
požehnané 
měsíčky 



KDO JSEM?  

 

 

Jmenuju se Veronika Vykusová, 
jsem průvodkyně plodností  
a světem ženství. Svým příběhem 
inspiruju ostatní ženy, zejména ty, 
které touží po miminku. 

Mám velkou radost, že jste si 
stáhli můj ebook. Přeju příjemné 
čtení.  
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Máte nějaké otázky? Napište mi 
na veronika@vsesouvisisevsim.cz 



Příběh mojí menstruace 

 První menstruaci jsem dostala v 15 letech. Po pár 
měsících, kdy se mi měsíčky docela ustálily, mi začalo 
být hodně špatně. Nešla jsem většinou první den 
menstruace do školy, zvracela jsem, měla průjmy a velké 
křiče v břiše.  

 A tak jsem přijala menstruaci jako prokletí Evino, bez 
kterého bych se nejradši obešla. Před menstruací mi také 
bývalo špatně a děsila jsem se, kdy to zas přijde,  
a zároveň doufala, že to už přijde a tlaky a pnutí v těle 
poleví.  
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Příběh mojí menstruace 

 Když jsem potkala svého prvního partnera, celá nadšená 
jsem si běžela pro hormonální antikoncepci a brala ji 
dalších 10 let – vyšlo to úplně přesně na měsíc, od 
prosince 2003 do prosince 2013.  

 Doufala jsem, že mi bude během menstruace lépe, a 
zároveň to řešilo můj panický strach z otěhotnění. Těch 10 
let plynulo, co se týká cyklu, jakoby pořád stejně – když 
jsem byla ve větším stresu, bývalo mi během 
menstruace velmi zle, když jsem byla v pohodě, bylo to 
lepší. 
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Příběh mojí menstruace 

 Když jsem antikoncepci vysadila, protože jsem se 
rozhodla, že bych se ráda stala mámou, nestačila jsem 
se divit. Tomu, jak moc ovlivňovala celý můj život.  

 Svět najednou chutnal jinak,  
vypadal jinak, všechno bylo jiné.  

 Postupně, jak se moje tělo čistilo a dostávalo do své 
vlastní hormonální rovnováhy, byla jsem fascinovaná tím, 
kdo vlastně jsem – setkala jsem se se svou cykličností. 
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Příběh mojí menstruace 

 Zpětně musím přiznat, že těch 10 let jsem byla odpojená 
sama od sebe. V podstatě jako bych byla někdo úplně 
jiný, prostě svá vlastní verze mimozemšťana. Když mi to 
vše došlo, upadla jsem do spirály výčitek, 
sebemrskačství a obviňování se a v tom jsme my ženy 
velké mistryně.  

 Po nějaké době se mi podařilo zpracovat a přijmout, že je 
to prostě fakt a také to, že minulost nejde změnit. Ovšem 
jde změnit pohled na ni. Přijala jsem, že to tak bylo a že to 
zároveň byla obrovská zkušenost.  
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Příběh mojí menstruace 

 Zpočátku to bylo velmi náročné, měla jsem pocit, že 
jsem najednou někdo úplně jiný a vůbec jsem si 
nerozuměla, ale s každým cyklem se to zlepšovalo. To 
jsem byla pravá já, se vším, co ke mně patří.  

 Mohla jsem začít rozvíjet své ženské dary a osahat si i své 
temné stránky. Menstruace přišla velmi brzy po vysazení 
antikoncepce a chodila vcelku pravidelně. Zase to víc 
bolelo, zase jsem častěji zvracela, ale rozhodla jsem se, 
že už to nechci řešit hormony, ale jinak.  
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Příběh mojí menstruace 

 Pomalu jsem se začala spojovat se svým ženstvím a 
hledat důvody, proč prožívám během svých dnů tyto 
stavy.  

 Byla to cesta o mnoha úrovních.  

 Nejdříve jsem si musela přiznat, že dokud menstruaci 
budu vnímat jako prokletí Evino, budu asi zažívat toto 
stále dokola. Proces přijímání svého ženství byl pro mě 
mnohdy velmi bolavý, ale stálo to za to.  
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Příběh mojí menstruace 

 Svou roli sehrálo napojení se na rodovou linii, přijetí 
menstruace, přijetí toho, co vše jsem si prožila, toho, co si 
prožila má máma, moje babička, když tehdy jako mladá 
začala menstruovat. Pomohly mi i Bachovy květové 
esence, bylinky apod.  

 A vím, že tato cesta nekončí. Že je stále co poznávat, kdo 
jsem já, kam kráčím a hodně to souvisí i s tím, zda žiju 
v souladu sama se sebou a se svým posláním. Jsem 
velmi vděčná, že dnes vnímám menstruaci jako obrovský 
dar a prožívám ji úplně jinak. 
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Příběh mojí menstruace 

 Tímto zvu i vás na objevnou plavbu mořem cykličnosti. Já 
plula často metodou pokus – omyl, ale čím více jsem se 
ladila na sebe, spojovala se se svou vnitřní silou a 
následovala svoji intuici, tím častěji jsem dělala správná 
rozhodnutí a vše do sebe začalo zapadat.  

 Toho, co jsem vyzkoušela, je opravdu mnoho, a část z 
toho sdílím v tomto ebooku. Abyste se nemusely potopit 
tolikrát, jako se to stalo mně.   

 Přejupříjemné čtení.  
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1. 
Co se děje v našem těle 

aneb ženská cykličnost 



Ženská cykličnost 

My ženy jsme bytosti 
cyklické. Během 
menstruačního cyklu 
prožíváme nejen 
menstruaci, ale také další 
tři fáze. A všechny tyto 
fáze jsou stejně důležité. 

Jsme prostě proměnlivé 
jako měsíc.   

Menstruační fáze 

Menstruační fáze 

Každá žena (pokud nebere 
hormonální antikoncepci) 
během menstruačního 
cyklu prožívá menstruační 
fázi, folikulární fázi, 
ovulační fázi a luteální fázi. 
Máme pro ně i další 
pojmenování - pojďme se 
na ně alespoň ve stručnosti 
podívat blíže. 12 



 

První den menstruace je 
první den cyklu. Sliznice 
dělohy, endometrium, 
odchází z těla 
menstruačním krvácením. 

Je to také období stařeny, 
klidu, noci a zastavení. 

 
 

Menstruace: 1. – 7. den 
Fáze vědmy neboli reflektivní fáze 

 

V této fázi je velmi vhodné 
odpočívat. Naše intuice je 
velmi silná a můžeme se 
snadněji napojit sami na 
sebe. Mohou přijít velmi 
autentické vhledy na náš 
život. 
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Praktické tipy pro menstruační fázi 

‐ udělat si aspoň první den menstruace jako 
pelíškový den a dopřát si teplíčko (čaj, termoflor) 

‐ naplánovat si na čas menstruace „bed office“ 
‐ pokud hledáme na něco odpověď, zeptat se právě v 

této fázi, odpověď dorazí ihned nebo později během 
cyklu 

‐ delegovat co nejvíce každodenních činností 
‐ meditační činnosti - navlékat korálky atd. 
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V této folikulární fázi začne 
pod vlivem hormonu 
stimulujícího folikul (FSH) 
růst několik folikulů 
obsahujících vajíčka. Jejich 
obaly následně produkují 
estrogeny – zejména 
estradiol. Estrogeny 
stimulují vývin nové vrstvy 
endometria v děloze. 

 
 

 Předovulační fáze 7. – 14. den  
Fáze panny neboli dynamická fáze 

Tuto fázi lze také přirovnat 
k jaru, aktivitě a jsme v ní 
podobné mužům. Je velmi 
vhodné využít tuto 
probuzenou energii k práci 
na našich projektech a k 
celkovému dosahování 
výsledků. Zkrátka 
doženeme vše, co během 
menstruace bylo uspané. 
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Praktické tipy pro předovulační fázi 

‐ naplánovat si pracovní akce, schůzky 

‐ podniknout náročnější fyzické aktivity 

‐ otevřít se novým zážitkům a experimentovat 

‐ dosahovat výsledků 

‐ šířit kolem sebe přirozeně dobrou náladu 

‐ naučit se nějakou novou dovednost 
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Folikul, který dozrál, 
vylučuje tolik estradiolu, 
že spustí akutní uvolňování 
luteinizačního hormonu 
(LH). Uvolněním  LH 
dozraje také vajíčko a 
dojde k oslabení stěny 
folikulu a k uvolnění 
vajíčka. 

 
 

 ovulační fáze 14. – 21. den  
Fáze matky, milenky neboli expresivní fáze 

V této fázi léta se cítíme 
být nejvíce ženami. Jsme 
empatické, trpělivé, 
zaměřené na mezilidské 
vztahy a pečování. Naše 
tělo je na vrcholu sil. Jsme 
nejpřitažlivější i pro muže, 
protože uvolněné vajíčko 
je připraveno k oplodnění 
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Praktické tipy k ovulační fázi 

‐ setkávat se s lidmi, pečovat o vztahy a budovat 
nové kontakty  

‐ prezentovat a vstupovat do interakce s druhými - 
máme perfektní schopnost komunikace 

‐ hrát si, tančit, jezdit na výlety 

‐ pečovat o sebe i o druhé 
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400 000 
je počet folikulů novorozeného děvčátka,  

pouze 400 – 450 jich za život dozraje. 
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V luteální fázi se po 
proběhlé ovulaci zbytek 
folikulu přemění na žluté 
tělísko, které další dny a 
týdny produkuje 
progesteron.  Bez 
oplodněného vajíčka žluté 
tělísko zaniká a klesá 
hladina estrogenů i 
progesteronu, což umožní 
příchod menstruace. 

 
 

 předmenstruační fáze 21. – 28. den  
Fáze kouzelnice, čarodějky neboli kreativní fáze 

Tato fáze bývá označovaná i 
jako PMS – premenstruační 
syndrom, souhrn 
nepříjemných projevů blížící 
se menstruace. Energie 
ubývá, stejně jako je tomu v 
přírodě na podzim. Přichází 
výkyvy nálad, emocí a 
začínáme se zaměřovat 
zpátky na sebe. 
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Praktické tipy k premenstruační fázi 

‐ dopřát si více odpočinku  
(např. ženská bylinná napářka) 

‐ přijmout nevyřešené, zejména emoce – nebát se 
jich, vytančit se, vymalovat je ven  

‐ uklízet, třídit, vyhodit staré a nepotřebné, i ze života 

‐ dotáhnout věci do konce 

‐ čas na vše kreativní – psát, malovat, zkusit jakékoliv 
ruční práce 
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Prostě a jednoduše, 

Premenstruačně  
kreativně  

(I skoro celý tento ebook byl napsán 
právě v premenstruační fázi  ) 
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2. 
Co je zdravý 

menstruační cyklus? 



Znaky zdravého ženského cyklu 

‐ první menstruace může přijít mezi 9. a 17. rokem 

‐ zdravý menstruační cyklus nemusí být 28 dní, 
zejména na počátku jsou přirozené výkyvy 

‐ menstruační cyklus může trvat 20 i 60 dní 

‐ dochází k ovulaci a luteální fáze trvá 12 až 16 dní 

‐ zdravý děložní sekret (cervikální hlen), který 
rozpouští děložní zátku během ovulace a před 
menstruací 
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Praktické tipy k cykličnosti 

‐ žít v souladu s cykličností, nechat se inspirovat, ale 
zároveň naslouchat svému tělu 

‐ hormonální antikoncepce brání prožívání cykličnosti 

‐ tipy na inspirativní knihy: Miranda Gray – Cyklická 
žena, Rudý měsíc, Poselství pro ženskou duši 

‐ používat cyklický magnet, např. na lednici  
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38 let 
doba, po kterou žena průměrně menstruuje 

3 500 dní  
počet dní, které žena průměrně prožije menstruováním 

400 
počet menstruací, které žena průměrně za život prožije 
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3. 
Menarché a menopauza 



Menarché 

První menstruace v životě 
ženy se nazývá menarché, 
Ale už nějakou dobu 
předtím začíná být dívka 
cyklická – většinou se 
střídá fáze panny a fáze 
čarodějky. 

První menstruace 

Oslava menarché 

Tento důležitý okamžík je 
velmi vhodné oslavit. 
Způsob by si měla každá 
dívka zvolit sama (může jej 
oslavit sama, jen se svojí 
mámou, která jí může 
předat dáreček, nebo jako 
přechodový rituál s více 
dívkami a ženami).  
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Menarché return 

Ne každá žena prožila 
svou první menstruaci tak 
jak by si představovala. 
Minulost změnit nejde, ale 
jde změnit pohled na ni a 
zpětně uctít tento důležitý 
mezník v životě každé 
ženy. 

První menstruace zpětně 

Příběh mojí menstruace 

Každá žena je jedinečná a 
každá si nese svůj 
jedinečný menstruační 
příběh. Vždy lze oslavit 
zpětně to, co mělo být 
oslaveno, spojit se se svým 
ženstvím a přijmout 
cykličnost a menstruaci 
jako velké dary. 
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Praktické tipy k první menstruaci 

‐ oslavit a uctít zpětně svoji první menstruaci (ať už 
sama nebo rituálně se skupinou žen) 

‐ napsat dopis své děloze, vypsat všechny emoce a 
poděkovat za všechny proběhlé menstruace 

‐ sepsat si příběh svojí menstruace 
‐ přijmout to, jak byla menstruace předávána v naší 

rodové linii a toto změnit a přepsat svým postojem 
(začít třeba s názvem - jak menstruaci nazýváte?) 
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Oslava a uctění 

Žena, která si mnohokrát 
za život prošla všechny 
fáze v rámci cyklu, se s 
nimi nyní může vyzrále 
propojit. Uctít rituálem 
další životní etapu a 
poděkovat za všechny 
menstruace. Protože 
menstruovat není 
samozřejmost. 

Menopauza 

Cykličnost po přechodu 

Po přechodu je možné 
vnímat cykličnost laděním 
se na fáze měsíce, přírody 
nebo sladění s blízkou 
skupinkou žen, které 
menstruují (např. v rodině i 
s dcerou). Mizí fyzické 
projevy, jako krvácení, ale 
dary cykličnosti mohou 
zůstat. 31 



“ Ženy se díky menopauze stávají celistvými. 
Během života se jednotlivé fáze a archetypy 

neustále střídají. Pokud se s nimi žena 
pravidelně spojuje, když tento cyklus skončí, 
tyto fáze se propojí. Tato vyzrálá žena má tak 

k dispozici kompletní dary všech fází a 
archetypů a může čerpat kterýkoliv z těchto 

darů, který zrovna potřebuje.  
Miranda Gray 
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4. 
Menstruační pomůcky 

a volná menstruace 



Menstruační pomůcky 

‐ vložky a tampony (zvážit škodlivé látky, které 
obsahují), dají se koupit i v organické podobě 

‐ látkové vložky 
‐ menstruační kalíšek 
‐ menstruační houbičky  
‐ menstruační kalhotky   
‐ menstruační disk 
‐ bez pomůcek – volná menstruace 
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Měsíčky bez pomůcek 

Ano, je to možné, i když se 
to může zdát velmi 
podivné. Naše tělo je 
geniální a moudře zařízené 
- menstruační krev se totiž 
hromadí a odchází 
nárazově – díky děložnímu 
čípku, který se otevře, 
když je potřeba, a tím 
umožní odchod krve. 

Volná menstruace (vědomá , svobodná) 

Šetří přírodu i peněženku  

Tento způsob lze 
praktikovat i v kombinaci s 
jinými pomůckami (např. 
látkovými vložkami) – 
může se stát obohacením 
ve dnech slabšího nebo 
naopak silného krvácení – 
podle toho, jak to žena cítí. 
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Praktické tipy k volné menstruaci 

‐ odhodit zažité vzorce (mladým dívkám může 
paradoxně fungovat velmi dobře)  

‐ dopřát si čas a prostor – praktikovat nejprve doma, 
v klidu, blízko WC  a brát to jako hru 

‐ naladit se na sebe, důvěřovat tělu, nechtít mít vše 
hned na 100% 

‐ seznamovat se se svaly pánevního dna  

‐ naučit se uvolňovat hrdlo, ústa 
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5. 
Menstruační krvácení 



Místo menstruace 

Červený stan označuje 
místo, kam chodily ženy 
menstruovat. Od nepaměti 
se v různých kulturách po 
celém světe ženy během 
menstruace sdružovaly, ať 
už v měsíční chýši nebo 
stanu.  

Červený stan 

Posvátné ženství 

Existují různé výklady – 
jeden, že ženy odcházely 
na takové místo 
nedobrovolně, jako 
nečisté, a druhý, podle 
kterého odcházely 
dobrovolně, aby si dopřály 
klid samy pro sebe a uctily 
tak své ženství. 
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“ Při svém prvním krvácení se dívka  
se svou silou setkává,  

během následujících menstruací  
se v této síle zdokonaluje,  

a po své poslední menstruaci  
se touto silou stává. 
Indiánské moudro 
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Fialový stan  

Vytvořila jej  De Anna L´am 
jako podporu ženám, které 
procházejí menopauzou. 
Slouží k uctění poslední 
menstruace a k přípravě 
na další etapu života.  

Ženské sdílení 

Sdílení 

Ženské sdílení může být 
ohromně léčivé – pokud je 
vytvořen bezpečný prostor 
v rámci sesterského kruhu. 
Během menstruace se 
může žena ponořit do 
svého nitra i sdílet své 
vhledy, podle toho jak 
zrovna potřebuje. 
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Menstruace jako dar 

Díky menstruaci se naše 
těla čistí a detoxikují. Je to 
zřejmě jeden z důvodů, 
proč se ženy dožívají 
vyššího věku než muži. 
Přichází sama a pravidelně 
a je nám nabídnuta jako 
možnost - přibližně 13x za 
rok prožít vědomou očistu 
těla a mysli. 

Požehnané měsíčky 

Zastavení, zpomalení 

V dnešní uspěchané době 
můžeme přijmout naši 
menstruaci s vděčností 
jako nástroj, který nám byl 
dán, abychom se aspoň 
jednou do měsíce 
zastavily, dosytily naše 
potřeby a dovyživily naše 
těla. 
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A co muži? 

Potní chýše 

Muži vyvinuli svůj 
vlastní způsob očisty – 
v některých kulturách 
existují potní chýše. V 
podstatě se jedná o 
obdobu sauny, kdy se 
vykope díra v zemi, 
nahoře se zakryje a 
dopraví se do ní horké 
kameny. 

Vision quest 

Ženy během 
menstruace získávají i 
vize a vhledy. Muži 
mohou využít obřadu s 
názvem vision quest (je 
samozřejmě i pro 
ženy). Velmi 
zjednodušeně: odchází 
se na odlehlé místo, 
často bez jídla, a 
nechává se promlouvat 
duše. 

Dar ženství 

Z tohoto pohledu je 
menstruační cyklus a 
menstruace opravdový 
dar, protože my ženy 
máme možnost si 
touto očistou a 
spojením se se svou 
duší procházet 
naprosto přirozeně 
každý měsíc.  
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Praktické tipy pro každoměsíční zastavení 

‐ vytvořit si „menstruační svatyni“ – koutek pro sebe 
(vyzdobený do červené, růžové barvy, kde budou 
polštářky, deky, obrázky, šátky, svíčky, vůně…) 

‐ nosit v této době menstruační šperk nebo 
specifický kus oblečení, aby zbytek rodiny věděl  

‐ vyřezávat si Měsíční hůl - nebo si ji obmotávat 
červenou nitkou 

‐ naučit se dělat NIC 
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Menstruace v naší kultuře 

Přístup naší společnosti k 
menstruační krvi je patrný 
např. z televizních reklam, 
kde má tato krev modrou 
barvu. Nebo které vyzývají 
mladé dívky, aby si 
zavedly tampon a vydaly 
se skotačit do baru. Touží 
po tom však skutečně 
naše menstruující těla? 

Menstruační krev 

Menstruace v přírodě 

Menstruační krev je plná 
živin a existuje spousta 
tipů, jak ji využít. Když je to 
možné, můžeme ji vrátit 
zpět Matce Zemi nebo s ní 
doma hnojit květiny - tohle 
už je na každé z nás, co 
považujeme za „normu“ a 
co si dovolíme zkoumat  
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6. 
Péče o ženské orgány 



Menstruace není 
samozřejmost 

Děloha je opravdový 
symbol našeho ženství, 
naší síly a zároveň 
křehkosti. Každý měsíc v ní 
roste výstelka – peřinka 
pro případné budoucí 
miminko. A toto se opakuje 
měsíc za měsícem, rok za 
rokem. 

Podbřišek a děloha 

Děloha během menstruace 

Když není vajíčko 
oplodněné, děloha 
vylučuje narostlou 
výstelku z těla. Může se 
jednat o jemné stahy, 
které slouží i jako trénink 
pro případný budoucí 
porod. Je proto výrazem 
úcty k ženství, věnovat jí 
pozornost. 46 



Praktické tipy v péči o ženské orgány 

‐ poděkovat děloze – myšlenkou, dopisem apod. 

‐ dopřát si intimní hygienu – kvalitní mycí přípravky, 
namasírovat si při mytí podbřišek 

‐ praxe s joni vajíčkem 

‐ procítit si vděčnost za ženské orgány – za dělohu, 
vaječníky, vejcovody, děložní čípek, joni 

‐ dopřát si sebepotěšení a dovolit si vyjádřit svá přání 
při milování s partnerem 

 
 

47 



7. 
A co dál? 



“ Jen čtení, sbírání informací a přemýšlení 
nestačí. To je jako držet v ruce láhev 

šampaňského a pouze se kochat, nikdy 
neochutnat. Je potřeba jít dál a dělat kroky v 

praxi a já bych vás k tomu ráda pozvala. 
Pojďme spolu odšpuntovat láhev a pustit 

bublinky ven  
Veronika Vykusová 
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Praktické tipy k puštění bublinek ven 
aneb co vám mohu nabídnout  

‐ přidat se na Facebooku ke skupině Toužím po 
miminku  (sdílení žen, které nemohou otěhotnět – 
podobně naladěná komunita, pravidelné příspěvky, 
témata týkající se plodnosti, živá vysílání, podpora v 
těžkých chvílích od žen, ke kterým miminko již přišlo) 

‐ přidat se na Facebooku ke skupině Veru pro ženy 
(propojení žen, ženská témata jako cykličnost, 
sebeláska, má intimní sdílení, živá vysílání, soutěže) 

‐ odebírat můj youtube kanál Veronika Vykusová 
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https://www.facebook.com/groups/2259755007573501/
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FB SKUPINKA 

TOUŽÍM  
PO  

MIMINKU 
K připojení 

stačí 
kliknout zde 

https://www.facebook.com/groups/2259755007573501/
https://www.facebook.com/groups/2259755007573501/
https://www.facebook.com/groups/2259755007573501/
https://www.facebook.com/groups/2259755007573501/
https://www.facebook.com/groups/2259755007573501/
https://www.facebook.com/groups/2259755007573501/
https://www.facebook.com/groups/2259755007573501/


FB skupinka 
VERU PRO 

ŽENY 
K připojení 

stačí 
kliknout 

zde 
 

Place your screenshot here 
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https://www.facebook.com/groups/506892620018783/?ref=bookmarks
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Děkuju! 
Moc si vážím vašeho času stráveného nad mým 

ebookem a věřím, že to není náhoda, že jste 
dočetli až sem. Děkuju vám za to a pokud byste se 
chtěli na cokoliv zeptat nebo reagovat, napište mi 

na veronika@vsesouvisisevsim.cz 



Děkuju za stažení ebooku 
Prosím respektujte, že jeho 
tvorba mě stála spoustu času 
a energie.  
Pokud byste věděli o někom, 
koho by mohl obohatit, budu 
moc ráda za jeho šíření, a to 
přes odkaz 
http://vsesouvisisevsim.cz/ebo
ok-pozehnane-mesicky/,  
kde je zdarma ke stažení. 

prohlášení 

Stažením ebooku jste 
srozuměni s tím, že jakékoliv 
použití informací z něj a 
úspěchy či neúspěchy z toho 
plynoucí, jsou pouze ve 
vašich rukách. Nenesu za ně 
žádnou odpovědnost. Děkuju 
za pochopení a respektování 
tohoto sděleni. 
Zdroj grafické úpravy: 
https://www.slidescarnival.com/ 
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