
Érdi Újság 11XX. évfolyam, 2010. február 25. egészség

Szandi ragaszkodik a hagyományokhoz
Lezárult a farsangi mulatságok idõszaka. A keresztény kultúrkörben most a 
nagyböjt veszi kezdetét. Szandi és családja ebben az idõszakban odafigyel arra, 
hogy önmegtartóztatóan éljen. 
– Nagyon jól telt az idei farsang – árulta 
el lapunknak az énekesnõ. – Az óvodában 
énekeltem a gyerekek mulatságán, amit 
nagyon élveztek! Most azonban eljött az 
évnek azon szakasza, amikor az önmeg-
tartóztatásé a fõszerep. Testileg és lelkileg 
is felkészülünk a húsvétra. Krisztus feltá-
madására emlékezünk, ami a keresztény 
kultúrkör legnagyobb ünnepe. Ilyenkor 
péntekenként húsmentes napot tartunk. 
A gyerekek is tartják a böjtöt, de ezt soha 
nem kényszerítettük rájuk. Keresztény isko-
lába és óvodába járnak, nekik is ez a termé-
szetes. Vannak ismerõseink, akik ilyenkor 
léböjtkúrát tartanak, és olyanok is, akik az 
alkoholról vagy a dohányzásról mondanak 
le. Jó dolognak tartom, ha ilyenkor kicsit 
elgondolkodunk az életen, és megtapasztal-
juk, milyen áldozatot hozni. Persze ezek kis 
dolgok, de a szándék a fontos.  U. J. Húsvétra készülve a gyerekek is tartják a böjtöt

Az ember több ezer éve használja a rezet a gyógyításban. A római kato-
nák sebeiket védték vele az elfertõzõdés ellen, Sába királynõje pedig híg 
kenõcsként használta szépsége megõrzésére. 

A mai réztextil pedig ruházatunk megfelelõ részére bevarrva segíti 
szervezetünket az egészséges mûködésben és óvja testünk a sugárzástól. 
– A mai gépesített világban a réztextil nagyon fontos tulajdonsága, hogy a 
nagyfrekvenciás sugárzásokat is árnyékolja, így megvéd a mobiltelefon, a 
számítógép, a tévé és a mikrohullámú sütõ káros hatásaitól – tudtuk meg 
dr. Lóránth József vegyésztõl. Dr. Varju Márta kineziológia-szakértõ már 
évek óta használja a réztextilt. – A rézszövetek áldásos hatását tapasztal-
tam magam is, de a hozzám forduló emberek is igen kedvezõ dolgokról 
számolnak be – állítja a szakember. – A rézlepedõ használatával eltûnnek 
az alvási problémák, nyugtalanság, reggeli fáradtságérzet, s még a beteg-
ségekkel kapcsolatos gyógyító hatásáról nem is beszéltünk. A rézkendõ, 
fejpánt használata adott testterület fájdalmát csillapítja, megszünteti, 
legyen az fejfájás, térdfájdalom vagy akár egy vállízületi gond. 

Gyógyít a réztextil

Bagdi Bella szerelmi mantrája
A zene kedvezõ hatással van az 
életünkre. Bagdi Bella életve-
zetési tanácsadó és mantraéne-
kes immár négy éve foglalkozik 
intenzíven a zene emberekre 
gyakorolt jótékony hatásával.

– A mantraéneklés egyfajta 
meditáció – mondta el lapunknak 
Bagdi Bella. – A meditáció egy 
elme nélküli állapotot jelent, ami-

kor az agyunk pihen. A mantrák 
célirányos szövegek, amelyeket 
ilyenkor ismételgetünk. Ezeknek 
a segítségével hívhatunk be az 
életünkbe bizonyos dolgokat, 
például lelki békét, anyagi bizton-
ságot, de létezik párbehívó sze-
relemmantra vagy a párkapcso-
latot megerõsítõ, a szenvedélyt 
újraélesztõ szöveg is. Dallammal 

könnyebb megjegyezni a gondo-
latokat, mert a zene segítségével 
könnyebben rögzül a mondani-
való. A szöveget és a dallamot 
én találom ki, a hangszerelésben 
pedig zenész barátok segítenek. 
Azt tapasztaltam, hogy a derű-
látó dalokra és szövegekre bárki 
hamar képes ráhangolódni.

 Gy. Zs.

Új esélyt nyújthat a Billings-módszer azoknak, 
akiket elkerült a gyermekáldás. A szervezet jel-
zéseire odafigyelve a gyermekre vágyó párok 
közelebb kerülhetnek a fogantatáshoz, de a 
módszer kiválóan alkalmas a nem tervezett 
terhesség elkerülésére is.

– Billings-módszernek hívják azt a hazánk-
ban még nem eléggé ismert eljárást, amely-
nek segítségével könnyebben követhetõ és 
irányítható a gyermekáldás – magyarázza a 
módszer hazai oktatója, dr. Megyeri Valéria, 
aki könyvet is írt a Billing-eljárásról, amely 
a szülés utáni korai, illetve a menopauza 
közbeni várandósságot is segíthet elkerülni. 
– A lényeg egy, a nõk szervezetébõl kivá-
lasztódó nyák megfigyelése. Ezt a nyákot 
a méhnyak termeli akkor, amikor a nõ 
fogamzóképes. Rendszeres megfigyelésével 
a fogamzóképesség csúcsnapja is megál-
lapítható. A nyáktermelés ideje és hossza 
személyenként változó, de minden nõ szá-
mára könnyen megfigyelhetõ. 

A módszert felfedezõ Billings házaspár 
szerint ez az egyik legbiztosabb módja 
annak, hogy a fogamzást elkerüljük vagy 
elõsegítsük. – A módszert használó párok 
körében szinte ismeretlen fogalom a válás 
– mondja Megyeri doktornõ. – A Billings-
módszer pontos használatához ugyanis sok 
õszinte és nyílt beszélgetésre van szükség, 
így kialakul egy szoros lelki kapocs, amely 
erõsebbé teszi a párok közötti kapcsolatot.

 B. E.

Természetes módszerrel a gyermekáldásért

Divatos és hasznos a réztextil kendõ


