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D
it brengt me bij het onderwerp waarover ik

in deze column wil schrijven; Vrouwen die

dit ook heel graag wensen en die er tegenaan

lopen dat dit niet altijd zo vanzelfsprekend gaat. Een

heel verdrietig proces, als het niet lukt. Eerst een

aantal maanden tot jaren zelf proberen, dan IUI,

vaak daarna IVF. Ik krijg veel vrouwen in mijn prak-

tijk die hiermee kampen en de homeopathie opzoe-

ken en daardoor wil ik u inzicht geven in wat

Homeopathie voor u kan betekenen in dit proces.

Lichamelijke processen
Er zijn verschillende redenen waardoor stellen niet

zwanger kunnen raken, of moeilijk zwanger wor-

den. De ene keer ligt de oorzaak bij de man vanwege

een slechte kwaliteit of kwantiteit van het zaad. De

andere keren ligt het bij de vrouw. Dit kan variëren

van processen als PCOS (onregelmatig ongesteld

met bijna geen eitjes hebbend) of de bevruchting en

innesteling vinden plaats, maar de vrouw krijgt keer

op keer een miskraam in een vroeg stadium, omdat

het baarmoederslijmvlies niet dik genoeg is om het

vast te houden. 

Maar ook mentale processen en vermoeidheid kun-

nen een zwangerschap tegenhouden. Denk maar

aan onzekerheid over moederschap (ben ik er wel

klaar voor). Op de een of andere manier wordt het

dan altijd vanuit de kosmos geregeld dat er nog

geen zwangerschap plaatsvindt. Een soort van spi-

rituele blokkade die eerst opgelost dient te worden.

Kijkend naar een voorbeeld van een fysiek probleem

als PCOS, waarbij de oorzaak vaak ligt in het jaren-

lang slikken van de pil, waarna de normale cyclus

niet meer terugkeert, kunnen we met hormonale

homeopathische middelen veel bereiken, zodanig

dat de normale cyclus van 28 dagen weer terug is en

vrouwen het tijdstip van ovuleren weer gaan voe-

len. Daarbij combineer ik ook middelen die tegelij-

kertijd de kwaliteit van de eitjes en de dikte van het

baarmoederslijmvlies bevorderen, zodat innesteling

zal slagen. Namelijk door gebruik van het middel

Folliculinum, dat is oestrogeen, maar dan homeopa-

thisch verdund. Deze middelen bij elkaar gebruikt,

verhoogt duidelijk de kans op een zwangerschap.

Mentale processen
Daarnaast zijn er ook vrouwen die mentaal worste-

len nog voordat ze zwanger raken. Ze willen super

graag, maar toch is er nog de aarzeling. Kan ik het

wel aan, zal ik een goede moeder zijn, ben ik niet al

veel te oud, of heb ik te lang gewacht. Mijn lichaam

kan het vast niet aan. Heel veel onzekerheden die

de kans ook vanuit mentaal en spiritueel opzicht al

tegenhouden. Ook hier heeft Homeopathie al vaak

zijn diensten bewezen. We kijken naar het totaal-

plaatje van de vrouw en wat hier de belangrijkste

mentaal/emotionele blokkades zijn. Van daaruit

gaan we op zoek naar haar persoonlijke middel dat

helpt om de onzekerheid de baas te worden, om

moeheid te bestrijden, om weer vertrouwen in het

lichaam en het tijdstip van kinderen krijgen te heb-

ben. Goed gekozen middelen kunnen hier zoveel

aan bijdragen.

Er is een Homeopaat uit Australië, Liz Lalor, die een

speciale methode heeft ontwikkeld van homeopa-

thische middelen bij fertiliteit problemen en waarbij

ze een succespercentage heeft van 85% om stellen

binnen de 1 a 4 cyclussen zwanger te hebben. Deze

methode en haar successen hebben mij ook enthou-

siast gemaakt en dit gebruik ik nu ook in mijn prak-

tijk. Het is een heel dankbaar beroep om ook

mensen te begeleiden in dit o zo belangrijke goede

voornemen.

Ik hoop voor iedereen dat jullie wensen en verlan-

gens uit mogen komen in 2015, zo ook dit verlangen! 
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Zo aan het begin van het nieuwe jaar hebben mensen altijd goede voornemens, verlangens over

wat er in dit komende jaar weer kan gebeuren en wat er op hun pad komt. Twee overbuurvrouwen

in mijn straat zijn zwanger en zij mogen in 2015 hun baby gaan verwelkomen.

www.gezinshomeopathie.nl en

www.mediamiek-kinderwerker.nl


