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P
omerne ľahké je začlenenie stavu 
človeka do jednej z troch ríš. Ak prí-
de na homeopatické vyšetrenie člo-
vek, ktorý potrebuje minerálny liek, 

jeho problémy často súvisia s jeho miestom 
v živote, v rodine, v spoločnosti. Svoje prob-
lémy popisuje systematicky, v  chronologic-
kom poradí, používa presné čísla, často si 
vedie záznam o zdravotnom stave.
 Ľudia, ktorí potrebujú rastlinný liek, sú 
oveľa zložitejší, majú veľa rôznych problé-
mov a pri rozhovore často skáču z témy na 
tému. Hovoria, ako sa ich dotýkajú problé-
my iných, akí sú citliví, ovplyvniteľní a zra-
niteľní. Sú veľmi citliví na rôzne veci.
 Živočíšne lieky sú vhodné pre ľudí, u kto-
rých dominuje súťaživosť a  boj o  prežitie. 
Rozprávajú tak, aby pritiahli pozornosť, 
živo, vzrušene. Milujú prírodu a  zvieratá. 
Nemôžu sa pozerať na utrpenie zvierat, 

privádza ich to do zúrivosti. Slová, ktoré 
používajú, často prezrádzajú liek, ktorý po-
trebujú. Stačí pozorne počúvať, všímať si ich 
gestá. Dôležité postavenie v  tejto skupine 
majú homeopatické lieky vyrobené z mliek 
cicavcov. Materské mlieko je našou prvou 
potravou. Poskytuje nám všetku fyzickú 
výživu, ktorú potrebujeme a vytvára základ 
pre psychickú väzbu s mamou. Pri mliekach 
sa táto väzba neutvorí úplne alebo naopak 
matka a  dieťa sú na seba až neprirodzene 
naviazané aj v období dospelosti. Tieto lieky 
často predpisujem svojim klientom.

Lac fellinum (mlieko mačky) veľmi po-
mohol mojej dcére, ktorá do obdobia dvoch 
rokov bola často chorá. Mávala vysoké ho-
rúčky, laryngitídy, ktoré sa vracali. Čo ma 
viedlo k predpisu? Správala sa ako mačička. 
Neustále na mne lipla, mňaukala ako mačič-
ka, olizovala mi tvár. Keď zbadala psa, zježili 
sa jej všetky chlpy na koži a mala strach. Po 
tomto lieku sa už jej ochorenia neopakovali 
a do škôlky mohla chodiť aj počas najväč-
ších chrípkových epidémií. Neskôr v  škole 
už nevymeškala ani hodinu. Teraz je z  nej 
už veľká slečna.

Lac equinum je liek vyrobený z  mlie-
ka kobyly. Použila som ho už niekoľko-
krát. Všetky ženy, ktorým som odporúčala 
vziať tento liek, mali silný vzťah ku koňom. 
Jedna z nich, 37-ročná žena, mi pri prvom 
stretnutí povedala: „Ste moja posledná ná-
dej na vyliečenie.“ Jej veľkým problémom 
bola subakútna tyreoiditída (zápal štítnej 
žľazy) liečená Prednisonom asi sedem 
mesiacov bez trvalého zlepšenia stavu. 
Lekári jej nedávali žiadnu nádej a hrozila 

jej operácia, odobratie pravej časti štítnej 
žľazy, ktorú v  žiadnom prípade nechcela 
absolvovať. Preto hľadala iné, alternatívne 
možnosti liečby. Symptómy jej ochorenia 
začali náhle, niekoľko mesiacov po pôrode 
prvého dieťaťa. Najskôr ju začalo bolieť ľavé 
zápästie, nemohla nič chytiť do ruky. Tento 
zápal bol tlmený injekciami kortikoidov. 
Asi po štyroch dňoch bolesť ustúpila, ale 
začali symptómy tyreoiditídy: silná bolesť 
uší, zubov, ťažké dýchanie a veľmi bolestivé 
prehĺtanie. Po nasadení Prednisonu a zvý-
šení dávky na 60 mg na deň bolesti čias-
točne ustúpili, ale po postupnom vysadzo-
vaní lieku sa všetko opäť vrátilo. Čakala ju 
operácia. Ale tú odmietala, pretože chcela 
mať ešte dieťa a skutočne sa chcela vyliečiť. 
Nechcela byť závislá od substitučnej liečby 
hormónmi do konca života. Po Prednisone 
sa cítila veľmi zle, bola nervózna, vynecha-
la jej menštruácia, tvár jej začala zarastať 
a celá opuchla. Bola z toho nešťastná.
 Niekoľko rokov žila v  ťažkej fi nančnej 
situácii, mala problémy s  otcom, musela 
sa starať o mamu. Cítila veľké napätie a ne-
vedela sa zveriť nikomu s tým, čo ju trápi. 
Nikoho nechcela zaťažovať a všetko dusila 
v sebe. Zle spala, budila sa unavená a ner-
vózna s pocitom, „čo bude“, ako všetko vy-
rieši. Striaslo ju vždy, keď zazvonil telefón, 
myslela na ďalšie problémy, ktoré môžu 
prísť. Často bezdôvodne vybuchla, kričala, 
nevedela ovládať svoju nervozitu. Aj tak sa 
musela veľmi tlmiť. Od nervozity ju často 
bolel žalúdok. Po narodení dieťaťa si uve-
domila, že nechce takto žiť. Vtedy sa začali 
jej problémy so štítnou žľazou. Chýbal jej 
impulz, ktorý by jej organizmus dostal do 
rovnováhy a pokoja. 

 Štítna žľaza je orgán, ktorý „ochorie“, 
ak človek dlhodobo potláča svoje emócie, 
nehovorí o  problémoch, ktoré ho trápia. 
Taký človek sa neustále snaží vyhovieť 
iným tak, že na seba preberá ich starosti 
a problémy. Cíti sa emocionálne nestabil-
ný, raz je hore, potom dole, a je zmätený. 
Neustále hrá hru na vinu a  trest. Škodí 
sám sebe. Premrhá veľa času neefektívnou 
prácou a odčerpáva si energiu. Drží v sebe 
veľa emócií a starostí, ktoré nevie vyjadriť.
 Hneď po prvej dávke homeopatika cíti-
la úľavu a bola menej nervózna. Prestali ju 
dráždiť veci. Vedela, že je na dobrej ceste. 
Pár dní po lieku sa jej vrátili všetky bo-
lesti a štítna žľaza sa jej zväčšila. Nemohla 
prehĺtať, bolesti boli veľmi silné a  opäť 
vyžarovali do ucha a čeľuste. Upokojila 
som ju a povedala jej, že ak tento liek do-
kázal vrátiť všetky symptómy potlačené 
Prednisonom, tak ju aj vylieči. Prednison 
postupne každý deň znižovala a  po 
troch týždňoch jej ustúpili bolesti. Asi 
šesť týždňov po prvej dávke bola už bez 
Prednisonu a  štítna žľaza sa zmenšila na 
normálnu veľkosť. Všetky výsledky mala 
v poriadku. Medzitým sa jej na niekoľko 
dní vrátila aj bolesť ľavého zápästia, ktorá 
postupne celkom ustúpila. 

 Najdôležitejšia zmena nastala v jej vnút-
ri. Nemala už výkyvy nálad, cítila sa oveľa 
pokojnejšia a  začala hovoriť, čo si myslí. 
Prestala sa trápiť tým, čo si o nej pomys-
lia. To najskôr vyvolalo rozpaky medzi jej 
najbližšími, ale nič iné im neostalo, len si 
zvyknúť. Mama jej povedala, že je lepšia 
ako „predtým“. Opäť začala cvičiť a odvte-
dy sa cíti veľmi dobre.

 Dobre vybratý homeopatický liek doká-
že skutočne človeka vyliečiť. V  jej prípa-
de liek najskôr ovplyvnil mentálny stav, 
emócie, potom sa jej vrátili symptómy po-
tlačené klasickým liekom a neskôr sa ob-
javila bolesť zápästia z  minulosti. Všetky 
symptómy postupne ustúpili po ďalších 
dávkach lieku.
Kôň je energické, rýchle, atletické zviera. 
Má silný pocit frustrácie, zmareného úsi-
lia s množstvom prekážok. Aj táto pacient-
ka svoje problémy opisovala s veľkým za-
nietením a silou, aj keď už bola na pokraji 
svojich síl. K  predpisu lieku ma okrem 
iného viedol aj slovník pacientky (rozprá-
vala napríklad o konských dávkach lieku) 
a mala veľký strach z koní. 

 Rovnaký liek vyliečil aj chronický kašeľ 
a časté zápaly pľúc u osemročného diev-
čatka. Každý mesiac užívalo antibiotiká. 
Tri týždne sa liečilo, týždeň bolo v  škole 
a potom bolo opäť choré. Akútne by sme 
takýto stav mohli liečiť mnohými homeo-
patikami, ale nemali by sme veľký úspech. 
Preto som sa zamerala na povahu diev-
čatka, správanie, koníčky a snažila som sa 
nájsť jeho konštitučný liek. 

 Je veľmi aktívne, neobsedí, veľa rozprá-
va. Potrebuje byť stredobodom spoloč-
nosti a  vždy na prvom mieste. Túži byť 
vonku, s kamarátkami, bez obmedzenia. 
Miluje zvieratá. Vedela som, že potre-
buje živočíšny liek, ale nebolo mi jasné, 
ktorý. Až po dvoch hodinách rozhovoru 
mi prezradilo, čo potrebuje. Jeho najväč-
šou vášňou sú kone, ktoré stále kreslí, 
vždy iba čiernou farbou. Čierna je jeho 
obľúbená a  iné ani nepoužíva. Dala som 

mu liek Lac equinum Araber, po ktorom 
sa veľmi rýchlo uzdravilo a  pri kreslení 
začalo používať už aj iné farby. Pri akút-
nych ťažkostiach dievčatku tento liek 
vždy rýchlo zaberie a iný liek už odvtedy 
nepotrebovalo.

Lac caninum je liek vyrobený z mlieka 
sučky. V  homeopatii sa používa už vyše 
sto rokov. Liek je vhodný pre ľudí, kto-
rých emócie sa pohybujú ako na horskej 
dráhe. Je to jeden z  hlavných hysteric-
kých liekov. Ľudia 
Lac caninum sú až 
bolestne citliví na 
odmietnutie a  re-
agujú naň extrém-
nym spôsobom, 
upadajú do depre-
sií, nekontrolova-
teľne plačú. Všetky 
emocionálne re-
akcie sú extrémne, 
patrí medzi ne úz-
kosť,  hnev, radosť. 
Títo emocionálne 
intenzívni ľudia 
majú nízke seba-
vedomie. Často 
milujú psov, berú 
ich ako svoje deti, 
o ktoré sa starajú 
s najväčšou láskou. 

Lac delphinum 
sa vyznačuje zvlášt-
nou energiou u žien, 
je to kombinácia ne-
vinnosti, srdečnosti, 
zmyselnosti a  veľ-
kej hravosti. Majú 
detinský smiech, 
rady sa bláznia a ro-
zosmievajú iných. 
Delfíny sú známe 
svojou hravosťou. 

Dôležitú úlohu v  tejto skupine liekov zo-
hráva aj Lac humanum – materské mlie-
ko ženy. Materské mlieko je prvou výživou, 
ktorú po narodení dostávame, vyživuje nás 
a viaže nás k matke, ktorá je jedinou isto-
tou v novom svete. Mnohé problémy Lac 
humanum súvisia s  nedostatkom tejto 
prvotnej výživy a opatery. Je tu silná téma 
opustenosti, neschopnosti prijať starost-
livosť, ako aj problematický vzťah s mat-
kou. Tento liek som predpísala niekoľko-
krát. Následne sa vždy zlepšil vzťah medzi 
deťmi a  matkou. Liek výborne zapôsobil 
u  58-ročnej ženy, ktorá neustále musela 
počúvať výčitky a  nespokojnosť od svojej 
80-ročnej mamy, ktorá je rodený generál. 
Mama jej dávala pocítiť, že je neschopná 
nula. Celý život nebola schopná viesť s ma-
mou zmysluplný dialóg, bola slabá a cítila 
sa maličká. Liek ju upokojil, mamu začala 
vnímať inak a ich vzťah sa zlepšil. Zároveň 
sa zbavila mnohých fyzických problémov: 
mala ťažkosti s trávením, kŕče, herpesy, bo-
lesti chrbta a kĺbov.
 Lieky z mliek cicavcov sú dôležitou sú-
časťou lekárničky každého homeopata.

Často si všímam ľudí, ktorí sa sťažujú na 
svoje zdravotné ťažkosti, na diagnózu ako 
na niečo cudzie, niečo, čo prichádza zvon-
ku a ohrozuje ich. Vtedy mám chuť im po-
vedať: „Pozrite sa do svojho vnútra, to nie 
je choroba, ale váš život, ktorý žijete, to ste 
vy so všetkými svojimi trápeniami.“■

Dobre vybratý 
homeopatický liek 

dokáže skutočne 
človeka vyliečiť.

Máte záujem upevniť svoje zdravie a pomôcť sebe a svojim 
blízkym v ľahkých akútnych ochoreniach bez návštevy lekára?

Prihláste sa na 6 – mesačný kurz

HOMEOPATIAHOMEOPATIA  
PRE DOMÁCE VYUŽITIEPRE DOMÁCE VYUŽITIE
V januári 2016 otvárame 2. ročník kurzu, kde budete mať 
možnosť spoznať homeopatiu a princípy liečby touto alter-
natívnou metódou. Naučíte sa používať základné homeo-
patické lieky v rôznych akútnych situáciách. Kurz je určený 
pre každého, kto má záujem pomôcť sebe a svojím blízkym.

Kurz vedie klasická homeopatka Mgr. Silvia Trojanovská, SAKHom. 
Prebiehať bude v Nových Zámkoch jednu sobotu každý mesiac.

Bližšie informácie nájdete na 
www.homeopatia4u.com 
alebo na telefonnom čísle 0918 495 866

KLASICKÁ HOMEOPATIA – 
HOMEOPATICKÉ VYŠETRENIE:
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