
Menstrualni pregled

Primer
krvavitev spotting

visok libido

zadnji dan 30

30 dni dolg ciklus

kako si se počutila

Za emocije lahko uporabiš tudi barve, primer:

žalostno veselo motivirano

pomirjeno motivacijsko depresivno

Katerekoli barve, to je zgolj kot primer, tiste barve, ki tebe 
pokličejo in opišejo tvoje poču�e so prave ;)

pomirjenost, veselje

se zaljubila vase

DOLŽINA CIKLUSA

PREVLADUJOČE ČUSTVO

PRESENETLJIVI DOGODKI 
(pozitivni, negativni)

SIMPTOTERMALNA 
METODA PODATKI: 

plodno obdobje 8-16

lutealna faza 14dni ....

OSTALO prenehala s pi�em kave

Menstrualni pregled lahko opraviš ne glede na to ali si spremljaš ciklus na podlagi simptoter-

malne metode, ali na podlagi koledarja, dnevnika, aplikacije. Povabim te, da narediš menstrualni 

pregled. Pripravila sem ti en način kako to lahko storiš, seveda si pa prilagodi svojim potrebam. 

Spodaj ti prilagam primer kako lahko izpolniš. Še enkrat izpiši si podatke, ki so zate pomembni in 

za katere misliš, da bi lahko vplivale na tvoj menstrualni ciklus. Ali pa nasplošno življenjske 

dogodke, ki so se ti zgodile in si poglej ali je imelo vpliv nanje ali ne.

Na koncu te še povabim, da odgovoriš na vprašanja.

VSE SPOLŠNA 
SKRB ZASE 

1 - najmanj, deluješ na avtopilotu, 
ješ hitro in procesirano hrano, se 
malo gibaš, nimaš časa zase
10 - največ, si zavestna, ješ 
zdravo, se gibaš, skrbiš zase in za 
vsa svoja telesa



Januar

Februar

Maj

Marec

April

Junij

1 35

1 35

1 35

1 35

1 35

1 35



Julij

Avgust

November

September

Oktober

December

1 35

1 35

1 35

1 35

1 35

1 35



Načini, kako si lahko vsak dan povečam ljubezen do sebe:

Najpogostejši stresorji, ki mi preprečijo, da skrbim zase:

Moj načrt, kako bom preprečila tem stresorjem, da mi pridejo do 
živega:

V času krvavitve bom poskrbela zase tako, da:

Stopi v stik s seboj



Podaj namero za prihodnje 
cikluse

V krog zapiši željene občutke, ki jih želiš doživeti v svojem 
menstrualnem ciklusu. 


