
„Hiszek abban, hogy a
jövőnket a gyerekek alakítják.

Amilyen értékek, elvek
mentén neveljük őket, olyan

lesz a mi jövőnk.” 

Kor: 20-35
Munka: főállású anya vagy 4-
6 órás vállalkozó
Család: családos, 1 vagy
több gyermekes
Ország: az egész világ
Karakter:  segítő típus

Introvertált Extrovertált

Gondolkodó Érző

Érzelmes Intuitív

Ítélkező Érzékeny

szeretet egészséges gyermek fitt megjelenés

gondoskodás a családról

gyermekes közösséghez való tartozás

• testileg és lelkileg is egészséges gyermek/gyermekek nevelése
• fiatalos, sugárzó megjelenés
• pörgős életmódhoz tartozó szellemi és fizikai aktivitás

biztosítása
• finom ételek főzése az egész család számára természetes

alapanyagokból
• folyamatos tanulás az anyaság kapcsán
• rendszeres mozgás a gyerekekkel, meditáció
• hazai termékek fogyasztása
• természetes és baba/gyermekbarát dolgok használata
• az élethez való tudatos hozzáállás megtanítása a gyerekeknek
• értékes tagja lenni a babás-mamás közösségeknek
• anyagi sikerek

• mentális kimerültség
• védettség a gyermekek által elkapott vagy hazahozott

betegségek ellen
• kismamakori bőrproblémák, testi, súly változások korrigálása
• folytonos rohanás az élet 
• korábbi kapcsolatok háttérbe szorítása
• énidő hiánya
• családi harmónia megbomlása
• kiegyensúlyozatlanság, diszharmónia
• gyerekkel kapcsolatos aggodalmak, főként az érzelmi, értelmi,

testi fejlődés elmaradása kapcsán, betegségek kialakulásakor

Krisztina, olyan boldog családanya, aki kiegyensúlyozott
kapcsolatban él, ahol lelkesen neveli egy vagy több gyermekét.
Szívesen találkozik szintén kisgyermekes anyukákkal, akikkel
egymást támogatva további erőt merítenek a kis lurkók testi és
lelki fejlesztéséhez. Kifejezetten rajong az egészséges ételekért
káros szenvedélyektől mentes, tudatos életet él, melynek része a
sport, vegán táplálkozás, a legjobb minőségű ételek. Tudja, hogy
anyának lenni mind mentálisan, mind fizikailag nagy energiát
kíván, ezért mindent megtesz azért, hogy eleven, fitt és
fáradhatatlan maradjon. Készségesen támogatja szűkebb és
tágabb baráti körét, ismerőseit az egészséges életmód
kialakításában, amihez ő maga is jó példával szolgál. 

gyermek fejlődése

értékes, neveléssel
összefüggő ötletek
megvalósítása

közösséghez tartozás

harmonikus családi élet

finom ételek főzése

Babás-mamás klubok

Bölcsis, ovis közösségek

Babás/gyermekes
programok/rendezvények

Facebook babás/gyermekes
csoportok

Játszóterek, játszóházak
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