
Egy kis varázslat

A vajúdás a testet és lelket egyaránt igénybe vevő folyamat, ezért néha jól jöhet egy kis varázslat,
hogy újult erővel bírjuk a még hátralévő terhelést. A régi idők bába asszonyai rutinosan alkalmaztak
jótékony  gyógynövényeket  a  vajúdás  ideje  alatt  fájdalomcsillapításra,  a  méhtevékenység
fokozására,  a  lélek  megnyugtatására.  Modern  köntösben  ugyanezen  hatásokat  lehet  elérni  kis
adagban alkalmazott gyógynövényes illó olajokkal, valamint homeopátiás szerekkel.

Vajúdás-szülés segítése homeopátiával:
– Szülés előtt: (a méhszáj érésére)

Caulophyllum 5CH–37. héttől napi 1×5 golyó
Cimicifuga recamosa 9 CH–39. Héttől napi 1×5 golyó

– Szülés alatt:
Caulophyllum 5 CH- 30 percenként  5 golyó. Méhnyak puhító, rendezi a fájásokat. Általánosan
adható rendszertelen fájásoknál, vagy ha elfolyt a magzatvíz.
Magasabb potenciában  akkor  adjuk  (15  CH vagy 30  CH ha  megfigyelhetők  a  szerre  jellemző
tünetek.- Fáradtság, idegesség, de fegyelmezettség)
Cimicifuga recamosa 9-15 CH-  30 percenként  5  golyó.  3-4 ujjnyi  méhszájnál,  ha megakad a
vajúdás.
Gelsemimum  15  CH-  30  percenként  5  golyó.  Ha  nem  hat  a  Caulophíllum,  kemény  méhszáj,
fájásgyengeség esetén.

Tapasztalatok a szülés alatti homeopátiás kezelésről

• A vajúdás ideje megrövidül
• A vajúdók viselkedése együttműködő
• Szülés körüli vérzések jelentősen csökkennek

Vajúdás- szülés segítése aromaterápiával:
A vajúdás alatt segítségünkre lehetnek az illóolajok. A keresztcsont tájékát masszírozva vele, vagy
meleg vizes borogatásként alkalmazva fájdalomcsillapító hatásúak.
Nagyon jó minőségű a Panarom Világráhozó masszázsolaj keveréke, amely csillapítja a fájdalmat.
Hatására ellazul a test és oldódik a félelem.
Szintén nagyon jó a Panarom Parázs olaj, amely a méhtevékenység fokozására alkalmas a vajúdás
alatt. Elégtelen fájások esetén a keverék hatóanyagai lendülete és energiát adnak.
Fájdalomcsillapításra alkalmas még a Muskotályos-zsálya illóolaj is. Meleg vizes borogatásra 5-6
cseppet csepegtetve, és a derékra rakva, jó fájdalomcsillapító hatású.

Gátmasszázs:
Anatómiailag a gát az egész medencefeneket lezáró izmos, kötőszövetes réteg. Ha a szülésről van
szó, akkor a gát elnevezést ennél kicsit szűkebb értelemben használjuk: a hüvely és a végbél közé
eső terület értjük alatta. Mielőtt a kisbaba megszületne, a hüvelyen és a gáton is át kell haladnia . A
kitoláskor a baba feje  nekifeszül a gát területének, és lassan, fokozatosan nyújtja azt. Ha a szülés
során minden jól alakul, van rá idő, hogy a kisbaba milliméterről milliméterre tágítsa az itt található,
alapvetően is nagyon rugalmas szöveteket. A gátszövet ugyanis olyan izomrétegekből áll, amelyek
képesek nyomás hatására egymás felett tetőcserépszerűen eltolódni, megnyúlni. A gátmasszázs célja
a gát területének, szöveteinek rugalmassá tétele,  és semmiképpen sem az előzetes megnyújtása,
amint az a legtöbb gátmasszázs technika leírásban szerepel. Vegyél egy jó minőségű, E-vitaminban



gazdag  olajat  (pl.  búzacsíraolajat)  vagy  külön  az  erre  a  célra  többféle  illóolajból  összeállított,
hatóanyagokban gazdag gátmasszázsolajat  (pl.  a  Panarom, a  Weleda,  a  Stadelmann-féle  vagy a
Motherlove gátmasszázsolaját).
Fürdés után tegyél egy pár csepp olajat a még nedves gátra, és masszírozd, nyomkodd át a végbél és
a hüvely között  lévő területet.  A masszázs vérbőséget okoz, az olaj  táplálja a szöveteket,  az E-
vitamin  és  az  olajkeverékek  speciális  hatóanyagai  pedig  segítik  a  gát  rugalmassá  tételt.  A
masszírozás  hatására  a  gát  szövete  felmelegszik,  ami  önmagában  nyugtató,  izomlazító,
fájdalomcsillapító  hatású.  A  gátmasszázs  egy  pár  percedbe  kerül  csak:  elég,  ha  4-5  percig
masszírozod az érintett területet.


