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Estrogen i progesteron – hormony wyznaczające rytm cyklu 

kobiety, wpływające na jej samopoczucie i zachowanie.  

„(…)Wszechobecność hormonów w życiu kobiety można  

dostrzec na każdym etapie życia, poczynając od  

narodzin. We wszystkich fazach życia kobiety hormony 

kreują tworzenie się nowych połączeń neurologicznych, 

co oznacza nowe idee, emocje i zainteresowania.” 
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Biofeedback jest metodą opartą na biologicznym sprzężeniu zwrotnym, wykorzystującą metody warunkowania instrumentalnego.   

Przy wykorzystaniu nieinwazyjnej metody EEG Biofeedback możemy obserwować zmiany zachodzące w mózgu – ilość fal Beta  

(w obydwu pasmach) oraz rytmu SMR, które w wyraźny sposób zmieniają się zależnie od fazy cyklu. Oczywiście nie tylko  

hormony wpływają na zachowanie czy nastroje kobiet, nie bez znaczenia jest sytuacja osobista, emocje jakie towarzyszą badanej  

osobie przez cały dzień.  Widoczna jest jednak tendencja do zwiększania się ilości fal charakterystycznych dla pobudzenia i stresu 

w fazie progesteronowej. Kobiety mówią o zwiększonej drażliwości, nerwowości. Jedna z badanych osób użyła porównania 

„bomba zegarowa, nie dotykać!”  

Badania prowadzone były tylko na paśmie  

centralnym (odczyt z elektrod C3 i C4). Analiza 

wyników oparta została o zmiany rytmu fal 

SMR i Beta (w obydwu zakresach), w fazie  

progesteronowej i estrogenowej. Wybrane fale 

pozwalają na najdokładniejsze prześledzenie 

zmian nastroju, pobudzenia i koncentracji  

w czasie cyklu.  

Wartości współczynników analizowanych  

w czasie badań dla pasma centralnego: 

SMR/Beta – 1 – 1,2 

Beta/Beta2 – 0,5 – 1,2 

SMR/Beta2 – 0,5 – 0,8   

Fala półkula 

SMR/Beta C3 C4 

  0,62 0,62 

  0,60 0,61 

  0,61 0,63 

  0,61 0,62 

Beta/Beta2 0,93 1,01 

  1,08 1,06 

  0,96 1,03 

  1,12 1,11 

SMR/Beta2 0,58 0,63 

  0,65 0,65 

  0,58 0,66 

  0,69 0,68 

Fala półkula 

SMR/Beta C3 C4 

  0,63 0,68 

  0,63 0,67 

  0,62 0,66 

  0,61 0,67 

Beta/Beta2 0,98 1,03 

  1,02 1,07 

  1,00 1,03 

  1,04 1,09 

SMR/Beta2 0,61 0,70 

  0,64 0,72 

  0,62 0,68 

  0,64 0,73 fa
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Pod wpływem zmiennych fal estrogenu i  

progesteronu w cyklu zmienia się funkcjonowanie 

kobiety, jej reakcje na stres, ból, zmęczenie. Przez 

pierwsze dwa tygodnie cyklu wyróżnia się fazę  

estrogenową, w niej kobiety są bardziej  

zrelaksowane o czym świadczą wyższe wartości 

rytmu sensomotorycznego, oraz niższe wartości 

faz Beta. Po owulacji wzrasta ilość  

progesteronu, kobieta staje się bardziej drażliwa, 

nerwowa, co znajduje odbicie w ilości fal mózgu  

– zwiększa się ilość fal Beta, maleje  

częstotliwość rytmu SMR. Podczas pracy  

z EEGBiofeedback możemy w wyraźny sposób  

zauważyć te zmiany, wprowadzając odpowiedni  

trening – promujący rytm SMR, oraz Beta1 

 możemy poprawiać koncentrację, skupienie.  

Zminimalizowanie zdenerwowania  

i rozproszenia w fazie progesteronowej wpłynie 

pozytywnie nie tylko na wyniki w nauce, czy  

pracy ale przede wszystkim na samopoczucie  

kobiety.  

Źródła:  (L. Brizendine, Mózg kobiety, s. 3.) 

Rytm Sensomotoryczny (SMR) – w zakresie od 12 do 15 Hz,  

wyróżniony w latach 60 XX wieku przez Sterna. Nazywany też  

czasem czuciowo-ruchowym, lub niską Betą. Blokowany przez ruch,  

napięcie. Najlepiej wyrażony w części centralnej przy otwartych 

oczach.  

Pasmo Beta – dzielone na Betę środkową (Beta1 15-18Hz) i Betę  

wysoką (Beta2 >18 Hz). 

Beta1 jest charakterystyczna dla twórczej pracy. Skoncentrowania na  

zadaniu. Lokalizowana w różnych obszarach mózgu, może  

ogniskować przy jednej elektrodzie.  

Beta2 pojawia się w stanach stresu, zwiększonego napięcia  

emocjonalnego, ale również w depresji. Jest również sygnałem lęku,  

tremy u badanej osoby.  

Wysoki poziom fal Beta wiąże się z wysokim wydatkowaniem energii 

organizmu. I wiąże się z wydzielaniem hormonów stresu  

(m.in. adrenaliny) które w wysokich dawkach wpływają negatywnie na 

organizm. Im wyższa częstotliwość fali Beta tym wyższy poziom  

stresu.  

Wysokie wartości fal Beta utrzymujące się w długim okresie czasu,  

połączone z wydzielaniem dużych ilości hormonów stresu powodują  

obniżenie częstotliwości innych fal mózgowych, oraz rytmu SMR.  

Długotrwały stres powodu desynchronizację bioelektryczną mózgu,  

obniża zdolność koncentracji, czy twórczej pracy. 


