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dôležité, či milujeme raz, dva 
razy, desaťkrát v živote – 
vždy stojíme pred situáciou, 
ktorú nepoznáme. Láska 
nás môže priviesť do pekla 
alebo do raja, ale vždy nás 
niekam privedie. Musíme ju 
vedieť prijať, pretože ona je 
potravou nášho by  a. Ak to 
odmietneme, zomrieme od 
hladu pod prehýbajúcimi sa 
vetvami stromu života, lebo 
nám chýba odvaha na  ahnuť 
ruku a odtrhnúť si ovocie. 
Lásku musíme hľadať tam, 
kde je, aj keď to môže priniesť 
hodiny, dni či týždne smútku 
a sklamania. V okamihu, 
keď sa vydáme hľadať 
lásku, láska nám vykročí 
v ústrety. A zachráni nás.“
Paulo Coelho

Stačí otvoriť srdce a dušu zaplaví 
láska. Romantické predstavy zapl-
nia celú myseľ a všetku pozornosť 
odvedú od všednosti. Stanú sa 

celkom skutočnými a živými. Zrazu má 
všetko iný rozmer a zmysel, človek pocíti 
krásu a ľahkosť bytia. Ale problémy nasta-
nú, ak sa začnú strácať ilúzie, ak je láska 
neopätovaná, ak je láska stratená, ak mi-
lovaný človek zomrie. 

Do duše sa vkráda smútok, plač, sklama-
nie, ľútosť, pocit nespravodlivosti, úzkosť 
a často aj hnev. Niekedy tieto pocity pre-
trvajú celé roky, človek sa s tým nikdy 
nevyrovná, nedokáže ďalej žiť a otvoriť 
svoje srdce niekomu inému. Vracia sa do 
spomienok, predstáv, ilúzií a nie je schop-
ný pohnúť sa ďalej. Neustále prehrávanie 
rovnakých myšlienok spôsobí zaseknutie 
sa v danom stave a situáciu nie je možné 
už zvládnuť bez pomoci. Homeopatia po-
núka niekoľko homeopatických liekov na 
sklamanie v láske. Na predpis správneho 
homeopatického lieku je dôležitý po-
hľad pacienta, prečo sa nevie vyrovnať 

zo stratou. Čo mu v tom bráni? Často ide 
o hlbokú traumu prežitú v detstve, v tom 
prípade musíme vybrať hlbší liek, ktorý 
bude pôsobiť intenzívne a dlhodobo. Veľa 
klientov sa obracia na mňa s nádejou, že 
im pomôžem zvládnuť tieto ťažké životné 
situácie.
Jedna z  klientok pri prežívaní nešťastnej 
lásky pocítila hlboký smútok, ktorý za-
plnil celú jej dušu. Cítila ho hlboko vo 
svojom vnútri ako čiernu dieru. Niekoľko 
týždňov intenzívne plakala. Mala pocit, že 
zomrie. 

Keď tento stav dosiahol vrchol, pochopila, 
že má svoje korene v detstve. V detstve za-
žívala nedostatok lásky aj napriek všetkej 
materiálnej starostlivosti rodičov. Cítila 
sa v rodine zviazaná a neslobodná, muse-
la dodržiavať pravidlá a nikto nerozumel 
jej skutočným túžbam. Nevnímala lásku. 

V minulosti mala už viackrát poci-
ty smútku a intenzívny plač. Neskôr 
na všetko zabudla, potlačila. Zaujíma 
sa o duchovno, má potrebu hlbokého 
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duchovného splynutia s ľuďmi a lantano-
idné črty. Kľúčovým slovom lantanoidov 
je byť „sám sebou“. Ľudia, ktorí potrebu-
jú lieky z tejto skupiny, chcú vedieť, kto 
sú, túžia po sebapoznaní. Chcú byť sami 
sebe pánom, túžia po nezávislosti. Chcú 
sa ovládať a mať sebakontrolu. 

Nechcú ovládať iných, rovnako ako ne-
chcú, aby ich niekto ovládal. Túžba spo-
znať sa ich vedie k objavovaniu svojho 
vnútorného sveta. Aj ona sa snaží pocho-
piť samu seba, zmysel života a smrti.

Otázka smrti je pre ňu veľmi dôležitá. 
V stave rovnováhy je veselá, komunikatív-
na a obklopená ľuďmi. Hľadá v živote ľah-
kosť bytia. Fascinujú ju vtáky, ich schop-
nosť lietať, vznášať sa a z výšky vnímať 
všetky krásy prírody. Veľmi dôležitá je pre 
ňu voda. Stačí jej pozrieť na plynúcu rie-
ku a prichádza jej uvedomenie si plynutia 
života.

Odporučila som jej homeopatický liek 
Cygnus cygnus (labuť spevavá). Pre tento 
liek je typický silný zármutok, ktorý môže 
trvať veľmi dlho. Plač môže byť neutíšiteľ-
ný, až patetický. Smrť je u labuti veľmi dô-
ležitá téma, má myšlienky na smrť a zro-
denie. Je to liek, ktorý súvisí so srdcom 
v zmysle romantickej lásky. Hľadá spriaz-
nenú dušu, hlboký, osobný a zmysluplný 
vzťah. Ľudia, ktorí ho potrebujú, bývajú 
často sklamaní. Cítia sa osamelí, izolova-
ní, opustení, bez opory a zraniteľní. Labuť 
je vták spojený s harmóniou, pôvabom, 
nocou, silou, ženskosťou a smútkom. Je 
to jeden z  našich najväčších liekov na 
zármutok. Má pocit, že je naplnený lás-
kou ku všetkým bytostiam, ale na druhej 
strane má obrovský pocit opustenosti a 
samoty. 

Po užití lieku táto žena preplakala noc a 
deň. Jej plač bol hlboký, intenzívny a uvoľ-
ňujúci. Postupne sa jej hlboký smútok 
začal rozplývať. Získala naspäť svoju ľah-
kosť, radosť zo života a schopnosť „plávať“ 
ďalej. Opäť vnímala život s nadhľadom.

Mladý 17-ročný chlapec prežíval ne-
šťastnú lásku veľmi intenzívne, dostal sa 
do stavu hlbokej depresie a objavili sa u 
neho halucinácie. Ani psychiatrické lieky 
mu nedokázali uľaviť od veľkej duševnej 
bolesti. Najskôr sa so svojím dievčaťom 
cítil veľmi dobre, ale vplyvom jej prudko 
sa meniacich nálad sa dostal do veľkého 
stresu. Ich vzťah bol ako na hojdačke. 
Nedokázal sa pripravovať do školy, jeho 
prospech sa rapídne zhoršil. Prestal spá-
vať, jesť a začali depresie. Objavili sa ha-
lucinácie. Všetko videl čierne, akoby sa na 
svet vyliala čierna farba a blížila sa smrť. 
Všade videl čierne tiene, čiernych anjelov 
a čierne vtáky. Zovšadiaľ na neho útoči-
li a on bezmocne sedel v kúte a zdalo sa 
mu, že čierny anjel si prišiel pre neho. Mal 

obrovský strach. Často sa mu do mys-
le vkrádali myšlienky na samovraždu. 
Rozhodnutie dostať sa z toho von slablo 
každým dňom. Tieto temné vízie boli čo-
raz intenzívnejšie. 

Akoby mu srdce zvierali kliešte, akoby 
bolo zovreté v okovách. Mal pocit, že to 
dievča mu vráža dýku do srdca. Rovnaké 
pocity už zažil v detstve. Bol vychováva-
ný starými rodičmi a raz ho jeho matka 
uniesla na miesto, odkiaľ mesiac nemohol 
odísť. Bol zatvorený medzi štyrmi stena-
mi. Aj vtedy myslel na samovraždu. Cítil 
sa ako vo väzení, v klietke, z ktorej sa ne-
dalo uniknúť. Vtedy si zo zúfalstva vytr-
hal vlasy. Táto situácia v ňom zanechala 
hlboké stopy a rovnaké pocity sa objavili 
aj v stave depresie. V myšlienkach neustá-
le bojoval, chcel zvíťaziť nad všetkými dé-
monmi. Po homeopatickom lieku Falco 
peregrinus (sokol sťahovavý) sa jeho stav 
začal zlepšovať. Čierňava zmizla, začal 
normálne spávať a dokázal sa zapojiť do 
bežného života. Opäť jazdil na motorke a 
užíval si slobodu. Pochopil, že sa oplatí žiť 
pre tých, ktorí ho majú radi. Prestalo ho 
bolieť srdce a nemal už pocit, že je uväz-
nený v  klietke. Stratil sa aj pocit, že ho 
niekto ovláda.

Falco peregrinus je najpoužívanejší liek 
z vtáčej ríše. Prevládajúcim rysom soko-
la je túžba po slobode, ktorá sa prejavuje 
ako pocit obme-
dzenia, obkľúčenia 
alebo uzavretia v 
klietke, vo väzení. 
Tieto pocity sa od-
rážajú aj na fyzickej 
úrovni. Symptómy 
zovretia, konstrik-
cie, pocit tesnej 
pásky okolo častí 
tela, ostré, pichavé 
až kŕčovité bolesti. 
Človek nemá do-
statok kontroly nad 
vlastným životom. 
Výsledkom je apa-
tia a zúfalstvo. Má 
pocit, že jeho život 
ovláda nejaká mi-
mozemská alebo 
nadprirodzená sila. 

Naj d ô l e ž i te j š í m 
rysom vtákov je 
potreba slobody, 
schopnosť vzniesť 
sa do výšky, uží-
vanie si radosti z 
pohybu a spojenia 
s oblakmi. V po-
hyboch vtákov pri 
lietaní vidíme čis-
tú radosť. Sloboda, 
ktorú vtáky hľadajú 
a na získanie ktorej 

musia vynaložiť veľké úsilie, prekonať veľa 
prekážok, je predovšetkým emocionálna 
a duchovná. Duša a spirituálny svet súvi-
sia so vzduchom a nebeskou ríšou. 

Téma spirituálnej slobody patrí medzi 
najdôležitejšie u vtáčích liekov. Sú schop-
né napojiť sa na duchovný svet, ktorý je 
odlišný a oddelený od sveta každoden-
ného života. Ďalším dôležitým rysom 
vtáčích liekov je ich schopnosť komuni-
kovať a nadviazať spojenie s ostatnými 
ľuďmi. Vytvárajú spojenie na tej najhlbšej 
a najúplnejšej úrovni. Dochádza k stotož-
neniu sa s inou osobou až do tej miery, 
že človek je schopný vnímať, ako sa ten 
druhý cíti. Sú veľmi citliví a  schopní hl-
bokej empatie. 

Vtáčie lieky nepatria medzi klasické ho-
meopatické lieky na sklamanie v láske.
Snáď okrem labute spevavej. V týchto prí-
padoch ide o hlbšie súvislosti a pochope-
nie problému klienta.

Natrium muriaticum je najznámejší liek 
na smútok zo straty milovanej osoby – na 
sklamanie v láske a na zármutok po smr-
ti blízkeho človeka. Človek v stave tohto 
lieku potláča emocionálnu bolesť. Ľudia, 
ktorí tento liek potrebujú, svoj smútok 
uzavrú pred celým svetom a roky sa umá-
rajú v samote svojho utrpenia. Boja sa dať 
najavo svoje pocity, aby neboli zranení. 

text: janovská, SAKHom.,Mgr. S lilvia TrojLáska je vždy nová Nie jje

HOMEOPATIA 
a sklamanie v láske

NA KRÍDLACH LÁSKY:
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OČISTIŤ SA, ZOSILNIEŤ 
A SCHUDNÚŤ!

Ako sa očistiť, zosilnieť 
a schudnúť s prírodnou 
detoxikačnou kúrou Neera®

„Očistnú kúru Neera detox som sa rozhodla 
vyskúšať len kvôli tomu, že som o nej veľa 
počula od svojich známych. Keďže milujem 
jedenie ako také, predstava, že nebudem 
týždeň jesť ma vôbec netešila. Môžem ale 
úprimne povedať, že to bolo úplne iné ako 
som očakávala. Síce prvý deň bol ťažký 
a trochu zvláštny a druhý deň ma dosť bo-
lela hlava, ale potom to už bolo v pohode 
až do konca. Nejedla som 10 dní a určite by 
som vydržala aj dlhšie! Neuveriteľné! A čo 
to so mnou urobilo! Schudla som 7 kíl (uvi-
díme na ako dlho ☺), mám kopu energie, 
vyhladila sa mi pokožka (aj celulitída!), do-
stávam komplimenty od rodiny a známych 
že ako dobre vyzerám, večer sa mi už nežia-
da toľko jesť ako predtým! Už sa teším ako 
si kúru o pár mesiacov zopakujem. Skúsim 
si urobiť verziu, kde sa nič neje jeden deň 
v týždni niekoľko týždňov za sebou. “
Jarmila H., účtovníčka, Bratislava

Prečistenie tela prináša mnoho po-
zitívnych výsledkov. Po skončení 
detoxikačného programu ľudia zis-

ťujú, že vďaka odplaveniu odpadových lá-
tok a navráteniu prirodzenej rovnováhy sa 
zvýšila ich výdrž a vitalita, zlepšilo sa trá-
venie, spánok, krvný obeh, odolnosť voči 
chorobám, majú čistejšiu pleť a jasnejšie 
oči, pevnejšie vlasy a nechty a pôsobia na 
svoje okolie šťastnejším, pozitívnejším 
dojmom. Vedľajším, ale veľmi 
vítaným účinkom Neera kúry 
je zníženie nadváhy.
Detoxikačná kúra Neera 
nemá za úlohu vyliečiť ur-
čité ochorenia, ale pomôcť 
odstrániť koreň choroby vy-
čistením tela od odpadových 
látok, jedov a hlienu. Pomáha 
organizmu nájsť svoju prirodzenú 

rovnováhu a „pripomína” mu jeho zmysel 
pre zdravú a vyváženú stravu. Vedľajším, 
ale veľmi vítaným účinkom kúry je zníže-
nie nadváhy. 

OČISTA BEZ 
HLADOVANIA
Počas detoxikačnej kúry Neera nahrád-
zame pevnú stravu čistým, prírodným, 
výživným nápojom zo stromového sirupu 
Neera, čerstvej citrónovej šťavy, vody a ka-
jenského korenia. 
Základnou zložkou nápoja je prírodný 
stromový sirup Neera, ktorý bol vy-
vinutý špeciálne pre túto kúru. Je to sta-
rostlivo vyvážená zmes najčistejšej miazgy 
juhoázijských paliem a naj-

kvalitnejšieho kanadského javorového 
sirupu stupňa C+. Počas kúry dodáva 
telu energiu, môže pomôcť k obnoveniu 
biochemickej a minerálnej rovnováhy 
v tkanivách a bunkách a tiež môže pomôcť 
k ich regenerácii. Vstrebáva sa priamo do 
krvného obehu a nezaťažuje teda tráviaci 
systém. Obsahuje veľmi malé množstvo 
bielkovín, čo prispieva k procesu odstra-
ňovania odpadových látok. Životná sila 
zdravých lesov obsiahnutá v prírodnom 
stromovom sirupe Neera, môže posilniť 
vlastné omladzujúce sily tela.

DĹŽKA KÚRY

Možností, ako absolvovať  kúru je viac. 
Môžete nápoj zaradiť do svojho jedálnič -
ka namiesto več ere a dodržiavať tento 
režim poč as dlhšieho obdobia. Tiež môže-
te detoxikovať  pravidelne pitím nápoja po-
č as jedného oč istného dň a v týždni, kedy 
neprijímate inú tuhú potravu. Alebo mô-
žete pôstnu kúru aplikovať  jednorazovo na 
dlhšie obdobie; aby prebehol celý proces 
uvoľnenia, odplavenia a vylúčenia nahro-
madených odpadových látok, odporúča 
sa 10 dňová kúra, počas ktorej nahradíme 

pevnú stravu nápojom Neera. Nejde 
pri tom o skutoč ný pôst, pretože 
telo je denne vyživované 400 – 

500 kalóriami, bohatý-
mi na minerály, stopové 

prvky a jednoduché cukry, 
ktoré sú obsiahnuté v nápoji.
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Informácie o očistnej kúre Neera a zoznam predajní, ktoré 
ponúkajú prírodný stromový sirup Neera nájdete na stránke 

www.neera.sk alebo volajte 0948 042 713.

Prírodný stromový sirup Neera. 

Nie sú schopní otvoriť sa a prežívať svoju 
emocionálnu bolesť s nikým, preto zostá-
vajú zablokovaní v tomto postoji. 

Sklamanie v láske je to najhoršie, čo sa 
im môže stať. Uzatvoria sa, aby nemuseli 
nadväzovať kontakty. Zamilujú sa do ne-
dosiahnuteľnej osoby, sú k nej veľmi cito-
vo pripútaní, aj keď to nedajú najavo. Sú 
uzavretí, tajomní, zraniteľní, neplačú, len 
výnimočne, keď sú sami, pretože neznáša-
jú súcit a útechu.  

Tento liek dokáže vyliečiť emocionálnu 
bolesť aj po mnohých rokoch. 76–ročná 
žena prežila ťažký život plný bolesti a strát 
milovaných osôb. Keď bola malé dieťa, 
zomrela jej mama. Manžel zomrel, keď 
mala 38 rokov. Nevedela sa s tým zmieriť 
po celý život. Uzavrela sa, svoj plač a bo-
lesť nikomu neukázala. Veľmi intenzívne 
prežívala všetky udalosti v rodine, mala 
veľa strachov a nedokázala sa tešiť zo ži-
vota. Po homeopatickom lieku Natrium 

muriaticum sa všetok smútok rozplynul 
a ostali len spomienky. Uvoľnila sa, zmie-
rila sa a začala prežívať každý deň s ľah-
kosťou. Povedala: „Smútku som už mala 
dosť.“ 

V stave smútku alebo zlomeného srdca 
s mučivými emocionálnymi bolesťami 
často úžasne pomôže liek Ignatia amara. 
City takéhoto človeka sú ľahko zraniteľ-
né, je veľmi precitlivený. Často vzdychá 
a zíva, čím sa snaží svoje pocity potlačiť. 
Aj napriek tomu však intenzívne plače. 
Podobne ako Natrium muriaticum od-
mieta útechu a pri prejavoch náklonnosti 
sa cíti ešte horšie.

Úlohou každého z  nás je počas života 
zmúdrieť. Aj negatívne skúsenosti posú-
vajú náš život ďalej. Homeopatický liek 
je dar, pomocou ktorého sa človek do-
káže vyrovnať s každou stratou, nájsť 
istotu v sebe a prijať život so všetkým, čo 
prináša.

Stačí 
otvoriť 
srdce 

a dušu 
zaplaví 
láska.


