
nováhy a s poruchou sluchu.

Nájsť najpodobnejšie homeopatikum
Prvé dva lieky, ktoré som jej odporučila, jej 
nepomohli. Až Cygnus cygnus (labuť spe-
vavá) jej dala stimul, ktorý viedol k zlepšeniu 
na všetkých úrovniach. Ak dôjde k  takému 
hlbokému vyliečeniu, v  homeopatii hovorí-
me o similime (najpodobnejšom lieku). Pro-
blémy tejto ženy vznikli po sklamaní v láske. 
Cítila hlboký smútok. Veľmi trpela a nebola 
schopná s  tým nič urobiť. Aj jej nasledujúce 
vzťahy mali rovnaké smerovanie a  končili 
sklamaním. Ako nesprávny program v  sys-
téme. Až teraz sa jej život môže uberať iným 
smerom.

Byť voľný ako vták
Pre lieky zo živočíšnej ríše je typický po-
cit ohrozenia zvonku. Bojovala s  chorobou, 
s  ľuďmi, neustále sa porovnávala s  inými. 
Chcela  byť vtákom, voľne lietať, pozerať na 
všetko z výšky, sadnúť si na vodu a plávať ako 
čajka alebo volavka. Voda je pre ňu dôležitá 
téma. Ľahnúť si na hladinu a nechať sa uná-
šať, splynúť s  ňou. Keď pláva, nie je napätá, 
všetok stres je preč, akoby ani nebola. Toto jej 
precítenie a  vyjadrenie ma priviedlo k  vod-
ným vtákom. Túžba po slobode a jej vnímavá, 
meditatívna povaha potvrdzujú lantanoidný 
aspekt vtáčích liekov. Ľudia, ktorí potrebujú 
vtáčie lieky, často hľadajú spriaznenú dušu, 
hlboký, osobný a zmysluplný vzťah, ale často 
bývajú sklamaní. Cítia sa izolovaní, opustení, 
bez opory a zraniteľní. Labuť je vták spojený 
s harmóniou, pôvabom, nocou, silou, žensko-
sťou a hlbokým smútkom. Je naplnený láskou 
ku všetkým bytostiam, ale na druhej strane 
má intenzívny pocit opustenosti a samoty. 

Uznanie vlastnej sebahodnoty
38-ročná žena 10 rokov trpela na ulceróznu 
kolitídu. Zápal hrubého čreva sa prejavoval 
každodennými hnačkami. Riedka stolica bola 
plná krvi a  hlienov. Niekedy ju nedokázala 
udržať. Často bolo počuť hlasné prelieva-
nie v črevách. Klasické lieky jej nepomáhali. 

Celkovo bola vyrov-
naná, nemala veľké 
problémy v  živote. 
Ťažké obdobie preži-
la asi pred 15 rokmi, 
keď ju rodina obvi-
ňovala z  neúspechu 
v  práci v  zahraničí, 
odkiaľ musel odísť 
aj jej otec. Neustále 
všetko doma rozo-
berali a ona cítila veľký hnev hlavne na seba. 
Spoločne sme hľadali problém v tejto situácii, 
kto jej robil najväčšie ťažkosti, na koho sa naj-
viac hnevala. Nebolo to jednoduché objaviť, 
pretože všetko sa odohralo pred mnohými 
rokmi. Pocity a emócie už boli dávno zabud-
nuté. Na mentálnej úrovni túto situáciu už 
opustila. Napriek tomu si fyzické telo všet-
ko pamätalo a vytvorilo patológiu v podobe 
chronického zápalu hrubého čreva. Po nie-
koľkých konzultáciách som jej odporučila ho-
meopatikum Magnesium carbonicum. Ten-
to liek pomohol jej organizmu vysporiadať 
sa s  týmto fyzickým problémom a  zároveň 
pochopiť situáciu. Centrálnou témou lieku je 
zápas o uznanie vlastnej hodnoty, čo je spo-
jené so strachom a odporom k násiliu. Táto 
žena neustále bojovala o  svoj životný pries-
tor, za právo mať svoj vlastný názor a  svoju 
vlastnú prácu. Mala veľkú potrebu byť prijatá 
a uznaná. Ďalšou témou tohto lieku lieku je 
otec, ktorý je buď veľmi agresívny alebo prí-
liš mäkký. Ona sa celé roky hádala s otcom. 
V období homeopatickej liečby mali však už 
pokojný a vyrovnaný vzťah. Zrejme preto si 
zlepšenie na emočnej úrovni neuvedomova-

la. Aj v jej prípade však môžeme hovoriť o si-
milime, pretože liek vyliečil chronické, roky 
trvajúce ochorenie. Magnesium carbonicum 
je liek z minerálnej ríše. Rozprávala bez emó-
cií, popisne, bola štrukturovaná a choroba jej 
spôsobovala problém vo fungovaní v živote.
V  oboch prípadoch bol homeopatický liek 
predpísaný správne, spustil samoozdravova-
cie procesy a  organizmus sa dostal opäť do 
rovnováhy. Prvá klientka si všetky zmeny 
uvedomovala na najhlbších úrovniach svojej 
duše, pretože patológia bola uložená hlbšie, 
na úrovni emočnej poruchy. Druhá klient-
ka vnímala vyliečenie len na fyzickej úrovni, 
pretože jej psychika nebola zasiahnutá, aj keď 
ulcerózna kolitída je pomerne vážne a chro-
nické ochorenie. V  súčasnosti používame 
v  homeopatii okolo 7500 liekov a  ich počet 
neustále rastie. Preto niekedy nie je až také 
jednoduché vybrať similimum, ktoré bude 
pôsobiť dostatočne a na všetkých úrovniach, 
od nehmotných regulačných mechanizmov 
až po fyzické telo človeka. Ak nastane úplné 
vyliečenie, rovnako ako človek sám, aj ho-
meopat pociťuje veľkú vďaku, že môže byť 
svedkom takýchto „zázrakov“.

Slovenská akadémia klasickej homeopatie otvára  
v roku 2018 polročné kurzy v 11 mestách na Slovensku
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L. MIKULÁŠ – prednáša Ing. Jana Kováčová   
www.homeoprekazdeho.sk

KOŠICE –Mgr. Janette Bakajsová      
www.ahomeopatia.sk/kurz-homeopatie

KOŠICE – prednáša Dr. Jana Kolenová     
www.homeopat-kurzy.sk

BRATISLAVA – Ing. Soňa Koyšová     
www.tophomeopat.eu

PREŠOV – prednáša Oľga Kancírová   
www.homeopatiaok.sk

N. ZÁMKY a LEVOČA – Mgr. Silvia Trojanovská   
www.homeopatia4u.com/prednasky-a-kurzy

NITRA – Mgr. Dagmar Ferencziová   
www.ferencziova.sk

B. BYSTRICA a TURČ. TEPLICE – Ing. Adriana Bérešová   
www.nasahomeopatka.sk/kurzy/

HUMENNÉ –Ing. Adriana Karšková   
www.homeopathhumenne.sk

ŽILINA –Dr. Irena Peňa   
www.curasana.sk/skola-rodinnej-homeopatie

Vyliečte si sami bežné ochorenia v pohodlí domova, bez chemických 
liekov a za rekordne krátky čas. Získajte priateľov, ktorí tiež hľadajú 
novú cestu. Kurz je raz mesačne, jeden deň počas víkendu.

www.akademiahomeopatie.sk

Mgr. Silvia Trojanovská, SAKHom.

Každé ochorenie má príčinu vo vnútornej nerovnováhe a v celkovom 
psychickom prežívaní človeka. Naše pocity, psychická nerovnováha, 
napätie a nesúlad s našou skutočnou podstatou sa často prejavia na 
fyzickom tele ako rôzne ochorenia. Aký účel má táto choroba? Aký je jej 
zmysel? Čo zlé sa stalo v tele alebo v psychike a čo sa potrebuje opraviť?

utrpenie. O  svojom stave neskôr poveda-
la: „Predtým som si moje paranoidné stavy 
uvedomovala, ale bola som celkom bezmoc-
ná. Nevedela som s tým nič urobiť. Chodila 
som na rôzne semináre, meditácie, ale  nič 
mi nepomáhalo. Nahovárala som si, že to 
bude lepšie a  sama si dokážem pomôcť, ale 
nič sa nemenilo, len ak na veľmi krátky 
čas. Po homeopatickom lieku však 
po prvý raz cítim hlbokú a tr-
valú zmenu. Mám pocit, 
že to ide z hĺbky, zvnútra 
von. Hrča, ktorú som 
mala v sebe, sa uvoľni-
la a  pokoj prestupuje 
celé moje telo. Ako-
by som sa konečne 
vrátila k  sebe samej. 
Celých 12 rokov som 
bola úplne mimo. Ale 
teraz som to ja, taká ako 
kedy si, pokojná a  bezsta-
rostná. Cítim sa uzemne-
nejšia a  vnútorne sebaistejšia. 
Dokážem si uvedomovať prítomný 
okamih. Pritom situácie sú rovnaké ako 
pred liekom. Ale ja na ne celkom inak reagu-
jem. Keď prídu staré myšlienky, rýchlo odídu 
a  nezasiahnu ma. Už sa tak nekontrolujem, 
som uvoľnenejšia. Som tu sama pre seba. Uží-
vam si každú chvíľu a som veselšia. Uvoľňujú 
sa vo mne všetky bloky hlbokej traumy. Nao-
zaj som neverila, že to môže takto fungovať. 
Moje myšlienky a reakcie ovplyvňujú aj ľudí 
okolo mňa. Inak sa ku mne správajú. Pred-
tým som bola nahnevaná na ľudí, že mi ubli-
žujú. Už to tak nevnímam, neútočím, neurá-

žam sa. Úplne inak rozmýšľam. Postoj ľudí sa 
voči mne zmenil. Sú ku mne milí a pozorní. 
Nemám už taký strach o  seba. Necítim pa-
niku, čo bude ďalej. Ani smrť už nevnímam 
ako veľkú hrozbu. Mám pred ňou rešpekt, 
ale nezaoberám sa ňou. Je to súčasť života. 
Viac si všímam pozitívne situácie. V podsta-

te robím to isté, ale vnímam inak. Pocit 
vnú torného napätia, žalúdoč ného 

stresu je preč. Nemám žiadne 
výčitky svedomia, ktoré 

som vždy mávala. Verím, 
že všetko budem vedieť 
vyriešiť. Všetko je vec 
pohľadu na svet. Stačí 
zmeniť uhol pohľadu 
a zrazu je všetko úpl-
ne iné okolo nás, ľu-
dia nás vnímajú inak 
a  inak sa k  nám sprá-

vajú. Nikoho si neidea-
lizujem, každý človek má 

v sebe niečo dobré a zlé. Cí-
tim sa bezstarostná ako pred 

tým, keď mi začali všetky problé-
my. Získala som mnohé skúsenosti, som 

múdrejšia a bez psychických blokov.“
Táto mladá žena sa po homeopatickom lieku 
zbavila nielen úzkostnej neurózy a paranoid-
ných stavov, ale aj mnohých fyzických ťažkos-
tí. Predtým v žalúdku cítila hrču, zovretie, ne-
mohla jesť niekedy aj niekoľko dní. Trápilo ju 
veľké napätie v hlave, stuhnutosť celého tela, 
tŕpnutie pravej polovice tela, chvenie rúk, 
návaly tepla a chladu. Jej najväčším telesným 
problémom boli silné závrate so stratou rov-

Predpokladom zdravia je uvedomenie si 
toho, čo robíme na tomto svete, aký dar 

má priniesť svetu naša duša, čo sa máme 
naučiť. Ak v tom zlyhávame, dostaneme lek-
ciu v  podobe choroby. Závažné ochorenie 
nás má zobudiť. Predstavuje príležitosť pre 
premenu nášho ducha. Homeopatický liek 
súvisí s problematickým miestom v  živote, 
s miestom, v ktorom sme sa zasekli, v ktorom 
zlyhávame. Ak sa vyliečime, opustíme tento 
stav a môžeme ísť ďalej. Ak to nezvládneme, 
zomrieme. Pri homeopatickej liečbe sa ob-
noví najskôr rovnováha na najhlbšej úrovni. 
Postupne sa vylieči celý organizmus. Nie 
kaž dý človek, ktorý sa rozhodol pre tento 
druh liečby, dokáže vnímať všetky zmeny, 
ktoré nastali po užití homeopatického lieku. 
Často si klienti všimnú iba symptómy, ktoré 
zmizli a kvôli ktorým prišli. Iba moje otázky 
ich navedú na hlbšie pochopenie súvislostí 
a  zmien, ktoré nastali aj v  oblasti psychi-
ky, reakcií na rôzne podnety a  stres. Vtedy 
uvidia všetky zmeny v  ich živote a  celkovú 
vyrovnanosť a rovnováhu, ktoré prišli po ho-
meopatickej liečbe. 

Návrat ku svojej podstate
Skutočne vnímavý človek intenzívne pocíti 
silu homeopatického lieku. Do tejto skupiny 
ľudí patrí aj jedna moja klientka, ktorá doká-
zala krásne opísať zmeny, ktoré u nej nastali 
po podaní homeopatického lieku. Po preží-
vaní nešťastnej lásky a  mnohých strát ľudí, 
ktorým dôverovala, sa u nej objavilo množ-
stvo vážnych fyzických problémov a dlhý čas 
strávila v nemocnici. Konvenčná medicína jej 
však nedokázala pomôcť. Naopak, ešte viac 
sa prehĺbili jej úzkostné neurózy a psychické 

Homeopatii sa venuje od roku 2003. 
V roku 2009 ukončila štúdium klasickej 

homeopatie na Slovenskej akadémii 
klasickej homeopatie a neustále si 

svoje vzdelanie prehlbuje u mnohých 
svetoznámych homeopatov. Je členkou 

Komory homeopatov, má svoju vlastnú prax 

Balans 2726  Balans

Homeopatia

Závažné 
ochorenie nás má 

zobudiť. Predstavuje 
príležitosť pre 

premenu nášho 
ducha.

“

„

v Nových Zámkoch a organizuje kurzy Homeopatia pre 
domáce využitie v Nových Zámkoch a v Levoči, zamerané 
na svojpomocné zvládnutie bežných akútnych ochorení.  

www.homeopatia4u.com, www.komorahomeopatov.sk 

Liecenie na najhlbšej úrovniˇ


