
si vypijem, upokojím sa.“ Ako sa cítite medzi 
ľuďmi? „Nepohodlne, som stiesnená, nie som 
vo svojej koži. Neviem sa uvoľniť, neviem 
ovládať myšlienky, vyjadrovanie. Som napätá 
a v kŕči. Musím si dávať pozor, keď niečo po
viem. Z ľudí cítim úzkosť, stiesnenosť, strach. 
Bojujem s tým  a musím to prekonať. Hovorím 
si, veď ma nezožerú. Úplne som sa stiahla do 
úzadia, necítim sa komfortne.“ Z čoho máte 
strach? „Zo všetkého. Z nedostatku peňazí, že 
nebudem vedieť dať dcére, čo potrebuje, ale
bo sa jej niečo stane.“ Čo s vami robí strach? 
„Cítim skľúčenosť, bezmocnosť, bezbrannosť, 
vnútorné napätie, celkom sa uzamknem. Naj
radšej by som sa zatvorila do nejakého kufrí
ka, zabalila sa do klbka, nech mi dá každý po
koj. Som zaseknutá, zatvorená, nemôžem sa 
nadýchnuť. Samu seba držím na reťazi, v tom 
zamknutom kufríku. Alkohol mi dáva krídla, 
prináša uvoľnenie, konečne môžem dýchať.“

Pocit neistoty a uzavretia sa
Tu nie je dôležitá závislosť na alkohole, ale 
pocit neistoty, zablokovania a  uzavretia sa. 
Mohla sa stať závislou na psychiatrických lie
koch alebo na niečom inom. Preto je dôležité 
vyliečiť jej patologické pocity, ktoré jej nedo
volili uvoľniť sa. Ide o inteligentnú ženu, nič 
zvláštne na nej nevidno. Pôsobí pokojne a vy
rovnane, nie je to žiadna troska. Pravdepo
dobne by dospela k niečomu horšiemu, keby 
si neuvedomila svoj stav a nechcela sa vyliečiť. 
Jej pocity neistoty majú korene v detstve. Otec 
bol závislý na alkohole a celej rodine strpčo
val život. Každý večer tŕpli, v akom stave sa 
vráti a čo sa bude diať. Vznikla u nej trauma, 
pocit neistoty. Už vtedy sa čiastočne podve

dome zablokovala. Dieťa nič iné nepozná, 
len to, čo dostane a vidí. Myslí si, že je všetko 
správne a nesie si svoje presvedčenia ďalej do 
dospelosti. Jej prežitá skúsenosť sa za
písala aj do iných situácií v živo
te. Nešťastný vzťah prehĺbil 
jej psychický stav a alko
hol sa stal pomocníkom 
v ťažkých chvíľach. 

Boj so sebou
Pre predpis ho
meopatického lieku 
bolo dôležité ako 
rozprávala o  svojej 
závislosti. Liek som 
vyberala v  živočíšnej 
ríši kvôli boju, ktorý 
viedla sama so sebou. 
Pocity zablokovania, ob
medzenia, neistoty, vonkajšej 
tvrdosti a vnútornej zraniteľnosti sú 
typické pre lieky zo skupiny mäkkýšov. Ide 
o dynamického človeka, má rada rýchly po
hyb, musí neustále niečo robiť, preto som sa 
zamerala na hlavonožce, aktívne mäkkýše. 
Vybrala som jej homeopatický liek LOLIGO 
VULGARIS (kalmár obyčajný). Kalmár je 
najrýchlejší plavec zo všetkých bezstavovcov, 
rýchlo preniká vodou. Aj ľudia, ktorí potre
bujú tento liek, sú pomerne rýchli, snažia 
sa uniknúť, vystreliť, letieť. Sú mimoriadne 
citliví a  poddajní. Majú pocit zablokovania, 
uväznenia, ovládnutia a znecitlivenia v stave 
vyčerpania. Trpia bludom, že sú pod silným 
vplyvom, chytení v pasci a v zvieracej kazaj
ke.  Spolu s liekom som dala klientke trochu 

netypickú radu, aby neprestala piť a  všetko 
robila ako doteraz. Vysvetlila som jej, že pro
stredníctvom lieku sa zbaví svojho obrovské

ho napätia a pocitu zablokovania. A po
tom alkohol nebude potrebovať. 

Panika sa vytratila
Po niekoľkých dňoch od 

podania prvej dávky 
ju po alkohole zača
lo napínať na vraca
nie. Jej telo sa začalo 
samé brániť toxickej 
látke. Postupne ob
medzila alkohol na 
minimum a nahradila 

ho čerstvými šťavami. 
Vynechať alkohol už pre 

ňu nebol problém a aj keď 
niečo chcela vypiť, nechutilo 

jej to. Na emočnej úrovni sa upo
kojila, bola uvoľnenejšia, panika sa vy

tratila. Stratil sa aj pocit uzamknutia, explózie 
a opadol strach a obavy zo všetkého. Nemala 
už ranné triašky, nebola už v strehu a v kŕči. 
Povedala: „Môžem už voľne a  slobodne dý
chať.“ Každá ďalšia kontrolná konzultácia ma 
presvedčila o  jej similime, najpodobnejšom 
lieku, pretože robila ďalšie pokroky. Liečila 
sa jej ubolená duša. Homeopatický liek na
stolil rovnováhu v jej organizme na všetkých 
úrovniach, otvoril ju pre nový život. Ďalšia 
cesta bude závisieť aj od jej vedomia a práci 
na sebe samej. Aké poučenie pre nás všetkých 
vyplýva z tohto príbehu? Neodsudzujme, ale 
pomáhajme. Nikto z  nás netuší, aký osud 
a trápenie sa skrýva v druhom človeku.

vo vnútornom pokoji a v rovnováhe. Mnohí 
ľudia si uvedomujú svoje pocity, postoje, ne
správne reakcie, vedia, čo by mali robiť a ako 
by sa mali zmeniť. Ale nedokážu to, nie sú 
schopní reálne zmeniť svoje staré vzorce sprá
vania a hlavne pocity. Zdravý organizmus sa 
sám reguluje a vyrovnáva. Ak sme príliš hore, 
musíme byť aj veľmi dole. To je rovnováha. 
Príliš citlivý človek sa môže stať časom hru
bým a necitlivým. Týrané dieťa sa v dospelos
ti správa rovnako, týra iných alebo naopak, 
stane sa bojovníkom za práva detí ako reakciu 
na vnútorné zranenie.  Obranný mechaniz
mus súvisí prežitím v tomto svete. 

Problém s alkoholom
Každá závislosť je určitou snahou kompen
zovať vlastnú nestabilitu, neistotu a neschop
nosť čeliť životu. Často môžeme hľadať prí
činu v  detstve. 45ročná žena sa na mňa 
obrátila o  pomoc s  dlhodobým problémom 
s alkoholom. Závislosť jej prerastala cez hlavu 

a nevedela si poradiť. Každý deň, už od rána 
potrebovala piť. Vždy keď mala „nervy“ siah
la po fľaši, aby sa upokojila a  stabilizovala. 
Inak mala abstinenčné príznaky a bývala veľ
mi rozklepaná. Bola v  začarovanom kruhu. 
Necítila chuť do jedla, bola náladová, náhle 
sa jej menili emócie. Nedokázala už ani spať. 
Alkohol bol pre ňu prvá pomoc. Pomáhal jej 
inak vnímať problémy v živote. Spýtala som 
sa preto na jej správanie, keď nemôže piť al
kohol. „Som zablokovaná, nervózna, prepad
ne ma panika, chaos. Myšlienky idú na plné 
obrátky, neviem ich zachytiť. Neviem sa vte
dy na nič sústrediť, som nepokojná. V práci 
som nútená všetko držať pod kontrolou. Som 
v neustálom strese. Nechám sa tým stiahnuť. 

Keby som si nemohla vypiť, 
niečo by som vyviedla, ex
plodovala by som, revala, 
ziapala, plakala. Cítim ob
rovský tlak vo vnútri. Keď 

Koľko minút alebo hodín denne dokáže
me zotrvať v  tomto vnútornom rozpo

ložení? Ak je to každý deň aspoň pár minút, 
môžeme povedať, že sme zdraví? Nevieme. 
Nedokážeme odmerať a žiadnou fyzikálnou 
veličinou vyjadriť tento stav. Ide o pocit, stav 
bytia, ktorý sa snažíme dosiahnuť a ani si to 
neuvedomujeme. Je prirodzené byť v  rov
nováhe. Ak sa vychýlime a niečo nerobíme 
správne, organizmus nám to dá najavo rôz
nymi spôsobmi. Bolesťou a  patológiou na 
fyzickej úrovni alebo nepokojom, úzkosťou, 
neurózou, psychózou na psychickej úrovni. 
Ide o vychýlenie sa zo stredu. Náš organiz
mus má veľkú samoregulačnú schopnosť. 
Dôležité je naučiť sa čítať symptómy. Ak je 
odchýlka veľká, ťažko si človek dokáže po
môcť sám. Ale aj to je možné. 

Homeopatia nám vráti balans
Homeopatia nám pomáha vyrovnať sa so ži
votom a rôznymi situáciami a zároveň zostať 

Slovenská akadémia klasickej homeopatie otvára  
v roku 2020 polročné kurzy v 11 mestách na Slovensku

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, počas víkendu.

www.akademiahomeopatie.sk

Každá 
závislosť je určitou 

snahou kompenzovať 
vlastnú nestabilitu, 

neistotu a neschopnosť 
čeliť životu.

„

“

Liecba závislosti a homeopatia
Zdravie je sloboda. Sloboda predstavuje vnútorný stav bytia, keď 
sme naplno v prítomnosti, nezaťažuje nás minulosť ani budúcnosť. 
Sme sami sebou, v súznení s našou dušou, v harmónii, vo svojom 
strede. Ako často môžeme zažívať tento pocit? 
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Mgr. Silvia Trojanovská, 
SAKHom.

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 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 
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