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ŽENSKÉ ŽENSKÉ 
PROBLÉMYPROBLÉMY ŠKOLA AKÚTNEJ HOMEOPATIE

v spolupráci so Slovenskou 
akadémiou klasickej homeopatie

Vám ponúka obľúbený 6-mesačný kurz

DOMÁCADOMÁCA
HOMEOPATIAHOMEOPATIA  

v Košiciachv Košiciach
•  je to kurz s  9-ročnou tradíciou, úspešne overenou 

v praxi 
•  štúdium je vhodné aj pre úplných začiatočníkov
•  naučíte sa liečiť seba a svojich blízkych z bežných 

akútnych chorôb a úrazov
•  pomôžeme vám zbaviť sa strachu z chorôb, aj z 

chorôb vašich detí, a to liekmi bez vedľajších účinkov

Informácie pre prihlásenie sa na kurz alebo 
na homeopatické vyšetrenie:

jana.kolenova@gmail.com, 0905 503 982,  
www.homeopat-kurzy.sk

Lektor: Dr. Jana Kolenová 
SAKHom., 
skúsený klasický homeopat

Pri slove žena sa mnohým 
vynorí obraz upachtenej 
a prepracovanej osoby, ktorá sa 
ponáhľa s plnými taškami 
z práce domov, aby s  hla vykúzliť 
aspoň trochu útulný domov. 
Aby to zvládla a pritom všetkom 
vyzerala ako-tak, mnohokrát 
sa v jej kabelke skrývajú 
an  depresíva alebo ibalgin, či 
„len“ paralen. Zároveň v duchu 
sníva o obraze ženy ako o krásnej 
a silnej bohyni, ktorá vie už 
len svojím zjavom premeniť 
svet na lepší. Je možné niečo 
podobné dosiahnuť v reálnom 
svete? Ak áno, ako? Môže 
pritom pomôcť homeopa  a?

V súčasnej dobe mnohé ženy za-
čínajú hľadať svoju ženu v sebe. 
Chcú sa zmeniť na silné, slobodné a 

nádherné bytosti v každom tele a veku. Ale 
často im na ceste k svojej vnútornej bohyni 
bránia predsudky, túžby či vzorce správa-
nia, ktoré prebrali alebo si samé vytvorili. 
Najčastejšou prekážkou je potláčanie a to, 
že žijú podľa predstáv iných ľudí. Potláčajú 
sa na úkor svojich rodičov, partnerov alebo 
detí. Nie sú s tým síce spokojné, ale neve-
dia to inak. Na prvý pohľad sa zdá, že im 
to nevadí, sú milé a pripravené urobiť pre 
iných to najlepšie. Potom ich oceňujú ako 
spoľahlivé a dobré dcéry, manželky, matky. 
No samotné ženy sa potom cítia ponížene, 
ako handra, do ktorej si iní utrú nohy. Vo 
svojom vnútri cítia hnev, ktorý potláčajú 
a nedajú ho von. Ak tento problém trvá 
dlhšie, môže sa začať u ženy, navonok sa 
javiacej spokojne, rozvíjať aj ťažká patoló-
gia. V homeopatii máme niekoľko liekov, 
ktoré pomôžu v takomto stave – napríklad 
Staphysagria, Carcinosinum, Columbus pa-
lumba... Najznámejší liek je Staphysagria. 
Má schopnosť pomôcť žene prestať 
znášať poníženie a dusiť v sebe hnev a 

nespokojnosť. Niekedy to v praxi môže vy-
ústiť do otvoreného výbuchu hnevu, kedy sa 
žena po prvý raz vzoprie svojmu okoliu tak, 
ako sa to stalo jednej mojej klientke, ktorá 
celé roky potláčala nespokojnosť s vlastnos-
ťami svojho manžela. Po Staphysagrii mu 
prvýkrát vykričala, čo jej na ňom vadí. On 
ostal prekvapený, ale keďže ju mal rád, od-
hodlal sa prísť na homeopatickú konzultá-
ciu. Odvtedy už na neho nekričí, zistila, že 
to nie je dobrý komunikačný prostriedok, 
ale nebojí sa mu povedať všetko, čo ju trápi. 
Ich manželstvo sa veľmi zmenilo, stali sa z 
nich priatelia, ktorí sa vedia o seba oprieť. 
Ďalší problém, ktorý môže ženy zastaviť 
v ich vnútornom vývoji, je to, že sa často 
zaoberajú otázkou: „Som dosť pekná?“ 
Najťažšie to majú mladé dievčatá v puber-
tálnom veku. Okrem vlastnej vizáže vtedy 
nevedia ponúknuť nič iné. Nemajú ešte 
skúsenosti, životnú múdrosť, len krásu a 
poslušnosť. 

Prišlo ku mne 16-ročné dievča vyliečené z 
mentálnej anorexie s tým, že už rok nemá 
menštruáciu. Menštruáciu dostala v 12 ro-
koch a mala ju pravidelnú, ale stratila ju. 
Dievča bolo veľmi pekné, vysoké a ešte stále 
veľmi chudé. Bola arogantná, pozerala na 
mňa z vrchu a dávala mi najavo, že kon-
zultácia je zbytočná, lebo o  mne nemá vy-
sokú mienku. Nebyť mamy, tak by neprišla. 
Bola drzá a nepríjemná. Chápala som, že to 
nemá ľahké. Do mentálnej anorexie sa do-
stala, pretože nejaký spolužiak o nej povedal, 
že je tučná. Ona to počula a rozvinula sa u 
nej choroba. Mama o nej hovorila, že pred-
tým bola slniečko. Rada sedávala s rodičmi v 
obývačke a veľmi nadšene rozvíjala plány o 
svojej budúcnosti. V  čase ich návštevy bola 
už úplne iná. Mama hovorila, že je stále za-

tvorená vo svojej izbe, nič ju nebaví, s nikým 
nekomunikuje a ak áno, tak je veľmi neprí-
jemná. Ospravedlňovala sa za ňu, ale takto 
sa rozpráva s každým. Dcéra sa na mamu 
hnevala, že ju ťahá na vyšetrenia a terapie. 
Mama bola nešťastná, ale zároveň rada, že 
aspoň anorexiu sa podarilo rýchlo zastaviť. 
Našťastie si mama pomerne rýchlo všimla, že 
s ňou nie je niečo v poriadku. Veľmi sa bála o 
jej menštruáciu, lebo iné dievčatá s mentál-
nou anorexiou, ktoré stretli, nemali menšt-
ruáciu už niekoľko rokov a niektoré ju už ani 
nedostali. Dostala liek Folliculinum. 
Mama sa ozvala o 6 týždňov. Dcéra men-
štruáciu ešte nemala, ale veľmi sa zmenila. 
Opäť bola ako bola predtým – milá a veselá, 
bavil ju svet a plánovala, čo bude ďalej štu-
dovať. Pribrala 4 kilá. O 3 mesiace mi prišla 
nadšená esemeska. Dievčina dostala menšt-
ruáciu. V súčasnosti, t. j. po troch rokoch, má 
pravidelnú menštruáciu, je veselá a šťastná, 
mentálna anorexia je pod kontrolou.
Hlavné témy lieku Folliculinum, súvisiace 
aj s týmto prípadom, sú:

• náročné puto medzi matkou a dieťaťom,
• pocit, že človek je riadený inou osobou,
• život podľa očakávaní niekoho iného,
• emocionálna a psychická prázdnota, 

„vycucnutosť“,
• závislosť na záchrane ľuďmi,
• človek sa cíti ako handra a je stratený vo 

vzťahoch, 
• odriekanie, 
• človek zabúda, kto vlastne je a 
• nemá žiadnu individualitu.

Veľmi často môžeme stretnúť unavené a vy-
čerpané ženy bez nálady, ktoré musia stih-
núť veľa vecí. 

Prišla ku mne 45-ročná učiteľka s únavo-
vým syndrómom, ktorý ju trápil tri roky. 
Prišla s malou dušičkou, pretože vyskúšala 
už všetko a ja som bola tretí homeopat, kto-
rého navštívila. Jeden z nich bol dokonca z 
Rakúska. Nepredpokladala, že by som jej ve-
dela pomôcť, ale bola už v koncoch. „Takto 
sa nedá ďalej žiť,“ povedala. Fungovala len 
pár hodín doobeda, od rána do 13.00 hodiny. 
Vtedy bola veľmi výkonná a veľa vecí stihla, 
ale potom jej telo akoby vyplo a  zaspala, 
kdekoľvek bola. Horko-ťažko sa dovliekla do-
mov a spala až do rána. Bola vdova s dvomi 
deťmi, o ktoré sa nevedela postarať. Musela 
jej pomáhať mama. S deťmi sa videla len v 
sobotu alebo nedeľu. Ale niekedy aj tieto dni 
celé prespala. Našťastie jej riaditeľka školy 
vychádzala v ústrety, lebo musela uživiť svo-
ju rodinu. S mamou nemala dobrý vzťah, 
ale bola odkázaná na jej pomoc. Nevedela 
jej odpustiť, že v puberte ju neochránila 
pred otčimom. Mala s ním veľmi zlý vzťah. 
Nezneužíval ju, ale veľmi rád sa na ňu dí-
val. Niekedy, keď sa sprchovala, jej vošiel do 
kúpeľne alebo, keď sa prezliekala, do izby. 
Bolo jej to odporné, cítila sa špinavá. Keď to 
povedala mame, neverila jej a držala stranu 
otčimovi. Keďže bola jedináčik, nemala to 
komu inému povedať. V čase nášho stretnu-
tia s ním už mama nežila, ale vzťah matky s 
dcérou to nezlepšilo. S deťmi vychádzala veľ-
mi dobre, ale kvôli únavovému syndrómu sa 
im nevenovala tak, akoby chcela. Bola štíhla, 
pekná a často podráždená z toľkého spánku. 
Pred ochorením veľmi veľa pracovala, lebo 
ovdovela. S manželom nevychádzala dobre, 
ale dcérky ho mali veľmi rady. Po jeho smrti 
jedna dcérka ochorela. Musela sa o ňu starať, 
takže celé noci nespala a celé dni pracovala. 
Aby uživila rodinu, mala dve práce. Dopadlo 
to tak, že začala trpieť únavovým syndró-
mom. Matka jej fi nančne pomáhala, čo bolo 
pre ňu neprijateľné, ale nevedela to inak 
zvládnuť. Keď o tom hovorila, začala roz-
právať trochu nahlas a podráždene. Vravela, 
že jej zvyknú prasknúť nervy a vtedy kričí 
aj na deti. Dostala liek Nitromuriatic acid. 
Keď ho užila, prvých 5 dní prespala. Musela 
si vziať voľno, lebo sa vôbec nevedela prebrať. 
Zľakla sa, či sa syndróm ešte nezhoršil a už 
vôbec nebude bdelá. Ale upokojila som ju, že 
je to len reakcia na liek a že to znamená, že 
liek je dobre vybraný. Tak aj bolo. Postupne 

spala menej a menej. Zhruba o 3 týždne za-
čala byť celé dni hore. „Zázrak,“ povedala 
šťastná. Jej dcérky sa z toho tiež veľmi tešili, 
a ak sa im zdalo, že je poobede unavenejšia, 
tak hneď kontrolovali, či si vzala liek.
Dnes je to už dva roky a žena je v úplnom 
poriadku, liek už nepotrebuje opakovať. Jej 
vzťah s mamou sa zlepšil. Mama bola jediný 
človek, ktorý jej v najväčšej núdzi pomáhal. 
Preto začala prehodnocovať všetko, čo spolu 
zažili. Po prvý raz mala pocit, že jej môže od-
pustiť. Cestu k sebe si nachádzali postupne.

Hovorí sa, že ženy vedia myslieť na niekoľ-
ko vecí naraz, kým muži len na jednu. Áno, 
je to pravda, ale má to aj svoju nevýhodu. 

Často sa dostane pod silný tlak, či to všetko 
stihne a či to bude perfektné. Tlak, ktorý 
vie žena na seba vyvinúť, mnohokrát spus-
tí bolesti hlavy. Len ten, kto mal poriadnu 
migrénu, vie, aké je to strašné. Mala som 
klientku, ktorá sa ma spýtala: „Je 30 ibupro-
fénov na mesiac veľa?“ No... mne sa to zdá 
veľmi veľa.

Prišla ku mne 
62-ročná žena s 
celoživotnou migré-
nou. Na vyšetrenie 
ju poslali jej dospe-
lé deti, ktoré mali 
veľmi dobrú skúse-
nosť s homeopatiou. 
Ona si už na svoj 
problém zvykla, veď 
ho mala už zhru-
ba 40 rokov. Nie je 
to dobré, ale čo už. 
Mesačne mávala 
aj 2 – 3 migrény, 
ktoré trvali 2 až 4 
dni. Vtedy často 
vracala a musela 
ležať v tme. Nikto 
na ňu nemohol 
prehovoriť, bolo jej 
zle od žalúdka a 
hlava ju príšerne 
bolela – najčastejšie 
nad pravým okom, 
ale niekedy aj nad 
ľavým. Nemohla 
nič robiť. Klasické 
lieky jej nezaberali. 
Bola z  toho veľmi 
nešťastná, lebo toľ-
ko liekov v živote 
zjedla. Bála sa, že 
to bude mať dopad 

na jej zdravie. Ako-tak sa držala a okrem 
migrény ju len niekedy bolel žalúdok a mala 
trochu ťažšie trávenie. Dcéra je výživový 
odborník a tak jej zmenila jedálny lístok. 
Mysleli si, že táto zmena migrény zmierni, 
ale nestalo sa tak. Pritom na stravu si dá-
vala veľký pozor už rok. Keď mala pred oča-
mi „mžitky“, vedela, že prichádza migréna. 
Potom začala veľmi rýchlo nevoľnosť a vra-
canie. Za svoj život už vracala snáď všade – 
na ulici, doma, v práci, vo vlaku, v lietadle… 
Už niekoľko rokov nebola na dovolenke, pre-
tože minimálne polovicu dovolenky vracala 
a bolela ju hlava.
Dostala liek Iris versicolor. Ozvala sa o 6 
týždňov prekvapená, že hlava ju za ten čas 
bolela len dva razy a druhý raz vôbec ne-
vracala. Nevedela pochopiť, ako mohla na-
stať taká veľká zmena po rokoch utrpenia. 
Ďalšia kontrola bola o tri mesiace. Migrénu 
mala dvakrát, už nevracala a bolesť hlavy 
trvala len jeden deň. O rok mi na kontrole 
povedala, že migrény má už len veľmi zried-
ka a že vyše trištvrte roka nevracala. Bolo to 
úžasné a tešila sa z toho. V súčasnosti, keď 
pocíti bolesti hlavy, si ešte asi raz až tri razy 
do roka vezme liek. Už vôbec nevracia.
Liek Iris versicolor je pripravený z kosatca, 
ktorý rastie v našich záhradách. Je to veľký 
liek na migrény a je orgánovým liekom na 
pankreas.

Homeopatia vie našťastie pomôcť každej 
žene nájsť si svoju cestu v živote. ■

Homeopatia 
môže pomôcť 
každej žene.

text: Dr. Jana Kolenová
www.homeopat-kurzy.sk • www.komorahomeopatov.sk


