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Kdo	  jsem

vLektorka	  ženských	  témat

v konzultantka

v zakladatelka	  projektu	  Krása	  ženy,	  který	  vede	  ženy	  k	  probuzení	  a	  uvidění	  
své	  ženské	  stránky,	  archetypů	  a	  cykličnosti

vVedu	  semináře	  pro	  dívky,	  ženy	  o	  cykličnosti,	  těhotenství	  a	  mateřství,	  
partnerské	  semináře	  pro	  jednotlivce	  i	  firmy

vŽeny	  provázím	  v	  individuálních	  konzultacích

Jsem	  zakladatelkou	  projektu	  Škola	  pro	  mě,	  který	  se	  zabývá	  domácím	  a	  
alternativním	  vzděláváním.	  Pořádám	  besedy,	  semináře	  a	  přednášky	  jak	  
pro	  rodiče,	  tak	  i	  pro	  průvodce	  a	  učitele
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Ženská	  přirozenost	  je	  
být	  šťastná,	  naplněná	  
a	  nezávislá.	  A takové	  
ženy	  firmy	  a	  svět	  

potřebují.
Má to	  ale	  malý háček.	  
Vyžaduje to	  odvahu,	  

upřímnost,	  uvědomění a	  
vystoupení z	  mužských

vzorců.
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Proč	  nestačí	  fungovat	  v	  
mužských	  vzorcích	  	  žensky?
Je	  to	  jen	  strategie	  přežití,	  kterou	  v	  sobě	  máme	  
po	  mnoho	  generací	  tak	  hluboce	  zapsanou,	  že	  být	  
silnou,	  aktivní	  ženou,	  která	  vše	  zvládne	  a	  muže	  
nepotřebuje,	  je	  přeci	  v	  pořádku.	  A	  máme	  na	  to	  
právo.

Nasadíme	  rukavice	  a	  jdeme	  získat	  zpět	  svoji	  
pozici.	  (díky	  za	  takové	  ženy	  v	  historii,	  které	  pro	  
nás	  vybojovaly	  ženská	  práva).

Mnoho	  žen	  se	  upíná	  na	  mužské	  kvality	  a	  metody,	  
které	  brání.	  Mužský	  způsob	  jednání	  je	  logický,	  
srozumitelný,	  lukrativní	  a	  posiluje	  mužskou	  
energii	  v	  ženě.	  Pro	  mysl	  a	  intelekt	  ženy	  je	  to	  
atraktivní	  a	  přináší	  ji	  to	  domnělou	  radost	  a	  
spokojenost.
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Nechci	  být	  vílou,	  která	  čeká	  na	  prince!
Jaká	  tedy	  má	  být	  žena?

Žena	  je	  pravdivá,	  intuitivní,	  kreativní,	  silná	  ve	  své	  
ženskosti.

Důvěřuje	  svým	  pocitům,	  nebojí	  se	  svých	  emocí,	  je	  
bdělá,	  dokáže	  rozlišovat	  mezi	  pravdou	  a	  klamem.

Jde	  svou	  vlastní	  cestou,	  i	  když	  jí	  to	  stojí	  čas,	  energii,	  
přijde	  o	  pár	  přátel	  a	  plave	  proti	  proudu.	  

Důvěřuje	  	  svému	  menstruačnímu	  cyklu,	  vnímá	  ho	  
jako	  dar,	  ne	  jako	  prokletí.



Dotazy	  řečníkům:	  finfest.cz/a3	  

Proč	  má	  žena	  menstruaci?

Na	  to	  je	  mnoho	  názorů.	  Jedním	  z	  nich	  je,	  
že	  placenta	  musí	  vytvořit	  a	  vyživit	  
nejkvalitnější	  tkáň	  a	  to	  mozkovou,	  která	  
je	  10xnáročnější	  než	  jiné	  části	  těla	  a	  
proto	  děložní	  sliznice	  musí	  být	  silná,	  
bohatá	  na	  živiny,	  produkovat	  hormony…	  
Taková	  sliznice	  má	  také	  7x	  větší	  nároky	  
na	  kyslík	  a	  přísun	  živin,	  než	  po	  
menstruaci.	  Když	  se	  vajíčko	  neoplodní,	  
je	  pro	  ženu	  takto	  energeticky	  náročná	  
sliznice	  velkým	  břemenem.	  
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Co	  se	  děje	  v	  těle	  ženy

Hormony udržují rovnováhu,	  rytmus a	  všechny naše tělesné
funkce,	  psych.	  a	  emoční stav.

Žlázy ovlivňující menstruaci jsou hypotalamus,	  podvěsek
mozkový a	  vaječníky.

Prům.cyklus trvá 29,5	  dne (jako měsíční cyklus),	  tedy 13	  v	  
roce.

První polovina cyklu je	  velmi citlivá na stres,	  nemoc,	  únavu a	  
přepracování.

Od	  ovulace přichází menstruace do	  14	  dní (	  +-‐1	  den)

Všechny hormony na sebe navazují.	  Hladina jednoho se	  sníží
a	  to	  vyvolá vylučování druhého.
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Menstruační	  cyklus	  
vMenstruační	  cyklus	  má	  čtyři	  fáze,	  které	  nejsou	  
stejně	  dlouhé.	  Kratší	  období	  je	  v	  době	  ovulace	  a	  
menstruace,	  cca	  3-‐5	  dní	  

vJednotlivé	  fáze	  nemají	  přesné	  ohraničení.	  Je	  to	  
spíše	  postupná	  proměna	  energií,	  schopností,	  
psychického	  a	  fyzického	  stavu	  a	  našeho	  vnímání	  
sebe	  sama	  a	  společnosti.

vMiranda Gray jednotlivé	  fáze	  nazvala	  takto:

Dynamická	  fáze	  -‐ po	  menstruaci,	  před	  ovulací

Expresivní	  fáze	  -‐ ovulace

Kreativní	  fáze	  – před	  menstruací

Reflektivní	  fáze	  -‐ menstruace	  
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Dynamická	  – po	  menstruaci
vPo	  menstruaci	  nastává	  období,	  kdy	  máme	  nejvíce	  sil,	  
jsme	  nejproduktivnější	  a	  nejspokojenější,	  protože	  	  tato	  
fáze	  přináší	  pocit	  sebevědomí,	  sebedůvěry,	  jasné	  mysli.	  Je	  
to	  díky	  tomu,	  že	  jsme	  v	  reflektivní	  fázi	  odpočívaly.	  
vToto	  je	  nejlepší	  čas	  vydat	  se	  za	  novými	  cíli,	  začínat	  nové	  
projekty
vJsme	  objektivní,	  racionální	  a	  logické,	  naše	  mysl	  je	  jasná	  a	  
dokáže	  být	  dlouho	  aktivní,	  máme	  výbornou	  paměť,	  častěji	  
vystupujeme	  z	  naší	  komfortní	  zóny	  
vStačí	  nám	  méně	  spát,	  toužíme	  po	  společnosti,	  kde	  záříme
vSoustředíme	  se	  na	  své	  potřeby	  a	  sny	  a	  to	  může	  vyvolat	  
dojem	  sobectví.	  Pravý	  důvod	  vězí	  v	  hormonálním	  
nastavení,	  kdy	  máme	  možnost	  realizovat	  naše	  cíle
vNaše	  vnitřní	  síla	  nám	  pomáhá	  překonávat	  překážky
vMůžeme	  skoncovat	  s	  různými	  zlozvyky
vPozitivní	  afirmace	  nám	  budou	  pomáhat
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Na	  co	  si v	  dynamické fázi dát pozor

§Některé ženy	  mohou	  mít	  problém upřednostnit své potřeby.

§Můžeme pociťovat frustraci,	  když věci nejdou podle nás a	  tak rychle,	  jak bychom potřebovaly.	  Jsme
totiž plné energie a	  ostatní nám nestačí!

§Musíme si dát pozor na vyčerpání,	  obzvlášť,	  když v	  předchozích týdnech jsme nerespektovaly
jednotlivé fáze.

§V	  této době jsme méně emotivní a	  citlivé,	  což můžeme využít k	  vyřizování náročnějších situací,	  jako
je	  například prosazování se,	  vyjednat si podmínky spolupráce,	  vyřizovat reklamace,	  stížnosti klientů.

§Zároveň to	  není vhodná doba na zahajování vztahových diskuzí,	  které mohou být více emotivní.

§Asi nám nepůjde pracovat v	  týmu,	  budeme mít tendenci dělat rozhodnutí samy,	  protože si myslíme,	  
že máme pravdu.

§Snažme se	  nebýt direktivní,	  ale	  spíše druhé motivovat a	  podporovat.
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Expresivní	  fáze	  

vCítíme	  více	  radosti,	  hravosti,	  laskavosti,	  ženskosti,	  vděčnosti,	  sebevědomí,	  péče	  o	  druhé,	  dávání

vUpřednostňujeme	  přání	  kolegů	  a	  klientů

vSvé	  kolegy	  a	  týmy	  podporujeme,	  protože	  rozumíme	  jejich	  pocitům,	  konzultujeme	  své	  i	  jejich	  problémy	  a	  
hledáme	  různá	  řešení

vJsme	  trpělivé,	  dokážeme	  citlivě	  přesvědčit	  o	  našem	  projektu,	  cíli,	  zkrátka	  dokážeme	  manipulovat.

vToto	  období	  vhodné	  na	  osobní	  setkávání,	  týmové	  akce,	  vyjednávání,	  získávání	  nových	  kontaktů	  na	  
konferencích,	  scházení	  se	  s	  klienty,	  rodinou	  a	  přáteli.	  Takové	  „Dny	  otevřených	  dveří“

vKritiku	  nebereme	  tolik	  osobně,	  proto	  je	  vhodné	  zjišťovat	  názory	  i	  rady	  kolegů	  na	  projekty,	  či	  klientů	  na	  vaše	  
služby

vCítíme	  se	  velmi	  žensky,	  a	  když	  využijeme	  potenciál	  naší	  vnitřní	  emoční	  síly	  a	  intuice,	  můžeme	  tím	  podpořit	  
svou	  karieru	  a	  své	  cíle.	  Propagujte	  samy	  sebe,	  své	  projekty.	  

vBuďme	  hravé	  a	  tvořivé.	  Přesaďte	  v	  kanceláři	  květiny,	  upleťte	  kolegům	  vtipný	  termooblek na	  hrníček,	  vyrobte	  
jedlé	  dárky…Hra	  nám	  pomáhá	  spojit	  se	  se	  sebou,	  uvolníme	  stres	  a	  napětí,	  budeme	  dosahovat	  lepších	  výsledků
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Na	  co	  si dát pozor
§Neusilujme	  o	  to,	  abychom	  zvládly	  jeden	  cíl	  za	  druhým	  a	  
nepišme	  si	  dlouhé	  seznamy,	  které	  nás	  pak	  stresují.	  Hravost	  a	  
nadhled	  jdou	  pak	  stranou

§Je	  důležité	  uvědomovat	  si	  své	  úspěchy,	  co	  jsme	  zvládly	  a	  
dokázaly.	  Uvidět	  to	  krásné	  a	  pozitivní	  v	  nás.	  Podpoříme	  tak	  svoji	  
sebedůvěru

§Nezapomínat	  rozmazlovat	  i	  sebe,	  věnujte	  se	  svému	  tělu,	  své	  
emoční	  části

§Nenechat,	  aby	  ostatní	  zneužívali	  naši	  štědrost	  a	  potřebu	  
pomáhat.	  Nevydávejte	  příliš	  energie	  na	  schůzích	  a	  jednáních	  s	  
lidmi,	  chraňte	  svou	  energii	  a	  vnitřní	  prostor

§Můžeme	  mít	  tendenci	  se	  hodnotit	  podle	  toho,	  jak	  nás	  okolí	  
vnímá
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Kreativní	  -‐ předmenstruační
vNejobtížnější	  fáze,	  kdy	  PMS	  může	  ovlivňovat	  jak	  pracovní,	  tak	  i	  osobní	  život	  a	  nutí	  ke	  
zpomalení

vVýdrž,	  energie	  a	  duševní	  schopnosti	  klesají,	  ale	  stoupá	  frustrace,	  kritičnost,	  netrpělivost,	  
přecitlivělost,	  náladovost,	  silné	  emoce.	  Je	  dobré	  požádat	  kolegy	  o	  pomoc

vKonstruktivní	  myšlení	  je	  nahrazeno	  náhlými	  nápady,	  vhledy,	  vidíme	  příležitosti	  a	  
souvislosti,	  díky	  kterým	  vnášíme	  do	  věcí	  nový	  řád,	  třídit,	  rovnat,	  uklízet	  a	  vyhazovat	  
nepotřebné

vCo	  je	  neefektivní,	  nefunkční	  lze	  ideálně	  v	  této	  fázi	  změnit

vŽena	  dokáže	  svou	  mysl	  zaměřit	  na	  problém	  a	  řešení	  se	  objeví,	  ale	  ne	  hned	  (notýsky	  
sebou),	  ale	  potřebuje	  na	  to	  klid	  a	  čas	  (	  každá	  volná	  chvíle	  dobrá)

vZapisováním	  přání	  a	  jejich	  detailů	  se	  aktivuje	  část	  mozku,	  která	  zpracovává	  informace	  a	  
dovoluje	  uvidět	  mezi	  tisíci	  detaily	  to	  zásadní	  (uvidět	  příležitost,	  kniha	  Tajemství…)

vPodvědomí	  nyní	  pracuje	  velmi	  intenzivně	  a	  všechny	  emoce	  a	  pocity	  se	  snaží	  vyplavit	  na	  
povrch,	  aby	  je	  žena	  uviděla,	  zpracovala	  a	  nechala	  odejít.	  Proto	  mohou	  přicházet	  velké	  
výkyvy	  emocí

vBýt	  k	  sobě	  velmi	  upřímné,	  dovolit	  si	  podívat	  se	  na	  staré	  vzorce,	  obranné	  mechanismy,	  
bolesti,	  výčitky	  a	  pochybnosti	  stranou
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Na	  co	  si dát pozor
§Určitě	  v	  této	  fázi	  neřešit	  vztahové	  problémy,	  protože	  naše	  mysl	  
dokáže	  vytvořit	  různé	  dedukce	  a	  dramatické	  scénáře	  (už	  mě	  nemiluje,	  
proč	  mi	  klient	  zase	  nic	  nepodepsal,	  jsem	  asi	  neschopná…)

§Žena	  neuvažuje	  racionálně,	  nedokáže	  pracovat	  v	  týmu,	  dělat	  změny,	  
má	  zhoršenou	  paměť,	  je	  netrpělivá

§Nelhat	  si	  do	  vlastní	  kapsy,	  sundat	  masky	  a	  být	  k	  sobě	  velmi	  upřímné,	  
dovolit	  si	  podívat	  se	  na	  staré	  vzorce,	  obranné	  mechanismy,	  bolesti,	  
Pozitivní	  afirmace	  a	  techniky	  osobního	  rozvoje	  velmi	  dobře	  fungují	  v	  
dynamické	  a	  expresivní	  fázi,	  ale	  v	  kreativní	  spíše	  škodí	  nebo	  nefungují

§Nenechat	  se	  zavalit	  emocemi	  lze	  zvládnout,	  když	  se	  nedá	  pozornost	  
destruktivním	  a	  kritickým	  myšlenkám.	  To	  jen	  naše	  kreativní	  mysl	  má	  
zelenou.

§Nedělat	  žádná	  důležitá	  rozhodnutí	  v	  obchodu,	  s	  kolegy,	  nebo	  dávat	  
výpověď,	  neodkládat	  věci	  na	  potom,	  energie	  bude	  čím	  dál	  méně,	  ale	  
dokázat	  určit	  to	  podstatné,	  škrtejte

§Partner	  ani	  kolega	  neví,	  co	  se	  v	  ženě	  děje	  a	  co	  potřebuje

§Pravidelně	  a	  častěji	  jíst,	  lehce	  cvičit,	  jít	  se	  projít,	  
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Reflektivní	  fáze

vZačátek	  menstruace	  může	  být	  jemný	  i	  bolestný,	  přináší	  malátnost,	  vyčerpání,	  ospalost,	  ale	  i	  
očekávanou	  úlevu.	  Něco	  v	  nás	  umírá,	  aby	  se	  znovu	  zrodilo.

vPři	  návalu	  emocí,	  vzteku,	  stresu,	  je	  dobré	  se	  zastavit	  a	  říct	  si:„	  Dobře,tak co	  se	  děje?“

vJe	  to	  období	  zastavení,	  klidu,	  odevzdání	  se,	  pochopení	  procesů	  a	  nejlepší	  dobou	  na	  změny.	  
aktivity.	  Sílí	  intuice	  a	  přirozený	  stav	  meditace.	  Tato	  doba	  je	  ideální	  k	  přehodnocení	  našeho	  
života	  i	  projektů	  v	  práci	  a	  rozhodnout	  se,	  co	  je	  potřeba	  změnit.

vPlánování	  souvisí	  i	  přípravou	  a	  realizací	  projektů,	  domlouváním	  konzultací,	  důležitých	  schůzek	  
a	  pohovorů.	  Když	  se	  v	  dynamické	  fázi	  naplánují	  aktivity	  na	  celý	  měsíc,	  je	  možno	  v	  reflektivní	  
fázi	  více	  odpočívat.	  Ty	  mohou	  počkat	  na	  dynamickou	  či	  expresivní	  fázi

vIdeální	  doba	  na	  ujasnění	  si	  priorit.	  A	  co	  je	  důležité,	  na	  to	  se	  energie	  najde	  i	  v	  této	  fázi.	  Tady	  a	  
teď.	  Bez	  očekávání.	  

vOtázky	  „Chce	  se	  mi…,	  co	  cítím,	  co	  potřebuji…“	  jsou	  velmi	  důležité	  a	  nahrazují	  „Měla	  bych…“

vPředstavovat	  si	  různé	  vize,	  projekty,	  řešení	  a	  vnímat,	  co	  u	  toho	  cítíme	  a	  prožíváme,	  vede	  k	  
větší	  rozhodnosti
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Na	  co	  si dát pozor
§Max.	  odpočívat	  a	  nebojovat	  s	  pocitem	  „měla	  bych,	  musím…“Vše	  se	  v	  další	  
fázi	  dožene.	  Hektolitry	  kávy	  a	  důraz	  na	  výkon	  snižují	  naší	  imunitu,	  
odolnost,	  intuici,	  schopnost	  vidět.

§Není	  potřeba	  tlačit	  na	  vodu,	  teče	  sama

§Nebojovat,	  přijímat	  se	  takové,	  jaké	  jsme,	  i	  s	  vadami	  na	  kráse.	  Přijímat,	  že	  
odpočívat,	  být	  v	  útlumu,	  uvnitř	  sebe,	  je	  v	  pořádku	  a	  důležité	  pro	  všechny	  
další	  fáze.	  Nedělat	  více	  úkolů	  najednou

§Není	  to	  vhodná	  doba	  na	  společenský	  život	  a	  sportovní	  aktivity,	  
nedomlouvat	  si	  setkání	  s	  klienty,	  obchodní	  schůzky,	  učení	  nechat	  na	  
dynamickou	  fázi

§Pocity	  křivdy,	  nedocenění,	  nízká	  sebehodnota,	  nekomunikativnost,	  
nedostatek	  motivace

§Pocity	  z	  kreativní	  fáze	  lze	  využít	  jako	  nápovědu	  pro	  řešení	  a	  ukončení,	  či	  
změnu

§Neslibovat,	  co	  nemohu	  splnit	  a	  zvládnout
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Kreativní?	  
Nikdy	  jsem	  nic	  pořádného	  nevytvořila

Kreativní	  je	  každá	  žena,	  jen	  si	  nesmíme	  představovat	  
vlastnoručně	  namalované	  Mony	  Lisy	  v	  každém	  pokoji.

V	  dynamické	  fázi	  tvoříme	  v	  hlavě

V	  expresivní	  tvoříme	  a	  prohlubujeme	  osobní	  i	  pracovní	  
vztahy,	  pozice

V	  kreativní	  tvoříme	  věci	  v	  hmotném	  světě,	  často	  v	  tomto	  
období	  měníme	  plány,	  dílčí	  části	  projektů,	  šatník,	  účes…

Abychom	  plány	  a	  projekty	  	  v	  reflexní	  fázi	  přehodnotily	  a	  
opět	  plny	  energie	  v	  dynamické	  fázi	  uvedly	  nové	  změny	  ve	  
skutečnost.
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Děkuji	  Vám	  za	  pozornost

Telefonní	  číslo:	  775	  298	  664

E-‐mailová	  adresa:	  veronika.vieweghova@gmail.com

Webové	  stránky:	  www.veronikavieweghova.cz

Facebook:	  https://www.facebook.com/veronika.vieweghova

Osobní	  konzultace:	  Pernerova	  11/293,	  Praha	  8


