REKLAMA

Ciąża i poród

Jak zaplanować

płeć dziecka?
Według danych demograficznych zwykle rodzi się więcej chłopców, niż dziewczynek. W wieku około 45 lat ilość mężczyzn i kobiet jest stosunkowo jednakowa, ale zaczyna stopniowo wzrastać i po przekroczeniu 65 roku życia wyraźnie jest więcej kobiet.
Wynika to ogólnie mówiąc z natury i biologii człowieka. Czy jednak można wpłynąć na płeć naszego potomka?
dr n. med. Tadeusz Oleszczuk
Ginekolog położnik współpracujący z Centrum Zdrowia Kobiet w Warszawie, www.centrumzdrowiakobiet.pl
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PROPOZYCJE DLA WYTRWAŁYCH
Uważaj co jesz!
1. Niektórzy twierdzą, że na płeć dziecka może mieć wpływ
dieta mamy. Większe szanse na spłodzenie dziewczynki mają
kobiety spożywające produkty bogate w wapń i magnez (mleko, sery, jajka, kasze, potrawy mączne, rośliny strączkowe,
czekolada, orzechy itp.). Jeśli planujemy chłopca najlepiej jeść
dużo produktów bogatych w potas i sód (pomidory, morele,
ziemniaki, marchew, brokuły, banany, owoce cytrusowe, potrawy słone, białe pieczywo itp.).

Pozycja ma znaczenie
2. Kochając się w pozycji klasycznej lub od tyłu zwiększamy
szansę na poczęcie chłopca. Dziewczynce sprzyja natomiast
pozycja na boku.

Lokalizacja łóżka
3. Arystoteles twierdził, że wpływ na płeć dziecka może mieć
sposób ustawienia łoża małżeńskiego. Jeśli pragniemy mieć
chłopca ustawmy je w kierunku północ-południe.
Jeśli różne metody planowania płci zawodzą, pozostaje próbowanie do skutku!
POLA I LENA/WWW.EDYTAWOLEK.BLOGSPOT.COM
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