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Děkuji za stažení eBooku!  
♥

Jsem dula a lektorka jógy. Učím ženy jak prostřednictvím jógy a meditace 

potkávat své autentické já, přijímat se ve své zranitelnosti a všech emocích 

které vyplují na povrch. Ukazuji, jak přizpůsobovat cvičení menstruačnímu 

cyklu i ročním obdobím, naslouchat si a tančit s dechem.  

Nastávajícím maminkám (a tatínkům) pomáhám nacházet rovnováhu, 

spojení s nově příchozí bytostí a využít změny k osobnímu i 

partnerskému růstu. A po porodu pomáhám dostat tělo i duši zpět do formy 

- do jiné a lepší než byla před tím! Ráda sdílím i zkušenosti a tipy v oblasti 

kontaktního rodičovství a cvičení jógy s dětmi. 

Více o mně se dočtete zde.

Prohlášení: Napsat tento eBook mi dalo docela hodně práce. Respektujte proto prosím to, že jakékoli šíření eBooku jako celku 
nebo jeho částí je chráněno autorským zákonem. Pokud jste z eBooku nadšení a chcete jej sdílet, skvělé! Přeji si, aby se tyto 

informace dostaly k co nejvíce ženám! Sdílejte ale prosím tak, že přepošlete svým kamarádkám odkaz na stránky 
www.marketaabrath.cz, kde si jej mohou zdarma stáhnout. 

 Zároveň chci upozornit, že veškeré informace obsažené v eBooku jsou postaveny na mých osobních znalostech a   zkušenostech
a  jak tyto informace využijete Vy, je plně na vaší odpovědnosti. Tento eBook nenahrazuje vedení jógového mistra. Vždy 

respektujte vlastní limity. Cvičte v souladu s moudrostí svého těla.

KDO JSEM 

http://marketaabrath.cz/muj-pribeh/
http://marketaabrath.cz/
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Pokud sis stáhla tento ebook, tak si pravděpodobně  občas ráda zacvičíš jógu. 
Možná to máš ale podobně jako já a těch pár „svých“ dní v měsíci se cítíš 
mizerně, energie na bodu nula,  nejraději bys ani nešla do práce, zůstala doma 
na gauči a pustila si film. Bohužel  to většinou nejde.   
¨ 
Někdy se domluvíš s kamarádkou na společné józe a zrovna ti to vyjde do 
menstruace, přemýšlíš jestli zrušit, nezrušit. Nechce se ti moc hýbat. Na druhou 
stranu bys ocenila chvilku pro sebe. Uvolnit všechno to napětí…  A když se 
vydáš, lektorka u některých pozic říká, že je nemáš dělat, pokud zrovna 
menstruuješ. Připadáš si trochu rozpačitě, jen tak ležet na podložce, zatímco 
ostatní cvičí… pokukuješ kolem jestli v tom nejsi sama. 

 Není to tak často, kdy na veřejnosti otevřeně signalizuješ, že zrovna 
menstruuješ.   

Možná radši i pokračuješ s ostatními. Řekneš si, že se vlastně cítíš fajn a žádné 
výjimky nepotřebuješ… 

A právě proto ti teď chci předat informace, které mi hodně pomohly prožívat tyhle situace úplně 
jinak. Tak, že jsem se začala na menstruaci dokonce těšit!  Několik výjimečných dnů, které mi 
umožní jít daleko více do hloubky. 
 Věřím, že to co tu píšu, by měla vědět každá žena! Aby jóga plynula v souladu s potřebami 
našeho těla a ne proti.  Protože někdy maličkosti způsobí velké změny. 

Poznáváš se v tom  

 Já jsem takhle cvičila 
jógu skoro 10 let!

???

úvod
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Menstruační cyklus je náš základní rytmus, který nás spojuje se 
Zemí.  Podle Christiane Northrup nás naše krev spojuje s 
archetypálním ženstvím. Na individuální úrovni těla může 
každá žena prožívat rytmy přírody – příliv a odliv moře, 
narůstání a ubývání Měsíce, změny ročních období.   Náš měsíční 
cyklus je součástí zázraku života a stvoření a proto je v mnoha 
kulturách považován za posvátný. 
  

Odráží se na něm naše stresy, změny v životě – pokud zrovna někam cestujete, změníte svůj způsob 
stravování nebo nemůžete spát kvůli blížícím se termínů odevzdání projektu, pravděpodobně se to odrazí na 
vaší menstruaci. 

 Při menstruaci máme zvýšenou citlivost  a problémy, kterým čelíme v průběhu celého měsíce na nás 
dolehnou s daleko větší intenzitou. Proto je vhodný čas , obrátit se pro odpovědí do svého nitra. Právě při 
menstruaci se nám často vynoří to, co je pro nás opravdu důležité. Je však dobré nechat si tento vhled trochu 
uležet a konkrétní kroky učinit v následující fázi, kdy na to budete mít daleko více energie! 

Menstruační cyklus reflektuje naše 
tělesné i duševní zdraví.

Změna perspektivy 
Menstruace ne jako kontRAindikACE,ale posvátné období

http://www.drnorthrup.com/wisdom-of-menstrual-cycle/
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Za průměrnou hodnotu normálního cyklu se 
považuje 29, 5 dne, což odpovídá době oběhu 

Měsíce kolem Země. 
 Ženy častěji menstruují v době novu a 

ovulují  při úplňku.

Jak to celé funguje 
4 Fáze

1. Předovulační – 
 folikulární fáze   
roste vajíčko a vyvíjí se 
komplex buněk  imunitního 
systému v děložní stěně 
- na energetické úrovni 
nové nápady, energie 
směrem do světa, síla do 
nových projektů

2. Ovulace  
prudký nárust hormonů 
 LH (luteinizační hormon) a 
FSH (folikulostimulující 
hormon), vzestup 
estrogenů i testosteronů, 
vrchol kreativity, 
vnímavosti a sexuální 
přitažlivosti

3. Poovulační – 
 luteální fáze 
 i když při ovulaci nedojde 
k oplodnění, stejně se 
přirozeně  připravujeme 
na zrození něčeho nového, 
co vychází hluboko z 
našeho nitra. Převažuje 
intuitivní na racionálním 

4. Menstruace 
čistí se děložní výstelka a 
odchází z těla spolu s cca 
50 ml krve. 
 Potřeba očisty se může 
se projevovat  na všech 
úrovních – potřeba uklidit 
si byt, život,..)
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Epifýza (šišinka) – malá žláza ve tvaru kapky, která reaguje na změny světla a tmy 
 (spojuje se s ajna čakrou, tzv třetím okem)  dává povel hypothalamu aby 
nastartoval menstruační cyklus.  Hypothalamus je velmi citlivá část endokrinního 
systému, jehož správná funkce závisí na našem zdraví i emoční rovnováze.   
Podmiňuje tvorbu reprodukčních hormonů  - FSH a LH v hypofýze. Tyto hormony 
následně ovlivňují vytváření estrogenu a progesteronu ve vaječnících.   

Největší hladinu estrogenu máme ve folikulární fázi cyklu, připravuje nás nás na 
úspěšnou ovulaci a reprodukci! Pomáhá růstu endometria, prokrvení genitálního
traktu a lubrikuje děložní čípek. 
Pokud máme hladinu estrogenu v rovnováze, jsme smyslné, plodné, kreativní. 
Nerovnováha naopak může být zodpovědná za menstruační křeče i potíže s 
otěhotněním. 

V luteální fázi připravuje progesteron dělohu na možné těhotenství, vytváří žluté 
tělísko, prokrvuje stěny dělohy a  vytváří hlenovou zátku jako ochranu před 
bakteriemi. Pokud je progesteron v rovnováze, navazujeme v této fázi hlubší 
kontakt se svou intuicí a svými sny. Jeho nadměrná produkce však může 
způsobovat že se cítíme mizerně, letargické a nepřitažlivé. 

Benefity jógy
- uvolnění  a harmonizace 

nervového a 
endokrinního systému 

-  prokrvení a okysličení 
reproduktivních orgánů a 

posílení okolních svalů 

- na psychické úrovni 
redukuje stres a relaxuje, 

což umožňuje lepší 
regulaci hormonů 

- nabízí čas a bezpečný 
prostor pro naslouchání 

svému nitru a svým 
potřebám

5 

 

Při menstruaci se do úklidu těla zapojují také ledviny a játra – čistí tělo od přebytku hormonů a nashromážděných 
toxinů. Pokud jsou ale tyto orgány zatíženy (např. nezdravým životním stylem), nezpracované hormony se vrací 

zpět do krve, což se může projevit také jako PMS

Hormony, na rozhraní těla a mysli :)
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Slovo jóga nese význam SPOJENÍ. Menstruační cyklus nás spojuje s cykly přírody, života. 
  Cvičíme jógu abychom žili v harmonii, byli zdravé a šťastné, a přitom někdy zapomínáme,že v ženském těle 

neustále probíhá naše vnitřní jóga.  Spojení se zákony přírody, kdy všechno má svůj čas.  
Jóga nás učí, že štěstí spočívá v přijetí, a odmítání přirozenosti probouzí napětí.

2. LÉTO plodnosti. Stromy plné  listí, vůně dozrávajících plodů. 
Energie na rozdávání. Pocit naplnění. Přetékám láskou a chci tu 

být pro druhé. Matka

3. PODZIM období sklizně. Premenstruační úklid, třídění  - co usušit, 
co zavařit, co už mi neslouží. Příprava na zimu, reflexe. Stromy plné 

barev, příroda je podmanivá, čarovná a introvertní. Vůně hlíny a 
spadaného listí.

1. JARO předovulační, po menstruaci odpočinutá, očištěná, svěží…. 
Mladé, světle zelené lístky na stromech. Rašící pupeny. Všechno 

před očima jenom roste, květiny, děti, nové projekty… Mám 
spoustu energie a nápadu. Chuť začít něco nového.

4. ZIMA zachumlaná u krbu. Litry horkého čaje a proud menstruační 
krve. Očista v tichu. Nechat věci ať se sami dějí. Stromy spící pod 

sněhem. Semínka, která musí nejprve na několik měsíců zmrznout, 
aby se později aktivovalo klíčení. 

Představte si svůj měsíční cyklus
 jako čtvero ročních období.

Žiju v cyklech, spojená s přírodou
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pumpující dech – bhastrika, kapalbhati pranayama; zahřívací charakter a kontrakce břišní stěny je to 
poslední, co naše děloha v těchto dnech potřebuje! 

bandhy – mula bandha - kontrakce v oblasti pánevního dna se zádrží dechu. Energy locks zamykají, při 
menstruaci ale chceme nechat plynout... 

inverze – stoj na hlavě, na rukou, pozice svíčky, ( ale také poloviční inverze jako pozice psa) podporují tok 
krve do dělohy, namísto ven z těla 

dynamické cvičení – Ashtanga nebo Bikram se při menstruaci nedoporučuje pro svůj zahřívací 
charakter. Zvláště pokud máte nepravidelný cyklus tak je vhodné omezit dynamické cvičení, a hot jógu 
(bikram)  / i v době kdy nemenstruujete!/ -  a zaměřit svoji energii dovnitř, na vyživování a péči o tělo 

výrazné torze a záklony  - efekt ždímaného ručníku a napínání břišní stěny 

pozice loďky – naukasana, a všechny pozice které vyžadují větší množství síly a výdrže –  přesně to, čeho 
se při menstruaci nedostává, nedělejte si to težší! 

JAKÉ CVIČENÍ  PŘI MENSTRUACI VYNECHAT
little bit of body text
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Tradičně se ženám v době menstruace nedoporučovalo cvičit. V mnoha světových náboženstvích včetně 
křesťanství byla dokonce žena v době menstruace považována za nečistou. V dnešní době se toto doporučení 
často považuje za nemístně a zastaralé. Nicméně, jak na fyzické i energetické úrovni dává smysl v prvních 

dnech cyklu odpočívat.   
 

Během menstruace dělohu ovlivňuje speciální druh prány /energie/, apana – která je odpovědná za veškerý 
pohyb směrem dolů, z těla – a tedy reguluje odvod menstruační krve. Všechny techniky které jdou proti 

tomuto směru, mohou prodloužit dobu krvácení.  

Pozdravy slunci – pokud jste zvyklá cvičit každý den a máte 
pravidelný a opravdu bezproblémový cyklus, klidně je cvičte, 
pokud vám to dělá dobře. Zkuste v nich jen trochu zpomalit a 
raději neskákat. 
 Pokud máte chuť naladit se jemněji – zkuste vyměnit pozdrav 
slunci za pozdrav měsíci, který je zklidňující, harmonizující a 
kultivuje  ženské aspekty našeho bytí.. 

 Pokud však máte silnější krvácení a bolestivou menstruaci, 
pozdrav slunci doporučuji na pár dní vyměnit za jiné, restorativní 
pozice.

SURYA NAMASKAR ???

.

 Já sama jsem tahle pravidla 
dlouhou dobu ignorovala. 

 Čím víc  je respektuji, tím více se 
cítím doma v těle. Zkuste to taky! 

Buďte k sobě jemnější a 
ohleduplnější. Zkuste se vcítit do své 
dělohy. Každý měsíc pro vás tvrdě 
pracuje, čistí se od starých tkání a 
tím, že se postavíte na hlavu ji tu 

práci rozhodně neulehčíte.
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Mnoho lektorů jógy věří, že přizpůsobení jógové praxe 
menstruačnímu cyklu řeší problémy PMS a bolestivé menstruace.   
Pozice by měly být jemné, otevřené a pasivní. Možná také zjistíte, 
že se vám v těchto dnech snadněji medituje! 
  
Nepravidelná, bolestivá menstruace nebo problémy s otěhotněním 
může dokonce signalizovat, že to s cvičením přeháníte. Možná je 
pro vás lepší první dva dny vůbec necvičit ásany, ale věnovat se 
relaxaci, meditaci a joganidře. 

Jemné cvičení vám pomůže zmírnit menstruační bolesti, zbavit 
s bolesti zad, vyrovnat výkyvy emocí a podrážděnost, uvolnit 
napětí v pánevní oblasti. 

Základem je naslouchat tělu, do ničeho se netlačit, cvičit jemnější 
pozice a procítit je po delší dobu. Cvičte pozice, které vás 
uzemňují – pomůže vám to zklidnit emoce a posílí vás! 

J

Restorativní pozice  - co naopak cvičit!

9

POZOR: Velmi silné bolesti v podbřišku nebo krvácení mohou být příznakem 
závažnějšího problému, např. endometriózy. Pokud máte pochybnosti, raději se vždy 

poraďte s lékařem!

Jóga není jen o cvičení! Věnujte pozornost 
tomu, co jíte! Při menstruaci a zvláště 
pokud se potýkáte s některými se výše 

zmíněnými problémy omezte cukr! (I když 
vás hrozně honí mlsná! Dejte si místo 
nezdravých sladkostí ovoce a oříšky. 

Poznáte rozdíl!) Pijte dostatek tekutin!!! 
Tělo se pročišťuje, usnadněte mu to! 

Sáhněte po bylinkách. Já při menstruaci 
nedám dopustit na čaj heřmánkový nebo z 

čerstvého zázvoru!
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Předklony: 
jsou ze své podstaty jinové. Snižujete hlavu na úroveň srdce což 
usnadňuje přívod krve do mozku. Srdeční sval je uvolněný a 
krevní tlak se snižuje. Harmonizuje se tok  energie v 
merediánech podél páteře, což je uklidňující a má mírné 
sedativní účinky. Zároveň lehce masírují oblast břicha a pánve, 
pomáhají zbavit se křečí a snížit bolest. Netlačte se ale do nich a 
cvičte je na 50 – 60% svojí normální flexibility. Vezměte si na 
pomoc bloky, polštář… uvelebte se do pohodlné pozice.
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JEMNÉ torze pomáhají s bolestmi zad, 
 dávají do pohybu ucpaný tok energie 

a tekutin

Pozice  motýla – uvolňuje oblast pánve 
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Add a little bit of body text

 Kdybyste měli dělat jen jednu 
jedinou ásanu, je to tahle! 

supta baddhakonasana – 
chodidla k sobě, otevřená 

kolena 

NEBO 

restorativní šavásana s plným 
jógovým dechem   

tipy:  na lekci v jóga studiu, využijte dostupných 
pomůcek – bolster pod nohy, relaxační pytlík na oči 
- nemáte-li bolster doma,  srolujte si extra podložku, 
či karimatku a obalte ji dekou
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Plný jógový dech –  v šavásaně, v  meditačním sedu, nebo klidně i  v tramvaji.  Vědomě prohlubte svůj dech, s 
nádechem se zvedá bříško, potom se na stranách rozpíná hrudní koš  a dech dorazí až nahoru ke klíčním 
kostem. Užijte si tu vlnu nové energie. S výdechem, až zespodu z pánevního dna, přes hrudní nahoru uvolňujte 
napětí… udělejte prostor pro prázdno. Čím pomalejší bude nádech i výdech, tím více prostoru objevíte v 
pauzách mezi dechy.  Bezdechý klid a moudrost, Šiva. S nových dechem nová energie, prána, Šakti. 

Anuloma viloma – střídavé dýchání pravou a levou nosní dírkou. Nádech levou, výdech pravou, nádech pravou 
výdech levou… a tak pořád dokola :) Harmonizuje  polarity, mužskou a ženskou část našeho bytí. Vždy se nám 
dýchá lépe jednou nosní dírkou a ta druhá je trochu zablokovaná. Vždy dominuje jedna stránka naší osobnosti. 
Zkuste si toho všímat, na začátku cvičení nebo kdykoli si zrovna vzpomenete. Jaká je to právě teď? Pravá nebo 
levá, jang nebo jin? 

Všechna jóga směřuje k meditaci a obzvláště při menstruaci může být meditace to jediné, co budete 
potřebovat. Ponořte se do jakékoli techniky, která je vám blízká – antar mouna, mindfulness, koncentrační 
techniky, vipassana,… 
Při menstruaci se zvyšují účinky vizualizací a pozitivních afirmací, proto se velmi doporučuje YOGANIDRA  

Pokud praktikujete jala neti  (proplach nosní dutiny slanou vodou) není důvod to při menstruaci přerušovat. 
Další vhodnou čistící technikou je trataka  - koncentrace na plamen svíčky, je to technika na hranici čistícího, 
koncentračního a meditačního cvičení. 

Pranayama

Meditační techniky

Čistící techniky
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Jít na skupinovou lekci  vs. zacvičit si doma 
Záleží na vás!:) Mnoho instruktorů jógy dnes už upozorňuje na vynechání inverzí pokud máte menstruaci a 

nabídne vám alternativní pozice. I když vám to možná bude ze začátku  nepříjemné, tím že si veřejně dopřejete 
odpočívat, pomůžete i dalším ženám, které se k vám přidají, protože si v tom nebudou připadat samotné! 

Inspirujte je k tomu, že i ony si mohou dovolit odpočívat! 

Někdy se v indické tradici hovoří o menstruaci jako o pohřbu 
nenarozeného dítěte. Je zajímavé podívat se na toto touto 
perspektivou, jako na možnost života, která odchází. Cyklické 
setkání se smrtí. Něco v nás umírá a něco další se rodí. 
Příležitost nechat odejít to, co už v životě nepotřebujeme, očistit 
se a připravit na zrození nového. 

Vnitřní úklid je nutným předpokladem pro budoucí 
kreativitu. Pokud si tuhle dobu nedopřejeme plně prožít, 
odpočinout, nechat svoje tělo udělat generální úklid, možná 
nám pak bude chybět energie v dalších fázích, kdybychom měli 
být plné síly a nápadů! 

Z pohledu Kundalini jógy se při menstruaci rozšiřuje naše 
energetické tělo, a to způsobuje, že jsme mnohem citlivější – 
ve smyslu VNÍMAVĚJŠÍ – vnímáme nerovnováhu ve svém těle 
(které si jindy nevšimneme) a která se nám manifestuje v 
podobě menstruačních obtíží.

Naše posílené energetické tělo zvyšuje 
účinek našich vizualizací, přání, modliteb.

O moudrosti krve
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Dopřejte si čas pro sebe! Alespoň první dva dny menstruace omezte svoje aktivity na 
minimum. Opečovávejte hlavně sama sebe.  Pokud máte flexibilní pracovní dobu, zkuste v 
těchto dnech pracovat z domova. Nedělejte nic navíc! 

Pokud máte rodinu, vysvětlete jim, že potřebujete mít čas sama pro sebe. Nesnažte se fungovat 
tak jako vždycky, nemusíte být superženou! Vyšlete děti s partnerem na výlet nebo na návštěvu 
prarodičů samotné a vy si dopřejte čas pro sebe, s knížkou a čajem, meditaci, malování… 

Sama mám vyzkoušeno, že když vyjádřím svoje potřeby přímo, pro  rodinu je to příjemnější, 
než čelit nepříjemným situacím způsobeným mou únavou, podrážděností a snahou zvládnout 
všechno i když na to vůbec nemáte energii a náladu! 
 Už vědí, že po pár dnech se jim vrátím v plné síle a radostnější! 

 
 

Žít v souladu s rytmy těla, vyjadřovat vlastní potřeby a respektovat potřeby 
druhých. Chcete, aby to vaše uměly i vaše děti? Buďte jim příkladem! 

 
   Můj postoj k menstruaci ovlivní, jak ji bude prožívat moje dcera. 

Na závěr
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♡ ANO jemné pomalé restorativní cvičení♡ 
!!!Šavásana Šavásana Šavásana !!! 

Relaxace, Joganidra, Meditace 

Rozhodně vynechat: Inverze (pánev nad úrovní hrudníku) , Bandhy (energetické 
zámky/kontrakce), Pumpující dech 

Otázky pro sebeReflexi 
1. Jak ovlivňuje menstruace můj každodenní život? 
2. Přizpůsobuji moje tempo  a jógu mému cyklu? 
3. Co mi chce říct moje tělo? 
4. Co Pro sebe udělám, abych příští menstruaci prožila lépe?

SHRNUTí



Díky, že jsi můj eBook dočetla do konce!!!

Doufám, že se ti teď bude cvičit  ještě lépe než dřív! :)
Budu  moc ráda, když budeš chtít tyto informace 
sdílet se svými kamarádkami, nebo třeba v tvém 

jóga studiu!!! Prosím však, nepřeposílej tento eBook 
přímo, ale odkazuj na mé webové stránky, kde si ho 

každý může ZDARMA stáhnout!

Chceš ode mě číst víc? 
Podívej se na můj 

BLOG FACEBOOK S láskou,
Markéta 

http://marketaabrath.cz/
http://www.facebook.com/dulajoginka/

