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Női energiáidat megtartó szerveid tudatosítása 
  

https://majorosmelinda.hu/


https://majorosmelinda.hu/  2 

 

A női egészséghez hozzá tartozik a gátizomzat 

védelme és folyamatos karbantartása. Gáti izmaid kis 

területet foglalnak el, de annál nagyobb a 

jelentőségük. Ezek az izmok a medencefenék 

területén helyezkednek el és sajnos igen kevés - 

mondhatni 0 - figyelmet kapnak tőlünk, aminek igen 

komoly és súlyos következményei lehetnek mind 

fizikálisan, mind energetikailag. 

A gáttájékod folyamatos terhelés alatt van, többek 

között ezért is kiemelt figyelmet érdemel. Tested ezen 

részének állapota életed minden területére 

kiemelkedő hatással van. 

 

3 záróizom található itt:  

• a végbélzáró izmok,  

• a hüvely, amely egy izmos cső  

• és a húgycső záróizmai.  

A helytelen életmód szintén gyengíti a szeméremtájékot. Az 

életmódhoz hozzátartozik az, hogy mit és hogyan eszünk, mit és 

hogyan mozgunk, mennyit alszunk, hogyan dolgozunk, hogyan 

szeretkezünk. A gát egészségének szempontjából fontos a helyes 

testtartás, a helyes vizelet- és székletürítés, a stresszmentes élet, 

a mozgás, a hormonális változás helyes és tudatos kezelése és a 

női energiáinkkal való tudatos kapcsolódás. 

Ahhoz, hogy hatékonyan segíthesd női egészségedet, tudatában kell lenned azon 

problémáknak, amelyek kialakulhatnak, ha hagyod a medencealapi izmaidat 

elgyengülni.  

Az egészségtudatos nő tudja, hogy mit és azt miért teszi, és azt is tudja, hogy 

tudatossággal, némi idő- és energiabefektetéssel mi mindent előz meg!  

Ha a gáti részt elhanyagolod és állapota romlik, akkor az itt kialakuló 

elváltozások, betegségek egyre nagyobb diszkomfort érzést okoznak, ami miatt a 
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közérzeted folyamatosan negatív állapotban lesz. Sok nő életében okoz 

önértékelési és önbizalmi problémát az, hogy a gáti szakasza nem egészséges. 

Fontos tudnod, ahhoz, hogy az alhasi szervek egészségét meg tudd 
őrizni, meg kell erősíteni a medencealapi izmaidat. 

 

Milyen problémák léphetnek fel a 3 záróizom gyengülésével? 

• vizelettartási problémák, 

• széklettartási problémák,  

• hüvelygyengeség,  

• tághüvely 

• hólyaggyengeség,  

• méhsüllyedés, 

• méhelőreesés  

• végbélsüllyedés,  

• aranyér, 

• végbélsérv 

A medencealapi izomcsoportok felelnek a vizelet és széklet megtartási 

képességért, hozzájárulnak szexuális életünk minőségéhez, biztosítják az alhasi 

szervek helyén maradását és segédkeznek a szülésben.  

Fontos tudatosítanod, hogy megfelelő edzés nélkül, ugyan úgy, mint bármely 

izomcsoportunk, ez is sorvadni kezd.  

Biztosan te is hallottál már arról, hogy ha valakinek hetekre begipszelik vagy a 

kezét, vagy a lábát, a gipsz eltávolítása után az adott terület gyengébb és 

vékonyabb lesz, mint az, amelyik nem volt gipszben. Ez azért történik, mert 

gipszben lévő testrész izmait nem használta az illető és azok sorvadni kezdtek.  

Ugyanez történik a záróizmainknál is. Sajnos nagyon kevesen mondhatják el 

magukról, hogy gyerekkorukban megtanítottak őket a rejtett záróizmok edzésére, 

tudatos karbantartására. Ennek hiányában előbb-utóbb különböző súlyosságú 

tünetek jelentkeznek a nők életében.  

Ilyenek pl. a zárófunkciók csökkenése, a belső szervek süllyedése, sérvek és 

aranyerek kialakulása.  
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Így néz ki egy egészséges női medence: 

 

Elsőfokú izomgyengeség tünetei közé tartozik az aranyér, a vizelet- és a 

széklettartási probléma.  

A másodfokú tünetekhez tartozik a hüvelygyengeség, a hólyaggyengeség, a 

méhsüllyedés, a méhelőreesés és a végbélsüllyedés. 

 

Inkontinencia 

Ha a húgycső körüli izmok elgyengülnek, 

akkor erős hasi prés hatására – köhögés, 

tüsszentés, csuklás, orrfújás, nevetés – 

akaratunk ellenére néhány vizeletcsepp 

távozik. Ezt nevezik stressz-

inkontinenciának. Ebben az esetben a 

hólyagnyomás nagyobb, mint a záróizom 

záró nyomása. Minél kisebb a záróizom megtartó ereje, annál több vizelet távozik 

akaratlanul. Súlyos esetben a teljes hólyagtartalom is ürülhet. 

A várandóság és a szülés rizikótényező. Egy nő minél többször szül, annál 

nagyobb az esélye a stressz-inkontinencia kialakulására. Statisztikai felmérés 

során az egyszer szült nők 38%-ánál, a kétszer szült nők 56%-ánál és a háromszor 

szült nők 75%-ánál tapasztaltak stresz-inkontinenciát. A várandóság és a szülés 

nagy nyomást jelent a gáti izmokra, így a szülések száma gyengítheti ezeket az 

izmokat.  
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Hüvelygyengeség következményei:  

A hüvely teljes hosszában izom, mely meggyengülhet. Ha tág a hüvely, vízzel és 

levegővel bejutnak a kórokozók és könnyen fertőzéseket okozhatnak.   

Honnan tudhatod, hogy tág-e a hüvelyed?   

Ha szeretkezés közben, vagy a fordított testhelyzetű jógaászanák - félgyertya, 

gyertyatartás - közben levegő megy a hüvelyedbe, akkor biztosan tág a hüvelyed 

és mindenféleképp foglalkoznod kell a megerősítésével.  

A hüvely izomzatának gyengülésének következménye, hogy elveszíti a 

tartófunkció képességét, így a felette és a mellette elhelyezkedő szervek (méh, 

végbél, húgyhólyag) elkezdenek süllyedni, ami kellemetlen nyomás érzéssel, 

fájdalmas székeléssel, szél- és széklettartási nehézséggel, vizeletelcsepegéssel, 

nehéz vizeléssel stb. társul. Súlyosabb esetben az is előfordul, hogy a méh annyira 

előrecsúszik, hogy kicsúszik a hüvelyből a nő lába közé. Ez már egy igen súlyos 

formája a méhsüllyedésnek. 

 

A hüvely elölről megtámasztja a hólyagot, fent a méhet és hátul a 

végbelet. Ha ezeknek a szerveknek a tartószalagjai meggyengülnek és 

a hüvely is gyenge, nagyon könnyen megereszkedhetnek! 
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Hólyagsérv: 

 

Jól látható, hogy a hüvely elülső fala meg van gyengülve és így a hólyag beesik a 

hüvely területére. 

 

A méh süllyedésének fokozatai: 

 

Tünetei: 

• deréktáji, vagy keresztcsont feletti fájdalom,  

• nyomásérzés,  

• húzó jellegű fájdalom, ami leginkább álló helyzetben vagy nyomásra 

jelentkezik (fekvő pozícióban ezek a tünetek sokszor megszűnnek) 

• idegentest-érzet a hüvelyben, ha a méh a hüvelybe esik 

• a teljes méhelőesés járás közben is fájdalommal jár 
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Végbélsérv: 

 

Jól látható, hogy a hüvely hátsó falának meggyengülésének következményeként 

a végbél előre esik a hüvely felé és kitüremkedik.  

Amint látod, igen fontos ez a téma. Ajánlom mélyedj el benne, és ha szükségét 

látod, akkor fordulj megfelelő szakemberhez! 

 

A holnapi videóban megoldási lehetőséget fogok adni neked ebben a témában.  

Mindenképp nézd meg a videókat!  

 

Bármilyen kérdés felmerült benned ezzel a témával kapcsolatban, írj nekem 

bátran a melinda@eletorom-onismeretnoknek.hu e-mail címre! 

 

 

Szeretettel, 

Melinda 
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