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Złote rady pomocne w NPR

I. Za dużo stresu, za mało uważności

To chyba najczęstszy i najgorszy błąd jaki popełniamy. Figuruje w kilku wersjach.

“Jużzaraznatychmiastchcę!”

W tej grupie mieszczą się wszystkie osoby, które chcą się szybko nauczyć i jeszcze

szybciej mieć rezultaty. Wysokie oczekiwania, robota wykonana też ogromna, a

efektów, jak nie było tak nie ma! Nadal ni hu hu nie kumam, o co chodzi, nadal ciężko

mi idą obserwację, no co do licha?! Nie działa, beznadzieja, rzucam to w czorty jasne!

“Oboszebożenkoczyjanapewnodobrzemyślę?!”

Drugi typ ma w sobie coś z panikary. Próbuje robić wszystko bardzo dokładnie,

skrupulatnie, od A do Z, bez odstępstw, zmian, dostosowań - kropka w kropkę jak

napisali/powiedzieli. I wiesz, ogólnie to postępowanie jest dobre. O ile nie wpadamy w

zbytnie skrupulanctwo. Bo jeśli w nie wpadamy, to często przekombinowujemy (jeżu,

jakie długie i trudne słowo). Ale i tak najgorszy jest miks tych dwóch typów, który nie

daje żyć bardzo wielu z nas.

Zadawanie pytań, przemyślanie różnych scenariuszy - to wszystko jest naprawdę

bardzo spoko. Pod warunkiem, że mamy to pod kontrolą i te nasze lęki i obawy nie

biorą góry. Prócz wiedzy i naukowych potwierdzeń potrzebujemy jeszcze nabrać

zaufania do samych siebie. Niestety nikt z Tobą nie pójdzie do toalety, żeby obejrzeć

Twój śluz i powiedzieć Ci, że tak, to jest białko jaja, a to nie jest śluz, tylko wydzielina.

Potrzebujesz zaufać samej sobie, a to nie dzieje się z dnia na dzień.
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Cóż Ci powiem. Obserwacje organizmu płyną w rytmie slow. Tego nie da się

przyspieszyć. Naprawdę potrzebujesz pełnego roku cykli, przeżycia w obserwacjach

wszystkich pór roku, wakacji, świąt, stresów, egzaminów, trudnych dni i tych

euforycznych, żeby zobaczyć, jak Twoje ciało i Twoja głowa na nie reagują.

Dlaczego piszę ciało i głowa? A to te NPRy to nie są tylko śluzy i termometry? No… nie.

Wyobraź sobie, że właściwie cała nasza płodność, jej główny ośrodek sterowania tkwi

w głowie. I nie jest jakiś odcięty od reszty organizmu - jeśli się długo czegoś boisz, czy

stresujesz, to dajesz znać swojemu organizmowi, że jest niebezpiecznie i teraz liczy

się przede wszystkim, żeby przetrwać, a nie żeby wydać na świat potomstwo. I tym

zawiaduje Twoja głowa. Nie śluzy i termometry. A, ważna kwestia. Dla Twojego

zdrowia nie jest najważniejsze, żeby WYDAĆ potomstwo, ale by MÓC to zrobić. Innymi

słowy - dla Twojego zdrowia cała równowaga hormonalna musi być zachowana.

Inaczej sypie się reszta. Ale o tym później.

Jeśli chcesz naprawdę poznać swój organizm, potrzeby swojego ciała, głowy i ducha -

to przygotuj się, że to trochę potrwa. Nie miesiąc, ani dwa. Może bardziej rok, dwa. To

w zasadzie przygoda na całe życie moja Piękna!

“Jeżu kolczasty, Ty chyba żartujesz?! To ja mam tak długo uczyć się tych NPRów?!”

Rety, nie, wyluzuj. Nie o tym mowa. Weźmy na ten przykład naukę języka angielskiego.

Żeby nauczyć się dogadania się w sklepie czy restauracji wystarczą Ci pewnie niecałe

3 miesiące nauki. A i jak z rozmówkami pojedziesz, to pewnie się dogadasz. Kali jeść,

kali pić, ale się dogadasz.

Natomiast naszym celem jest to, żebyś Ty faktycznie nauczyła się tego języka i biegle

nim władała. A to nie dzieje się ot tak, hop siup. Potrzebujesz rozmów z nativami,

nauki gramatyki, oglądania filmów po angielsku, itp.
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Z obserwacją organizmu jest identycznie. Chcąc znać tylko totalne podstawy i

dogadać się na zasadzie wyznaczenia na przykład fazy niepłodności bezwzględnej

naprawdę nie potrzebujesz wiele czasu do nauki. Ogarniesz to w 3 miesiące na luzie.

Ale czujesz różnicę między “zamówić kawę” a “luźno rozmawiać na wszelkie tematy”?

My chcemy z naszym organizmem właśnie luźno rozmawiać na wszelkie tematy,

chcemy rozumieć jego język, żeby wiedzieć, co on do nas mówi. A co może chcieć Ci

przekazać?

“Jesteś zmęczona - odpocznij”

“Za dużo stresu - zrób coś z tym”

“Masz za mało kalorii - jedz więcej”

“Masz za dużo kalorii i to nie z tego, czego mi potrzeba - jedz lepiej”

“Jesteś odwodniona - pij więcej”

“Ciężko mi przepchać krew przez Twoje żyły - ruszaj się więcej”

Tak, to wszystko mówi Twój organizm. Jego język jest kwiecisty, a cykl menstruacyjny

to taki komunikator, przez który nadaje Ci wiadomości. Twoim zadaniem jest nauczyć

się języka w jakim mówi, żeby móc ten kontakt wykorzystać dla samej siebie - nie

tylko po to, żeby wiedzieć, w którym dniu seks przyniesie Ci dziecko. Rety, to serio

sprowadzanie nauki mówienia do sztywnej formułki zamawiania kawy.

Czy jest coś złego w pozostaniu na tym podstawowym poziomie kawy? Raczej nie,

aczkolwiek moim skromnym zdaniem, to mega niewykorzystany potencjał. Jakieś 4%

tego, co możesz zyskać. Ale wybór tak czy inaczej należy do Ciebie. Natomiast biorąc

pod uwagę to, że sięgnęłaś po tę książkę, interesuje Cię dużo więcej niż 4%, mam

rację?

Ebook:

https://jakzrozumieckobiete.pl/produkt/naprawde-ogarniesz-naturalne-planowanie-rodziny

-ebook/

Kurs NPR:

https://jakzrozumieckobiete.pl/kursy-online/naturalne-planowanie-rodziny-kurs-online/
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