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MENOPAVZA 
 

Menopavza je sprememba, ne bolezen in obstaja mnogo načinov, ki lahko pomagajo navigirati, da je 

ta sprememba kar se da enostavna. Vsaka ženska ima specifične značilnosti, a je tudi veliko skupnih 

točk, ki lahko pomagajo večini. 

Nadledvična žleza 

Ženske potrebujemo estrogen in progesteron skozi celo življenje in ko jajčniki prenehajo delovati, 

njihovo funkcijo tvorjenja hormonov sčasoma prevzame nadledvična žleza. 

Hitrost in lahkotnost tega procesa prenosa funkcije jajčnikov na nadledvično žlezu narekuje kako dolga 

in kako težka bo menopavza. Nadledvična žleza je prvenstveno vključena v naš odgovor na stres in za 

mnogo žensk je akumulacija nadledvičnih naporov in utrujenosti tista, ki prinese mnogo »trše« 

sprememembe. 

Stres in naš odgovor nanj je samo po sebi obsežna tema, vendar pred vsem drugim – obstajata dve 

zelišči, ki imata pomembno vrednost pri podpori nadledvične žleze, da prevzame novo vlogo – 

Ašvaganda (Withania somnifera) in Azijski ginseng (Panax ginseng). 

 Ašvaganda 

Ašvaganda je eno izmed najpomembnejših zelišč za pomoč pri prehodu v menopavzi, ker: 

 Neguje nadledvično žlezo 

 Podpira zdravje ščitnice 

 Pomaga sproščati, ne da bi pri tem vplivala na utrujenost ali sedacijo 

 

 Azijski (pravi) ginseng 

Ginseng ima posebno močan učinek na ves sistem odgovora telesa na stres. Ni zelišče, ki bi ustrezalo 

vsem – če pa osebi ustreza lahko naredi ogromno razliko pri prevzemanju funkcije nadledvične žleze v 

menopavzi. 

Ščitnica 

Hkrati z nadledvično žlezo lahko zdravstveni status ščitnice pomembno vpliva na relativno lahkoten ali 
težak prehod v menopavzi. To področje je precej spregledano, saj je premalo delujoča ščitnica pogosto 
spregledano stanje. Idealne ravni THS naj bile pod 2, čeprav se za normalno stanje šteje do 4 (oz do 4.2 
mIU/mL). Preveri svoje stanje in če so vrednosti nad 2 razmisli o dodatnem testiranju s termometrom 
doma. 

TSH (thyroid stimulationg hormone) se proizvaja v hipofizi in deluje stimulatorno na ščitnico – višji kot 
je, bolj se telo trudi pri stimulaciji ščitnice.  Obstaja nekaj študij, ki kažejo na možne zdravstvene težave 
pri normalnih vrednostih THS (do 4,2) vendar višjih od 2.5. 
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Test bazalne telesne temperature nam služi kot občutljiv indikator »pešanja« moči ščitnice. Večina ljudi 
bo imela bazalno temperaturo v mirujočem stanju okrog 36.5°C (med 36.2-37.2°C), pri slabše delujoči 
ščitnici pa lahko ta pade pod 36°C. 

Test bazalne temperature pa seveda ni popoln, saj imajo lahko nekateri ljudje nižji bazalni metabolizem 
in tako nižjo telesno temperaturo v mirovanju – vendar pa je vseeno lahko dober indikator v ožanju 
različnih možnih vzrokov za težave, saj ima malo ljudi s pomanjkljivim delovanjem ščitnice na testu 
normalne vrednosti telesne temperature (podrobnosti testa v prilogi). 

Skupaj s podporo nadledvični žlezi in možno tudi ščitnici lahko možne koristi prinese tudi uporaba 
zelišč: 

Pri oblivih ali pretiranem znojenju je zelo učinkovit žajbelj – ne delamo tinktur, ker se v alkohol sprosti 
nevrotoksična snov tujon, ki je v vodnem ekstraktu (čaju) ni. Žajbelj je lahko enkratna »prva pomoč«, 
ko potrebuješ takojšnje olajšanje, medtem ko za globje in dolgotrajnejše delovanje redno uporabljaš 
počasi delujoča zelišča. V tinkturi zelene čarovnice najdeš: konopljiko (Vitex), črno deteljo, hmelj, 
malino, šentjanževko, baldrijan, ginko in sladki koren.  

Navodila za žajbljev čaj:  

Nekaterim ženskam lahko ustrezajo že nizke doze, vendar priporočam, da vsaj na začetku narediš zelo 
močan čaj, da se prepričaš ali pri tebi deluje ali ne. 

Za močan, medicinski žajbljev čaj vzameš 2 zvrhani jedilni žlici posušenega žajblja ( = 8-10 gramov 
posušene zeli). Če imaš svežega, ga potrebuješ približno 2x toliko. Žajbelj daš v posodo in čez preliješ 
malo več kot pol litra vode. Segrevaj do vretja, ugasni ogenj, POKRIJ in pusti, da se namaka še 15 minut. 
Nato precedi in pokrito ohladi (na sobni temperaturi ali v hladilniku). Vročina na kratko zavrele vode 
pomaga ekstrahirati nekatere aktivne učinkovine žajblja in če je le dobro zaprto se bodo eterična olja, 
ki izhlapijo s paro, ob ohlajanju kondenzirala nazaj v tekočino.  

Nekaterim ljudem s pretiranim znojenjem bo v redu piti ta čaj na sobni temperaturi, nekaterim pa bo 
bolj ustrezalo ohlajen (lahko tudi v zmrzovalniku). Nekaterim ljudem bodo bolje delovale male doze 
čaja redno skozi ves dan, pri nekaterih pa ne bo razlike tudi če popijejo v dveh ali treh večjih dozah. Naj 
te vodi tvoje telo, kaj ti najbolje ustreza. Za boljši okus se lahko doda tudi malo medu.  

To je recept za zelo zelo močan žajbljev čaj. Ideja je, da se začne z maksimalno dozo in če deluje lahko 
postopoma zmanjšuješ dozo, da vidiš koliko najmanj potrebuješ za učinek. Večino žensk s pretiranim 
znojenjem v menopavzi bo potrebovala nizke doze, a vseeno priporočam, da se začne z visoko in nato 
postopoma zmanjšuje. Je varno in hitro izveš ali tebi to pomaga ali ne.  

Menopavza je v zahodni kulturi nekak bav bav, medtem ko je čaščena v starih kulturah, kot nekakšna 
»matura« življenja. Ženske, ki so preživele do te starosti, se je razumelo, kot osvobojene vedno 
vrtečega kolesa menstrualnega cikla in so bile svobodne, da so lahko postale »modre žene«, starosti 
vasi, matriarhinje.  

Pogosto govorimo, da bi se radi spremenili a ko pride priložnost za to, bi najraje, da nas sprememba 
pusti pri miru. Kakorkoli pri menopavzi nimamo izbire – to ni samo fiziološka sprememba, ampak tudi 
globoko notranja in ne moremo mimo dejstva, da če se upiramo neizogibni spremembi, potem bo 
vztrajala le še bolj.  
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Za lajšanje tegob in lažji prehod v menopavzi priporočam: 

 Ašvagando (Aswagandha) – se dobi v Sanolaborju, spletnih trgovinah v prahu – jemlješ 
po navodilih proizvajalca. Dobi se tudi v kapsulah. 

 Ob oblivih - žajbljev čaj 
 Redno vsaj 3 mesece tinktura MENOPAVZA  - doza je ključnega pomena in odvisna od 

ženske do ženske – to so počasi delujoča zelišča, a če po enem do dveh mesecih ni 
učinka, je verjetno potrebno povišati dozo. Uporaba: 5 ml, 2 x/dan, če po mesecu ali 
dveh ni učinka, se doza poviša na 8 ml, na 10 ml… 

Ob močnejših menstrualnih krvavitvah, ki se pogosto pojavljajo pri prehodu v menopavzi priporočam: 

 Plahtica, malina (krepitev maternice), plešec (za ustavljanje krvavitev): 1-2 ml (2 pipeti 
napolnjeni do polovice) vsake 1-2 uri do izboljšanja, do max 6x/dan – če ni bolje po 2. ali 3.dozi, 
povečujemo dozo do max 4 ml (4 do polovice napolnjeni pipeti) vsake 1-2 uri. 

 Priporoča se, da se to jemlje šele drugi dan menstruacije (takrat je ponavadi krvavitev 
najobilnejša), saj ne smemo popolnoma zatreti toka, ker se na tak način maternica čisti.  

 Uporabljamo le toliko in toliko časa, da se nam krvavitev zmanjša na »običajno«, znosno 
mejo, saj ne smemo popolnoma zatreti toka, ker se na tak način maternica čisti. 
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Priloga: 

Test telesne temperature v mirovanju: 

Ta test je enostaven in učinkovit način za testiranje metabolnih težav, še posebej nizkega delovanja 
ščitnice. Konvencionalni krvni testi so ponavadi dovolj občutljivi le, da nam pokažejo že razvito bolezen. 
Tudi samo malo zmanjšano delovanje ščitnice pa ima lahko razširjene negativne učinke na naše zdravje. 
Ta test bazalne telesne temperature nam lahko razkrije težave, ki jih rutinsko krvni testi pogosto 
spregledajo.  

V obdobju 4 zaporednih dni, si vsak dan zjutraj preden vstaneš izmeri telesno temperaturo. Če imaš 
precej različne meritve tekom teh 4 dni, test podaljšaj še naslednjih par dni. Če uporabljaš živo srebrn 
termometer, ga zvečer pred spanjem zbij in ga položi zraven postelje. Bazalno temperature je potrebno 
izmeriti takoj prvo stvar zjutraj – pred kakršnokoli aktivnostjo – to predstavlja pravo bazalno 
temperaturo, pravo temperaturo med počitkom. 

Takoj, ko se zbudiš, daj termometer pod pazduho, v usta vsaj za 3 minute (ali dokler ne zapiska, če imaš 
digitalnega). Zabeleži temperaturo v razpredelnico, tako da narediš križec v ustrezno polje. Zabeleži 
vsaj enkrat pred testom tvojo dnevno temperaturo – za primerjavo.  

Večina ljudi bo imela bazalno temperaturo v mirujočem stanju okrog 36.5°C (med 36.2-37.2°C), pri 
slabše delujoči ščitnici pa lahko ta pade pod 36°C. 

Test bazalne temperature pa seveda ni popoln, saj imajo lahko nekateri ljudje nižji bazalni metabolizem 
in tako nižjo telesno temperaturo v mirovanju – vendar pa je vseeno lahko dober indikator v ožanju 
različnih možnih vzrokov za težave, saj ima malo ljudi s pomanjkljivim delovanjem ščitnice na testu 
normalne vrednosti telesne temperature. 
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POZOR: Ne izvajajte tega testa v času menstruacije ali če sumite, da ovulirate v tem obdobju. 


