
Slovenská akadémia klasickej homeopatie otvára  
v roku 2020 polročné kurzy v 11 mestách na Slovensku

L. MIKULÁŠ – prednáša Ing. Jana Kováčová   
www.homeoprekazdeho.sk

KOŠICE –Mgr. Janette Bakajsová      
www.ahomeopatia.sk/kurz-homeopatie

KOŠICE – prednáša Dr. Jana Kolenová     
www.homeopat-kurzy.sk

BRATISLAVA – Ing. Soňa Koyšová     
www.tophomeopat.eu

PREŠOV – prednáša Oľga Kancírová   
www.homeopatiaok.sk

N. ZÁMKY a LEVOČA – Mgr. Silvia Trojanovská   
www.homeopatia4u.com/prednasky-a-kurzy

NITRA – Mgr. Dagmar Ferencziová   
www.ferencziova.sk

B. BYSTRICA a TURČ. TEPLICE – Ing. Adriana Bérešová   
www.nasahomeopatka.sk/kurzy/

HUMENNÉ –Ing. Adriana Karšková   
www.homeopathhumenne.sk

ŽILINA –Dr. Irena Peňa   
www.curasana.sk/skola-rodinnej-homeopatie

Vyliečte si sami bežné ochorenia v pohodlí domova, bez chemických 
liekov a za rekordne krátky čas. Získajte priateľov, ktorí tiež hľadajú 
novú cestu. Kurz je raz mesačne, počas víkendu.

www.akademiahomeopatie.sk

Popôrodná depresia a homeopatia
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Homeopatia

Narodenie dieťaťa predstavuje pre každú ženu 
krásne, ale aj náročné obdobie. Pocity radosti, 
šťastia sa striedajú s obavami a strachom. 
Hormonálne výkyvy spôsobujú emocionálnu 
nestabilitu a precitlivenosť. Žena je veľmi 
zraniteľná, chce, aby bolo všetko dokonalé 
a jedinečné. A to okolnosti niekedy nedovolia...

Mgr. Silvia Trojanovská, SAKHom.

Pulsatilla je premenlivá a mier
na, veľmi ženská. Žena Pulsatilla 
potrebuje od svojho okolia silnú 
podporu, ľahko sa nechá ovplyvniť 

a viesť niekým iným. Je veľmi emo
cionálna, sentimentálna a súcitná. Má 

potrebu lásky, uisťovania. Preto je veľmi 
závislá od iných. Premenlivosť sa preja

vuje v striedaní emócií, chvíľu je poddajná 
a plačlivá, potom zase podráždená. Mnohé 

ženy po pôrode sa 
nachádzajú v emo

cionálnom stave 

Pulsatilla a často im tento liek odporú
čam. Sú precitlivené, plačú pri pohľade 
na bábätko, plačú, keď majú pocit, že 
sa im nedostáva emocionálnej podpory 
a náklonnosti. Jednoducho plačú stále. 
Všetko ich ľahko dojíma a rozcitlivie. 
Túžia po nekonečných objatiach a preja
voch lásky a pochopenia zo strany 
par tnera. Inak sa cítia nemilované. 
Pulsatilla harmonizuje ich emócie. Kaž
dé dieťa potrebuje vyrovnanú matku, 
ktorá sa oň dokáže postarať s určitým 
nadhľadom, pokojom a láskou.

Sepia je „nezávislá žena“. Ide o je
den z najviac predpisovaných liekov 
pre ženy. Snaží sa byť sama sebou, 
nespútaná očakávaniami ostatných 

a nedovolí, aby druhí formovali jej 
osobnosť podľa svojich zámerov. 

Jej nezávislosť pramení z oslavy 
vlastnej jedinečnosti a z po

citu vnútornej sily. Sepia 
stelesňuje ženskú múdrosť 

a intuíciu, kým Pulsatilla zase 
starostlivosť a zmyslovú stránku 

ženy. Ženy Sepia veľmi rady tancujú 
a dobre sa cítia po energickom cvičení. 

Prostredníctvom fyzických aktivít si 

udržiavajú kontakt so svojou životnou silou. 
Inak sa stávajú vnútorne utlmenými. Keď 
žena Sepia dlhodobo odsúva do úzadia svoje 
pravé Ja a svoju prirodzenosť, začne strácať 
ducha a chuť do života. Život začne prežívať 
stále viac ako robot, robí bežné aktivity, ale 
bez nadšenia a vnútornej motivácie. Cíti sa 
spomalená psychicky aj fyzicky, má otupené 
emócie, ku všetkému je ľahostajná. Často 
ženy po pôrode strácajú svoju slobodu, svoj 
doterajší život a postupne sa dostávajú 
do stavu Sepie. Neustálym prebaľovaním 
bábätka, staraním sa o domácnosť, varením 
sa vytráca inšpirácia. Stratia samu seba. 
Preto  už nemajú chuť k akejkoľvek aktivite 
a činnosti. Prestanú prejavovať city deťom 
a partnerovi a sú podráždené. Žena Sepia 
v patologickom stave je podráždená, kričiaca 
a nervózna matka, ktorej všetko vadí. Záro
veň si uvedomuje svoju nepríjemnú povahu 
a postupne sa stále viac vzďaľuje od svojich 
najbližších a prepadá depresiám. Veľa žien 
sa do stavu Sepia dostáva až po dlhšej dobe 
na materskej dovolenke, keď ich už unavuje 
každodenná starostlivosť o domácnosť a iná 
realizácia seba samej je v nedohľadne. Sepia 
v homeopatickej forme takúto ženu upokojí 
a zároveň vytiahne z apatie. Vráti jej chuť 
do života a obnoví jej životnú silu.

Homeopatii sa venuje od roku 2003. V roku 2009 ukončila 
štúdium klasickej homeopatie na Slovenskej akadémii 
klasickej homeopatie a neustále si svoje vzdelanie prehlbuje 
u mnohých svetoznámych homeopatov. Je členkou Komory 

homeopatov, má svoju vlastnú prax v Nových Zámkoch a organizuje kurzy 
Homeopatia pre domáce využitie v Nových Zámkoch a v Levoči, zamerané 
na svojpomocné zvládnutie bežných akútnych ochorení.  
www.homeopatia4u.com, www.komorahomeopatov.sk

Balans 2120  Balans

Najčastejšie ženské homeopatiká po pô  rode

vaná. Až po  dávke lieku Thea chinensis 
sa všetko obrátilo a  jej šialenstvo zmizlo 
a bola opäť pokojná, vyrovnaná a milujúca 
matka troch detí, ktorá zvláda všetky sta
rosti bežného dňa.
Thea chinensis je veľký liek na popôrod
nú depresiu. Matka chce zabiť svoje dieťa 
alebo samu seba po pôrode. V obraze lie
ku vidíme veľa nervovej patológie. Akoby 
nebol nervový systém dostatočne vyvi
nutý. Objavuje sa precitlivenosť na zvuky, 
na  bolesť, na  všetky vonkajšie podnety. 
Dieťa urobí nejaký hluk a matka má chuť 
vziať nôž a  zabiť ho. Má myšlienky, im
pulz, že niekoho zabije, napríklad vyhodí 
dieťa von oknom. Má strach, že sa zbláz
ni. Matky v tomto stave odstraňujú všetky 
nože, nebezpečné predmety, nedokážu byť 
samy s dieťaťom zo strachu, že mu ublížia. 
Myseľ je veľmi aktívna, živá predstavivosť. 
Spánok je vyrušovaný nočnými morami. 
Myšlienky nekontrolovane vychádzajú 
z  mysle, neustále sa opakujú a  nedajú sa 
zastaviť. Časté sú aj nekontrolovateľné zá
chvaty hnevu a zúrivosti.  

Po pôrode sa žene zmení život, začne sa 
inštinktívne správať ako matka a všet

ku lásku dáva svojmu dieťaťu. Musí sa 
vzdať svojho doterajšieho života. Na zá

klade všetkých zmien vzniká vnútor
ný konflikt, ktorý sa prejaví často 
psychickými problémami. V  ľahších 

prípadoch sa žena do niekoľkých týž
dňov sama vysporiada so svojimi stav
mi. Niekedy však potrebuje odbornú 
pomoc. Môže mať rôzne deštrukčné 
myšlienky, o ktorých nechce rozprávať. 

Preto sa stav prehlbuje a zo zúfalstva môže 
aj ublížiť dieťaťu. Homeopatia predstavuje 
ideálnu pomoc v týchto prípadoch. Jej úči
nok je veľmi rýchly a homeopatické lieky 
nemajú vedľajšie účinky. 

Zľakla som sa, že ublížim dieťaťu
33ročná žena porodila svoje tretie dieťa 
v  pomerne krátkom časovom rozmedzí. 
Po  pôrode sa okrem svojich detí musela 
starať o  nevládnu mamu,  babku a  o  celú 
domácnosť. Nemala žiadny čas na odpoči
nok. Po pár mesiacoch hektického života 
skolabovala a začali jej psychické problé
my – úzkosti, strachy, panika a  kompul
zívne myšlienky. Bála sa zostať sama s deť
mi doma. Mučili ju sny, že ubližuje svojim 
deťom, že sa zabije, že vrazí do  kamióna 
autom. Nevedela zastaviť v  svojej mysli 
predstavy ako ubližuje deťom a zabíja ich. 
Išla sa z toho všetkého zblázniť. Triasla sa, 
nedokázala nič dostať do  žalúdka, veľmi 
schudla. V  takomto stave bola niekoľko 
mesiacov. Psychiatrické lieky jej  nepri
niesli úľavu a  nechcela byť hospitalizo

Chytala ma panika
Mladá žena po  niekoľkých potratoch 
vynosila svoje prvé dieťa, ktoré bolo 
túžobne očakávané. Aj napriek tomu ne
zvládla rea litu, ktorá prišla po  pôrode. 
Bola nervózna z  plaču svojho dieťat
ka. Dala jej na  zadok, keď veľmi kriča
la, potom plakala ona. Stres začal hneď 
po pôrode. Mala strach, aby sa malej nie
čo nestalo, stále ju sledovala, či dýcha, či 
žije. Z veľkého nervového vypätia sa začali 
objavovať nutkavé myšlienky. Nemohla sa 
pozerať na nože. Bála sa, že ublíži bábätku. 
Mala strach z  práčky, že jej dieťa spadne 
do  práčky a  utopí sa. „Samé hlúposti mi 
napadajú. Potom to dusím v sebe a pri ka
ždej príležitosti vybuchnem. Len plačem. 
Pred očami mám hrozné predstavy, ako
by boli uložené hlboko v mozgu. Stále sa 
musím kontrolovať a  potláčať svoje myš
lienky, aby som niečo neurobila. Nezvlá
dam to.“ Okrem toho má už  dlhé roky 
strach z  výšok, neznáša uzavreté priesto
ry, je veľká trémistka, býva jej stále teplo 

a má obrovskú chuť na sladké. Jej príznaky 
ma priviedli k  lieku Argentum nitricum, 
ktorý okamžite zabral. Už po prvej dávke 
sa cítila dobre, opadol z nej stres a všetky 
nutkavé myšlienky zmizli. Už jej ani nena
padlo, že by mohla ublížiť malej. 
Argentum nitricum najviac ovplyvňu
je nervový systém. Oslabenie duševnej 
kontroly vedie k  impulzívnosti, sugescii 
a množstvu strachov. Typické sú impulzy, 
napríklad skočiť z  výšky, naraziť do  pro
tiidúceho auta, ublížiť dieťaťu a neodbyt
né myšlienky, ktoré nevedia kontrolovať. 
Rovnako aj množstvo strachov, z  výšky, 
z  mostov, z  rakoviny, úrazov, nemocníc, 
lietadiel. Ide o veľký liek na trému, strach 
pred skúškami a vystúpením. 
Homeopatická liečba po  pôrode vytrhne 
ženy z pocitu neriešiteľných situácií, dá im 
ľahkosť a harmóniu, ktoré sú veľmi dôleži
té a potrebné pre starostlivosť o bábätko. 
Žena matka, ktorá je sama sebou a vyrov
naná so svojou  novou úlohou, je zdrojom 
lásky pre celú rodinu.


