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D L A  K O G O  J E S T  T E N  E - B O O K ?
 

Ten ebook jest dla Ciebie jeśli: 

- nigdy nie słyszałaś o Naturalnych Metodach Rozpoznawania Płodności czy

Naturalnym Planowaniu Rodziny; 

- pragniesz zdobyć wiedzę na temat płodności, fizjologii, natury; 

- chcesz lepiej rozumieć samą siebie;

- zależy Ci na zdrowym trybie życia; 

- chcesz zaoszczędzić czas i pieniądze wydawane na antykoncepcję i częste wizyty

u lekarza; 

- chcesz być lepiej rozumiana przez swojego męża/narzeczonego i lepiej rozumieć

samą siebie; 

- odczuwasz lęk przed nieplanowaną ciążą; 

- nie chcesz stosować antykoncepcji lub masz z nią niekorzystne doświadczenia; 

Co możesz zyskać? 

Ekologia

Zdrowie 

Oszczędność 

Wiedza 

Samodzielność 

Odpowiedzialność 

      To wszystko może dać Ci wiedza na temat Metod Naturalnego Planowania

Rodziny. 

Zapraszam cię do lektury ebooka i udziału w moim kursie

https://nprdlakazdego.pl/kursy/.
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B I O L O G I C Z N Y  C Y K L  P Ł O D N O Ś C I  -

K A R U Z E L A  H O R M O N A L N A
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      W życiu towarzyszą nam różne cykle. 
 Aktywności i snu. Czterech pór roku. Dnia i nocy.

 Płodność kobiety również podlega cyklicznym zmianom.

      Od pierwszego dnia miesiączki do ostatniego dnia przed następną miesiączką
to jeden cykl miesiączkowy. Powracający w kółko, dopóki nie pocznie się dziecko i
ciąża zatrzyma te zmiany na prawie 9 miesięcy.

     Nazwałam go karuzelą, bo można go przedstawić w formie koła powtarzających
się zmian.

     To koło jest "napędzane" przez układ hormonalny podwzgórze mózgu ->
przysadka mózgowa -> jajnik. Tu też mamy koło cyklicznych zmian, wzajemnych
oddziaływań, na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Nie trzeba znać nazw tych
gruczołów, ani hormonów przez nie wydzielanych, aby mieć świadomość tej
karuzeli. Każda kobieta od wieku dojrzewania jej doświadcza. Ja jednak
namawiam Cię do sięgnięcia po odrobinę "fachowej wiedzy". Bo wierzę, że wiedza
zmienia nasze życie. Daje nam więcej samoświadomości i samodzielności. 

    Zobacz jak to działa.

     Na początku cyklu neurohormony (GnRH) rozkręcają tą karuzelę, ponieważ
niski poziom hormonów jest niekorzystny dla twojego organizmu. Wyrzut GnRH
pobudza przysadkę mózgową, której zadaniem jest stymulować jajnik do pracy. W
tym celu przysadka wydziela przez kilka dni hormon folitropinę (FSH). W
pobudzanym w ten sposób jajniku zaczyna dojrzewać pęcherzyk, a w nim komórka
jajowa. Poziom FSH spada, a rosnący pęcherzyk produkuje estrogeny - grupę
hormonów nazywanych "hormonami kobiecości". 
 
     To czas przygotowywania się narządu rodnego, ale i całego organizmu kobiety
do możliwości poczęcia dziecka. 

     W miarę wzrastania pęcherzyka jajnikowego, wzrasta poziom estrogenów. Gdy
jest najwyższy, z przysadki następuje wyrzut hormonu LH. Dochodzi do pęknięcia
pęcherzyka i komórka jajowa wydostaje się na zewnątrz. Zostaje wciągnięta do
jajowodu, gdzie może dojść do spotkania z plemnikiem i zapłodnienia. A pęknięty
pęcherzyk przekształca się w ciałko żółte - tymczasowy gruczoł wydzielający
progesteron. 

     Progesteron, to hormon ważny dla procesu zagnieżdżenia zarodka i jego
prawidłowego rozwoju. A jeśli do zapłodnienia nie dochodzi, ciałko żółte zanika po
około 14 dniach (+-2 dni). Poziom progesteronu spada. Obumiera niedokrwione
endometrium macicy (zewnętrzna warstwa śluzówki macicy). Zaczyna się nowa
miesiączka i nowy cykl.
 
     Ta hormonalna karuzela mocno odbija się na samopoczuciu i funkcjonowaniu
każdej kobiety. 



O  C Z Y  M Ó W I  C I  T W Ó J  C Y K L
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     Za nami trochę tych "cyklicznych zawiłości" w pigułce. Co da ci ta wiedza? Do
czego może być potrzebna?
 
     Zastanawiasz się czasem co ma największy wpływ na to jak się czujesz, jaki masz
nastrój, jakie masz siły? Dlaczego jednego dnia jesteś pełna energii i "nadrabiasz
zaległości", a innego trudno się wziąć za cokolwiek, a tym bardziej skupić?

     Odpowiedź była w poprzednim rozdziale.
 
     Hormony

     Hormony nie tylko oddziałują na narządy rodne, stymulując cały cykl. One
docierają do każdej komórki twojego ciała, również do mózgu. I wszędzie wtrącają
swoje "trzy grosze".

     Miesiączka, to nie tylko dyskomfort związany z krwawieniem, czasem bólem. To
także ten dołek hormonalny. Dlatego już przed końcem cyklu jest zauważalny spadek
kondycji czy nastroju. W pierwszych dwóch, trzech dniach miesiączki, kiedy poziom
hormonów jest najniższy, twój organizm woła o przerwę. 

     Jasne, że są kobiety aktywne również w tym czasie. Czy też aktywne mimo tego
czasu. I bardzo dobrze. Ale jeśli odczuwasz spadek formy, to dobrze jest po prostu
sobie w tych dniach odpuścić i zatroszczyć się o przytulenie samej siebie. Nie zaszkodzi
też dodatkowe "doładowanie" suplementacją czy zwiększoną porcją witamin i
minerałów w diecie. Kilka porad co do diety znajdziesz w dodatkowych materiałach do
pobrania.

     Pod koniec miesiączki lub po kilku dniach zaczyna się aktywność estrogenowa i to
jest najlepszy czas, aby zakasać rękawy i wziąć się za nowe inicjatywy, nadrobienie
zaległości. 

    Estrogeny mają na celu pobudzanie wzrostu. 
Przede wszystkim pod ich wpływem narasta endometrium (śluzówka macicy). Wzrasta i
dojrzewa komórka jajowa. Cały narząd rodny przygotowuje się do możliwości poczęcia
dziecka. I zmieniasz się ty cała.

     Nie bez przyczyny estrogeny są nazywane hormonami kobiecości.
Dobrze wpływają na samopoczucie kobiety. Poprawiają nastrój i wygląd. Czy
wiedziałaś o tym, że przy wysokim poziomie estrogenów twoje oczy błyszczą, a źrenice
są nieco większe? Cera się wygładza, a twoje ciało wydziela specyficzny, przyjemny dla
innych zapach. To feromony. One sprawiają, że mężczyźni się za tobą oglądają, a
kobiety traktują cię życzliwiej.

   A ty sama uśmiechasz się do siebie, patrząc w lustro. I zauważasz plusy swojej
urody. 

    Na tą fazę (pierwsza faza cyklu, faza pęcherzykowa, faza estrogenowa - jak zwał,
tak zwał), dobrze jest zwalić to co trudne. Dogadanie się z teściową czy szefem w
pracy. Napisanie pracy licencjackiej. Czy malowanie mieszkania.

     Za chwilkę zrobi się trochę gorzej. A potem znów krwawy kryzysik.
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    Dlaczego po jajeczkowaniu robi się "gorzej"?

    Ciałko żółte wykształcone z pękniętego pęcherzyka Graafa wytwarza coraz większą ilość
progesteronu. A poziom estrogenów dość mocno spada. 
    Zadaniem progesteronu jest zadbanie o dziecko, jeśli doszło do jego poczęcia. I na tym
zadaniu skupia się twój organizm. 
     Rozrost śluzówki, tak, aby mogła przyjąć i odżywiać rosnący zarodek. 
    Zabezpieczenie wnętrza macicy przed zakażeniami poprzez szczelne zamknięcie szyjki
macicy. 
      Utrzymanie wyższej i stabilnej temperatury ciała. To najważniejsza zadania. 

   Tym samym progesteron jest już mniej "łaskawy" dla ciebie samej. Cera gorzej
wygląda. Oczy już tak nie błyszczą. A nastrój czasem jest zmienny, czasem spada w dół. 
Nie ma już takiej jasności umysłu, ani siły do zdobywania świata. 

     No i bardzo dobrze. Nie jesteś przecież wołem roboczym.
    Może to dobry czas na książkę. Spotkanie z przyjaciółką. Kino. Natura prowokuje do
tego, aby dać sobie trochę luzu. 

    Przed samą miesiączką może pojawić się wzmożony apetyt na słodycze. Uwaga! Nie
radzę mu ulegać. Zamień je lepiej na gorzką czekoladę z rodzynkami czy orzechami.
Garść suszonej żurawiny, która dobrze wpływa na układ moczowy, czy gałązkę winogron
zawierających sporo rezweratrolu podnoszącego odporność.

   Można zmniejszyć dolegliwości i dyskomfort związany z miesiączką, przez dobre
przygotowanie do tego czasu. Więcej na ten temat znajdziesz w zakładce pobierz, na mojej
witrynie nprdlakazdego.pl.

     O czym ci mówi twój organizm podczas cyklu?
   Życie zgodnie z jego rytmem i zadbanie o poszczególne fazy może podnieść jakość
twojego życia i poziom satysfakcji.

    Wiedza i zrozumienie. To się zawsze opłaca. 

     A ty jesteś tego warta!



M E T O D Y  R O Z P O Z N A W A N I A  P Ł O D N O Ś C I

W C Z O R A J  I  D Z I Ś
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     XX wiek był wiekiem rozwoju wiedzy na temat płodności człowieka. I to na długo
przed wynalezieniem USG i innych metod monitoringu cyklu. Narzędzia przyszły
dopiero później.

   Za to rozwój dzisiejszej wiedzy zawdzięczamy kilku osobom. Kilku pasjonatom.
Małżeństwom, lekarzom, a nawet duchownym.

    Nie ma tu miejsca na podręcznik historii. Jednak warto znać kilka nazwisk, które
przewijają się w tej historii.

     Ale po kolei.

     Znasz określenie "Kalendarzyk małżeński"?
    Czy wiesz, że ta metoda ma już prawie 100 lat? I w dodatku nie należy do metod
rozpoznawania płodności. Ponieważ przy jej pomocy niczego nie da się rozpoznać. Ta
metoda polegała na próbie statystycznego wyliczenia, kiedy prawdopodobnie będzie
jajeczkowanie w kolejnym cyklu. I chociaż do jej powstania przyczyniło się bardzo
ważne odkrycie dwóch ginekologów - Japończyka Kyusako Ogino i Austriaka
Hermanna Knausa na temat terminu jajeczkowania (12-16 dni przed następną
miesiączką), to ma ona dziś wartość jedynie historyczną.

   W XXI wieku mamy możliwości korzystania z całej bazy wiedzy na temat
rozpoznawania płodności.

    Wiemy już dziś, że poszczególne fazy cyklu mają swoje charakterystyczne cechy.
Wyjątkowe objawy, które występują w każdym cyklu u każdej zdrowej kobiety.
Nazywamy je wskaźnikami lub objawami płodności.

    Należy do nich śluz szyjkowy. Specjalna wydzielina wytwarzana przez gruczoły
szyjki macicy, pobudzane estrogenami. Ten śluz sprawia, że plemniki mogą przeżyć
kilka dni (3-5, a czasem 7) w narządach rodnych kobiety, po współżyciu. I są zdolne
do zapłodnienia komórki jajowej. Dokładne informacje jak obserwować śluz, jakie są
jego cechy i znaczenie, zdobędziesz na moim kursie metody objawowo-termicznej
podwójnego sprawdzenia.

   Drugim wskaźnikiem jest tzw. podstawowa temperatura ciała. Pod wpływem
progesteronu podnosi się na poziom wyraźnie wyższy  niż w pierwszej fazie cyklu.
Wykres takiej temperatury jest zatem dwufazowy. Widać na nim dwie części. Dwie
fazy różniące się wyraźnie poziomami. Jak wykonywać pomiar temperatury, aby miał
sens i był wiarygodny dowiesz się na moim kursie https://nprdlakazdego.pl/kursy/. 
Dokładnie ci to wytłumaczę.

   Można także samodzielnie sprawdzać szyjkę macicy i wyczuwać jej
charakterystyczne zmiany. Chociaż takie badanie nie jest konieczne do stosowania
metod rozpoznawania płodności, bywa bardzo przydatnym wskaźnikiem. Bez obawy.
Wyjaśnię dokładnie jak można to robić.

   Badania tych objawów oraz doświadczenie tysięcy kobiet na całym świecie
przyczyniły się do powstania nowoczesnych Metod Rozpoznawania płodności. Jest ich
kilka, ponieważ badania były prowadzone niezależnie w kilku miejscach na świecie.
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     W  pierwszej połowie XX wieku holenderski lekarz dr Holt przez dwadzieścia lat badał
wykresu temperatur swoich pacjentek Po czym wydał opracowanie swojej metody
termicznej, tzw metody Holta.

     Pewien niemiecki ksiądz Wilhelm Hillenbrand, zalecał swoim wielodzietnym
parafiankom pomiar podstawowej temperatury ciała. 
 
      Dr Billings wydał w 1979 "Atlas owulacji Billingsa". 

     Dr  Rötzer opublikował swoją metodę w 1969 roku. A 1979 wydał swój podręcznik do
pierwszej metody objawowo-termicznej.

      Obie metody powstały dzięki żonom, pani Eveline Billings i pani Elisabeth Rötzer,
które wykonując pomiary temperatury zwróciły na pojawianie się specyficznej wydzieliny
w okolicach przejścia w drugą fazę cyklu.

     W 1973 roku amerykańskie małżeństwo lekarzy Shella i John Kippley wydali swoją
wersję metody objawowo-termicznej.

     W 1977 roku zespół brytyjskich lekarzy ze szpitala Królowej Elżbiety w Birmingham
opracował metodę objawowo-termiczną podwójnego sprawdzenia.

     Jest też polski wkład w powstanie wachlarza metod rozpoznawania płodności. W
latach 60-tych XX w. dr Teresa Kramarek najpierw na skutek swoich badań
zmodernizowała metodę termiczną. A potem dodała do niej obserwacje śluzu szyjkowego
i opublikowała swój podręcznik do tzw. metody polskiej.

   Powstanie metod było dopiero początkiem całej lawiny badań i udoskonaleń nad
prowadzeniem i interpretowaniem obserwacji.

     Na przestrzeni lat każda z metod była udoskonalana czy modernizowana. 

  Dlatego dziś możemy posługiwać się metodami charakteryzującymi się wysokim
profesjonalizmem, skutecznością, a także dużym wkładem z wiedzę na temat płodności i
ogólnie zdrowia kobiety



N P R  S T Y L E M  Ż Y C I A
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      Naturalne Planowanie Rodziny jest nazywane stylem życia.
 
     I rzeczywiście tak jest.
     To nie jest tylko narzędzie. Chociaż jest narzędziem służącym do rozpoznawania faz
w cyklu.
    To nie jest tylko wiedza. Chociaż opiera się na dostępnej dziś dużej dawce wiedzy.
    To nie jest tylko dbałość o zdrowie. Chociaż metody są w 100% ekologiczne. A
ponadto pomagają w skutecznej diagnostyce cyklu.
    To nie jest tylko minimalizacja kosztów związanych z planowaniem rodziny. Chociaż
ten powód stosowania NPR też bywa istotny.
    To nie jest tylko skuteczna metoda odkładania poczęcia dziecka. Chociaż dobrze
nauczony i stosowany NPR charakteryzuje się skutecznością równą lub wyższą w
stosunku do znanych, skutecznych metod antykoncepcji.
    To nie jest tylko wygoda. Chociaż obserwacja cyklu zajmuje nie więcej niż 5 minut
dziennie.

     Powiedzmy sobie szczerze. NPR to nie tylko zysk w tych wszystkich dziedzinach.

     To również duże wyzwanie. 
     To wybór mający wpływ na życie dwojga osób. Na relacje. Zwłaszcza na
płaszczyźnie seksualnej. Ale nie tylko.
     To wybór mający wpływ na wiele innych decyzji.
     To także wybór stawiający konkretne wymagania.

     Oczywiście, nie musisz znać nazw hormonów. Ani nawet sposobu ich działania. Ale i
tak będziesz go odczuwać.
     Nie musisz znać historii Metod Rozpoznawania Płodności, żeby którąś z nich
skutecznie się posługiwać.

     Ale...

    Żeby dobrze stosować NPR, trzeba się dobrze nauczyć konkretnej metody.
    Żeby dobrze stosować NPR, trzeba zgody obojga. To nie może być wybór samej
kobiety, ani samego mężczyzny.
    Żeby dobrze stosować NPR, potrzeba akceptacji kobiecości. Akceptacji kobiecej
natury z całą jej złożonością, zmiennością, nieprzewidywalnością. I to ze strony obojga.
    Żeby dobrze stosować NPR potrzeba dialogu. Trzeba o tym rozmawiać w związku.       
Kwestia poczęcia dziecka czy chęci odłożenia poczęcia jest tu zawsze żywa, zawsze
otwarta. Zawsze do uzgodnienia. 
    Żeby dobrze stosować NPR, trzeba być otwartym na siebie nawzajem.
    Żeby dobrze stosować NPR, czasem trzeba mierzyć się różnymi trudnościami.

    Kluczem jest odpowiedź na pytanie "Co jest dla mnie ważne?"
    Może to naturalne, zawsze pełne współżycie? Bez jakichkolwiek sposobów i środków
je zakłócających (prezerwatywa, kapturki, stosunek przerywany).
    Może to pełna kontrola nad tym co się dzieje w cyklu (czy cykl jest prawidłowy czy
zakłócony)?
    Może to aspekt ekologiczny? Brak jakichkolwiek negatywnych skutków dla
środowiska.
    Może to zachowanie zdrowia w tej sferze i bardziej świadome dbanie o zdrowie w
ogóle?
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    Może to dobre przygotowanie do ciąży?
    Może to poczucie akceptacji ze strony mężczyzny. Nawet za cenę czekania na seks w
fazie płodności?
    Czy te wszystkie kryteria wymienione wyżej są ważne dla Ciebie, dla Twojego związku?
Które z nich są bardziej istotne, które mniej. Itd.

     Ogromne pole do przemyślenia i przedyskutowania. Na dziś i pewnie jeszcze wiele
razy w przyszłości.

     Bo NPR to zgoda na naturę. Na to być kobietą w 100%, bez ograniczeń.
To styl życia z płodnością.

     Zapraszam Cię do takiego życia. Do takiego wyboru. 

    Otrzymasz ode mnie takie wsparcie, jaki będzie Ci potrzebne w danym momencie.

    Zapisz się na kurs.

    www.nprdlakazdego.pl



DOROTA HOŁUBECKA

NPRDLAKAZDEGO.PL

  Instruktorka Metod Rozpoznawania Płodności:
metody objawowo-termicznej podwójnego
sprawdzenia (tzw. angielska) oraz doradca życia
rodzinnego, członkiem Polskiego Stowarzyszenia
Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny
(psnnpr.com). W 1995 roku uzyskała dyplom
nauczyciela metody, a w 2011 dyplom instruktora.
Wspólnie z zespołem instruktorów prowadzi
szkolenia dla nauczycieli oraz kursy na nauczyciela
metody. Prowadzi kursy metody objawowo-
termicznej podwójnego sprawdzenia online i
stacjonarne oraz własną witrynę internetową
www.nprdlakazdego.pl.
  Sama systematycznie się dokształca korzystając z
różnego typu szkoleń i literatury. Nauczanie
Naturalnych Metod Rozpoznawania Płodności jest
jej życiową pasją. 
    Prywatnie żona, mamą trójki dorosłych dzieci,
teściowa i babcia trojga wnucząt. 
Życiowe motto: każdy dzień otwiera nowe
możliwości!

 


