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Slovenská akadémia 
klasickej homeopatie 

 OTVÁRA V ROKU 2018 
POLROČNÉ KURZY

v 11 mestách na Slovensku
Vyliečte si sami bežné ochorenia v pohodlí domova, bez chemic-
kých liekov a za rekordne kratky cas. Získajte priateľov, ktorí tiež 
hľadajú novú cestu. Kurz je raz mesačne, jeden deň počas víkendu.

www.akademiahomeopatie.sk

BRATISLAVA – Ing. Soňa Koyšová • www.tophomeopat.eu

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

N. ZÁMKY a LEVOČA – Mgr. Silvia Trojanovská • www.homeopatia4u.com

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

ŽILINA –Dr. Irena Peňa • www.curasana.sk

KOŠICE –Mgr. Janette Bakajsová • www.ahomeopatia.sk

L. MIKULÁŠ – Ing. Jana Kováčová • www.homeoprekazdeho.sk

PREŠOV – prednáša Oľga Kancírová • www.homeopatiaok.sk

NITRA – Mgr. Dagmar Ferencziová • www.ferencziova.sk

HUMENNÉ – Ing. Adriana Karšková • www.homeopathumenne.skHUMENNÉ – Ing. Adriana Karšková • www.homeopathumenne.sk

Prvky a minerály v
HOMEOPATII

Často počujeme vyjadrenie, 
že ochorenie je dôsledok 
stresu. Súhlasím. Čo je to 
stres? Spôsob reakcie na záťaž 
je v našom vnútri. Dôležité 
je, ako vnímame situáciu a 
ako na ňu reagujeme. Práve 
vnímanie reality a reakcia na 
ňu je to, čo nám dáva našu 
jedinečnosť a individualitu.

Naše pocity a správanie vyvie-
rajú z hĺbky našej bytosti, je to 
pre nás niečo také samozrejmé 
a typické, že to ani nevnímame 

a nezamýšľame sa nad tým, prečo tak rea-
gujeme. Ide o našu hlbokú skúsenosť. Pocit, 
ktorý vnímame v tele a v mysli. Pocit, ktorý 
podfarbuje všetko, čo v živote zažívame a 
ktorý v nás rezonuje. 
Úlohou homeopata je počas konzultácie 
nájsť tento hlboký pocit a vyniesť ho na svet-
lo, a  tak nájsť simillimum – najpodobnejší 
liek, ktorý zodpovedá danému človeku.
Homeopatické lieky pochádzajú najmä 
z  ríše minerálov, rastlín a živočíchov. Pre 
každú skupinu liekov je charakteristický zá-
kladný problém človeka. Pre ľudí, ktorí po-
trebujú liek z rastlinnej ríše, je hlavnou té-
mou a problémom zvýšená senzitivita. Pre 
ľudí, ktorým má pomôcť liek zo živočíšnej 
ríše, je dôležitá téma prežitia, konkurencie 

a  obete, agresora. Základným problémom 
ľudí, ktorí potrebujú liek z minerálnej ríše, 
je pocit nespôsobilosti alebo defi citu v urči-
tej oblasti. Centrálnym rysom homeopa-
tických liekov z minerálnej ríše je štruk-
túra a organizovanosť. Štruktúra minerá-
lov je daná a  predvídateľná, čo umožňuje 
zaradiť všetky prvky do periodickej tabuľky. 
Základnou témou ľudí, ktorí potrebujú liek 
z  tejto ríše, je vývoj ich vlastného ja alebo 
udržanie stability ich štruktúry, či sa jedná 
o  zdravie, vzťahy, rodinu, fi nancie, vlohy, 
energiu, moc, alebo pozíciu v  organizácii. 
Ich problémom sa stáva určité miesto v ži-
vote a tento problém dokážu celkom jasne 
a vecne opísať, pričom nezachádzajú do po-
citov a zbytočných detailov.

Objav tabuľky prvkov a  spoločných tém 
jednotlivých prvkov priniesol do ho-
meopatie svetoznámy homeopat Dr. Jan 
Scholten. Na základe skupinovej analýzy 
dokázal predpokladať mentálny stav aj u 
doposiaľ neznámych prvkov periodickej 
tabuľky. Skupinová analýza vychádza z 
pozorovania opakujúcich sa tém jednotli-
vých zlúčenín. Napríklad všetky nátriové 
soli majú spoločné témy: smútok, depresia, 
pesimizmus, uzavretosť, samota, odmiet-
nutie, citlivosť a zadržiavanie. Kalciové soli 
sa zaoberajú citlivosťou na kritiku, neisto-
tou, strachmi, potrebou ochrany a  stiah-
nutia sa a  tiež otázkou, čo povedia ľudia. 

Druhá zložka lieku prináša ďalšie vlastnos-
ti. Napríklad hlavnou témou Phosphoru je 
komunikácia, učenie, priatelia. Ak spojí-
me témy kalcia a fosforu v lieku Calcium 
phosphoricum, dostaneme myšlienku: 
Strach, že ľudia si pomyslia, že je hlúpy, 
nevie komunikovať a mať priateľov. Ide o 
centrálny blud tohto lieku.

Periodická tabuľka prvkov má 6 horizontál-
nych riadkov – periód a 18 stĺpcov, štádií. 
Jan Scholten na základe poznania mentál-
nych obrazov známych liekov vyvodil hlav-
né témy každej periódy a každého stĺpca. 
1. riadok – perióda vodíka – zodpovedá 
vo vývoji počatiu a obdobiu ešte pred na-
rodením. Ľudia, ktorí potrebujú liek z tejto 
periódy, sa cítia oddelení od ostatných a od 
svojho tela, akoby neboli inkarnovaní. Pre 
lieky z 2. periódy – uhlíka – je hlavnou té-
mou individualita, osobnosť, vlastné ja. 3. 
perióda – kremík – sa zaoberá vzťahmi s 
inými ľuďmi a hlavný problém sa týka rodi-
ny a vzťahov. Ľudia, ktorí potrebujú liek zo 
4. periódy – železa, sa zaoberajú hlavne prá-
cou, výkonom a schopnosťou niečo urobiť, 
kde sa aj zaseknú. 5. perióda – striebro – sú-
visí s umením, tvorivosťou, myšlienkami a 
so schopnosťou vyjadrovať ich. Problémom 
6. periódy – zlata – je vodcovstvo a riadenie 
iných ľudí. Človek, ktorý potrebuje mine-
rálny liek, bude mať problém v niektorej zo 
spomínaných periód. 

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

Štádiá predstavujú spôsob, ako človek zvlá-
da svoj problém, čo s ním robí. Napríklad 
pre 1. štádium je typická spontánnosť, im-
pulzívnosť a naivita. Všetky lieky z tohto 
štádia konajú impulzívne a bezmyšlien-
kovite. V 2. štádiu človek už zvažuje, má 
pocit, že ho niekto pozoruje, je neistý. V 
3. štádiu hľadá možnosti, pochybuje, ľah-
ko sa nechá odradiť. V 4. štádiu sa už pre 
niečo defi nitívne rozhodne. Postupne sa 
dostávame do 10. štádia, ktoré predstavu-
je vrchol a úspech snaženia. Od 11. štádia 
začína zostup a postupný úpadok. Tieto 
myšlienky presnejšie vysvetlím v jednotli-
vých prípadoch  

Mladý 22-ročný muž mal problém s depre-
siou. Často sa ocitol v stave ničnerobenia, 
len ležal, nemal chuť jesť, chudol a mal po-
cit, že všetko ide dolu vodou. Chýbal mu 
vnútorný motor, aj keď chcel urobiť veľa 
vecí. Nevedel sa do ničoho pustiť a neve-
del, ktorým smerom ísť. Často sa pýtal sám 
seba: Na čo som tu? Čo bude so mnou? 
Nevedel sa nájsť. Od malička mal problém 
so sebavedomím, ktoré kleslo po každej 
kritike. Hanbil sa za svoje chudé telo, preto 
nosil mikinu aj v lete. Trápil ho strach zo 
zlyhania a možného výsmechu. Sťažoval 
sa, že nevie žiť svoj život. Väčšinou bol za-
tvorený doma, nudil sa a čakal, čo sa stane. 
Rozbehol sa, len keď ho niekto nakopol. 
Stačil impulz od kamaráta alebo mamy a 
hneď sa prispôsobil. Prispôsobil sa každé-
mu, nechcel vyvolávať konfl ikty. 
Jeho problém sa týkal jeho osobnosti a 
sebahodnoty. Preto som vybrala liek z 2. 
periódy uhlíka, v ktorej je dôležitá téma 
hodnôt a zmyslu života: Kto som? Akú 
mám hodnotu? Aký má tento svet zmysel? 
Jeho vyjadrenia ma priviedli do 2. štádia, 
pretože bol neistý, plachý, hanblivý, pa-
sívny, zastrašený. V perióde uhlíka je v 
tomto štádiu liek Beryllium. Jeho hlavná 
charakteristika je prispôsobivá osobnosť, 
neistý a poddajný človek. Plachosť mu ne-
dovolí byť samým sebou a nevie, ako sa má 
správať. V porovnaní s inými ľuďmi sa cíti 
menejcenný. Nemá istotu ani v životných 
hodnotách, bojí sa vystúpiť zo zástupu. 
Rýchlo získa pocit, že každý na neho poze-
rá a kritizuje ho. Veľa času trávi starosťami, 
čo o ňom niekto povedal. Prispôsobuje sa 
autoritám a riadi sa tým, čo povie niekto 
iný. Tým, že vyhovie želaniam iných, sa 
stáva potrebným. Jeho vlastná hodnota sa 
odvíja od vyhovenia očakávaniam iných 
ľudí. Hlboko v sebe môže pritom cítiť apa-
tiu a depresiu. Nerozvinie svoju osobnosť, 
pretože už by sa nebol schopný prispôsobiť 
a následne by stratil svoju hodnotu. Ostáva 
ako pasívny hrdina, ktorý nemá odvahu 
prijať svoju úlohu. Vyzerá bezmocne a 
neschopne. 
Mladík postrehol zmenu už po dvoch dáv-
kach lieku Beryllium metallicum. Ľahšie sa 
púšťal do rôznych aktivít, uvedomil si, že 
má v sebe vnútorný motor. Mal rôzne ná-
pady, ktoré dokázal realizovať bez pomoci 

iných. Bol spokojný sám so sebou a prestal 
mať pocit, že sa z  neho budú ľudia smiať. 
Začal mať istotu vo všetkom, do čoho sa 
pustil. Po ďalších dávkach lieku sa výrazne 
posunul, nemal už žiadny problém v aktív-
nom prístupe k životu.
 
Štyridsaťosemročný muž prišiel v akút-
nom stave so silnými bolesťami hlavy, 
každodennou večernou horúčkou a totál-
nym vyčerpaním. V oblasti čela pociťoval 
neustále veľmi silný tlak, bolesť mu bráni-
la v spánku a nepomáhali mu žiadne anal-
getiká. Každý večer sa k  bolestiam hlavy 
pridala aj teplota so zimnicou. Tento 
problém trval už viac ako týždeň. Po an-
tibiotickej liečbe sa nič nezlepšilo, práve 
naopak, začal mať problémy aj s trávením, 
napínanie na vracanie a  celkové nechu-
tenstvo. Bol veľmi bledý, cítil sa nevlád-
ny,  mohol len ticho sedieť. Okrem toho 
mal už asi mesiac bolesti ramien a kolien. 
Od bolesti sa mu mierne uľavilo počas po-
malej chôdze.
Jeho príbeh ma zaujal. Aký mal v uplynu-
lom období problém? Povedal, že je pod 
neustálym tlakom. Vždy mal veľa prá-
ce, ale teraz, už asi tri mesiace je ten tlak 
obrovský. Odišiel mu dlhoročný zamest-
nanec a musí robiť aj za neho. Každý deň 
má asi sto telefonátov. Je pod obrovským 
tlakom a  cíti veľkú zodpovednosť za celú 
fi rmu. Všetko je na jeho pleciach. Stále 
doťahuje prácu na 
posledný termín, 
nedokáže vypnúť.
Ak je jasný príbeh, 
ktorý vedie k ocho-
reniu, veľmi nám 
to môže pomôcť 
pri predpise. Preto 
som aj u  neho po-
užila metódu sku-
pinovej analýzy. 
Jeho problém je 
jednoduchý, dá sa 
vyjadriť jednou ve-
tou, preto som sa 
zamerala na lieky 
z  minerálnej ríše. 
Aj napriek tomu, 
že klient je majiteľ 
fi rmy, ktorú riadi, 
liek som vybrala 
z  periódy železa. 
V  jeho prípade je 
silný pocit zod-
povednosti a  veľa 
práce ako takej. Je 
pod neustálym tla-
kom, ktorý si vy-
žaduje vytrvalosť, 
odolnosť a neustálu 
koncentráciu. Preto 
som vybrala 8. štá-
dium v perióde že-
leza – liek Ferrum 
metallicum. Pre 8. 
štádium (8. stĺpec) 

periodickej tabuľky prvkov sú charakte-
ristické vyjadrenia: vydržať, sila, tlak, hú-
ževnatosť, nedostatok času, koncentrácia, 
plán, napätie, pretlak, tieseň.
Osobnosť človeka Ferrum metallicum 
vystihuje slovo pevnosť. Je to človek sil-
ný, vytrvalý, odolný, rozhodný. Títo ľudia 
majú často pocit, že iní prekračujú ich hra-
nice, preto musia byť pevní a neoblomní. 
Vytrvalosť v sebe obsahuje aj prvok tlaku, 
pocit nutnosti. Nesmú sa vzdať, musia vy-
držať. Odolávajú s vypätím všetkých síl, až 
nakoniec skolabujú, keď už je toho na nich 
príliš veľa. Na fyzickej úrovni sa ich prob-
lémy prejavujú tlakovými bolesťami hlavy, 
vysokým a  nízkym tlakom, anémiou, zá-
vratmi a bolesťami ramenných kĺbov.
Klientovi som tento liek predpísala v  po-
tencii 200 CH. Už po prvej dávke sa mu 
zmiernili bolesti hlavy, v ten deň už nemal 
žiadnu teplotu a mohol spať. Bolesti hlavy 
sa mu ešte objavili nad ránom, ale menej 
intenzívne. Po ďalších dávkach lieku sa už 
nevrátili a cítil sa dobre. Aj napriek tomu 
som mu odporučila aspoň pár dní oddy-
chu a celkového relaxu. Liek predpísaný na 
základe akútneho stavu bol zároveň jeho 
dlhodobým liekom.

Veľmi zaujímavý je tiež prípad 47-ročné-
ho muža, ktorý chcel vyriešiť svoj problém 
so štítnou žľazou, arytmiu srdca spojenú 
s búšením srdca, žalúdočnými ťažkosťami 
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Ak nemrzne, polievajte dreviny a trvalky. Ak je sneh, odhadzujte cestičky a sneh hádžte na záho-
ny a k stromom. Pre mnoho rastlín (napr. alpínky) je sneh určitou izoláciou. Za priaznivého 
počasia začnite s prerezávaním drevín. 

Prejdite sa a skontrolujte opory pri rastlinách. Ak ich budete meniť, neporaňte korene 
rastlín. Koly zasuňte do starých dier. Ošetrite choré alebo zle rastúce rastliny. Odrežte 
odumreté, poškodené a choré konáre a koreňové výhonky podnoží, prebytočné konáre 
zahusťujú korunu alebo ker. 

Prem yslite si osevný plán – ak sadíte jeden druh zeleniny viackrát po sebe na jedno 
miesto, výnosy klesajú. Prezrite uskladnenú zeleninu. Ak nemrzne, presvetlite opada-
vé stromy a kríky, ktoré kvitnú až v lete. Kríky kvitnúce na jar režte až po odkvitnutí. 
Žeruchu záhradnú vysievajte na savý papier alebo do plochých misiek, už po 14 dňoch 
ju môžete strihať. 

a častými bolesťami hrdla. Spoločne sme 
v jeho živote hľadali problém. So svojím 
životom bol spokojný. Keďže žalúdočné 
ťažkosti sa objavovali po návrate domov 
zo služobných ciest a v rodine bolo všet-
ko takmer ideálne, zamerali sme sa na 
pracovný stres. Zdravotné problémy sa 
zintenzívnili vždy po návrate domov, keď 
stres opadol.  
Klient sa venuje poradenskej činnosti pre 
nadnárodné spoločnosti a neustále cestu-
je po celom svete. Zdieľa svoje najlepšie 
skúsenosti a metódy a snaží sa fi rmám 
priniesť väčšiu prosperitu. Vždy je to pre 
neho veľká výzva. Má rád, keď sa všetko 
vyvíja k lepšiemu, príde tam, kde treba 
zmeny. Keď je niečo zabehnuté, už ho to 
nebaví. Každý nový projekt predstavuje 
pre neho mentálnu výzvu. Baví ho, keď 
dokáže niečo zmeniť, vylepšiť. Chce, aby 
všetci napredovali. Je to tvorba lepšej fi r-
my. Podstatou jeho práce je celý proces 
vymyslieť a presadiť. Najväčšou výzvou 
je, aby ľudia pochopili, prečo by to mali 
chcieť. Dôležitá je dobrá komunikácia. 
Často nadviaže s partnermi priateľské 
vzťahy. Všetko robí len raz v živote. Keď 
niečo dokáže, činnosť už nikdy neopa-
kuje. Vždy, keď začína nový projekt, má 
obavu, či ho zvládne. Cíti v sebe aj neisto-
tu a pochybnosti. Rád sa učí a dôležitý je 
samotný proces. Nie je karierista. Má rád 
umenie, píše básne.
V prípade tohto klienta je dôležitá tvo-
rivosť a presadzovanie myšlienok. Preto 
som liek vybrala z periódy striebra. Pre 
všetky lieky z tejto periódy je dôležité pre-
javiť sa, vytvoriť niečo nové a originálne, 
potrebná je kultúra a  umenie, objavo-
vanie nového. Môže ísť o umelca, vedca, 
učiteľa alebo rečníka, teda niekoho, pre 
koho je zmyslom práce hľadanie nového 
a odovzdávanie myšlienok. Keďže je to 
pre neho vždy výzva, bola som presved-
čená, že ide o 6. štádium, ktoré najviac 

vystihujú slová: dokázať, výzva, odvaha, 
statočnosť, odhodlanosť, nevyhnutnosť. 
V 6. štádiu periódy striebra sa nachádza 
Molybdenium. Hlavnými myšlienkami 
tohto lieku sú výzva niečo vytvoriť, po-
treba presadiť sa ako umelec a  dokázať 

prejaviť svoje myšlienky. V prípade tohto 
muža som videla aj druhú zložku lieku 
Phosphorus, pre ktorý je dôležitá komu-
nikácia, priateľské vzťahy a cestovanie. 
Odporučila som mu Molybdenium 
phosphoricum. Krátko po užití lieku sa 
mu činnosť srdca vrátila do normálu 
a ustúpili aj jeho ostatné ťažkosti. Približne 
po 14 dňoch sa niektoré pocity začali vra-
cať, ale po užití lieku opäť vymizli. Na pár 
dní sa mu objavil chrípkový stav spojený 
s bolesťou hrdla, ktorý som považovala 
za reverzný symptóm. Zvládol to ľahko 
a bez liekov. Ustúpili aj žalúdočné ťažkosti 
a upravila sa funkcia štítnej žľazy. Mohol 
preto vysadiť konvenčné lieky. Jeho práca 
je naďalej veľmi tvorivá, ale na začiatku 
projektu už nepociťuje, že by ho nemal 
zvládnuť. Našiel si systém a menej vníma 
časový tlak. Vyvíjanie sa je pre neho stále 
veľmi dôležité. Venuje sa transcendentál-
nej meditácii.

Pre mňa ako homeopata a zároveň 
človeka má moja práca veľký zmysel. 
Prostredníctvom klientov môžem obja-
vovať jemné rozdiely v ľudskej psychike, 
skúmať motívy ich činov priamo v praxi. 
Ľudia si tieto jemné rozdiely málokedy 
uvedomujú, často majú pocit, že každý 
rozmýšľa ako oni. Ja mám možnosť vnímať 
človeka ako jedinečnú a úžasnú bytosť. 
Každá homeopatická konzultácia mi pri-
náša nové poznanie a vnútornú múdrosť. 
Nikto nie je zlý a ani dobrý, všetci premýš-
ľame a vnímame svet určitým jedinečným 
spôsobom. Naše činy sú odrazom nášho 
vnútra a hlbokej životnej skúsenosti. 

Prostredníctvom homeopatického lieku 
môžeme túto skúsenosť zmeniť v pro-
spech vývoja našej duše, získať ľahkosť, 
harmóniu a realizovať tak ducha k vyš-
šiemu účelu nášho bytia.

Všetci 
premýšľame 
a vnímame svet 
jedinečným 
spôsobom.


