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A menstruációs ciklus 
megértése + visszatérés 
a ciklustudatossághoz
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· Menstruáció 
A kezdet és a vég. Te hogyan érzed, ez a ciklusod eleje, vagy a vége? Mindannyian 
máshogy éljük meg a menstruációt, és az életünk során normálisan is változik, 
ahogyan az életszakaszokon áthaladunk. 

· Follikuláris szakasz 
Ha megengedő voltál magaddal az előző időszakban, akkor kirobbanóan 
energetikusan vágsz bele ebbe az új szakaszba. Az energiáid innentől felszálló ágban 
vannak. Virágzó szaksz áll előtted! 

· Ovuláció 
Ééés, megérkeztünk! A ciklusunk csúcstalálkozójára! Mindenki ezért dolgozott az 
elmúlt időszakban, hogy ez a pont létrejöhessen. A superwoman színpadon! Helló 
világ! Make art! Make love, baby! 

· Luteális szakasz
Ugyanúgy, mint a tavaszi szakasz, az ősz is egy átmeneti időszak a ciklusodban. 
Az energiáid szépen lassan halványodnak. Ez egy leszálló ág. Most a superwoman 
backstage-ben van, lekerül a rózsaszín szemüveg. 

· Használd az egyes szakaszok nyújtotta előnyöket 

· Élet a Ciklustudatosság segítségével 

· Következő lépések 

Miről lesz szó?

· Felvilágosodás 

· Hogyan vesztettük el a kapcsolatot a belső tudásunkkal? 

· Ciklustudat - Belső útmutatás a menstruációs ciklus megértéséhez 
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Dolgozz a ciklusoddal 

A mai modern világban, sűrű életünkben a ciklusunk szerint élni, és a szakaszokra 
jellemző erőket/gyengeségeket figyelembe venni olyan, mintha egy hatalmas kerek 
labdát próbálnál belenyomkodni egy icipici szögletes lyukba. De akkor hogy a csudába 
csináljam? Lehetséges e ez egyáltalán? Bizony! 3 lépésben: 

Tudatosság - Tehát tudatos vagy arra, hogy hol jársz a ciklusodban, és az adott 
szakasz milyen előnyökkel, hátrányokkal jár, hogyan érzed magad. 

Elfogadás - Elfogadod a természetes hullámzást, amivel a ciklikusság jár - egyszer 
fent, aztán lent, és nem küzdesz ellene. 

Cselekvés - Végül a tanultakat gyakorlatba ülteted, harmonizálod az életed, ahol 
lehetséges a ciklusoddal, a ciklusod évszak változásaival, és elhatározást hozol, hogy 
teszel azért, hogy a női erődet a legjobban ki tudd használni, együtt tudj vele dolgozni. 

Ez nem egy szigorú szabályrendszer. Ez csak egy iránymutató, 
egy használati utasítás, amit neked kell megtöltened 
tartalommal, élettel. A keret megvan, pontokba van szedve a 
lényeg, de te töltöd meg tartalommal, ahogyan neked jó, ami 
számodra normális és ideális. 
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A kulcs

A 21. Század egyik leggyakoribb megélései közé tartozik az, hogy úgy érezzük: külön 
pályán mozgunk, mint a testünk. Gyakran tapasztaljuk, hogy a testünk nemcsak nem 
segít minket a hétköznapokban, de valójában inkább ellenünk dolgozik. Ha te is éltél 
át hasonlót, jó ha tudod: nem vagy egyedül! Nőként ugyanis még jobban ki vagyunk 
téve annak, hogy elszakadjunk a saját ritmusunktól, és úgy érezzük: nem beszéljük azt 
a nyelvet, amelyiken a testünk próbál kommunikálni velünk. 

Talán kétkedéssel fogadod ezeket a sorokat, mert már túl vagy számtalan 
“béketárgyaláson” - életmódváltáson, kivizsgáláson, kutatáson, cikkek 
kereségélésén... Talán úgy érzed, hogy mindent megtettél már, de az a valami, amit 
hormonrendszernek neveznek, számodra nem is lehetne messzebb a rendszertől - 
inkább valami hektikus káosz. 

A jó hír az, hogy a kulcs a működéseid helyreállításához mindvégig benned rejtőzött! 
Ezt a választ tudod megtalálni magadban, ha úgy döntesz, velem tartasz. 

Próbálom eskü felidézni a felvilágosító órát, amit lehet megtartottak nekünk általános 
iskolában, de nehezen megy. Jó nem ma volt, és hát elhalványulnak a jelentéktelen 
emlékeim (pedig éppen lehetett volna jelentőségteljes emlék is, de nem lett), de mégis 
törtem rajta a fejem legalább egy percig. Semmi. Oké, tegyük fel volt ilyen. Biztosan 
beszéltek a punciról meg a kukiról, meg a szexről..és akkor ennél a szónál mindenki 
hátraesett a széken, és elpirulva vigyorgott, mint a tejbetök. És akkor nagyjából 
itt lehúzták a rolót, mert a tanárnő/védőnő nem nagyon tudott ennél a résznél 
tovább figyelmet megtartani. De nagyjából szó lehetett az anatómiáról, meg, hogy 
nemibetegség, meg, hogy vigyázzatok, és a lányok amúgy menstruálnak, használjatok 
betétet, és ne beszéljetek róla, mert nem illik. Majd a wc-ben megbeszéltük, hogy 
kinek jött már meg, azok voltak a menő lányok, kinek szőrös már, és kinek nem. 
Na hát ennyike. Nem tanultam meg még azt sem, hogyan használjak betétet vagy 

Helló

Felvilágosodás
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tampont, melyik kinek való és miért és 
miért nem, nem is beszélve arról, hogyan 
kövessem nyomon a menstruációs 
ciklusomat, vagy hogyan változik a 
hangulatom, a preferenciáim vagy az 
energiám az egyes hónapokban. 
Az otthoni felvilágosító beszélgetések 
pedig, nos mindenkinél teljesen máshogy 
alakultak, ez tuti! Én alapvetően liberális 
szellemben nőttem fel, és nem volt tabu, 
meg szégyenkezés, és tudtam, ha bármi 
bajom van kérdezhetek, elmondhatom. 
De nálunk sem volt mélyebben erről szó, 
nem voltak nagy beszélgetések, legalábbis 
nem emlékszem rá. De úgy gondolom én 
a szerencsések közé tartozom, mert sok 
emberrel beszélgettem erről az elmúlt fél 
évben, és cifra történeteket hallottam. 

Neked vannak emlékeid ezzel 
kapcsolatban? Emlékszel arra, amikor 
először megjött? Kinek mondtad el? 
Tudtad már akkor, hogy mi van, mi lesz? 
Mit éreztél? Próbáld felidézni! Fájt? Féltél? 
Szégyellted? Volt valaha az életedben 
egy bölcs nagymama vagy anya, aki 
megnyugtatott, bíztatott, minden 
kérdésedre válaszolt - ha egyáltalán 
mertél kérdést feltenni?! Elmagyarázta, 
hogy mi mindennel függ
össze a ciklusod? Hogy egyáltalán mi az 
a női ciklus? És milyennek kell lennie? És 
mi az, hogy normális? És sorolhatnám 
tovább...De érted a lényeget szerintem.

Vajon le tudnád rajzolni, ha megkérnélek 
a hormonjaid változását egy grafikonon 
egy ciklus során? Nem? Nem baj. 
Legtöbben nem. Hidd el, talán egy 
nőgyógyász le tudja. 
Azonban így, ha nem tanították 
meg nekünk hogyan működünk, 
akkor mi alapján hozunk döntéseket 
az egészségünkkel kapcsolatban? 
Félelemből, vagy csak mert nem is tudjuk, 
hogy lehetne másképpen is dönteni, vagy 
egyáltalán dönteni. 

Manapság sem hiszem, hogy máshogy 
lenne - tisztelet persze mindig a 
kivételeknek - van két gyerekem, így azért 
nagyjából tudom mi a járás. Érdeklődve 
kérdeztem a fiam, mikor hazajött azon 
a napon, hogy mi volt, mesélje már el, 
mégis miről szólt a beszélgetés. Hagyjuk. 
Elmesélte. Mondtam, hogy akkor kezdjük 
az elején… 

Egyébként vannak már csodálatos 
kezdeményezések, amik már itthon is 
elérhetőek ebben a témában is. ilyen 
a “Ciklus-show”, (hivatalosan: MFM-
Projekt Ciklus-show®) egy kiskamasz 
lányoknak szóló, drámapedagógiai 
jellegű felvilágosító foglalkozás, amelyet 
az Európai Unió „Best Practice” díjjal 
tüntetett ki. Akár a hagyományos, 
felnőtté válást segítő “beavatás” modern 
megfelelőjének is tekinthető. Ezen kívül 



6FUNKCIONALISORVOSLAS.HU

nagyon nagy szeretettel ajánlom az anya-
lánya honlapot is ebben a témában, 
illetve a Menstrupedia füzetet, ami 
ugyan lányoknak szól, de a fiúknak is 
mindenképpen érdemes tudni a benne 
leírtakat, és úgy tudom, hogy készül a 
fiúknak szóló verzió fordítása is.

Már a gyerekek után kezdett el 
igazán érdekelni a ciklusom és a 
ciklustudatosság finoman bekúszott az 
életembe és a mindennapjaimba. Azóta 
a ciklusommal összefüggésben figyelek 
már olyan dolgokra is, mint az álmaim, a 
kreativitásom, az étkezési preferenciáim, 
a szexuális vágyam és igényeim, sőt még 
arra is, hogy milyen ruhákat választok a 
ciklusom különböző pontjain. 

Elkezdtem észrevenni, hogy az ovuláció 
környékén jelentős kreatív hullámokat 
tapasztaltam (általában ilyenkor találom 
ki, hogy akkor elkezdek írni egy újabb 
könyvet, vagy megcsinálok egy programot 
fejben két nap alatt, és közben gyorsan 
kitalálom milyen is legyen a tetőtér, meg 
az új iroda), többször vágyok társaságra, 
és ilyenkor hajlamosabb vagyok a 
bőrnadrághoz és a magassarkú cipőkhöz 
nyúlni, és ooh la la a libidóm is megugrik. 
Aztán a télben (azaz a menstruációm 
idején) az energiám befelé fordult, és 
hajlok a naplóírás, a lassabb mozgás, 
például a jóga, az otthoni csendre és a 
meleg, tápláló ételek felé. Ezek a minták 
hónapról hónapra ismétlődtek - úgy 
ismertem őket, mint a tenyeremet. 
Valójában a testem a cikluskövetés 
appom. 

Ha ez teljesen testidegen számodra, 
teljesen megértem, ezzel valószínűleg 
nem vagy egyedül. A legtöbb nő nem 
fordít nagy figyelmet a ciklusára azon 
túl, hogy tudja, hogy minden hónapban 
megjön a menstruációja (a ciklus 
hosszától függően), és a drogériában 
vesz egy csomag betétet vagy tampont, 
és bekap egy kis No-spat és ibuprofent a 
görcsökre. 

Ha ez izgalmasan hangzik, és remélem, 
hogy az, akkor meghívlak egy teljesen 
új módjára a ciklusaid és hormonjaid 
megértésének, amik a te saját beépített 
hormonális GPS-ed -, és arra, hogy 
megtanulj ráhangolódni a tested 
veleszületett bölcsességére. A ciklusaid 
nyelvének megismerése nem csak erőt 
adó és igazán érdekes, a menstruációs 
ciklusod az 5. életjeled, és rengeteg 
mindent elárulhat a hormonális és 
általános egészségedről. Több van a 
ciklusainkban, mint ami kívülről látszik, és, 
amit eddig tudatosan tapasztaltál belőle. 
A hormonok testünk titkos nyelve - a kis 
suttogások, amelyek megteremtik életünk 
háttérzenéjét, megadják az alaphangot 
ahhoz, hogyan érezzük magunkat, 
hírvivőként figyelmeztetnek minket egy 
problémára, és végtelen mennyiségű 
információval látnak el közérzetünkről. 
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Belső hormonális GPS-ünk 

Bár legtöbben már biztosan hallottatok arról, hogy hormonjaink és ciklusunk befolyá-
solják a hangulatunkat, van egy kevésbé ismert spektruma a finom, radar alatti jelzé-
seknek, amelyeket hormonjaink a menstruációs ciklusunk során közölnek. Biológiánk 
valóban mély veleszületett intelligenciával/bölcsességgel működik. 

A kutatások azt mutatják, hogy az ösztrogén, a progeszteron és a tesztoszteron termé-
szetes ingadozásai a menstruációs ciklus fázisaiban - és az egész életciklusunkban a 
pubertástól a menopauzáig - mindent befolyásolnak, nemcsak a nyilvánvaló hangulat-
változásokat, hanem az energiánkat, az alvást, az étvágyat, a testsúlyt, a koncentrációt, 
a nemi vágyat, a hajunkat, a bőrünket, sőt még az emésztésünket is. Befolyásolják 
továbbá az étkezési és edzési preferenciáinkat, az állóképességünket és a fájdalomtű-
résünket, sőt, még a ruhaválasztásunkat is - és a társ(ak)at, akire vágyunk, valamint az 
említett társakkal kapcsolatos döntéseinket is. 

Hogyan vesztettük el a kapcsolatot a belső tudásunkkal?

Kultúránk folyamatosan arra ösztönöz minket, hogy hagyjuk figyelmen kívül vagy írjuk 
felül belső tudásunkat, és nem éppen arra tanít és motivál minket, hogy hallgassunk a 
belső hangunkra, az intuíciónkra és arra, amit érzünk, ahogy az orvostudomány is arra 
ösztönöz, hogy nyomjuk el a fájdalmat, a hangulatunkat és a hormonokat is. Ráadásul 
van egy erős kulturális kondicionáltságunk is, miszerint a nők „hisztérikusak” így in-
kább elítéljük és elnyomjuk érzelmeinket, vagy a hormonjainkra fogjuk őket, és tagad-
juk, hogy a hormonjaink egyáltalán hatással vannak ránk. Így soha nem tanuljuk meg 
igazán a belső iránytűnket használni. 

Idővel ez az elszakadás a saját testtudatunk figyelmen kívül hagyásához vezet. Már 
nem halljuk vagy érezzük azokat az apró, de erőteljes üzeneteket, amelyeket hormon-
jaink küldenek - mind érzelmi, mind fizikai jeleken keresztül -, amelyek fontos önisme-
reti és egészségügyi jelzések lehetnének. 
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Ciklustudat

Belső útmutatás a menstruációs ciklus megértéséhez 
Ahelyett, hogy a hormonális ingadozásokat ellenségnek tekintenénk, ami miatt 
egyszer szuper bolondnak, aztán túlságosan érzelgősnek, és szomorúnak érezzük 
magunkat, úgy használhatjuk ezeket a biológiai jelzéseket - beleértve az érzelmeinket 
is -, hogy a testünkkel együtt, és nem ellene dolgozunk, és a lehetőségeinkhez mérten 
olyan változtatásokat eszközölhetünk a napi és havi életmódunkban, amelyek révén 
jobban összhangban maradunk az igényeinkkel és természetes hajlamainkkal - 
például több pihenésre, másfajta testmozgásra vágyunk a menstruáció idején, vagy 
arra, hogy kihagyjuk a Zoom meetinget, és inkább könyvet olvassunk.
Ezek nem csak valami hókuszpókusz; kutatók végre felfedezik és megértik ezt, 
mint a biológiánk része, és mélyreható felfedezéseket tesznek a ciklusunkkal, és 
hormonjainkkal kapcoslatban. 

A „ciklustudat” megértése és használata, a felszínre hozatala mély belső tudást 
biztosított számomra az elmúlt években. Ez mély megértést és együttérzést adott 
nekem a hormonjaim változásaival kapcsolatban, amelyeken a menstruációs 
ciklusaim során keresztülmentem. Ez a tudás segített megérteni, hogy miért éreztem 
úgy, ahogyan a ciklusom különböző szakaszaiban éreztem, és hogyan tápláljam és 
támogassam magam jobban. Tökéletes feedbacket biztosít számomra a döntéseimről, 
a jólétemről. 

Íme egy kis betekintés azokba a finom jelzésekbe, amelyeket a hormonjaid a 
ciklusod minden egyes szakaszában adhatnak neked (amikor a hormonjaid 
egyensúlyban vannak és a ciklusaid egészségesek). Ezekből megtudhatod, hogy hol 
tartasz a menstruációs ciklusodban, és olyan változásokat vezethetsz be, amelyek 
a mindennapi életedben támogathatják a hormonális egyensúlyt. Természetesen 
mindannyiunknak megvannak a természetes variációi - sok nő kreatív inspirációt él 
meg a menstruáció előtt is, néhányan még a menstruáció alatt is imádnak intenzíven 
sportolni, és tanulmányok bizonyítják, hogy a közhiedelemmel ellentétben a 
menstruáció nem tesz minket „butábbá”, kognitívan lassabbá vagy kevésbé képessé a 
magasabb szintű elmélkedésre és gondolkodásra. SŐT! 
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Menstruáció 

A ciklus első napja a menstruáció első napja. Amikor a rendes, piros vérzés megin-
dul. És bár ez a menstruációs ciklus látható jele, és ezt is tartjuk számon, az egész női 
ciklus középpontjában az ovuláció áll. A ciklusunk akörül forog, hogy bekövetkezik az 
ovuláció. Ez egy precízen felépülő, bonyolult hormonegyensúly által vezérelt folyamat. 
Ez a hormonjáték kicsit olyan, mintha az agyunk és a petefészkünk pingpongozna egy-
mással. 

A menstruációs vérzés csak a ciklus egyik része, amely tulajdonképpen 21-35 nap kö-
zött változik. A következőekben megvizsgáljuk minden egyes szakasz jellemzőit. 
A ciklusunk egyes szakaszaiban négy hormon szintje állandóan változik. Ez a csodá-
latos tánc, ami segít felkészülni egy esetleges terhességre. Az eltérő hormonális vál-
tozások minden egyes szakaszban máshogyan hatnak a testedre, az agyadra. Ezért is 
működhet a ciklus szinkronizálás, hiszen ennek pont az a lényege, hogy megpróbálunk 
igazodni ezekhez a változásokhoz, és kihasználni ezt az előnyünkre. 
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A menstruáció ideje - TÉL 
Miket vehetsz észre, és milyen változásokat vezethetsz be, hogy 
támogasd magad ebben a fázisban: 

Energia és kreativitás: A menstruáció első napjaiban természetes, hogy lassítani 
akarsz egy kicsit a tempón. Ha időt adsz magadnak, hogy egy-két napra szünetet tarts, 
ha több időt szánsz az öngondoskodásra, és ha rendesen alszol, az segíthet átvészelni 
az első pár nehezebb napot. De az elején lehet, hogy kevésnek érzed az energiádat, 
sok nő a menstruáció közepén új erőre kap, ahogy az ösztrogénszint újra emelkedni 
kezd. Kitartás! 

Elme és hangulat: Új kezdetek, gyógyulás, tiszta lappal indulás. A menstruációd 
egy fantasztikus lehetőség arra, hogy újrakezd és újra kalibráld a rendszert. Ahogyan a 
tested elengedi, amit az elmúlt időszakban épített, kérlek szánj egy
pillanatot arra, hogy végiggondold Te mit szeretnél ezzel együtt elengedni. Intuitív 
gondolatok, önvizsgálat, befelé figyelés. A két agyféltekénk most minden eddigi 
szakasznál jobban tud együttműködni. Így ebben a szakaszban a legintuitívabb egy nő. 
Felismerések jöhetnek, amikre érdemes lehet figyelni, érdemes lehet ilyenkor naplót 
vezetni. 
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Alvás: Az alacsony progeszteron- és ösztrogénszint megnehezítheti az alvást a 
menstruáció elején, és előfordulhat, hogy élénk álmaid lesznek. Kapcsolj be valami 
kellemes, nyugtató zenét vagy relaxálj, meditálj elalvás előtt, és használd az ebben 
cikkben javasolt alvás tippeket. 

Ételek: Az ösztrogénszint csökkenése csökkenti a jó közérzetet keltő szerotonint, ami 
miatt „komfort kaják” után sóvárogsz, az alacsony vércukorszint pedig ezt még jobban 
kiemelheti, esetleg ingerlékenyebbnek és „hangry”-nek (mérgeséhes) érezheted 
magad. Ez egy különösen fontos szakasz az egészséges táplálkozás szempontjából, és, 
ha nagyon kívánós vagy figyelj oda, hogy inkább építs be több teljes értékű gabonát és 
egészséges szénhidrátot - pl gyökérzöldségeket az étrendedbe. 

Testmozgás: A nők több mint fele azért hagyja abba az edzést a menstruáció 
alatt, mert egyszerűen nincs hozzá kedve. Ez rendben is van, de a legtöbbjük utána 
frusztrált marad emiatt. Íme tehát egy megoldás, mert a mozgás a menstruáció 
alatt javíthat a hangulatodon és enyhítheti a görcsöket. Ahelyett, hogy ezen a héten 
kihagynád az edzéseket, fontold meg a szelídebb megközelítést a rutinodban: próbálj 
ki egy kellemes sétát odakint a természetben, jógázz, táncolj, vagy csinálj valami 
gyengédet, amit még mindig egészséges mozgásnak érzel. 

Szex és kapcsolatok: Az alacsonyabb ösztrogén- és tesztoszteronszint, valamint 
a nyugalom utáni vágy (és az esetleges görcsök) miatt a szex a menstruáció alatt 
alacsonyan szerepelhet a prioritási listáján - vagy egyszerűen csak kényelmetlenül 
érzed magad miatta. Ha most inkább kihagynád, akkor hagyd ki.
De teljesen rendben van a szex is, ha kedved van hozzá, és az orgazmus ilyenkor 
csodálatos lehet, és enyhítheti a görcsöket. 

https://funkcionalisorvoslas.hu/energia-mellekvesek-pajzsmirigy/aludj-jol-termeszetesen-7-lepes-a-nagyszeru-alvashoz/
https://funkcionalisorvoslas.hu/energia-mellekvesek-pajzsmirigy/aludj-jol-termeszetesen-7-lepes-a-nagyszeru-alvashoz/
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A follikuláris fázis (a menstru-
ációtól az ovulációig) TAVASZ 
Miket vehetsz észre, és milyen változásokat vezethetsz be, hogy 
támogasd magad ebben a fázisban: 

Energia és kreativitás: Ebben a fázisban az ösztrogén emelkedése élesebb 
fókuszt, könnyebb és gyorsabb döntéshozatalt és jobb memóriát eredményez. Ez 
remek alkalom lehet arra, hogy jelentkezz végre arra az állásra, amire már régóta 
vágysz, hogy elvállald azt az interjút, hogy elkezd a régóta tervezett tanfolyamot, vagy 
hogy beleásd magad annak az üzleti tervnek a megalkotásába, amit eddig halogattál. 

Elme és hangulat: Az ösztrogén eléri lassan a csúcspontját, ami nyugodt és 
optimista hangulatot eredményez, míg a magasabb tesztoszteronszint fokozza 
az energiát, az önbizalmat és a motivációt. Lehet, hogy szívesen szocializálódsz, 
kapcsolódsz a barátnőiddel, vagy mozdulsz ki. Még az is lehet, hogy az ösztrogén 
hatására tisztábbnak látod a bőröd és szimmetrikusabbnak a vonásaidat, amitől 
vonzóbbnak és szexibbnek érzed magad! Tanulmányok szerint jobb ebben a 
szakaszban az arckifejezések felismerésének képessége, és ennek következtében 
nagyobb az empátia is. 
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Az ovuláció környéke - NYÁR  
Miket vehetsz észre, és milyen változásokat vezethetsz be, hogy 
támogasd magad ebben a fázisban: 

Energia és kreativitás: A szellemi éberségünk és a fókuszunk magas, és az új 
információk elsajátítására való képességünk szuper éles. Agyilag nagyon rendben 
van ez a szakasz. Egy tanulmány kimutatta, hogy különösen ügyesek vagyunk a 
problémamegoldásban, és kifejezetten innovatív ötleteink lehetnek ekkor. 

Elme és hangulat: Az ovuláció általában az energia, a vágy, a hangulat és az 
optimizmus csúcsára juttat minket. Hajlamosabbak vagyunk arra, hogy nagyobb 
társasági életet éljünk, kimozduljunk, és ilyenkor alapvetően jobban szeretjük az 
életet. 

Alvás: A ciklus közepén tapasztalt ösztrogén csúcs nagyban segíthet az alvásban, 
bár néhány nőnek progeszteronra van szüksége ahhoz, hogy aludni tudjon - de jó 
hír, hogy a progeszteron nem sokkal az ovuláció után emelkedni kezd, és ekkor jön a 
csudafinom alvás. 

Alvás: A magasabb ösztrogénszint most segíthet az alvásban, de ha nem, akkor 
használd ezeket az alvási tippeket, és tudd, hogy a ciklus második felében 
visszatér a jó alvás, amikor a progeszteron megemelkedik. 
Ételek: A hormonális változások különösen érzékennyé teszik a szaglásodat és 
az ízlelésedet. A sóvárgás és az étvágy jellemzően alábbhagy, ahogy az ovuláció 
felé haladsz, így gyakori, hogy jobban érzed magad a bőrödben és kevesebb ételt 
igényelsz.

Testmozgás: Az energialöket, amit ebben a szakaszban érzel arra ösztönözhet, hogy 
nagyobb intenzitású edzéseket végezz, így ez egy remek időszak arra, hogy bevezesd 
a rutinodba az erőteljesebb jóga gyakorlásokat, a súlyzós edzést és HIIT edzéseket, 
négyütemű fekvőtámasz, ugrálókötél, most jó barátaid lesznek...vagy nem:) 

Szex és kapcsolatok: Az ovuláció előtti néhány napban a növekvő tesztoszteron és 
ösztrogén valószínűleg növeli a szexuális vágyat - méghozzá nagymértékben. Használd 
ki. 

https://funkcionalisorvoslas.hu/energia-mellekvesek-pajzsmirigy/aludj-jol-termeszetesen-7-lepes-a-nagyszeru-alvashoz/
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Ételek: Az ovuláció előtt és alatt hajlamosak vagyunk kevesebbet enni és többet 
mozogni - evolúciós biológiánk a “párvadászat” felé mozgat minket az
“élelemvadászat” helyett! Következésképpen kevesebb sóvárgással, valamint 
magasabb akaraterővel és energiával találjuk magunkat szemben. 

Testmozgás: Az ovuláció remek alkalom arra, hogy a testmozgás szociálisabb 
formáit végezzük - menjünk el az edzőterembe, vagy vegyünk részt azon a jógaórán. 
Amikor már lehet persze, addig pedig kapcsolódjunk be az online órákra és 
mozogjunk a gyerekeinkkel. 

Szex és kapcsolatok: Ez az a pont, ahol a dolgok igazán szaftossá és érdekessé 
válnak! A magas ösztrogén- és tesztoszteronszint jócskán megnöveli a szexuális 
vágyakat és élvezeteket - a hónapnak ez az az időszaka, amikor a legkönnyebb átélni 
az orgazmust. Ez a természet alattomos módja arra, hogy szaporodásra bírjon minket. 
Sokkal vonzóbbnak érezzük magunkat. Ez az az időszak is, amikor természetes 
módon szocializálódni vágyunk, különösen olyan helyeken, ahol potenciális társakra 
lelhetünk.
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A luteális fázis (az ovuláció és  
a menstruáció között) - ŐSZ
Miket vehetsz észre, és milyen változásokat vezethetsz be, hogy 
támogasd magad ebben a fázisban: 

Energia és kreativitás: A luteális fázis vége (és a menstruáció első egy-két napja) 
a legtöbb nő számára a hónap energia mélypontja, ezért ne ostorozd magad - ez 
teljesen normális. Az agyhullámaid változása ebben az időszakban arra késztethet, 
hogy csendes magányodban visszavonulj egy időre, vagy legalábbis ezt szeretnéd. 
Ez egy remek alkalom arra, hogy engedélyt adj magadnak arra, hogy szünetet 
tarts, lelassulj és pihenj, ha úgy érzed, hogy szükséged van rá. Előfordulhat, hogy 
a kreatív „zónában” vagy, és munka helyett inkább a naplóírásban vagy valamilyen 
művészi ágon próbálod kiélni magad. Sokan úgy találják, hogy ez egy rendkívül 
intuitív időszak is, amikor a belső életünk közelebb kerül a felszínhez, feltárva a 
kielégítetlen szükségleteket és frusztrációkat. Úgy érezheted, mintha egy adag 
igazságszérumot kaptál volna - ezért lehet, hogy ebben a szakaszban jó ha átgondold, 
mielőtt megszólalsz vagy megnyomod a “küld” gombot, csak a hosszútávú békesség 
érdekében, számolj 10-ig. Ezen kívül pedig ne felejtsük, hogy ez egy fontos időszak az 
öngondoskodásra és a saját szükségleteid kielégítésére. 

Elme és hangulat: Körülbelül egy héttel a menstruáció előtt az ösztrogénszint 
csökkenése bizony odaver a hangulatnak, alacsonyabb energiához és a „kimerültség” 
érzéséhez vezethet. Így a napsütötte ovulációs energia átadhatja a helyét egy inkább 
bensőséges érzésnek és annak a vágynak, hogy több időt tölts csendben és magadba 
fordulva. Ha vannak PMS-tüneteid, akkor ilyenkor már kezdheted érezni őket. 
Érzelmileg felfokozottabbnak, ingerlékenyebbnek vagy a kritikus megjegyzésekre 
érzékenyebbnek érezheted magad. 

Alvás: A luteális fázis első felében a progeszteron elkezd emelkedni, így észreveheted, 
hogy nyugodtabbnak érzed magad, és mélyen pihentető alvásban lehet részed 
ekkor. A menstruációd kezdetét megelőző néhány napban azonban az ösztrogén- és 
progeszteronszint meredeken zuhan. Az alvás megzavarodhat, és az álmok élénkek, 
sőt furcsák lehetnek - ilyenkor jöhetnek rémálmok is. 

Ételek: A luteális fázis utolsó napjai az egészséges étkezési és testmozgási 
szokásokba is belekavarnak. Tanulmányok azt mutatják, hogy a luteális fázis második 
felében akár 10 százalékkal is megnő az étvágyunk, az édes és zsíros ételeket 
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jobban kívánjuk, valószínűleg a szervezetünk magasabb energiaigénye miatt. Mivel 
a jó közérzetet keltő neurotranszmitter, a szerotonin készleted most alacsonyabb, 
a rafinált agyad a tészták, sütemények és a cukor után sóvárog, hiszen ezek 
serkenthetik a szerotonin előállítását. Ez a klasszikus csoki utáni sóvárgás időszaka 
is, ami akár annak is köszönhető, hogy ilyenkor több magnéziumra van szükségünk, 
mondjuk ezt nem feltétlenül csokival kell pótolnod. Vörös húsok és más vasban 
gazdag ételek után is sóvároghatsz, hogy elkerüld a vérszegénységet a menstruáció 
alatt. Ha tudod, hogy a szénhidrát igényed megnő, és más egészségtelen ételek 
utáni vágy lopakodik ilyenkor be az életedbe, tápláld a tested azzal, amire valójában 
szüksége van: egészséges, teljes értékű szénhidrátokkal, minőségi, feldolgozatlan 
zsírokkal és vasban természetesen gazdag ételekkel. 

Testmozgás: Bár a szokásos edzésprogramod megtartása mellett is dönthetsz, 
előfordulhat, hogy ilynkor valami könnyedebb jellegű mozgásformát igényel inkább  
a tested. A nők ebben az időszakban lassabban regenerálódnak az izomkárosodásból, 
ezért ügyelj arra, hogy a nagy intenzitású edzéseket alapos bemelegítéssel és 
levezetéssel egyensúlyozd ki, és bízz az ösztöneidben, ha egy lazább, kíméletesebb 
edzésre vágysz. 
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Használd az egyes szakaszok 
nyújtotta előnyöket?  

Természetesen nem kell az egész életedet a ciklusod köré 
rendezned, nem is ez a cél. De mivel már tudod, hogy melyik 
szakaszban mire van szüksége a testednek, mi jellemző rá, 
megtervezheted, hogy hogyan tudsz segíteni magadnak, hogy a 
lehető legjobban működjenek a dolgaid függetlenül attól melyik 
szakaszban vagy éppen. Tegyél meg mindent, amit tudsz, hogy 
jobban összhangban élhess a belső óráddal és meglátod a 
jutalom nem marad el. 

A ciklusod követése és az életed illetve a ciklus szakaszainak összehangolása segít 
előrelátónak lenni, tudni fogod majd hogyan érzel a különböző szakaszokban, és mi 
az, ami olyankor működik számodra, és hogyan tudod a leghatékonyabban támogatni 
a tested. Ha figyelsz arra, hogy hogyan érzed magad az egyes szakaszokban, mit 
szeretsz igazán enni, milyen mozgásforma esik jól, mit érzel, milyen a hangulatod - és 
a ciklusoddal együtt dolgozol, harmóniában vele, nem pedig ellene, akkor segítesz 
a testednek kialakítani egy egyensúlyt, és így ki tudod használni a ciklusodban rejlő 
erőt, a női erőt, visszakapod az irányítást, te fogod végre a gyeplőt majd. Ez az 
igazi használati utasítás a női testhez, energiákhoz, és azok tudatos, szeretetteljes, 
harmonikus, alázatos használatához. 

Nem veszel észre hasonló jeleket, változásokat a ciklusod során? Lehet, hogy ez csak 
a normális ingadozás - de például, ha nem alszol jól a luteális fázisod alatt, az lehet, 
hogy az alacsony progeszteronszint miatt van, az intenzív, csillapíthatatlan sóvárgás 

Szex és kapcsolatok: Az ösztrogén csökkenésével a libidód is csökkenhet. A 
hüvelyszárazság fokozódása a behatolást is kevésbé kényelmessé teheti, ami tovább 
csökkenti a nemi vágyat. Ennek ellenére egyes nők úgy találják, hogy a megnövekedett 
medencenyomás és a nemi szervükben közvetlenül a menstruáció előtt és annak 
kezdetén tapasztalható teltebb érzés, fokozza a vágyat, a megnövekedett kismedencei 
véráramlás pedig csodás orgazmushoz vezet. 
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vagy a menstruáció előtti szörnyű hangulatváltozások lehetnek a PMS jelei, és persze, 
ha a ciklusaid egyáltalán nem szabályosak és rendszeresek, az különféle hormonális 
egyensúlytalanságokat jelenthet. Bár nem kell, hogy a biológiánk korlátozzon minket, 
az egészségünk javulhat pusztán azáltal, hogy jobban odafigyelünk a ciklusainkra - és 
harmóniában élünk a hormonjainkkal. 
Ha többet szeretnél megtudni a PMS kezeléséről, akkor nagy szeretettel ajűnlom 
neked az Útmutató a tökéletes menstruációhoz című e-book-ot, ha pedig 
a ciklusodban rejlő erőt szeretnéd maximálisan kiaknázni, és tanulnál a testedről, 
annak működéséről, és a nyelvéről, valamint szeretnéd elhárítani az akadályokat a 
hormonegyensúly útjából szeretettel várunk a Női Biohacking Programban. 

Élet a Ciklustudatosság 
segítségével 

Mivel évtizedek óta figyelmen kívül hagyjuk vagy elnyomjuk 
természetes hormonális ritmusainkat, nagyon tudatosan kell 
teret adnunk ennek az életünkben, tulajdonképpen dacolnunk 
kell a kulturális normákkal, amelyek továbbra sem értékelik a 
női tudását, testünket és hormonjainkat. 

Ahhoz, hogy meghalljuk a hormonjaink által küldött üzeneteket, gyakorolnunk kell 
az odafigyelést és a tudatosságot. Szánjunk időt a nap folyamán és az életünk során 
arra, hogy tudatosan elcsendesedjünk, érezzünk (ahelyett, hogy csak gondolkodnánk), 
és észrevegyük, mi jön felénk, és legyen módunk ezeket nyomon követni - akár 
cikluskövetés, termékenységtudat segítségével, egy naplóban, vagy egy ciklus követő 
alkalmazás segítségével. 

Hogy ki tudd használni a ciklusodban rejlő erőt, kezd el követni a ciklusodat. Ha 
papíron vezeted esetleg megkönnyítheted a dolgod, ha a különböző szakaszokat 
különböző színekkel jelölöd. Ha applikációt használsz, ott ezzel nem lesz gondod. 
Tehát javaslom, hogy ha még nem tanultál egyik termékenységtudat módszerről sem, 
és alap szinten sem követed a ciklusodat, akkor kezd el minél hamarabb. Biztosan 
találsz olyan módszert, ami megfelel neked és a jelenlegi életszakaszodban 
használni tudod. 

https://funkcionalisorvoslas.hu/e-book-ok/
https://noibiohacking.hu
https://funkcionalisorvoslas.hu/noi-hormonok-egyensulyban/melyik-cikluskoveteses-modszert-valasszam/
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Ha ez megvan és már magabiztosan követed a ciklusodat, akkor elkezdheted 
bevezetni lépésenként a szakaszokra jellemző változásokat az életedbe. 
Természetesen az alap cikluskövetés mellett is lehetséges lesz harmóniában élni a 
testeddel, csak könnyebb, ha pontosan ismered a ciklusod, és azonosítani tudod az 
egyes szakaszokat. 

Szeretettel invitállak arra, hogy visszaszerezd ezt a tudást, hogy megtanuld tisztelni a 
saját belső bölcsességed. A legfontosabb üzenet, hogy hallgass a testedre, és bízz meg 
az általa küldött üzenetekben, tanulj meg a nyelvén beszélni, mert sok mondanivalója 
van az életciklusaink során.

Következő lépések

Ha szeretnél többet olvasni a cikluskövetésről ajánlom a küvet-
kező cikkeket:

Ha a Biohackingről, infradián ritmusról és ciklus szinkronizá-
lásról olvasnál még:

És nézd meg, hogy alakíthatja át az életed a Biohacking: 

12 érv a cikluskövetés módszerek mellett

5+1 tévhit a cikluskövetéses módszerekről

Ciklusszinkronizálás, a 21. századi női biohacking

Hogyan alakította át az életem a biohacking?

https://funkcionalisorvoslas.hu/12-erv-a-cikluskoveteses-modszerek-mellett
http://
https://funkcionalisorvoslas.hu/ciklusszinkronizalas-21-szazadi-noi-biohacking/ 
https://funkcionalisorvoslas.hu/hogyan-alakitotta-at-az-eletem-a-biohacking/ 
https://funkcionalisorvoslas.hu/noi-hormonok-egyensulyban/12-erv-a-cikluskoveteses-modszerek-mellett/
https://funkcionalisorvoslas.hu/noi-hormonok-egyensulyban/51-tevhit-a-cikluskoveteses-modszerekrol/
https://funkcionalisorvoslas.hu/noi-hormonok-egyensulyban/ciklusszinkronizalas-21-szazadi-noi-biohacking/
https://funkcionalisorvoslas.hu/noi-hormonok-egyensulyban/hogyan-alakitotta-at-az-eletem-a-biohacking/
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Csatlakozz a facebook csoporthoz
 
WiseWomenKözösség
Csatlakozz női egészséggel kapcsolatos cikkekért, programokért, útmutatókért! Hor-
monális egyensúly, termékenység, egészséges emésztés, jóga, meditáció, énidő, re-
ceptek NŐKNEK! 

Csatlakozom!

Érdekel!

Legyél te is Biohacker!  

Tudtad, hogy milliónyi folyamatnak kell összehangoltan dolgoznia ahhoz, hogy a ciklu-
sod teljesen jól működjön? 

Az ilyen rendszerekben elég egy kis döccenő, máris kellemetlen tünetek sorával kell 
szembenézned. 

A Női Biohacking Program segít abban, hogy megtanuld, hogyan működik ez a finom-
ra hangolt, érzékeny rendszer, és olyan tudással ruház fel, amely által bármikor képes 
leszel visszatalálni saját ritmusodhoz! 

Vedd kezedbe az irányítást még ma - légy otthon a testedben úgy, ahogyan eddig még 
soha! 

https://www.facebook.com/groups/108860263899150
https://noibiohacking.hu/
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Köszönjük, hogy itt vagy! 

A Funkcionális Orvoslás csapata értetek, a nőkért dolgozik. Programjaink, ebookjaink, 
és minden cikkünk azért jön létre, hogy hiteles, megbízható, a funkcionális és integrált 
orvoslás szemlélete mentén összeválogatott információkhoz jussatok a saját testetek 
működésével kapcsolatban. Ezek ismerete minden nő számára alapvető fontosságú: 
kizárólag ezek birtokában hozhatunk ugyanis informált döntéseket a testünkkel kap-
csolatban. Ez a tudás több, mint szimpla ismeret a női hormonális rendszerről: egy 
vadonatúj keret, amelynek segítségével úgy nézhetsz magadra, mint még soha. Szak-
értőinkkel a lehető legtöbb perspektívából igyekszünk bemutatni azokat a csodákat, 
amelyeket a női test működése rejteget. Többet kínálunk puszta információnál: új 
kapcsolódási lehetőség neked - magadhoz. 
Köszönjük, hogy velünk tartasz! 

Zsuzsi és a FON csapata 

funkcionalisorvoslas.hu 
noibiohacking.hu

http://funkcionalisorvoslas.hu

