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Případ 4 – Helena, 52 let

Podklady ke 
stažení

Helena, 52 let
• Ztratila veškerou naději, že se její stav může 

zlepšit
• Už to nevydrží
• Pracuje na stavebním úřadu, snaží se lidem 

pomáhat, co to jde, má mladé podřízené, ačkoli 
nemají zkušenosti, jsou velmi sebevědomé 
a arogantní

• Její manžel má cukrárnu, ale protože by to bylo 
pod jeho úroveň, aby tam on sám prodával, 
pacientka potom, co skončí v úřadu, jde 
a prodává dorty
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Helena, 52 let
• Za posledních 12 let neměla dovolenou
• Před půl rokem měla koronavirus, s těžkým 

průběhem, dva měsíce nemohla jíst, naprosto 
vyčerpaná

• Když jí bylo sedmnáct, kartářka jí řekla, že nikdy 
nebude šťastná, a plní se jí to

• Její syn z prvního manželství potřeboval peníze na 
přestavbu domu, ona sama si vzala velkou půjčku, je 
tak vyčerpaná, že má strach, že nebude schopná 
splácet 

Helena, 52 let

• Léčba: 
• Jedlý kaštan - Sweet Chestnut
• Zeměžluč - Centaury
• Vrba - Willow
• Kejklířka - Mimulus
• Bílý kaštan - White Chestnut 
• Hořec - Gentian
• Hlodáš - Gorse

• čtyři kapky osmkrát denně

O tři týdny později …
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Jak se máte?

Otevřená otázka

Myslím, že to je stejné.

Všechno je absolutně stejné, beze změn.

Zesílená reflexe
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No, možná spánek je o něco lepší, a to je pro mě hodně důležité.

Váš spánek je lepší.

Jednoduchá reflexe

Hm.
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Jak se váš spánek zlepšil?

Otevřená 
otázka

Už nemám ty nepříjemné myšlenky. To je jasné zlepšení.

A co práce?

Otevřená 
otázka
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Vím, že dělám dobrou práci. Dnes ... dnes jsem měla konflikt. 

Dnes byl konflikt.

Jednoduchá 
reflexe

Ano. Moje podřízené nejsou odbornice, téhle práci nerozumějí. Takže jsem jim dnes řekla 
jasné „Ne“, bude to podle mě, jak to rozhodnu, ne podle vás.
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Byla jste schopná říci „Ne“, postavit podřízeným jasné hranice.

Afirmace

Nemají potřebné zkušenosti, a to mi potvrzuje, že dělám dobrou práci, že ony nemají 
pravdu. 

Děláte dobrou práci a víte to.

Afirmace
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ANO. 

Cítím z vás úplně jinou energii.

Reflexe změny 
pacientčina 
chování

Ano, jsem klidnější, ale mohlo by to být ještě o něco lepší.
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Jste míň ve stresu.

Jednoduchá 
reflexe

Ano, a mám o trochu víc energie.

Takže spíte lépe, máte o trochu víc energie a v práci jste byla schopná postavit si 
hranice. Co dál?

Shrnutí
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V cukrárně mého manžela je to stále stejné. Prodavačka je teď nemocná, takže tam 
musím prodávat já. 

Máte stále spoustu práce. 

Jednoduchá 
reflexe

Ale mám teď, na co se těšit – přátelé nás pozvali do Alp. Můj manžel nechce, nerad 
cestuje, ale já jsem si řekla, proč ne. Takže tam pojedu sama, a budu mít volný týden. 
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Budete mít dovolenou!

Afirmace

Ano.

A co na to váš manžel? 

Otevřená 
otázka
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Ten je taky trochu jiný ... Možná ta změna začala, když jsem měla hádku se sousedem. 
Tenhle člověk je problémový, provokuje konflikty a jen se směje, když si někdo stěžuje. A 
jednoho dne už toho bylo na mě moc. Tak jsem řekla manželovi, běž a něco mu řekni. Ale 
on odmítl. 

Tak jsem tam šla sama. A uviděla jsem, že má postavenou novou terasu. Tak jsem mu 
řekla, „máte tu stavbu nahlášenou na stavebním úřadě? Hm. Zítra se na to podívám. Víte, 
jaká může být za nenahlášení pokuta?". Od té doby je to úplně jiný člověk. Velmi zdvořilý, 
zdraví mě už na dálku.

Reakce on různých úrovních

Emoce + myšlenky

Chování

Tělesné příznaky

Vztahy

Transpersonální
Duchovní
Morální

Pravidlo dvou
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Techniky

• Reflexe
• Jednoduché (Váš spánek je lepší, Jste míň ve stresu)
• Zesílené (Všechno je absolutně stejné, beze změn)
• Reflexe pacientova chování (Cítím z vás úplně jinou energii)

• Otevřené otázky (Jak se váš spánek zlepšil?)

Techniky
• Afirmace (Byla jste schopná říci „Ne“, postavit 

hranice, Děláte dobrou práci a víte to, Budete mít 
dovolenou!)

• Shrnutí (Takže spíte lépe, máte o trochu víc 
energie a v práci jste byla schopná postavit si 
hranice. Co dál?)

videa Komunikační techniky
videa Kontrola

V příštím videu uvidíte …
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Každý má v sobě lékaře; a naším úkolem mu je v jeho
práci pomoci. Léčivá síla v nás je nejmocnějším
nástrojem uzdravení.

Hippokrates


