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OTVÁRA POLROČNÉ KURZY HOMEOPATIE

ŠKOLA DOMÁCEJ HOMEOPATIEŠKOLA DOMÁCEJ HOMEOPATIE
Levoča a Nové Zámky

• 6 víkendových seminárov 
• od februára 2017, 6 mesiacov
• prednáša Mgr. Silvia Trojanovská, 
 SAKHom.
Tel.: 0918 495 866 
silviatrojano@gmail.com

MISIA HOMEOPATIEMISIA HOMEOPATIE
Bratislava

• 6 víkendových seminárov 
• od februára 2017, 6 mesiacov 
• prednáša Ing. Soňa Koyšová, 
 SAKHom.
Tel.: 0905 810 843 
sona.koysova@gmail.com

ŠKOLA RODINNEJ HOMEOPATIEŠKOLA RODINNEJ HOMEOPATIE
Turčianske Teplice

• 6 x jeden deň počas víkendu
• od januára 2017, 6 mesiacov 
• prednáša Ing. Adriana Bérešová, 
 SAKHom.
Tel.: 0918 020 293 
adrianaberesova@hotmail.com

ŠKOLA RODINNEJ HOMEOPATIEŠKOLA RODINNEJ HOMEOPATIE
Žilina

• 6 x jeden deň počas víkendu
• od januára 2017, 6 mesiacov 
• prednáša MVDr. Irena Peňa, 
 SAKHom.
Tel. 0911 254 420 
dulairena@gmail.com

HOMEOPATIA HOMEOPATIA aa  det idet i
Príchod dieťaťa je najväčšou 
radosťou a zázrakom v našom 
živote. Tešíme a pripravujeme 
sa na príchod najväčšieho 
pokladu a chceme urobiť všetko 
pre jeho zdravie a spokojnosť. 
S tehotenstvom a narodením 
dieťatka často prichádzajú aj 
zdravotné a emocionálne problémy. 
Homeopa  a je vhodná alterna  va 
pri liečbe rôznych ochorení 
a problémov de   od narodenia. Je 
efek  vna a bez vedľajších účinkov. 
Zdravie novorodencov a dojčiat je 
odrazom emócií rodičov. V tomto 
období je najdôležitejšia láska 
a pokojná atmosféra v rodine. 
Nie je to vždy jednoduché, aj 
rodičia prechádzajú obrovskou 
zmenou a musia sa dokonale 
prispôsobiť potrebám dieťatka.

U novorodencov bývajú veľmi častým 
zdravotným problémom koliky, ktoré 
trvajú niekedy až do šiesteho mesiaca 

a  dokážu poriadne skomplikovať život celej 
rodine. Bolesti bruška môžu byť spôsobené 
zastavenými vetrami, nedostatočným tráve-
ním a precitlivenosťou nervovej sústavy. Ak sa 
intenzívny plač objavuje po kŕmení, pravde-
podobne ide o koliku. Pretože sa dieťatko nedá 
ľahko utíšiť, rodičia jeho intenzívny plač vní-
majú veľmi ťažko a robia si starosti, či je všetko 
v poriadku. Novorodenci a dojčatá s kolikou 
veľmi dobre reagujú na homeopatickú liečbu. 
Ak podáme správny homeopatický liek, zlep-
šenie nastane do hodiny a ďalšie dávky vylie-
čia tento zdravotný problém. Mnohým deťom 
počas mojej praxe pomohli rôzne homeopa-
tické lieky. Dôležité je všímať si, ako si dieťatko 

snaží uľaviť od bolesti – môže sa vypínať ako 
luk alebo krčiť nôžky k brušku, môže mu po-
môcť tlak, masáž alebo teplý kúpeľ. Rodičia 
vedia veľmi dobre precítiť aj plač, ktorý môže 
byť zlostný, nervózny alebo ľútostivý. Všetky 
informácie od rodičov sú dôležité pre predpis 
homeopatického lieku.
 
Veľmi častým a dôležitým liekom na koliku ale-
bo opakujúci sa podráždený plač v novorode-
neckom a dojčenskom období je Chamomilla. 

Mať doma malú „chamomilku“ je pre rodičov 
hotové peklo, dieťa je veľmi citlivé na bolesť a ex-
trémne podráždené. Vyhovieť takému bábätku 
je skoro nemožné. Dieťa býva od bolesti červené 
v tvári, zúri, kope, kričí a odťahuje sa od prsníka. 
Trochu sa mu uľaví pri nosení na rukách a vo-
zení v aute. Súčasťou stolice môže byť silná ply-
natosť a zapáchajúca zelenkastá redšia stolica. 
Takéto stavy sú časté aj pri prerezávaní zúbkov, 
aj keď to nie je jediný liek na tento problém.
Colocynthis je vhodný na koliku, ktorá sa pre-
javuje ako prudké kŕče a  dieťatku sa trochu 
uľaví, keď pritiahne nôžky k hrudníku, tlakom 
na bruško a teplom. Pevne sa drží vecí alebo 
ľudí. Nedokáže zostať v pokoji, vyzerá nahne-
vane, hlasno kričí, ale podráždenosť nie je taká 
extrémna ako u „chamomilly“.
Magnesia phosphorica je podobná ako 
Colocynthis, ale symptómom uľaví hlavne 
teplo a až potom jemný tlak. Tieto deti bývajú 
podráždené oveľa menej.
Nux vomica je vhodná v prípadoch, keď je vý-
razná zápcha, namáhavé tlačenie a  zmierne-
nie symptómov po stolici. Dieťatko je podráž-
dené, nepokojne spí, je citlivé na jasné svetlo 

a hluk. Počas bolestí sa striedavo krčí a vypína 
ako luk. Úľava nastáva až vtedy, keď si ho ro-
dičia položia na ruku dole bruškom. Kolika sa 
môže objaviť aj po ťažkom jedle matky.
Dioscorea je veľmi účinná, keď sa bolesti 
zmierňujú zakláňaním alebo prehýbaním do-
zadu. Dieťa sa vypína ako luk.
Aethusa cynapium je liek vhodný v prípade, 
že dieťa neznáša materské mlieko. Dobrou in-
dikáciou je prudké, vystreľujúce vracanie bez-
prostredne po dojčení. Tieto deti bývajú tiež 
dehydrované a  vyčerpané, ľahko zaspávajú 
a budia sa opäť veľmi hladné.
Silicea je ďalší liek, ktorý som niekoľkokrát 
použila pri novorodeneckej kolike. Bábätko 
po návrate z  pôrodnice neustále plakalo, po 
dojčení vracalo a utíšiť sa dalo, iba keď s ním 
mamka skákala na fi t lopte. Musela to robiť 
deň-noc. Po niekoľkých dňoch bola veľmi vy-
čerpaná celá rodina. Po homeopatickom lieku 
sa dieťatko upokojilo, prestalo plakať a rodičia 
sa konečne vyspali a mohli sa tešiť z malého 
chlapčeka. Liek mu pomáhal aj naďalej v rôz-
nych situáciách, napr. pri dentícii.
Ak spomínané lieky dieťatku nepomôžu, zame-
riam sa na mamičku. Niektoré ženy si nedokážu 
vytvoriť puto s  dieťatkom hneď po narodení. 
Prítomná je téma neschopnosti prijať starost-
livosť aj napriek tomu, že sa na dieťatko tešili. 
Bábätko potom môže cítiť slabé puto k matke 
a  necíti potrebné bezpečie. Výsledkom je ne-
ustála nespokojnosť, plač a nervozita, akoby mu 
niečo chýbalo. Keďže matka nie je dostatočne 
napojená na dieťa, nedokáže vycítiť jeho potreby 
a často cíti bezmocnosť a vlastné zlyhanie. V ta-
kýchto prípadoch pomáha okrem iných aj ho-
meopatický liek vyrobený z materského mlieka 
Lac humanum. Jedna z klientok  dokázala po 
tomto lieku prijať svoje dieťa a  ono reagovalo 
celkovým zlepšením. Celá rodina si vydýchla!

U novorodencov býva častým problémom za-
blokovaný slzný kanálik, ktorý môže byť príliš 

malý alebo sa celkom neotvorí a 
následkom toho sa slzy hromadia 
v oku, čo umožní premnoženie 
baktérií. Z oka neustále vyteká 
hustý žltý alebo zelený výtok. 
Tento stav môže pretrvávať me-
siace. Okrem prípadov, kedy slzný 
kanálik chýba úplne a musí byť 
otvorený chirurgicky, pomôže v 
tomto stave konštitučná homeo-
patická liečba alebo akútne lieky, 
napríklad Silicea alebo Pulsatilla.
V priebehu svojho života sa deti 
musia naučiť zvládnuť rôzne situ-
ácie. Pri väčšom narušení ich rov-
nováhy a rôznych vplyvoch z oko-
lia reagujú akútnym ochorením. K 
najmenej vážnym patria nádchy, 
horúčky, kašeľ, prechladnutie. Aj 
v takýchto prípadoch je home-
opatická liečba veľmi efektívna. 
Pre bábätká môže byť niekedy 
problém aj soplík. Dvojmesačná 
Amálka mala husté biele soplíky 
od narodenia. Nemohla poriadne 
dýchať, často ju dráždilo na kašeľ. 
Mama bola po pôrode unavená 
a depresívna. Dieťatku som od-
poručila Kalium muriaticum v 
nízkej potencii. Za pár dní soplíky 
celkom zmizli. Liek veľmi dobre 
účinkoval vždy, keď sa problém 
objavil. Často ho odporúčam ma-
lým deťom a predpisujem ho na 
základe mentálneho stavu matky, 
ktorá cíti povinnosť poskytnúť 
dieťatku tú najlepšiu starostlivosť. 
Matka vyžaduje presný režim, sta-
rá sa o svoje dieťatko s najväčšou 
dokonalosťou a so silným zmys-
lom pre povinnosť. To môže aj 
bábätko vnímať ako obmedzenie 
a  reaguje zvýšenou tvorbou hlie-
nov v horných dýchacích cestách 
a kašľom. Deťom tento liek veľmi 
dobre pomáha. Časom sa uvoľní 
aj mamička.

Niekedy stačí podať jeden liek 
a  všetky chronické ochorenia sa 
pekne vytratia. Inokedy musím 
vystriedať niekoľko liekov a  lieč-
ba trvá dlhšiu dobu. V  každom 
prípade vedie homeopatická lieč-
ba k  lepšej imunite a  celkovému 
zdraviu.
 
Keď ku mne rodičia priniesli svoj-
ho 4-ročného syna Milanka, bol 
neustále chorý. V  priebehu roka 
užíval antibiotiká priemerne 8- 
až 10-krát. Tento stav pretrvával 
viac ako 2 roky. Mal časté zápaly 
horných dýchacích ciest, obrov-
ské mandle a  množstvo hlienov. 
Keďže sa v noci dusil a nemohol 
dýchať, niekoľkokrát absolvovali 
pobyt v  nemocnici. Mal chro-
nický kašeľ, zdurené uzliny na 

krku, v akútnom stave mu pách-
lo z úst a veľmi sa potil. Bol veľ-
mi zimomravý. Symptómy jeho 
ochorenia ma nasmerovali k lieku 
Mercurius solubilis. Pre predpísa-
nie lieku je veľmi dôležitá aj pova-
ha dieťaťa. Milanko bol veľmi hne-
vlivý, vzdorovitý a vždy musel mať 
pravdu a  posledné slovo. Často 
doma rozkazoval. Rád diskuto-
val s dospelými a mal svoj názor. 
Mal rád stereotypy, rovnako uk-
ladal hračky, hojdal sa na rovna-
kej hojdačke... V hrách veľmi rád 
bojoval. Mentálny stav chlapca ma 
utvrdil v  správnom výbere lieku. 
Pre rodičov to bol zázrak. Akútny 
stav sa veľmi rýchlo vyliečil. Pri 
ďalších náznakoch ochorenia mu 
rodičia vždy zopakovali tento liek. 
Milanko už 3 roky nebral žiadne 
klasické lieky,  je zdravý a nemá 
žiadne zápaly. Jeho obrovské 
mandle sa zmenšili na normálnu 
veľkosť. Aj keď stále rozkazuje, je 
miernejší a prístupnejší, rodičia si 
s ním ľahšie poradia. 

Natrium muriaticum je jedným 
z najznámejších homeopatic-
kých liekov. Smútok je  výraznou 
emóciou dieťaťa, ktoré potrebuje 
tento liek. Jeho osobnosť je citlivá 
a jemná, preto si často okolo seba 
vytvára bariéru a ochranu pred 
emocionálnou bolesťou. Chová 
sa slušne a na svoj vek je vyspelej-
šie, pôsobí ako malý dospelý. Má 
veľkú potrebu lásky a je neoby-
čajne zraniteľné. Uprednostňuje 
byť osamote so svojím smútkom. 
Je tiež veľmi zodpovedné k po-
vinnostiam, nutkavo čistotné a s 
veľkou sebakontrolou. 
Sedemročný chlapček sa sťažoval 
na časté bolesti hlavy a veľkú únavu 
v škole. Okrem toho mal narušenú 
imunitu, časté horúčkovité ocho-
renia, nádchy, kašeľ. Odmalička 
bol veľmi pokojný a rozumný, pre-
citlivený na kritiku a medzi deťmi 
utiahnutý. Ak sa stal svedkom vý-
tržnosti v triede, z konfl iktnej situ-
ácie odišiel a dlho sa trápil správa-
ním spolužiakov. Mama povedala, 
že sa už od útleho detstva správa 
ako dospelák. Dokonca sa ako 
9-mesačný sám odstavil od dojče-
nia, sám odhodil cumeľ a plienku, 
sám zaspáva. Natrium muriaticum 
veľmi pomohlo chlapcovi zvládnuť 
akútne stavy, zmizli bolesti hlavy a 
celkovo sa uvoľnil. 

Homeopatická liečba pomáha 
deťom prekonávať problémy v 
ich živote, vyrovnávať sa s rôz-
nymi situáciami a zároveň po-
silňuje imunitný systém. ■

text: Mgr. Silvia Trojanovská, SAKHom.
www.homeopa  a4u.com • www.komorahomeopatov.sk

Homeopatia vnáša do 
rodín pokoj, pohodu 

a lásku. 

• Liečte seba a svojich blízkych z bežných ochorení 
• Nevymeškávajte z práce kvôli akútnym 

ochoreniam
• Nečakajte v radoch u lekára
• Liečte sa bez drahých liekov a nežiadúcich 

účinkov
• Kurzy sú samostatné, ale zároveň sú nultým 

ročníkom SAKH, ktorá ponúka aj 4-ročné 
vzdelávanie pre profesionálnu prax a liečbu 
chronických ochorení

Slovenská akadémia klasickej homeopatie
www.akademiahomeopatie.sk
Tel: 0948 272 829
info@akademiahomeopatie.sk


