Du kan mærke det komme...
Du er måske lidt øm i din lænd...
De gode dage er omme...
Det er den tid på måneden igen...
For du sidder og græder - til en reklame for
Merci... Imens du sidder og æder en hel pakke
Toffifee...
Og hvad hvis jeg siger til dig,
at det bliver værre endnu!?
For i morgen, der starter dag nr. 2...
Tekst af Annika Aakjær

Billede af Ottilie Landmark, Blood 15

Dig og din cyklus… de gode dage er ikke omme… selvom det er den tid på måneden igen…

DISCLAIMER
Alle oplysninger og forslag i dette skriv – fra mig til dig - er små fif og lidt viden om vores
vidunderlige, uvurderlige underliv under udpakning. Viden og små fif, som måske kan lindre
nogle af de smertefulde elementer, du oplever i din cyklus. Derfor er hensigten med dette
skriv, hverken at du bliver i stand til at diagnosticere dig selv eller give dig selv en fuld ud
korrekt behandling, set med kinesiske briller. Alt det som er anført med blåt er konkrete
handlinger, som du nemt kan gøre for at lindre dit underliv. Hvorimod det skrevne ord med
mørkerødt er forståelsen, fysiologien og kroppens flow.
Disse råd og fif er ikke direkte henvendt til din individuelle historie, krop, eventuelle allergier,
medicin, operationer, fødsler mv. – Altså din specifikke konstitution, derfor er alt på eget
ansvar. Lyt til din krop, brug din sunde fornuft og så er det bare i gang med at elske det
underliv.
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JELLING AKUPUNKTUR & IBEN KLAUSHOLM
Udover at være en kvinde med et underliv, er jeg autoriseret sygeplejeske samt
sundhedsautoriseret og anerkendt akupunktør. Jeg har en medfødt nysgerrighed på kroppen
og på mennesket. Som akupunktør kobler jeg mit kendskab til både vesterlandsk og kinesisk
medicin - hvilket betyder, at der er lidt fra begge verdner. For mig handler om, at kroppen
skal hjælpes på vej til harmoni og balance, når livet bumler derudaf og giver buler.
Jeg tror i høj grad på, at krop og sind hænger uadskilleligt sammen, og det er vigtigt, at vi
skubber lidt de rigtige steder, når kroppen af den ene eller anden grund får buler og går lidt i
stampe.
Du er altid velkommen til at kontakte Jelling Akupunktur, så kan vi få en snak, og se om jeg
kan gøre noget for dig J

SANYINJIAO er et enestående punkt, som aldrig må undervurderes. Det er ikke så vigtigt,
hvorfor og hvornår dit underliv lader sig bemærke – dette punkt er altid godt.
Selvom det i mange kredse er kaldt kvindepunktet, er det særdeles godt til mange mænd også
– de har jo også et underliv.

Sanyinjiao

KVINDEPUNKTET
Find det trykømme område
og massér dette. Det er
super godt for smerter i
underlivet både i forhold til
menstruation, ægløsning,
efterveer mv.
Yin styrkende J
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YIN OG YANG
For mig er det helt grundlæggende at forstå, at uden yin (det feminine, mørke, rolighed, tale
og tanker, tryghed) kan yang (det maskuline, lyset, de ekstreme udfordringer, handlinger,
overmod) ikke eksistere og omvendt. Det er ekstremt vigtigt for, at krop og sind kan være i
balance - at yin og yang er i balance.
Et eksempel på deres indbyrdes sammenhæng kan være et stearinlys. Yin repræsenterer
stearinen i lyset, og flammen repræsenterer yang. Stearin (yin, det fastformede koldere
materiale) nærer og støtter flammen (yang, den energiske og varme del, der
er i bevægelse).
Flammen/yang har brug for stearin/yin, ellers kan lyset ikke brænde og
dermed eksistere, og stearinen/yin er ikke et lys uden flammen/yang.
Men det forhold er nødt til konstant at være i balance – for meget
stearin/yin vil drukne flammen/yang, og hvis stearin/yin bliver brugt
op, går flammen/yang ud.
Yang stimulerer således yin, og yin nærer gensidigt yang.
Sådan er det i alle livets forhold – intet kan stå alene, og enhver ting må forstås gennem sin
modsætning. Yin og yang er gensidigt afhængige af hinanden.
Så som kvinde i vores tid er det et konstant navigationsarbejde, og der kan nemt opstå
ubalancer i vores yin og yang.
I ligestillingens tegn lever de fleste kvinder(yinpræget) et meget yangpræget liv – hvor der er
fuld fart på – både fysisk og psykisk. Hviledage er for tøsetøser og for mange kvinder, er
kalenderen fyldt op hver dag med mange yangpræget aktiviteter, f.eks. effektiviserede dage på
arbejdspladsen, sport og motion på højt plan, husholdning mv.
Der bliver ikke givet meget plads til yin - det passive, det hvilende som er en enorm vigtig del
af os og dermed også vores kære underliv.
Når det yang-dominerede liv suser derudaf – kan der opstå smerter i dit underliv og dine
menstruationer tvinger dig måske ”i knæ” – fordi din krop vil fortælle dig, at nu er det
nødvendigt at give plads til yin - det passive og hvilende.
Desværre er det som regel ret ubelejligt, så derfor giver du din krop en yin-smertestillendepille, og dermed snydes kroppen kortvarigt - så dit travle-yangliv kan fortsættes.
Men i længden holder det jo ikke… Og det er jo efterhåndende sjældent, at den
smertestillende-yin-pille er nok. Du ringer til doktoren, og får i stedet en permanent yin-pille
sat direkte op i underlivet, skudt ind i armen eller tager den dagligt - Jubii du er smertefri og
kan leve dit yangprægede liv uden yinpauser – tak p-pille… men det er en dårlig løsning på
lang sigt.
Yin og yang har stor betydning for alle de livsvigtige processer i kroppen, og vores livstil er
blot én måde at skabe ubalancer på - der er utallige årsager til, at yin og yang går i ubalance.
Det kan du læse meget mere om i det efterfølgende.
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DIG OG DIN CYKLUS
Som kvinder, (sammenlignet med mænd), har vi en kæmpe fordel i forhold til at tolke vores
krops velbefindende - gennem vores cyklus. Din menstruationscyklus fortæller altså en masse
om dit generelle helbred, og derfor kan du bruge symptomerne til at finde ud af, hvorledes du
kan få det bedre.
Det næste er superinteressant og kan være med til at styrke din forståelse af det som sker
eller burde ske i din krop.
En normal cyklus varer fra 21 til 35 dage (gennemsnitlig 28 dage) med 4 til 7 dages blødning.
Ægløsningen skal ligge ca. 12 dage efter første blødningsdag, og cyklus afsluttes med en
smertefri blødning. Jubii det er jo mega simpelt – så hvorfor i alverden skal det være så pisse
forbistret invaliderende, trættende og smertefuldt!?
Ene og alene af den grund er vi nødt til at kigge lidt mere på detaljen. Først og fremmest og
allervigtigst er: LIVMODEREN ER KVINDENS ANDET HJERTE! Og det skal på ingen måde
undervurderes. Det betyder også, at vi med forventninger, praktiske foranstaltninger, fornuft
og ”sådan plejer det at være” ikke har en chance. Vores underliv er et kæmpe følelseskærligheds-organ, og det trives allerbedst med god sex af lyst og ingen fysisk eller psykisk
stress.
Udover et roligt hjerte handler et vidunderligt og smertefrit underliv, som tidligere nævnt, om
yin og yang, balance mm. I vores del af verden taler vi meget om hormoner, så jeg vil på en
overskuelig måde forsøge at mixe det hele, så det giver bedre mening.

MENSTRUATIONEN
En menstruation bør vare 4-7 dage. Det er almindeligt at have lidt mørkfarvet pletblødning 12 dage før menstruation. Det er mørkt, fordi flowet er langsomt, og blodet derfor bliver iltet.
Hvis du har pletblødning i mere end to dage, kan det f.eks. skyldes lave progesteronnivauer.
Husk at dag 1 i din cyklus er den første dag med almindelig rød blødning, og at dagene med
præmenstruel pletblødning er de sidste dage af din tidligere cyklus.
Din cyklus starter dermed på den første rigtige blødningsdag og slutter, når næste blødning
starter - i alt 21-35 dage.

MENSTRUATIONSSEKRET - er en blanding af:
- blod
- det yderste lag af livmoderslimhinden
- en mikroskopisk, ubefrugtet ægcelle (1 æg er 1/10 del af en mm)
Ca. 66% af din livmoderslimhinde udskilles slet ikke, men reabsorberes af kroppen.

JELLING AKUPUNKTUR
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UDSEENDE AF NORMAL MENSTRUATIONSSEKRET
Flydende uden større klumper. Ved menstruationsstart udskiller kroppen antikoagulans som
fortynder slimhinden.
Men hvis du har en kraftigere blødning, vil der typisk opstå klumper - da det antikoagulans
som kroppen udskiller, ikke har tid til at virke.

FARVEN
Det er normalt, at der i starten af menstruationen er mere brunt sekret, fordi flowet er
langsommere, og blod bliver brunt, når det størkner. Ellers skal menstruationssekret gerne
være rød som rødvin.
Det kan være meget forskelligt, hvordan farven på menstruationen er… Lidt som et farvekort
fra farvehandleren. Helt lyst og vandtynd til nærmest så mørkerødt, at det synes sort, farven
peger i retningen af ubalancens årsag. Farven er retningsgivende, og inden for det kinetiske,
tolker man meget lyst/vandig blod som et tegn på kulde/yin hvorimod at
mørkerød/bordeaux er et overskud af varm/yang. Hvis der er tale om meget sortfarvet
blødning, er det et tegn på blodet i underlivet ikke flyder som det skal. Hvorimod at det brune
kaffegrumslignende, igen er tegn på kulde/yin.

HVOR MEGET?
Normalt skal du bløde ca. 50 ml (ca 3 spsk/0,5 dl) i løbet af en menstruation.
- Kraftig menstruationsblødning: over 80 ml
- Sparsom menstruationsblødning: under 25 ml
Blod farver rigtig meget og kan virke voldsomt, det er derfor ofte svært at vurdere, hvor
meget du bløder.
En alm. tampon eller et bind kan indeholde ca. 5 ml - derfor skal du bruge ca. 10
bind/tamponer på en menstruation, (når de fyldes helt). Der findes forskellige ladycups, men
ofte er der mål på.
Den dag din blødning starter, er dag 1 i den follikulære fase.
Overordnet set er en cyklus er delt op i tre faser:

Cyklusstart
1. blødnings dag

Follikulære fase - udpræget yin (varighed 7-21 dage).
Ægløsningen – balance imellem yin og yang (varighed 1 dag)

Ægløsning

Det er altid hjertet som åbner op for både ægløsning og fødsel.

Luteale fase – udpræget yang (varighed 10-16 dage).

JELLING AKUPUNKTUR
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1 DEN FOLLIKULÆRE FASE
Varer mellem ca. 7-21 dage. (Mange teenagere har typisk en længere cyklus, da den
follikulære fase er længere hos unge). Det er her, du er mest yinpræget via din cyklus.
En del af det at have en god smertefri cyklus er, at have sunde follikler (også kaldt
æggeblærer). Udgangspunktet for hver follikel er den hvilende fase, herfra begynder 100
dages lange kapløb/modningsproces, før folliklen er modnet til æg og når det endelige mål:
ægløsning.
2 af de rigtige gode områder, du kan stimulere for at støtte underlivet i denne fase, er
følgende.

Kroppens energipunkter
Find det trykømme område på
begge sider af hælen og massér det
i rolige bevægelser. Placer
henholdsvis din pegefinger og
tommelfinger på hver sin side af
hælen og find og massér de
trykømme punkter.
Fantastiske punkter for hele
energien i kroppen og ikke mindst
bækken og underliv.

Så hvis dine follikler på et eller andet tidspunkt er usunde i modningsprocessen, har det
betydning for din cyklus. Derfor kan du ikke hoppe over, hvor gærdet er lavest – desværre –
du er simpelthen nødt til at se på sin livsstil, da det påvirker folliklerne og derigennem din
hormonbalance. Det er fordi, folliklen er den del af dine æggestokke der laver bl.a. østrogen og
progesteron – nogle af de rigtig vigtige kønshormoner. Hvis der er ubalance i disse hormoner,
er det et tegn på at follikler ikke modnes korrekt. Læs meget mere om dette i det
efterfølgende.
Når folliklen frigiver det modnede æg efter de 100 dage, omdannes den tomme follikel til en
hormonproducerende kirtel, som producerer det vidunderlige PROGESTERON.

JELLING AKUPUNKTUR
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PROGESTERON
Har stor betydning for din generelle sundhed, det:
- sørger for, at livmoderslimhinden ikke afstødes for tidligt, (hvilket kan give en pletblødning).
- opretholder en evt. graviditet.
- giver dig mere sexlyst.
- virker muskelopbyggende og styrker dine knogler.
- giver bedre søvn.
- beskytter mod hjertekarsygdomme og normaliserer koagulation og vaskulær tonus.
- beroliger dit nervesystem og gør det lettere at klare stress.
- har indflydelse på de efterfølgende hormonelle ting, der sker i din krop og cyklus.
- har beroligende og angstdæmpende effekt, (lidt som Valium).
- hæver kernetemperaturen under ægløsning.
- regulerer immunresponsen.
- reducerer galdeblæreaktivitet.
- reducerer kramper/virker afslappende på den glatte muskulatur f.eks. arterier og vener,
blæren, livmoderen, de mandlige og kvindelige kønsorganer, mavetarmkanalen, luftrøret.
- udvider bronkierne og virker regulerende på slimproduktionen.
- normaliserer ilt-niveauerne i cellerne.
- stabiliserer livmoderslimhinden, så den ikke bliver for tyk og giver for kraftig blødning.
- hæmmer risici for brystkræft.
- reducerer inflammationen.
- booster stofskiftet.
Når dine follikler er tæt på sidste stadige i modningsprocessen, stimulerer dine follikler dig,
via det follikelstimulerende hormon, til at lave østrogen og dermed skubbe dig nærmere hen
imod ægløsning.
Det vigtige østrogen som frigives, er østradiol. (Du har masser af forskellige slags østrogen,
men østradiol er det, der bl.a. gør dig glad). Progesteron og østradiol skal helst være i balance,
og da de har nogle modsatrettede effekter på kroppen. Det vil sige, at hvis det ene hormon er
stærkere eller mindre repræsenteret går uorden i fantastiske kvindelige system. Nøjagtig
ligesom yin og yang. Med orange har jeg markerede nogle af de modsatrettede virkninger.

ØSTRADIOL
- stimulerer din sexlyst/libido.
- øger sensitivitet overfor insulin, (forebygger derved insulin-resistens).
- gavner knogler, muskler, hjernen, hjertet, søvn og hud mv.
- giver dig dejlige kvindelige former.
- gør livmoderslimhinden tyk, så et evt. befrugtet æg kan hæfte sig og blive til graviditet.

JELLING AKUPUNKTUR
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- øger risici for brystkræft.
- øger inflammationen.
- hæmmer stofskiftet.
- booster serotonin og dopamin – de hormoner som gør dig glad.
Hvis du ser på hormonerne progesteron og østradiol – er der en form for yin og yang, som i
balance giver et velfungerende underliv.

2 ÆGLØSNINGEN
Ægløsningen er, når det modne æg frigives fra folliklen og farter via æggelederen ind til din
livmoder. Ægløsningen er vigtig og ikke kun for reproduktion, da der i ægløsningen skabes
nogle af dine vigtige kvindelige kønshormoner, (som er gennemgået ovenfor).
Måske er du en af dem, som mærker din ægløsning. Det kan være at: din sexlyst er stigende,
du føler dig mere attraktiv og bifalder alle sociale arrangementer i højere grad. Det kan også
være som et jag i underlivet eller lette smerter – eller at du pletbløder lidt.
Det er på det her tidspunkt i cyklus, hvor yin og yang er mest i balance.

Hvis du er præget af ægløsningssmerter, er punktet sanyinjiao rigtig godt, (se side 3).

Der er 4 ting som peger på, at du har ægløsning.

1. Stigning i din morgentemperatur/yang. Mål temperaturen inden du står ud af sengen, så
finder ud af, hvad din normaltemperatur er. Efter ægløsning får progesteronstigningen din
temperatur til at stige 0,3 grader, det falder igen lige inden din menstruation.

2. Ændringer i dit udflåd. Normalt vil dit udflåd eller sekretet fra livmoderhalsen ligne
æggehvide. Det udskilles kort før ægløsningen, fordi stigningen fra østrogen ændrer pHværdien og dermed gør udflåddet gennemtrængelig for sædcellerne.
Mange oplever, at det ikke kun er i dagene før ægløsningen, de har udflåd - det er typisk fordi,
østrogenniveauet er højt. Det kan skyldes for lidt progesteron i forhold til østrogen.

3. Ændringer i livmoderen. Normalt er livmoderhalsen, (indgangen til livmoderen), ca. 1
finger oppe i skeden og er hård, men lige inden ægløsningen sidder den højere oppe og bliver
blød. (Kvinders anatomi er næsten lige så personlige som fingeraftryk).

4. Ægløsningstest. En ægløsningstests, (som tisses på), kan måle stigningen i hormonet LH,
(Luteiniserende Hormon), som sætter gang i din ægløsning. Hvis du har PCO, kan du ikke
bruge dette, for der vil LH være forhøjet i hele cyklus.

JELLING AKUPUNKTUR
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Der kan være rigtig mange årsager til manglende ægløsning – bl.a. hormonel prævention. Det
findes efterhånden i mange udgaver – såsom ringe, stave, spiraler mm., den mest kendte er
dog nok forsat p-pillen. Det efterfølgende afsnit handler om p-piller, men de andre præparater
har stort set samme virkning i kroppen.

P-PILLER
Dét p-piller (eller lignede hormonel prævention) sørger for, er at du ingen follikulær fase har,
ingen ægløsning og derfor reduceret progesteron. Så derfor skyldes de fleste bivirkninger ved
p-piller højest sandsynligt manglen på progesteron.
Måske kan du nikke genkendende til nogle af bivirkningerne på manglende progesteron:
- øget inflammation.
- mindre sexlyst.
- slappere og stivere i muskulaturen.
- dårligere søvn.
- øget symptomer i forhold til hjertekarsygdomme.
- mere uroligt nervesystem, sværere ved at håndtere stress.
- ekstrem humørsvingende, mere grædende og vred.
- mere angstpræget.
- mere kuldskær.
- mere indadvendt.
- mere træt.
- hovedpine – migræne.
- øget risiko for grønstær.
- vægtøgning (30 %).
Set fra et kinetisk perspektiv siges det, at p-piller er yintilføjelse til kroppen, så mange af de
kvindelige evner forstærkes så meget, at det ikke længere føles som en gave - men nærmere
en belastning. Det kan være evnen til at mærke, føle og agere som herefter pludselig kan blive
usundt, overdrevet og ukontrolleret, det kan være smerter og utilpashed i fordøjelsen, at
sexlysten forsvinder, selvom brysterne bliver større. osv.
P-piller kan selvfølgelig være helt på sin plads, f.eks. ved meget svær endometriose, hvis du er
plaget af store mængder mandligt kønshormon osv.
Ovenstående beskrevne symptomer kan ligeledes opleves, hvis du har menstruation uden
ægløsning eller fået fjernet æggestokkene før overgangsalderen, men skyldes dog ofte høje
østrogenniveauer, da det selvfølgelig medfører en betydelig reduktion af progesteron.

JELLING AKUPUNKTUR

10

Dig og din cyklus… de gode dage er ikke omme… selvom det er den tid på måneden igen…

3 DEN LUTEALE FASE
- Varer mellem 10 og 16 dage. Yang stiger ligeså langsomt og er størst lige før menstruationen
kommer.
Efter ægløsningen begynder dine tømte follikler med at rekonstruerer sig selv til en
midlertidig progesteronudskillende kirtel – det gule legeme. Længden på den luteale fase
afhænger af det gule legemes levetid og derigennem din progesteronproduktion. Da
fremvæksten af det gule legeme sker i det væv i kroppen som skal vækste hurtigst, kræver det
en god næringsstatur og selvfølgelig, hvordan folliklen er blevet næret i dets 100 dages
modningsproces.
Det gule legeme kan påvirkes af flere forskellige ting, blandt andet tilstande i kroppen såsom
inflammation, stofskiftelidelser, insulinubalancer. Men det kan også bl.a. være mangel på
nærringsstoffer. Herunder er nogle af de næringsstoffer som har positiv indflydelse på
menstruationen.
Magnesium, indgår i mindst 350 forskellige reaktioner i kroppen. En af disse reaktioner
hjælper mod kramper i livmoderen. Udover kramper kan indikator på magnesiummangel
også være, hvis du har en stor chokoladetrang. – Da mørk chokolade har et stort indhold
magnesium. J Hvis du har nogle af disse symptomer, bør du overveje tilskud heraf.
B-vitaminer, særligt B6: er med til at regulere hormonaktiviteten i kroppen. Herudover kan
B6 afhjælpe de væskeansamlinger, hævelser og ømhed som opstår præmenstruelt.
Gode kilder er bønner, fuldkornshvede og brune ris samt kød, fisk, fjerkræ, avocado, banan,
frø og nødder – men fås også som tilskud.
D-Vitamin: Rigtig mange danskere er i underskud af D-vitamin, og derfor er det ene og alene
en god ide at få tjekket op på, om du er en af dem. Mangelsymptomerne er meget lig
tendenserne ved en menstruation i ubalance. Når menstruationen så kommer, vil det opleves
endnu værre. Rækken af symptomer og gene fra mangel på D-vitamin er bl.a. hyppig sygdom,
træthed, smerter i knogler, ryg, lænd samt muskler, depression/dårligt humør, uren hud,
hovedpine osv. Så ud i solen med dig, og få et skud D-vitamin – eller tag det som tilskud.
Omega-3 fedtsyre: 1 til 3 gram fiskeolie dagligt regulerer, mindsker smerter og modvirker
kramper i livmoderen. Det findes blandt andet i fede fisk, hørfrø, chiafrø, valnødder,
paranødder, græskarkerner og bladgrøntsager. Du kan også købe en god fiskeolie, (må ikke
indeholde omega6, da vi som regel får rigeligt at den).
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Fjernbetjening til underlivet
Find det trykømme område og massér dette.
Det er super godt for smerter i underlivet
både i forhold til menstruation, ægløsning,
efterveer mm.

NÅR PROGESTERONNIVEAUET SKAL OP
I afsnittet om progesteron er der en liste om alle de gode ting, som progesteron gør – hvis du
allerede føler dig ramt der, kan det være et tegn på manglende progesteronmangel. Nogle af
de lidt mere direkte symptomer på for lidt progesteron er: ømhed, smerter, tørre slimhinder,
rynker, humørsvingninger og træthed.
Når du skal hjælpe din krop til et bedre progesteronniveau, skal søvn altid bifaldes!
Det er en nødvendighed at få søvn nok for, at kroppens funktioner støttes. Ydermere har et
tilskud af ca. 750 gram C-vitamin om dagen vist øgede progesteron-niveauer i kroppen.
Ligesom med de fleste andre ubalancer har stress – både fysisk og psykisk stress - en kæmpe
indflydelse, og det bør derfor undgås. Koffein, såsom kaffe og cola, skal ligeledes minimeres,
da koffeinen blokerer for progesteronreceptorerne (så det ikke kan optages) og samtidig
hæmmer dannelsen af progesteron.
Som tidligere beskrevet er p-piller ligeledes en stor synder, da de forhindrer ægløsning og
dermed din produktion af progesteron og østradiol.

HVAD ER DIN MENSTRUATION?
Er din cyklus frit flydende, så at sige? Så har det gule legeme udviklet sig korrekt, du har nok
progesteron i kroppen, derfor har du en stabil og ikke for tyk livmoderslimhinde. Du får
menstruation hver 21-35. dag, og du har hverken pletblødning op til eller smerte. Hvis dette
er tilfældet, behøver du ikke at læse mere. Hvis ikke, er der lige lidt mere uddybende
information til dig. Hvis du forsat er i tvivl, er det vigtigt at se på det, vi tidligere har
gennemgået:
- Hvor længe bløder du?
- Hvor lang er din cyklus?
- Hvordan er og hvor mange smerter har du?
- Hvordan er din menstruations farve og konsistens?
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SELVE BLØDNINGEN
SPARSOM BLØDNING (under 25 ml)
Er din blødning mindre end dette, kan det skyldes, at du ikke har velfungerende ægløsning (fx,
ved hormonel prævention, manglende æggestok, stresset periode osv.).
Hvis du har ægløsning, så danner du sikkert nok østrogen (ellers vil LH ikke frisættes, som er
signalet til ægløsning), men måske danner du mindre østradiol. Det kan bl.a. skyldes:
- Rygning
- Undervægt
- For lavt kalorieindtag
- Store mængder soja
- Medicinsk behandling.
Set fra et kinetisk perspektiv kan det være et tegn på indre kulde, alt du simpelthen er for
yinpræget, og at dit blod ikke er den kvalitet der kræves for en god menstruation.
Hvis det er tilfældet, vil du formentligt beskrive dig selv som kuldskær eller en frossenpind.
Du vil insistere på at have blusen nede i bukserne og aldrig have en bar lænd. Ydermere vil din
urin som regel være ret klar, du vil ikke svede så tit, og din muskulatur vil føles stiv.
- Du vil elske varme drikke og uldsokker
Udover at hjælpe din yang på vej ved at indtage varmt mad og drikke, vil fysisk aktivitet også
være godt. Indenfor akupunkturen gives der bl.a. moxa-behandling, som hjælper kroppen til
at tænde op for det indre yangbål igen.
KRAFTIG BLØDNING (over 80 ml i mere end 7 dage)
80 ml. svarer til 16 fuldt gennemvædede bind/tamponer eller 8 fuldt gennemvædede supertamponer, fordelt hen over din menstruation.
En længere blødning end 7 dage kan skyldes en cyklus uden ægløsning, bl.a. ved PCOS eller
overgangsalderen.
Den mest almindelige grund til kraftige menstruationer er ubalance mellem yin & yang og
hormonelle ubalancer, i form af lavt progesteron og overskud af østrogen.
Ved en kraftig blødning er der som regel tale om et overskud af yang – måske fordi der ikke
er nok yin til at holde yang nede. Her er det vigtigt at kigge på livsstil igen. Ydermere kan der
være tale om stagnationer i kroppen, som gør at det ikke flyder, som det skal.
MANGLENDE MENSTRUATION kan skyldes stress, sygdom, traumer eller operationer som er
almindelige grunde til at springe en menstruation eller to over. Det sker fordi din
hypothalamus, som er kommandocentralen over dine hormoner, midlertidigt beslutter at
undertrykke reproduktionen og standse dine menstruationer.
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MENSTRUATIONSSMERTER
Er en betegnelse som spænder vidt, - fra normale, godartede smerter til mere alvorlige
tilstande. Uanset hvad, er det et vigtigt spor i forhold til at finde frem til problematikken for
menstruationssmerterne – og herigennem forsøge at afhjælpe disse.
Det som betegnes som normale menstruationssmerter, er en smule muren/uro i din nedre del
af bækkenet eller i lænden. Det viser sig lige før din menstruation starter eller på 1. eller 2.
dagen af din menstruation. Det forstyrrer på igen måde dine daglige aktiviteter.
Den murende fornemmelse skyldes frigivelse af hormonlignende forbindelser, der styrer
sammentrækning og udvidelse af blodkar og som skaber lokal inflammation i din livmoder.
Mere østrogen og mindre progesteron kan resultere i et højere niveau af de hormonlignende
forbindelser og give flere menstruationssmerter.
Mange menstruationssmerter – indenfor normalområdet - kan du blive helt fri for ved hjælp
af kost, motion og evt. akupunktur. Her er nogle fif imod netop menstruationssmerter:
Kamille virker meget afslappende i kroppen – og på livmoderen. Så drik meget kamillete.
Motion er uden tvivl fantastisk effektiv på smerterne. Motion udløser dannelse af kroppens
egne smertestillende, morfinlignende stoffer og får opmærksomheden væk fra smerterne.
Svømning er specielt godt. Det er dog ikke altid, at man når at få trænet, men så kan du evt.
benytte dig af de her fantastiske afspændingsøvelser:
Hvis du er i nærheden af en ribbe eller lignende: hæng dig i armene og mærk hvordan alt i det
underliv kan strækkes.
Du kan ligeledes placere en tyk bog på maven, hvorefter du ånder ind gennem næsen, indtil
brystet og maven er fyldt med luft og skubber bogen udefter. Hold vejret mens du tæller til
fem og ånd så langsomt ud gennem munden, mens bogen langsomt synker nedefter.
Fortsæt med dybe, langsomme ind- og udåndinger i et par minutter.
Kalk (calcium), D3 vitamin og magnesium, kan give en betydelig lindring – har flere
videnskabelige studier vist. Der er mange som får for lidt kalk, eller ikke formår at optage den
nødvendige kalk. For at få fuld udbytte af kalken, skal du tage et tilskud af D3-vitamin og
magnesium (da mange moderne mennesker mangler både magnesium og D-vitamin).
Kalk uden magnesium øger f.eks. risikoen for forkalkninger i kroppen. Derfor er det vigtigt, at
kosten indeholder begge dele, og at du evt. spiser det i solen (så får du D-vitamin samtidigt) J
Nogle af de gode kilder til kalk er bl.a.: ukogt hårdt alm. postevand, broccoli, frø, mandler og
nødder, brændenælder, mælkebøtter, bønner, oliven, tørret og frisk frugt samt fisk.
Ordene markeret med orange er ligeledes gode kilder til magnesium, herudover er der meget
magnesium at hente i bl.a. fuldkorn (eks. hvede, havre, rug og byg), brune ris, fisk, spinat og
mørk chokolade.
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Varme eller kulde. Varme/yang virker afslappende, kan være med til at hjælpe livmoderen
med at udskille slimhinden og derfor mindske de krampagtige smerter. F.eks. kan du bruge en
varmedunk eller et frottéhåndklæde, der er vredet op i så varmt vand som muligt (det må ikke
brænde). Eller måske er du en af dem som har mere gavn af kulde/yin. Så kan du f.eks. lægge
nogle iskolde ærter på underlivet i 15 minutter, (husk et viskestykke imellem). Kulde/yin får
blodkarrene til at række sig sammen, hvilket kan lindre.
Timian - har i et lille studie vist sig at virke smertestillende og mindst lige så effektivt mod
menstruationssmerter, som lægemidlet ibuprofen. I studiet fik 84 kvindelige studerende
ibuprofen, timianolie eller placebo mod menstruationssmerter, og det viste sig, at
testpersonerne som fik timian, oplevede færre smerter.
En opsummering, af de årsager som kan have en negativ effekt på menstruationssmerter, er:
- Mangel på B6
- Mangel på magnesium
- Inflammatorisk livsstil: spændt psoasmuskulatur, stillesiddende arbejde, for lidt søvn,
overvægt, stress, rygning
- Lavt progesteron (f.eks. pga. anovulatorisk cyklus) særligt i forhold til højt østrogen/øget
østrogensensitivitet
- Stress gør det svært at nedregulere inflammation igen
- Det er faldet i østrogen lige inden menstruation, der sætter gang i den inflammationsprocess,
der starter menstruation. Har kroppen ikke ressourcer til at kontrollere processen, kan det
skabe kraftige smerter.

Det er ikke alle menstruationssmerter som kan afhjælpes på denne måde, da der kan ligge en
mere alvorlig og medicinsk tilstand til grund herfor, såsom f.eks. endometriose eller
adenomyose.

MIDTCYKLISK BLØDNING - PLETBLØDNING
Pletblødning ved ægløsning er typisk klart rødt og sker, fordi østrogenen falder en smule, før
LH topper og der er ægløsning. Det er ikke unormalt og kræver som sådan ikke behandling.
Kinetisk set, er det dog en ubalance som kan forebygges med akupunktur. Det kræver dog
flere uddybende spørgsmål i forhold til mængde og konsistens, inden man kan give en korrekt
kinetisk diagnose.
Andre årsager til blødning mellem menstruation er graviditet, infektion, endometriose, cyster,
spiral eller polypper i livmoderen - så det er altid en god ide at blive tjekket hos din
gynækolog.
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PMS - PRÆMENSTRUELLE SYMPTOMER
PMS står for Pisse-Møg-Sur… eller Præ Menstruelt Syndrom, om man vil.
Det er en hormonel lidelse, som de fleste kvinder kender til og som er typisk ved lavt
progesteronniveau. Det forværres som regel, fra vi er ca. 35 år og frem mod
overgangsalderen. Det skydes, at mængden af æg mindskes, hvorfor vi ikke nødvendigvis har
ægløsning i hver cyklus.
Som tidligere beskrevet kan du godt opleve menstruation uden, at der har været ægløsning
først. Hvis den tomme follikel ikke har været der, og dermed ingen æg, bliver der ikke dannet
tilstrækkeligt store mængder progesteron.
De lave niveauer af progesteron kombineret med det generelle fald i østrogen, lige inden
menstruationen starter, menes at være én af årsagerne til PMS.
PMS bruges som en betegnelse for de symptomer, som mange kvinder oplever før og under
menstruationen: underlivssmerter, lændesmerter, hovedpine, migræne, cravings,
humørsvingninger, bumser, oppustethed, ødemer, glemsomhed, vægtøgning mm.
Kønshormonerne progesteron og østrogen påvirker nemlig også din hjerne-kemi.
- Østrogen bidrager til at holde niveauet af “lykkehormonet” serotonin højt i hjernen.
- Progesteron omdannes til metabolitten allopregnenolon, som virker beroligende.
Så når disse to kønshormoner daler, lige inden menstruationen starter, så mangler din hjernes
kemi altså både den humørstabiliserende effekt fra de høje niveauer af serotonin og den
beroligende effekt fra progesteron.
Derfor bliver vi mere urolige, ængstelige, grådlabile, hysteriske osv., en du kan faktisk gøre
noget for at lindre PMS.
Undgå stress: stress øger udskillelsen af adrenalin og kortisol (stresshormonerne), og kortisol
hæmmer dannelsen af - og blokerer for optagelse af progesteron.
Spis mørk chokolade: kakao indeholder naturlige MAO-hæmmere, så serotonin virker
længere tid i hjernen.
Sov mere: kvinder med PMS ser ud til at have lavere melatonin-niveauer (sovehormon).
Spis rigeligt tryptofan – da det omdannes til serotonin: græskarkerneproteinpulver, bananer,
fjerkræ, æg og mandler. Husk endelig at spise nogle kulhydrater til ellers kan det ikke
omdannes til serotonin!

TaiChong
Et super stærkt punkt som brugs både til stress, ondt
i lænden, højt blodtryk, menstruationskramper,
dårlig fordøjelse og lindre stressede og depressive
tanker. Find det trykømme område og massér det.
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AFSLUTNING
Dette lille hæfte er alt sammen meget teknisk og har meget fokus på mangler og ubalancer…
Og det er lige før, man bliver rigtig rigtig træt! Dermed ikke sagt, at der ikke er en kæmpe
sandhed i det! Tænk hvis du f.eks. masserede kvindepunktet lidt, tog magnesium tilskud, satte
sollys på ”to do listen” og alle disse dejlige ting var med til at fjerne dine
menstruationssmerter?
Nogle gange handler det bare om, at vi ingen kærlighed og respekt giver til vores andet hjerte.
Send nu for hulen noget kærlighed, omfavn at det lugter af Esbjerg, at blødningen nu engang
tvinger dig til at slappe af – fordi du faktisk har brug for det og ikke ellers får det gjort!
Stop med at dyrke at ”det nu er den tid på måned igen”! Lad nu være med at sige ”jeg har lige
fået mit lort”. I generationer er menstruation blevet gjort ulækker, som noget der var i vejen,
skamfuldt – det sidder efterhånden i vores dna. Det er sgu da klart, at vi alle på den ene alle
anden måde døjer med vores underliv, hjerte, kvindelighed – elsk og kys dit liv, imens du
drikker kamillete og ser ud af vinduet - elsk din mave, din cyklus og dig selv. Så er du rigtig
rigtig langt i forhold til at opnå balance i det vidunderlige underliv. Tak fordi du læste med.

De kærligste hilsner til dig og dit underliv, fra Jelling Akupunktur
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