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Slovenská akadémia 
klasickej homeopatie

otvára 6 – mesačný kurz s bonusmi

HOMEOPATIAHOMEOPATIA  
PRE DOMÁCE VYUŽITIEPRE DOMÁCE VYUŽITIE
v v LLevoči a v Nových Zámkochevoči a v Nových Zámkoch
6 víkendov od septembra 2016 do januára 2017
● Po jeho absolvovaní budete vedieť liečiť seba a svojich 
 blízkych z bežných ochorení
● Nebudete musieť vymeškávať z práce a brať si PN, 
 dovolenku alebo OČR 
● Bonusom je výučba Bachových kvetov, Schüsslerových 
 solí a možnosť nechať sa homeopaticky vyšetriť skúseným 
 homeopatom
● V prípade záujmu budete výborne pripravení na ďalšie 
 štúdium homeopatie v SAKH, tento kurz je zároveň nultým 
 ročníkom našej akadémie
● Okrem týchto kurzov ponúkame aj 6-mesačný kurz 
 a 4-ročné vzdelávanie v Bratislave

Zjednodušene by sme ich mohli rozdeliť 
do niekoľkých kategórií:

• Poruchy osobnosti – predimenzovanie 
určitých osobnostných alebo psychologic-
kých charakteristík v takej miere, že zne-
možňujú bezproblémové spolunažívanie.

• Poruchy citového vnímania – naprí-
klad depresia alebo bipolárna porucha 
(manická depresia). 

• Neurózy – ide o  poruchy myslenia 
a správania, kedy si ľudia uvedomujú re-
alitu a sú s ňou v kontakte, napríklad pa-
nické poruchy, fóbie, obsedantno-kom-
pulzívne poruchy, úzkosť.

• Psychózy – pri týchto duševných poru-
chách dochádza k  narušeniu vnímania 
reality, bývajú sprevádzané napríklad ha-
lucináciami alebo delirantnými myšlien-
kami. Patrí sem napríklad schizofrénia 
alebo paranoidné poruchy. Tieto ochore-
nia patria k najťažším.

Medzi ďalšie ochorenia môžeme zaradiť 
psychosomatické poruchy, sexuálne poru-
chy, poruchy príjmu potravy, nespavosť, 
narkolepsia a pod. 
Možnosti, ako sa vyrovnať s týmito problé-
mami, sú rôzne. Niekto si vyberie únik do 
práce, iní hľadajú riešenie v alkohole alebo sa 
uzavrú do seba, čím sa stav ešte viac prehĺbi. 
Ak je ochorenie hlboké a vážne, človek po-
trebuje odbornú pomoc. Svojím jedinečným 
prístupom ku každému pacientovi prináša 
homeopatia veľa možností v  liečbe psy-
chických ochorení. Veľmi dôležitá je dôve-
ra pacienta, ktorý pred homeopatom otvára 
svoje najskrytejšie pocity z hĺbky svojej duše. 
Povrchné symptómy a názvy diagnóz nepo-
môžu predpísať správny liek. Úlohou ho-
meopata je pacienta priviesť do najhlbšej 
úrovne problému, do úrovne pocitov a blu-
dov, ktoré pred blízkymi ostávajú skryté. 
Na vyjadrenie často nestačia slová, dôležité 
sú gestá a mimika. Keď objavíme zdroj utrpe-
nia a pochopíme jeho ďalšie prejavy, môžeme 
vybrať homeopatický liek. Dôležité sú sny, 
ktoré človek sníva, v nich často zostáva čistý 
pocit a nekompenzovaný stav.
V  mojej homeopatickej praxi sa častom 
stretávam so  psychickými problémami. 
Niektorým klientom pomôže jednorazové 
užitie homeopatika, iní potrebujú častejšie 
konzultácie a viac liekov. Cesta k uzdrave-
niu býva zložitá, ale vždy nás posúva k svet-
lu a  pochopeniu samého seba. Ponúkam 
aspoň niekoľko vyliečených prípadov. 
Štyridsaťšesťročná žena trpiaca obsedant-
no-kompulzívnym správaním sa niekoľko 
rokov liečila na psychiatrii a tiež u iných 
homeopatov. Jej problémy začali pred 20 
rokmi náhlym úzkostným stavom. Neustále 
mala pocit, že nad sebou stráca kontrolu a 
nezvládne psychické a fyzické ťažkosti. 

Cítila úzkosť, keď mala niekam ísť, mala po-
cit, že odpadne. Stále sa pozorovala a čakala 
na niečo zlé, mala strach byť sama doma, 
bála sa sama seba a svojich myšlienok, ktoré 
nedokázala kontrolovať. Mala pocit, že ňou 
všetci manipulujú a nejaká moc ju ovlád-
ne a ona spácha niečo zlé. Často hovorila: 
„Bojujem sama so sebou, nežijem život, iba 
sa utiekam do spálne.“ Okrem psychických 
problémov ju trápili bolesti hlavy, mala ju 
ako v obruči, tráviace problémy a rezavé bo-
lesti močového mechúra. Rozprávala dosť 
chaoticky, ale energicky. Jej život je spätý s 
prírodou, ktorú miluje, miluje zvieratá, vtá-
ky, kvety. Jej problémy jej nedovoľovali žiť, 
ako by chcela. Rada rozpráva, fantazíruje, 
premýšľa. Napriek svojim problémom pô-
sobila veľmi pozitívne. Jej najväčšou vášňou 
sú vtáky, komunikuje s nimi, najviac s lasto-
vičkami, ktoré jej hniezdia na dome. Každú 
jar ich očakáva a vie rozoznať novú frajerku 
lastovičieho samčeka. Pri otázke, čo jej naj-
viac chýba vo svojom živote, roztiahla ruky 
a povedala: „Sloboda, roztiahnuť krídla a 
letieť. Necítiť sa uväznená vo svojom tele.“ 
Takto môže zareagovať iba človek, ktorý po-
trebuje homeopatický liek z vtáčej ríše. 
Lietanie prináša vtákom mnoho rôznych 
podôb slobody. Schopnosť uniknúť predáto-
rovi, vydať sa kamkoľvek a kedykoľvek, pri-
náša im výhodu v hľadaní potravy. Existuje 
tiež pocit detskej radosti a nadšenia, ktoré 
sloboda lietania prináša. U vtáčích liekov sa 
stretávame s množstvom symptómov, ktoré 
sú spojené s pocitom lietania a vznášania. 
Pacientka mala sen, v ktorom lietala nad 
zemou a ulicu, domy a stromy videla zho-
ra. V patologickom stave sa objavujú pocity 
ťažoby a neschopnosti vzniesť sa k oblohe. 
Sloboda je vo svojej podstate nedefi nova-
teľná. Skutočná sloboda nepozná hranice, 

Psychické problémy a choroby 
nie sú ničím neobvyklým či 
zriedkavým. Človek trpiaci 
takýmto ochorením sa 
môže cí  ť neistý, nešťastný, 
ohromený, znecitlivený 
alebo vystrašený neželanými 
pocitmi, emóciami alebo 
zážitkami. Dochádza 
k zmenám v pocitoch, myslení 
a správaní, je narušená 
výkonnosť v práci alebo v škole 
a v medziľudských vzťahoch. 
Tieto zmeny sa často prejavujú 
aj na telesnej úrovni.

ani žiadne obmedzujúce podmienky, je to 
úplná absencia obmedzení. Najdôležitejším 
symptómom u pacientov, ktorí potrebu-
jú vtáčí liek, je pocit, že im niečo bráni v 
prežívaní skutočnej slobody. Predovšetkým 
emocionálnej, ale stretávame sa aj s fyzic-
kým obmedzením, ktoré tiež súvisí s emo-
cionálnou slobodou. 
Pacientke som najskôr intuitívne predpísa-
la liek Hirundo rustica, t. j. jej obľúbenú 
lastovičku. Začala cítiť väčšiu istotu, menej 
kontrolovala svoje myšlienky a dokázala 
vysadiť klasické lieky. Po čase ale tento ho-
meopatický liek prestal pôsobiť, preto som 
jej na základe ďalších rozhovorov odporu-
čila Columba palumbus (holub hrivnák). 
Po tomto lieku sa jej vybavili mnohé situ-
ácie spred 20-tich rokov, ktoré naštartovali 
jej psychické problémy. Musela sa prispô-
sobiť a vo svojom vnútri potlačiť veľa hnevu 
na všetkých. Chvíľu jej trvalo, kým všetko 
zvládla a pochopila samu seba. Opäť začala 
žiť svoj život a viac rozumieť svojej rodine. 
Teraz sa cíti šťastná.

Mala som možnosť liečiť jedného úžasného 
10-ročného chlapca, ktorý vždy, keď poci-
ťoval potrebu vysvetliť svoje emócie, prišiel 
sa za mnou porozprávať. Tento „malý“ chla-
pec dokázal o svojich psychických problé-
moch rozprávať v kuse aj dve hodiny. Často 
sa pozoroval a pri každej malej bolesti mal 
strach o svoj život. Odmalička sa bál dažďa 
a tmy, mal večer úzkosti a z toho žalúdočné 
stresy a hnačky. Všetko prežíval veľmi in-
tenzívne. Najhorší bol boj, ktorý viedol vo 
svojej mysli, vtedy boli strachy najhoršie. 
Povedal: „Moja myseľ vedie boj medzi dob-
rými a zlými emóciami. Ak ráno nie som 
úplne prebratý a dobré  emócie ešte spia a 
nie sú v strehu, tie zlé zaútočia, zaskočia ma 
a  ja bojujem. Vtedy nemám šancu vyhrať 
tento boj. Som v úplnom strese. Keď sa o 
tom s niekým porozprávam, vyhrám bitku. 
Potrebujem niekoho pri sebe. Zlá emócia 
je prítomná stále (strach, zlé spomienky...), 
ale nie vždy zaútočí. Keď zaútočí, zavolá si 
na pomoc ďalšiu, vtedy nemám šancu, ne-
zvládnem to. Keď dostanem homeopatický 
liek, ten obalí zlú emóciu, ktorá nevie za-
útočiť a zostane v pozadí. Nenapadne ma 
psychicky. Stres cítim len vtedy, keď bo-
jujú emócie medzi sebou. Vtedy sa tá zlá 
rozvinie ako kvet a útočí. Moja myseľ na 
to nie je pripravená. Nie je ľahké poraziť 
stres, bojujem s tým. Som zúrivý, ak niekto 
nemá pravdu, nenechám ho ani dokončiť, 
skočím po ňom. Robím to rád. Cítim „chuť 
víťazstva“. Potrebujem to povedať niekomu, 
kto tomu rozumie. Cítim, z koho ide dob-
rá energia. Vám to môžem povedať, potom 
nebudú zlé emócie útočiť, lebo prevládnu 
tie dobré. Ste ako homeopatický liek.“ 
Tento chlapec mal veľký problém s bo-
jom o prežitie. Nielen s ľuďmi v okolí, ale 
aj vo svojej mysli. V kolektíve je domi-
nantný a neznáša nespravodlivosť. Ak 
spojíme symptómy fyzického tela (krvá-
canie, jednostrannosť symptómov, averzia 

k tesnému oblečeniu a dotyku v oblasti 
krku) a psychické symptómy (napr. komu-
nikačné schopnosti, strach o zdravie, súťa-
živosť), vyberieme liek zo skupiny hadích 
jedov. Chlapcovi som predpísala Bungarus 
fasciatus, po ktorom zmizli jeho veľké 
úzkosti a strach o  zdravie a  tiež neuróza 
tráviacej sústavy. O boji medzi dobrými a 
zlými emóciami prestal rozprávať, už to pre 
neho nie je problém. Behá po vonku a užíva 
si slnko ako každý chlapec v jeho veku. 

 
Veľmi dôležitým a  často používaným ho-
meopatickým liekom pri úzkostiach, im-
pulzívnom správaní a  nutkavých myšlien-
kach je Argentum nitricum. Tento liek 
som úspešne použila u viacerých klientov. 
Mladá žena sa sťažovala na úzkosti a stra-

chy z čohokoľvek. Strachy zo smrti a choro-
by sa stupňovali a výsledkom bolo búšenie 
srdca,  vysoký krvný tlak, vnútorné chve-
nie, tras rúk a  tuhnutie šije. Niekoľkokrát 
skončila na pohotovosti. Diagnóza znela 
– úzkostná porucha. Keď pracovala a bola 
v  pohybe, nemysle-
la na nič, myšlien-
ky ju však pohltili, 
keď bola doma. 
Najhoršie sa cíti-
la v  noci, budila sa 
so strachom, celá 
spotená. Tento stav 
sprevádzala hnačka. 
Vždy ju to zaskoči-
lo, nebola schopná 
normálne fungovať. 
Odmalička mala 
strach o  všetkých, 
vždy myslela na to, 
„čo sa môže stať“. 
Ako dieťa sa bála  
konca sveta, mala 
zlé predstavy a pred-
stavovala si katastro-
fy. Cítila úzkosť vo 
výškach, v  lietadle 
nebola schopná ani 
premýšľať. Nikdy by 
neskočila padákom. 
Potrebovala byť stá-
le v  pohybe, všetko 
musela urobiť rých-
lo, v úzkych priesto-
roch mala pocit, 
že sa zadusí. Vzťah 
k  umeniu využíva 
pri aranžovaní. Bola 
výbušná a tvrdila, že 
je protivná hlavne na 

tých, ktorých má najradšej. Homeopatický 
liek úplne vyliečil jej úzkostnú poruchu, 
strachy zmizli, nemá srdcové problémy 
a  teraz sa dokáže plnohodnotne venovať 
svojej práci a rodine.

Každé psychické ochorenie by mal liečiť 
profesionálny homeopat. Ľudská myseľ ako 
najjemnejšia a  najcitlivejšia súčasť nášho 
tela je príliš zložitá. Niekedy sa po homeo-
patickej liečbe vynárajú rôzne pocity z  mi-
nulosti, potlačené emócie, preto by mal byť 
takýto človek v  kontakte so svojím  terape-
utom. Niektoré stavy si vyžadujú častejšiu 
konzultáciu, aspoň telefonickú. Samoliečbu 
však môžu skúsiť všetci v prípade akútnych 
panických stavov, ktoré boli vyvolané ná-
sledkom šoku alebo ohrozenia. Aconitum 
napellus je výborný liek pri náhlych a inten-
zívnych strachoch a úzkostiach spôsobených 
hraničnými situáciami, násilnými alebo 
ohrozujúcimi udalosťami, ako je zlá sprá-
va, nehoda, prírodná katastrofa. Aconitum 
uvoľní šok a strach do niekoľkých minút. Na 
prekonanie pocitov stavu krízovej situácie sú 
vhodné aj Bachove kvapky Rescue remedy, 
ktoré priaznivo pôsobia ako prvá pomoc pri 
akejkoľvek nepredvídanej udalosti alebo na-
liehavom stave.
Homeopatia dáva nášmu životu väčšiu 
a zmysluplnejšiu súvislosť. Prináša nám slo-
bodu a učí nás byť „slobodnými ako vták na 
oblohe“. Pomáha nám objaviť náš vnútorný 
svet a učí nás ísť vlastnou cestou.

Homeopatia 
nám prináša 
slobodu. 


