bom prišla z dežja pod kap, vzela knjigo Moj porodni načrt. V njej 

sem se seznanila z dejstvom, da je rojevanje v porodnišnicah najslabša izbira, saj prideš v kolesje 

zdravnikov, ki ne poslušajo žensk in njihovega telesa, ampak rutinsko uporabljajo vsa mogoča umetna 

zdravila, na dolgi rok bolj škodljiva kot ne. Zdravniki da so sploh obremenjeni z umetnimi posegi in 

zdravili, medtem ko so babice bolj usmerjene k temu, da poslušajo ženske in upoštevajo, kaj jim takrat 

govori telo. Konfliktno situacijo med porodnico in zdravnikom (ker do take situacije zagotovo pride) 

omili porodni načrt, ki ga mora osebje upoštevati. Kaj vse se lahko napiše v porodni načrt, kakšna je 

praksa in kakšna so tveganja, je opisano na dolgo, tako da sem lažje razumela posamezne posege. To 

je bila zame tudi doba učenja medicine, kajti prej o vsem tem sploh nisem imela pojma. Še bolj sem 

svoje znanje dopolnila z branjem knjige Modrost rojevanja in tako sem – ne da bi vedela – prebrala vse 

tri kultne knjige o naravnem rojevanju.   

Kar mi je ostalo od njih, je bilo znanje o poteku poroda, njegovih fazah in kako se vse to imenuje, svarilo 

pred zdravniki, ki mi bodo škodovali, in poziv k pripravljenosti, da svoj načrt po potrebi tudi prilagajam 

– da ne vztrajam pri svojem, če bi s tem škodovala sebi ali otroku.  

Kljub temu zadnjemu spoznanju sem bila še vedno dolgo časa prepričana, da bom prišla tja, s popadki 

kot v filmih, prepotena, prestrašena, ne vedoč, kaj me čaka, osebje me bo rutinsko »obdelalo« (britje, 

klistir), me vklenilo v zeleno haljo, me prelevilo v bolnika, prepovedalo jedačo in pijačo, me napadlo z 

iglami, protibolečinskimi sredstvi, škarjami in vsem ostalim groznim, jaz in mož pa ne bova imela 

nobene besede, ker »oni že vedo, kako je najbolj prav«. In s tem se nikakor nisem mogla sprijazniti. 

Kako je mogoče, da nimam nobenega vpliva na to, kako bo moj porod potekal? Ali se temu res ne da 

izogniti, ker na izgradnjo porodnega centra najbrž ne bom mogla počakati? Polagoma je začela v meni 

prevladovati pripravljenost na prepuščanje. Saj ne veš, če bo res tako grozno. Ni vse v mojih rokah. 

Molila sva za srečen porod in upala na človeško babico in hvala Bogu – moja izkušnja je bila čisto 

nasprotje temnim predstavam in me je namesto s tesnobo in ponižanjem navdala z neizmerno 

hvaležnostjo in veseljem.  

Literatura o porodu je kar uporabna, ker te pouči o poteku poroda. Svojih strahov pa sem se skoraj 

povsem otresla, ko sva z možem šla na srečanja Duhovne priprave na porod. Mislila sem si: »Če nama 

je že dana taka možnost, jo pa izkoristiva.« In vsa šla. Mož malo zato, ker ni imel izbire, ampak se ni 

preveč pritoževal. Prvo srečanje nama je pomagalo, da sva se o strahovih pred porodom sploh začela 

pogovarjati. Svoje sem že opisala, moža pa je vznemirjalo, da bo ravno takrat avto v popravilu.  Takrat 
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sva že precej umirjeno in z veseljem pričakovala tisti čas, še posebej potem, ko sva šla na ogled 

porodnišnice v Kranj in sva si vsaj lahko predstavljala, kakšen je prostor, kjer bom rodila. Sploh pa se je 

izkazalo, da je bila babica, ki naju je vodila, moževa bivša sošolka. Izvedela sem tudi, da lahko med 

porodom pijem vodo, da hrane sicer ne vidijo radi v porodni sobi, da lahko klistir brez problema 

odklonim, da lahko med popadki hodim po hodniku, da otroka takoj po rojstvu položijo na materine 

prsi, da počakajo, da popkovnica neha utripati, šele potem jo oče prereže, če to želi, da se da postelje 

v dveh porodnih sobah prestavljati za različne položaje (žal v drugih to ni mogoče), da imajo babice 

izkušnje z rojevanjem v različnih položajih (vsaj mlajše, in te da so v večini), da ne režejo presredka kar 

vse povprek ... Edino, kar me je skrbelo, je bila amnioskopija – pregled plodovnice pred porodom, ki jo 

izvajajo rutinsko in za katero je tudi moja ginekologinja rekla, da še posebej za prvorodke ni 

priporočljiva, ker velikokrat pride do okužb. »Najbolje bi bilo, če bi rodili nekaj dni prej, pa bi se vsemu 

temu lepo elegantno izognili,« je takrat zaključila. In tako se je res zgodilo.  

Cel teden pred napovedanim rokom sva šla z možem na drugo srečanje Duhovne priprave na porod in 

poslušala o fazah poroda. Ker sva oba bolj praktična človeka, nama je bilo zelo všeč, da sva iz prve roke 

izvedela, kako te faze izgledajo in kako si jih približno predstavljati. Naslednji dan je bil kar naporen: 

zjutraj sem delala analize za diplomo, potem kosilo ... Ker je bil to teden po veliki noči, sem delala 

načrte, kako bom spekla rozinovo in makovo potico, vendar se mi potem nekako ni dalo, zato sva z 

moževo najmlajšo sestrico naredili čokoladne kroglice in nekaj kvačkali. Mož je bil za ob osmih zmenjen, 

da gre na pijačo s kolegom. Ravno je bil pod tušem, ko ga je kolega klical, da je še v Ljubljani in da bo 

zamudil in se zraven še hudomušno pozanimal, če ta mali že kaj sili ven. Zavrnila sem ga, da je še cel 

teden do roka in da je še kar lepo na varnem. Kako so ljudje radovedni! Dobre pol ure po tistem se je 

mož odpravil, njegova sestrica s kroglicami tudi, jaz pa sem na smrt utrujena odšla na stranišče. Ravno 

sem vstala, da se bom oblekla, ko mi nekaj steče po nogi. »Saj sem ravno lulala,« sem pomislila. Ampak 

ko sem se usedla na školjko, je spet nekaj steklo. Pa spet in spet. »Hm, to pa najbrž pomeni, da mi 

odteka voda,« sem pomislila. Torej tako to izgleda. Presodila sem, da je najbolje, če obsedim na školjki. 

Panična nisem bila nič, tudi strah me ni bilo, samo strašansko utrujena sem bila. Torej sem sedela tam, 

pustila, da je teklo od mene, kar je pač moralo, in dremala. Nič me ni brigalo, samo spala bi. Čez kakšne 

pol ure se mi je zdelo, da so se začeli popadki. Kmalu zatem je prišel mož, ki je malo nejeverno pogledal, 

ko me je zagledal na školjki in sem mu čisto mirno povedala, da se je najbrž začelo. Po začetnem: 

»Ahaaa ... a prav zares? In kaj zdaj?« me je takoj začel streči od spredaj in zadaj, malo živčen, ker ni 

prav vedel, kaj se od njega sploh pričakuje v tej situaciji. Pripravil mi je večerjo, spakiral vse potrebno 

za v porodnišnico, pisal profesorju, da ga naslednji dan ne bo na sestanek ... Jaz pa sem medtem 

počivala, šla pod tuš, potem pa sva šla oba malo spat. Zelo prijetno je bilo. Oba sva bila sproščena, 

dremava, v umirjenem pričakovanju ... Z veseljem bi ponovila.  

Na šoli za starše so nam zabičali, da takoj v porodnišnico, če odteče voda. V knjigah o naravnem porodu 

pa sem prebrala, da to ni tako nujno. Zato nisva hitela. Okrog polnoči sem končno klicala v Kranj, ali naj 

prideva. Sestra je bila zelo umirjena in je rekla, da kar, če mi odteka voda, pa se potem še kakšne pol 

ure nisva nikamor spravila. Ko sva sedla v avto, so popadki postajali že kar intenzivni, vendar naju ni nič 

skrbelo. Deset čez eno sva bila v porodnišnici, potem pa se je vse odvilo precej hitro. Kako drugačna je 

bila porodnišnica ponoči. Polmrak, skoraj nobenega človeka, babica naju je že čakala in hitro spravila v 

porodno sobo. Dobila sva najboljšo, tisto, v kateri si sam in ima zložljivo porodno posteljo – to! Čeprav 

se je vse dogajalo kar prehitro zame, je bilo umirjeno, in to mi je bilo všeč. Po scenariju, ki sem si ga 

naredila na podlagi literature, sem bila pripravljena na najmanj 12-urno trpljenje, hranila sem energijo 

za bojevanjez groznimi babicami in bila že vnaprej žalostna, da me bodo s tisto grozno zeleno haljo 

spremenili v bolnika ... Pa so mi dali tako prav luštno srajčko, bolečine so bile povsem znosne, babice 
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pa izjemno prijazne, čeprav odločne, kar pa mi je takrat čisto ustrezalo. Ni mi bilo prijetno ležati na 

hrbtu, ko so me priklopili na CTG, a sem potrpela, podatke bi pa lahko tudi kdo drug povedal namesto 

mene – bolj kot na telefonske številke vseh, ki jih poznam, sem bila osredotočena na popadke in njihovo 

predihavanje. Klistir sem sprejela in ni bil tako neprijeten, kot sem brala. Potem mi je babica dovolila, 

da sem se sprehajala po hodniku, a mi to ni ustrezalo. Raje sem šla do moža, ki se je ravno oblačil v 

uniformo za v porodno sobo, da mi je pritiskal na križ, jaz pa sem sedela na robu klopi in dihala. Res 

nisem vedela, zakaj je prav takrat babica hotela, da grem tako hitro nazaj v porodno sobo. Sicer je bil 

en popadek res tako močan, da sem bruhala,  vendar bi taka intenzivnost po mojih predstavah morala 

trajati še vsaj eno uro in postajati neznosna. Še dobro, da je babica vedela, kako daleč sem, in me je 

hitro spravila na posteljo, ker se je kmalu začela aktivna faza. Pravzaprav je presenetila tudi babice, ker 

mi prej niso uspele vstaviti igle v roko in so se neuspešno trudile, da bi to nadoknadile. Sedemkrat so 

me prebodle na različnih koncih, a menda so se mi žile skrile, tako da sem imela na koncu nekoliko 

bolečo roko, igle pa ne. To je ena od stvari, za katero sem neskončno hvaležna. Nič ni bolj groznega, 

vsaj zame, kot se s tisto iglo v roki prestavljati po porodni postelji in še cel naslednji dan po porodnišnici. 

Brrrr! No, babice so nad to iglo že obupale, ko prišel zraven tudi mož. Zelo zelo sem mu hvaležna za 

njegovo nežno bližino, za dotike in božanje. Masiral me je po križu in hvaležna sem mu, ker me ni nič 

spraševal, kaj in kako bi rada – v tistem trenutku se ne bi mogla ničesar odločiti. Čutila sem njegove 

nežne roke, njegov vonj in njegovo bližino in plavala v morju radosti, miru in varnosti. Mislim, da se 

nisem odzivala, ker sem bila kot v transu. Prav hecno, kot da spodnji del ne bil moj, z zgornjim pa sem 

bila nekje v višavah. Babica mi je zelo pomagala – že prej me je vprašala, če imam kakšne posebne želje 

in ko sem rekla, da bi čim bolj naravno rodila, je to sprejela kot čisto samoumevno. Varovala mi je 

presredek, da ga ne bi bilo treba rezati, me hvalila ali spodbujala, kakor je kazalo. Nekoliko me je samo 

zaskrbelo, ker tik pred koncem nisem čutila, kdaj moram potiskati, ampak ker je babica rekla, da mučim 

sebe in otroka, če ne potiskam, sem naredila nekaj na pamet, močno pritisnila, pa še enkrat, čutila 

pekočo bolečino, ker sem se raztrgala – in otrok je bil zunaj. Ob 4.04. Občutek je bil kar čuden – kar od 

nekod se tam pri nogah pojavi en otrok – in to je menda tvoj otrok in zdaj vedi, kaj in kako z njim ravnati. 

To me je malo zmedlo. Pri priči sem hotela vedeti, ali je fantek ali punčka. Najbrž še babice same niso 

mogle tako hitro pogledati. Zdelo se mi je, da na odgovor čakam eno uro! Potem je mož rekel: »Fantek 

je!« Dali so mi ga na prsi in naju dobro pokrili. In ko smo se vsi skupaj nagledali in malo pocrkljali, so 

njega uredili in izmerili, mene pa zašili – pri tem sem se tako tresla od mraza, da so mi noge drgetale. 

Končno so me zavili v dve odeji in nas pustili same. In potem smo začeli graditi našo družinico.  Saj 

veste, treba je predelati tako močno izkušnjo, napisati sms-je vsem, ki jih poznaš in predvsem si je treba 

izmisliti, kaj boš napisal, potem pa ne veš natanko, ali lahko zadremaš ali ne, hormoni ti ne pustijo ravno 

spati ... Pa še postelja je grozno neudobna – tako sem si zaležala hrbtno mišico, da skoraj nisem mogla 

vstati brez pomoči – in te bolečine so bile hujše od šivov. Spomnim se, kako sem bila ponosna, ko sem 

zjutraj vstala in zrla na posteljico, v kateri je spal Mihec. Še cel dan nisem mogla spati in sem bila prav 

užaljena, ko sem klicala okrog, pa me nihče ni hotel poslušati, kako je potekal porod – vsi so me samo 

podili, naj grem počivat.   

Hvaležna sem za tako lep porod – in če prav premislim, tudi tisti strahovi niso bili tako odveč. Zaradi 

njih sem preštudirala več medicine kot kdajkoli prej in se začela zavedati svojih želja. Spoznala sem 

različne prakse poroda in uspela udejaniti tisto, kar bi morala prakticirati vsak dan: prepustiti se Njegovi 

previdnosti. Ana Gruden  
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Srečevanje s strahovi   

Prvi porod – urgentni carski rez  
Moj prvi porod je bil leta 2010. Začel se je nekega petka, šest dni pred rokom, ko mi je ves dan bolj 

intenzivno otrdeval trebuh (Braxton-Hickstonovi popadki). Ker sem poznala zgodbo mamice, ki ji je 

nekaj dni pred rokom dojenček umrl v maternici, sem se zelo bala, da bo šlo tudi pri meni kaj narobe. 

Ker se mi je zaradi otrdevanja zdelo, da otroka slabše čutim, in ker je bil petek popoldne (da še ves 

vikend ne bi mogla k svoji ginekologinji), sem se zapeljala do najbližje porodnišnice na pregled, če je 

vse v redu. Sprejela me je babica, ki mi je naredila CTG (vse ok), potem pa je poklicala dežurnega 

porodničarja, ki me je še pregledal. Najprej me je ošvrknil, da očitno preveč berem forume, potem pa, 

ko me je pregledal, ves presenečen rekel, da sem že 4 cm odprta. In da če grem kar takoj rodit. Tudi 

sama sem bila presenečena in tudi vesela, da bom kmalu imela pri sebi svojega dojenčka. A ker sem 

bila na pregledu sama brez moža in ker sem se sama tudi pripeljala, sem vsa tresoča vprašala, ali lahko 

pridem tudi jutri … Rekel mi je, seveda, otrok padel ven ne bo. Da pa se je porod že začel in da mi 

morajo, preden mi odteče voda, dati še preventivno dozo antibiotika, ker mi je ginekologinja že proti 

koncu nosečnosti z brisom diagnosticirala bakterijo streptokok, ki bi pri dojenčku lahko morda 

povzročila sepso. In to je bilo vse, šla sem domov in vznemirjena poklicala moža in prijateljice …   

Mož je bil ravno na obisku pri znancih, kjer je bil tudi en zdravnik, ki nama je priporočil neko babico in 

nama dal številko njenega mobilnega telefona. Babica se je zares zavzela za naju in povedala, da je 

dežurna ravno naslednje popoldne, da naj prideva rodit takrat. Dopoldne sva šla še na lep sprehod, na 

poti v porodnišnico pa še v kapelo kliničnega centra, kjer mi je bolnišnični kaplan podelil bolniško 

maziljenje. Kot bi vedela, da ga bom potrebovala.  

Spomnim se, da sem bila zelo živčna – v sebi nisem bila mirna v tem, da grem kar tako »sprožit« porod, 

a ker sem od porodničarja prejšnji dan dobila takšne informacije, sem pač mislila, da je to edina 

odgovorna stvar. Poleg tega me je bilo tudi strah, da bi se z otrokom kaj zapletlo, če bi predolgo čakala 

na porod.  

In tako sem malo čez poldne pristala v porodnišnici brez popadkov. Dali so me na klistiranje, ki je trajalo 

precej časa in je bilo precej neprijetno. Potem britje, prav tako neprijetno – neprijetno predvsem zaradi 

tega, ker v tvoje intimne dele takrat posegajo razne medicinske sestre, ki so videti kot kakšne 

študentke, prvič jih vidiš in upaš, da tudi zadnjič. A tudi to sem vzela v zakup kot del poroda.   

Potem so me dali ležati na posteljo v porodni sobi (živo roza), mi vstavili v roko kanilo in mi spustili dozo 

antibiotika. Nato so mi predrli plodove ovoje. Sreča, da nisem videla, s čim – mož mi je rekel, da je bila 

neka dolga palčka… Hm … Kmalu so se mi pričeli moji lastni popadki, ki sem jih predihavala stoje, 

naslonjena na moža, malo na žogo na postelji. Babica je potem ugotovila, da se ne odpiram dovolj 

dobro (ali hitro?) in mi predlagala, da podiham malo plina. Ok, če mi bo to pomagalo, sem si mislila. 

Nisem pa vedela, da bom po tem plinu povsem »zadeta«, da mi bo slabo in da bom izgubila razsodno 

zavedanje o tem, kaj se dogaja. Od tega plina sem nato še bruhala, ves čas pa sem ležala na postelji na 

hrbtu. Spomnim se še, da sem bila strašno žejna in tudi lačna. Prinesli so mi vodo, ki sem jo morala piti 

po majhnih požirkih (ko sva bila z možem sama, sem je na skrivaj popila nekaj več), v kanilo pa so mi 

priklopili glukozo.   

Na neki točki mi je babica rekla, da naj zdaj poskusim potiskati. Ker sem se iz materinske šole spomnila, 

da je nevarno potiskati prezgodaj, in ker sem bila že tako vsa omotična od plina, me je tisti »Poskusite« 

zmedel - ali naj potiskam ali ne? In ko sem hotela potisniti, nisem znala. Babica me je malo okregala, če 

se tega nismo učile v materinski šoli in je glasno ukazovala: »Polulat – pokakat!« Jaz pa kar nisem znala 
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ali mogla. In ko mi je že rekla, da zdaj dobro potiskam, mi je rekla, naj zdaj spet zajamem sapo in še 

potisnem – ko pa sem vdihnila, pa spet nisem vedela, kako naj potisnem.   

Takrat se je očitno otrokov srčni utrip začel nevarno ustavljati. Ko sem po spet pogledala okrog sebe, 

sem kar naenkrat videla kakšnih petnajst ljudi, ki so me gledali in pogledovali na CTG, možu so rekli, da 

moram nujno na carski rez, jaz pa sem bila samo srečna, ker sem slišala, da me bodo dali pod narkozo 

in bo te muke že končno konec. Nisem mogla razmišljati niti o otročku niti o sebi, želela sem si samo, 

da bi bilo že enkrat konec. Da takrat nisem razmišljala ne o otroku niti Boga nisem prosila za pomoč, 

sem si še dolgo očitala.   

V operacijski sobi so mi še enkrat ukazali, naj potisnem (še vedno sem bila na hrbtu in čisto izčrpana), 

sem poskusila, pa seveda ni šlo in sem zaspala. Sin se je rodil ob 8.30 zvečer.  

Zbudila sem se okrog dveh, treh ponoči, na intenzivni negi, brez otroka. Ko so sestre videle, da sem 

prišla k sebi, so mi povedale, da je otrok v redu in da mi ga bodo prinesle čez nekaj časa. Poklicala sem 

moža in ga vprašala, kaj se je zgodilo. Nekako mi je razložil zgodbo. Otroka so mi prinesle za slabih 10 

minut. Prosila sem jih, naj mi ga pustijo še malo, pa so rekle, da moram počivati in da ga ponovno dobim 

ob pol petih zjutraj. Seveda se nisem mogla upirati. Še danes me zaradi tega boli srce. Težko mi je tudi 

zaradi tega, ker v najbolj nežnih urah njegovega življenja nisem mogla biti ob njem, ko je bilo vse, kar 

je potreboval, moja bližina. Mene pa ni bilo.   

Ves čas sem gledala na uro in čakala, kdaj bo že pol petih. Kako lepo je bilo slišati kolesca tistih posodic, 

v katerih so novorojenčki, kako se približujejo po hodniku! Spet sem ga dobila čisto za kratko, pa so ga 

spet odnesli … Seveda se ni dojil. Ne vem, ali so mu dali mlečno formulo po steklenički, imel pa je že 

dudo. Čez dan sem se ga trudila pristaviti, prosila sestre, naj mi pomagajo. Končno se me je ena usmilila 

in ravno ko je potegnil dojko, je druga sestra prišla in mi ga vzela naravnost z nje. Čeprav sem ji rekla, 

da se ravno prvič dojiva, se za to ni zanimala … Ko je prišel čas obiskov, sva se z možem končno lahko 

skupaj veselila dojenčka, pa čeprav na oddelku za intenzivno nego.  

Po štirih dneh sva bila odpuščena iz bolnišnice; bolečina je na mestu, kjer so me prerezali, po dveh dneh 

jemanja dokaj močnih protibolečinskih sredstev končno malo obledela, tako da sem lahko preživela že 

samo z lekadolom. Dojenje je tretji dan, ko je »prišlo« mleko, precej dobro steklo, saj je bil mali pravi 

sesalec. Zadnja noč v porodnišnici, ko je bil sinček prvič ob meni ponoči, je bila stresna, ogromno je 

jokal, nisem ga znala/mogla potolažiti. A kaj sem jaz vedela, da to ni normalno!   

Vožnja domov prvič v troje je bila zame, kot da se peljem v predsedniški limuzini, doma pa so naju 

pričakali napis: »Dobrodošla!« in polno balonov. Ljubo doma, kdor ga ima!  

Čez dve leti in pol – soočena z drugim porodom in strahovi  
Moje povezovanje s prvim sinkom, ki je Bogu hvala zdrav deček, je bilo po porodu s carskim rezom 

olajšano z dojenjem, ki nama je šlo odlično, s skupnim spanjem in z nošenjem v traku. Spomine na 

porod sem pospravila v predal »travmatično«. Ko pa se je čez dve leti in pol bližal drugi porod, sem se 

zavedela, da se moram z njimi soočiti. Z možem sva se skupaj odločila, da bova v pripravo na porod 

vključila doulo, s katero smo se na daleč poznali že od prej, saj sva sodelovali pri nekaterih projektih. 

Že v začetku nosečnosti smo se enkrat pogovarjali – zaradi težav z usklajevanjem kar prek Skypa – od 

sedmega meseca nosečnosti pa smo bili bolj v navezi.  Douli sem večkrat obnovila svojo porodno 

zgodbo, tudi mož je povedal svoje doživljanje stvari, tako da smo skupaj razvozlavali, kaj je moj največji 

strah. Bilo jih je namreč več, največji pa je bil strah pred tem, da sploh ne znam potiskati. Strah me je 

bilo še tega, kako se bo moje telo lahko toliko odprlo, da bo šel ven cel dojenček, strah me je bilo 

bolečine ob tem, strah me je bilo ponovnega carskega reza in tega, da bi spet ostala sama brez dojenčka 
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in dojenček brez mene. Da bom morala biti cel teden v bolnici (zaradi cr). Strah me je bilo tudi soočenja 

z zdravstvenim osebjem (moja ginekologinja mi je namignila, da me verjetno čaka še en carski rez z 

besedami, da lahko »poskusim roditi vaginalno« in ob zagotovilu, da bodo v porod posegli ob prvem 

sumu, da gre lahko kar koli narobe). In še in še strahov. Zadnji, ki sem si ga priznala, se je glasil, da me 

je strah poroda. Zveni preprosto in poznano, a je to kljub temu globok in kompleksen strah.   

Ob srečanjih z doulo in »rezervno« doulo (za čas, ko je bila prva v tujini) ter iz knjig o porodih (brala 

sem Skozi nosečnost z Jezusom od Kelly Townsend in Modrost rojevanja Ine May Gaskin) sem izvedela 

veliko stvari o posledicah ukrepov, ki sem jih doživela pri svojem prvem porodu (npr. predrtje mehurja 

lahko ima za posledico carski rez, potiskanja se ni treba »učiti«, ampak ga moraš začutiti, rojevanje v 

pokončnih položajih je lažje, saj gravitacija deluje tebi v prid …). Veliko zaupanja mi je vlilo tudi 

prebiranje porodnih zgodb v obeh knjigah, saj so živ dokaz, da tudi porod, kjer vse stvari niso idealne 

(npr. velik otrok ali pa zabrazgotinjena maternica), lahko teče po naravni poti, če so ob porodnici dobre 

babice. Močno pa sem se naslonila tudi na Boga, v molitvi sem mu izročala svojega dojenčka in porod, 

prosila sem za potrpežljivost, za zaupanje, za varstvo, se priporočala svetnikom, ki so v tistih dneh 

godovali. Pri maši sem od Boga, ki mi je že tolikokrat povsem konkretno pokazal, da skrbi zame, 

prejemala mir, ki sem ga potrebovala, da sem sploh zmogla čakati na to, da se porod sam začne. Gotovo 

so pomagale tudi molitve ljudi, ki so mi blizu, a moči molitve ni mogoče izmeriti. Domači župnik mi je 

podelil tudi blagoslov za srečen porod oziroma vodil obred blagoslova.   

Začelo se je … in trajalo več kot dva tedna, preden je šlo zares  
Na dan, preden sem zadnjič v drugi nosečnosti obiskala svojo ginekologinjo, sem začutila, da se je nekaj 

v moji medenici razmaknilo. Ugotovila je, da je maternični vrat že izginil in mi dejala, da se bo porod 

morda začel kaj pred rokom – morda pa tudi ne. Ojoj – panika! Treba je bilo še toliko stvari pripraviti: 

počistiti hišo (gnezdenje), oprati oblekice … Ker sem prvič imela carski rez, mi je v 38. tednu nosečnosti 

pripadel posvet pri porodničarju glede poroda. Zdaj se mi zdi takšen posvet skoraj nujen za vsako 

bodočo mamico. Po doulinem priporočilu sem se odpravila v drugo porodnišnico, kjer sem spoznala 

prijazne babice in se posvetovala s porodničarko, ki je močna zagovornica naravnega poroda. Zame je 

bilo zelo pomembno, da sem vedela, da me spremlja oseba, ki je strokovno usposobljena prepoznavati 

vsakršno nevarnost (bodisi za otroka bodisi zame in mojo maternico) in ki verjame, da sem sposobna 

roditi tega otroka po naravni poti. Pokazala mi ga je na ultrazvoku in mi zagotovila, da je z njim vse v 

redu, videla pa je tudi, da je že velik. A kljub temu me ni prestrašila – popolnoma je zaupala v moje 

telo, verjetno pa tudi v sposobnosti porodne ekipe, da bi rešili, če bi šlo kar koli narobe. In tako tudi 

mene učila zaupati. Večkrat sva z možem šla k njej na pregled in vsakič nama je povrnila zaupanje v to, 

da je potrebno in dobro počakati, da se porod sam začne. Namreč – vsakič ko sem jo obiskala, sem bila 

odprta kakšen centimeter več – začeli smo pri 4 cm, nato je bilo 5 cm, nato že 6 cm … Delala mi je tudi 

CTG in ultrazvočni pregled (da sem lahko videla otročka, kako dobro se mu godi). Domači so bili 

začudeni, kako da mi še niso predrli mehurja, če je moje telo tako očitno pripravljeno na porod. Tudi 

meni je bilo težko čakati. Vsak trenutek sem bila na preži, ali se bo zdaj že končno začelo, nisem vedela, 

kako bom sploh vedela, ali je že čas, da se odpraviva v porodnišnico, spraševala sem se, kaj bomo 

naredili s prvim otrokom, ko bom dobila popadke, preplavljale so me skrbi … A izkazalo se je, da je 

čakanje vendarle imelo svoj smisel. Po malem sem se soočala z bolečino ob popadkih, poleg tega pa 

smo tiste dni preživeli zelo statično, saj si nismo upali hoditi na dolge izlete ali obiske, ničesar nismo 

načrtovali, kar je bilo za spremembo po norem tempu, v katerem sem preživela nosečnost, zelo 

blagodejno. Z možem sva preglede izkoristila za izlete (zmenke) in se s čakanjem na ta prelomni 

dogodek še bolj povezala.  
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Ko pa je prišel rok poroda in sem že dva tedna pravzaprav imela popadke, sem postajala vse bolj živčna 

in v skrbeh. Tudi tokrat me je doula uspešno mirila in me spomnila, da se na vse vredne stvari v življenju 

čaka. Olajšano sem se počutila tudi, ko so moji starši odpeljali starejšega otroka »na počitnice« k sebi, 

da nama ni bilo treba skrbeti, kam bova ga dala, ko se porod končno začne.  

V noči z nedelje na ponedeljek so me okrog štirih ponoči zbudili močnejši popadki. Mislila sem, da je to 

to, ker je moja metoda prepoznavanja popadkov »če lahko zaspim nazaj, potem to ni bilo to« 

odpovedala. Poklicala sem še doulo in odpravili smo se proti porodnišnici, čeprav sem že na poti 

izgubila popadke in dobila občutek, da se nič ne dogaja. CTG je bil v redu, porodničarka pa je ugotovila, 

da sem odprta dobrih sedem centimetrov in nas napotila še na krajši sprehod (po dežju). Po sprehodu 

sem spet močneje čutila pritiskanje otroka navzdol in se vpisala v bolnišnico. Potem pa spet nič. Čakali 

smo, hodili gor in dol po stopnicah, večkrat zavili v kapelo, okrog poldneva sem šla v sobo počivat, 

pojedla bolnišnično kosilo in potem sem imela vsega dovolj. Razjokala sem se, kaj da počnem v 

bolnišnici, ko pa se vendar SPET nič ne dogaja, kdaj bom sploh rodila, kako naj rodim, če nimam 

popadkov … Bilo mi je težko tudi zato, ker sta mož in doula morala za prazen nič postavati po bolnišnici. 

Doula je dobro ugotovila, da je tudi to povezano s prvo izkušnjo, ko sem prav tako prehitro šla v 

porodnišnico. Sama nisem pomislila na to, vedela pa sem, da ima prav!  

Tako sem okrog treh popoldne prosila porodničarko, če lahko grem domov. Kako sem bila olajšana, ko 

je to z razumevanjem sprejela! Imam pa občutek, da je vedela, da bom kmalu nazaj … le da nihče ni 

vedel, kako kmalu! Doma sva se z možem oba stuširala in šla spat. Ko sem se zbudila, sem imela 

občutek, da sem spala celo noč, tako sem si odpočila, mož pa je povedal, da on pravzaprav sploh še ni 

zaspal. Vstala sva, povečerjala (jaz sem pila samo kefir, da bi mi pomagal pri prebavi – bila sem zaprta), 

on je šel delat na računalnik, jaz pa sem prižgala televizijo. Kmalu se je oglasilo ščipanje in zvijanje v 

trebuhu, moža sem poklicala, da se spet nekaj dogaja, a da naj kar konča, kar dela, da bom videla, ali 

gre zares ali ne. Ko pa je mož videl, da že težko diham med popadkom, je rekel, da če jaz ne vem, da 

gre zares, ve pa on! Odpravila sva se od doma in v nalivu čim hitreje poskušala priti do porodnišnice. 

Popadki so bili v avtu močni in na 6 minut.  Ko sva prišla do bolnišnice, je mož zapeljal pred vhod za 

urgenco, jaz sem se usedla kar na voziček za invalide in pustila sestri, da me je vso sopihajočo peljala 

do porodne sobe. Zelo sem bila vesela, ko sem zagledala babico, ki sem jo poznala že s CTG pregledov. 

Prosila sem jo, če me lahko pregleda, koliko sem odprta kar takoj, preden spet dobim popadek, in 

ugotovila je, da sem odprta 8 cm. »A šele!« je bila moja reakcija, ker sem mislila, da bom zelo hitro 

rodila – 8 cm pa se mi je zdelo še daleč od 10! Seveda sem hotela vedeti, kako dolgo bom še rojevala 

(takšna pač sem), a me je babica odločno, a nežno spomnila, da to sploh ni pomembno. Takrat sem čas 

sicer težko izpustila izpod nadzora, a bilo je zelo blagodejno.   

Popadki so se mi zdeli zelo boleči in razmišljala sem že o sredstvih proti bolečini. Na spodbudo babice 

sem se odpravila do stranišča, da bi šla lulat, čeprav neuspešno. Zanimivo mi je bilo, ko je babica takrat 

v smehu rekla: »A tukaj pa bi potiskala!« Takrat sem nekako začela čutiti, kaj pomeni »potiskati«. Na 

stranišču je bilo hladno, ker je bilo okno prej odprto, zato sem nekaj minut ostala kar tam in dihala sveži 

zrak, nato pa smo se odpravili nazaj v porodno sobo.  Klečala sem na blazinah in se naslanjala na 

posteljo. Mož je sedel na postelji in me med popadki držal za roke. Poslušali smo meditativno glasbo 

(zgoščenko Adoro te), vse ostalo je bila tišina (razen mene, ko sem ječala in nato že rjovela ob 

popadkih).  

Kmalu sem začutila, da moram kakati. To, da bi mi bilo nerodno, je bilo že za mano. Okrog mene so bili 

samo ljudje, ki sem jim brezpogojno zaupala, preplavljali pa so me zelo intenzivni občutki. Ko sem tako 

pritiskala, kot da bom kakala, je kar naenkrat nekaj počilo – ovoji. Doula je veselo vzkliknila, da bo 
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dojenček zdaj kmalu pri meni. Tega sem se razveselila, a sem hkrati že podvomila, da bo to tako 

»kmalu« (»kmalu« je zame »takoj« – saj sem že napisala, da sem strašno nepotrpežljiva, kajne?!). 

Babica me je spodbudila, naj kar potiskam. Vprašala sem jo: »Kaj pa če še nisem do konca odprta?« 

Zagotovila mi je, da je v takem položaju varno potiskati. V tej fazi je bolečina skoraj povsem izginila. 

Moža sem vlekla za roke, babica mi je vsake toliko, ko sem se napela, masirala mišice na stegnih in 

zadnjici, da bi jih čim bolj sprostila. Ko je bila glavica tik pred iztisom, me je zopet začelo boleti. Porajala 

se je zelo počasi – za malenkost ven, pa spet nazaj notri, pa spet ven … V resnici je bilo to za moj 

presredek najboljše, kar se mi je lahko zgodilo, jaz pa sem bila že zelo izčrpana, pa tudi bolelo me je – 

popadki, odpiranje. Želela sem si, da bi otroka že enkrat spravili ven iz mene, nisem imela več energije. 

Med popadki sem grizljala piškote in pila vodo, da bi se okrepila. Babica in porodničarka sta vsake toliko 

časa preverjali otrokov srčni utrip in vseskozi je bil stalen in umirjen. Za to me ni skrbelo, me je pa 

zanimalo, kako mu kaže. Ko je bila glavica že skoraj zunaj, me je vse skelelo, tako da sem imela občutek, 

da se trgam. Kmalu je bila glavica zunaj, ob naslednjem potisku pa se je dobesedno »izstrelilo« še telo. 

Občutek je bil nekaj povsem novega in presenetljivega. Ko sem pod sabo zagledala dojenčka, sem bila 

povsem osupla. Gledala sem doulo, pa porodničarko, pa babico, pa moža, pa otroka – nisem vedela, 

kaj naj storim! Porodničarka me je spodbudila, da sem ga dvignila v naročje, mož je nekaj rekel, sprostili 

smo se, se smejali, pogledali, če je zares fantek, kot smo videli na ultrazvoku, nato pa so mi pomagali, 

da sem zlezla na posteljo in stisnila otroka v toplo naročje.   

Ves čas sem ga imela pri sebi, tudi potem, ko me je babica na postelji odpeljala na porodni oddelek. Nič 

na svetu se ne more primerjati s tem, da imaš ob sebi svojega novorojenčka!   

Očkova perspektiva  
Spomnim se, da sta po prvem porodu v meni odmevali dve močni spoznanji: prvo, kako posebno in 

dragoceno vlogo ima ženska, ki rodi otroka (in kako se mora za to potruditi), in drugo, kako neprecenljiv 

dar je otrok. Dobiti svojega otroka je nekaj najlepšega, kar lahko doživiš! Po vseh mesecih pričakovanj 

in spremljanja razvoja otroka v materinem trebuhu se končno zagledaš vanj in se – gotovo – zaljubiš!  

Ker sem po naravi bolj občutljiv tip človeka (kot majhnemu mi je ob pogledu na kri postalo slabo), sem 

že pred prvim porodom razmišljal, kako bom lahko prenesel to izkušnjo in ostal trdna opora ob ženi. 

Pa sem brez težav zmogel. Kot da bi dobil neko posebno moč. Prav tako je bilo tudi v drugo. Drugič je 

seveda drugače, ker imaš že eno izkušnjo. V nama z ženo so se tokrat borili strahovi, da ne bi šlo tako 

kot prvič, in zaupanje, da je možno tudi po carskem rezu roditi naravno. Z ženo sva čutila močno 

podporo doule (pravzaprav obeh), porodničarke in tudi babice. Čakanje pred trenutkom, ko je šlo zares, 

pa je bilo na koncu kar naporno. Dobra dva tedna pred porodom so se ženi pojavljali popadki, na 

trenutke ni bilo lahko ohranjati v sebi umirjenosti. Čutil sem, da je moja vloga ravno to – ženi nuditi vso 

podporo, jo opogumljati in pomirjati.  

Potem se je končno prelomilo – popadki so tistega večera postali končno »pravi«, v močnem dežju sem 

ženo peljal proti porodnišnici in upal, da prideva pravočasno (nisva se odločila za najbližjo). Izkušnja 

drugega poroda je bila zame enkratna. Vse je bilo postavljeno na svoje mesto. V porodnišnici nočni mir, 

v dežurstvu sta bili najboljša babica in najboljša porodničarka, prišla je tudi naša doula, v porodni sobi 

smo imeli popolno zasebnost. V ozadju se je vseskozi vrtela meditativna glasba, ki mi je zelo pri srcu, in 

še dodatno umirjala vzdušje. Žena se je ravno prav hitro odpirala, otroček je ravno prav hitro/počasi 

lezel ven, jaz pa sem se počutil celo zelo koristen, ker se je žena med rojevanjem držala mojih rok in 

me vlekla zanje, na ta način sva bila močno povezana. Kako silna je moč popadkov, sem tako čutil tudi 

sam, saj sem bil ob koncu poroda čisto preznojen. Izredno lepo mi je bilo tudi to, da so se vse tri prisotne 

poleg moje žene pogovarjale tiho in uvidevno. Porod, ki je trajal dve uri in pol, sem občutil kot močno 
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duhovno izkušnjo. Ves sem bil navdušen in neznansko hvaležen Bogu, da sva lahko z ženo doživela tudi 

to. Prihod otroka in prvo pestovanje je resnično kot nasmeh vesolja. Če so se mi od čustev sreče v fazi 

pričakovanja in rojevanja v očeh tu in tam nabirale solze, sem sedaj, ko je bil otrok zunaj, ob nama, čutil 

veliko veselje in čudež naravnega rojstva. Neznansko sem občudoval ženo in njeno moč, da je zdržala 

vse bolečine in rodila najinega drugorojenca. Nanjo sem bil in sem še vedno izjemno ponosen. Čutim, 

kako naju je porod in skupni čas po tem izredno zbližal.   

Mojca in Simon  

Odzivi udeleženev na pretekle izvedbe duhovne priprave na porod  
Katere dejavnosti na duhovni pripravi na porod so se vam zdele najbolj uporabne ali so vam bile 

najbolj všeč?  

• likovne dejavnosti, kjer si imel možnost izražati svoje umetniško znanje, za katerega si vedno 

mislil, da ga v resnici nimaš :-), skupinske dejavnosti, delitev izkušenj in mnenj  

• konkretni nasveti, telefonske številke, forumi, povezave. Da je v ospredju bila še vedno 

tematika poroda in ni bilo toliko usmerjeno v “duhovne vaje”. Zlata vredno!  

• Zelo mi je bilo všeč, ko smo ustvarjali – risali z voščenkami, saj je to popestrilo in obogatilo naša 

srečanja. Najbolj uporabni so mi bili vsekakor pogovori – podelitev izkušenj, mnenj, dvomov … 

Se mi zdi, da je takšen voden pogovor o nosečniških/porodnih/poporodnih temah zelo 

dobrodošel in potreben.  

• Najbolj všeč mi je bilo risanje, zelo uporabne pa so bile vaje položajev za porod in nasploh vse 

informacije v zvezi z naravnim porodom.  

• spopadanje s strahom – tiger; citati iz Svetega pisma; molitev za naše sončke  

• Osebne izpovedi, iz prakse, znanje (iz medicinskega pogleda), molitev  

• uvid v začarani krog: strah-bolečina-napetost in da se da to spremeniti, medicinski postopki:  

prednosti in slabosti, o dojenju  

• Kopanje rovov v podzavesti in jih ozavestiti, o njih spregovoriti.  

• Bila je prijetna zmes vsega – molitve oz. meditacije, konkretnih dejstev, deljenja izkušenj, 

skratka širok spekter. Super.  

• porod – faze, znaki … Odlično!  

Kaj bi pohvalili pri voditeljici duhovne priprave na porod?  

• odprtost, prilagodljivost, zmožnosti empatije.Hvaležna sem, da sta obe (tako Ana kot  

Damijana) pripravljeni to izkušnjo priprave omogočiti nam, redkim srečnežem  in vsa čast 

Ani, ki je s tem začela, ter Damijani, ki nadaljuje.  

• Govorila iz izkušenj in znala svetovati na konkretnih primerih, znala predstaviti poti, kako začeti 

razmišljati na novo, bogata tudi s strokovnim znanjem, podala je neprecenljive izkušnje kot 

mama in žena!!  

• Tvoj trud in pripravljenost prilagoditi se, pripravljenost pomagati. Iskrenost in preprostost, 

nevsiljivo podeljevanje, razumevanje … Široko paleta odgovorov.  

• Da si je vzela čas in je bila pripravljena upoštevati tudi individualne želje posameznih parov.  

• umirjenost, pozitivnost  

• govorila iz lastnih izkušenj, pozitiven odnos, trud, odprtost za druge ideje,sprejemanje mnenj  
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• Razgledanost, izkušnje, dobre kombinacije podajanja znanja(teorija+ustvarjanje+pogovor v 

skupini).  

• Odprtost in željo po tem, da bi čim več žensk doživelo lepo porodno izkušnjo.  

 Sproščenost, odkritost, osebna povezanost, ne samo teoretična podajanja.  

Kako ste se počutili na srečanjih skupine duhovne priprave in kako bi opisali vzdušje na srečanjih?  

• z veseljem sem prihajala in iz vsake ure tudi veliko odnesla, upam pa, da sem tudi pripomogla, 

da so drugi pari odnesli s sabo kaj uporabnega, kar sem sama tam povedala.  

• Domače   

• Večinoma mi je bilo super, sem se počutila zelo dobro. Smo bili pestra skupina in vsak je 

doprinesel nekaj drugačnega.  

• Počutil sem se sprejetega, vzdušje je bilo pozitivno, sproščeno in dovolj delavno.  

• lahko smo si podelili to, kar mislimo, rada sem hodila  

Kaj bi spremenili, odvzeli, dodali pri duhovni pripravi na porod?  

• Odvzela ne bi ničesar, bi pa bilo možno na to temo dodati še mnogo – po moje bi lahko imeli 

priprave časovno še enkrat daljše in še bolj poglobljene vsebine. Pametno je, da smo imeli 

spletne seminarje, kjer je bilo moč pogledati “teorijo”, da smo se potem lahko v miru posvetili 

bolj “praksi”  

• Dodati: večji poudarek na nosečnosti, izzivi, s katerimi se nosečnica srečuje, mnenja drugih 

nosečnic oz njihovi nasveti. Odvzeti: poskušati zaustaviti ali omiliti negativne zgodbe, ker se 

potem “začetniki” lahko močno prestrašijo.  

• Morda bi bilo bolj treba poudariti spletne seminarje – da je “obvezno” si jih prej pogledati, 

prebrati. Ker če bi vsi to naredili, bi bila srečanja verjetno še bolj aktivna, bi lahko izvedeli še 

več, preizkusili še več … Tematsko se mi zdi, da srečanja pokrivajo vse pomembne teme, tako 

da konkretnih idej za teme nimam.  

• Dodal bi še več duhovnosti. Zanima me tudi, kako bo otrok vplival na najino duhovno življenje 

(duhovnost zakoncev se bo spremenila, nova dimenzija bo duhovnost staršev).  

• Všeč mi je, da je večina “teorije” podana v internetnem seminarju, “v živo” pa poteka 

pogovorni in “vadbeni” del. Všeč mi je način priprave, kot je za zakonske duhovne vaje. Mogoče 

bi lahko pripravo na porod združili v “duhovno pripravo na porod”, kjer bi vse potekalo kot pri 

duhovnih vajah za zakonce (vikend paket z varstvom otroka). Še posebej je “duhovni vikend” 

dobrodošel, ko imaš že kakega otroka.  

    
9 razlogov, zakaj na VIKEND duhovne priprave na porod  

Damijana Medved  

  

1. Ker je to lahko resničen odklop od vsakdanjega življenja in tako možnost v potopitev 

Skrivnosti, ki se nam dogaja.  

http://www.naravniporod.si/spletni-seminarji/
http://www.naravniporod.si/spletni-seminarji/
http://www.naravniporod.si/spletni-seminarji/
http://www.naravniporod.si/spletni-seminarji/
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2. Ker bo tam poskrbljeno za vse: hrano, prenočišče, varstvo otrok, … bodoči starši pa se bodo res 

lahko posvetili pripravi na porod.  

3. Ker bo dovolj časa in priložnosti za zastavljanje vprašanj.  

4. Ker se bodo udeleženci lahko bolj povezali med sabo.  

5. Ker se ne bo nikamor mudilo.  

6. Ker bo z nami duhovni voditelj p. Andraž Arko, ki bo tudi daroval sv. mašo.  

7. Ker boste slišali tudi moško plat »zgodbe«.  

8. Ker bo priložnost za ovrednotenje predhodne porodne izkušnje in podelitev navdihujočih 

porodnih izkušenj.  

9. Ker si bomo skupaj ogledali film o Kristusovem rojstvu.  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  


