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37 ročný muž mal niekoľko mesiacov vážny 
problém s hnačkami. Viac krát za deň ho 
potrápila krvavá vodnatá stolica, súčasne 
nechutenstvo, problémy s trávením a bo-
lesti žalúdka. Aj keď chronické hnačky mal 
už viac ako 20 rokov a občas aj krvácanie z 
konečníka, v poslednej dobe sa všetky pro-
blémy zintenzívnili. Lekári mu na základe 

vyšetrení diagnostikovali autoimunitné 
ochorenie hrubého čreva ulceróznu kolití-
du a predpísali lieky prakticky na celý ži-
vot. Nechcel sa zmieriť s touto diagnózou, 
preto hľadal alternatívne možnosti liečby.

NEISTOTA A ÚZKOSŤ
Samozrejme mňa zaujímal jeho život a 
prípadné problémy. Rozhovoril sa o prá-
ci a rodine. Jeho najväčší problém bola 
neistota v práci a zároveň pocit neistoty 
ako sa dokáže fi nančne postarať o rodinu. 
Pracoval v rodinnej stavebnej fi rme, kde 
nebol žiadny systém ani plán. Robili čo pri-
šlo. Nevedel čo ho bude čakať nasledujúci 
deň, či vôbec pôjde do práce. Táto situá-
cia v ňom vyvolávala nesmierne obavy a 
hlavne neistotu. „Ako dokážem zabezpe-
čiť rodinu?“ Cítil úzkosť. Potreboval by 
istú prácu, ráno sa zobudiť a vedieť čo 
ho čaká, pracovať v pokojnom prostredí, 
večer prísť domov a venovať sa deťom. 
Zarobiť dostatok peňazí, aby boli fi nanč-

ne zabezpečení. Taká bola jeho predsta-
va, od ktorej sa realita veľmi vzďaľovala. 

Rovnako ho zneisťovala aj jeho diagnóza, z 
ktorej mal tiež úzkosti. „Ak budem chorý, 
nedokážem sa postarať o rodinu. Chcem 
všetko zabezpečiť deťom, aby sme mohli 
normálne fungovať. Musím mať fi nančnú 
rezervu lebo nemám žiadnu istotu.“

KEDY CÍTI NEISTOTU?
Bola som tiež zvedavá na jeho charakte-
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Ulcerózna kolitída je chronické zápalové ochorenie hrubého čreva, vo väčšine 
prípadov trvajúce celý život. Pre homeopatiu ale neexistuje pojem nevyliečiteľná 
choroba. Ako pri každom ochorení hľadáme príčinu v psychickom prežívaní ži-
votných situácií človeka. Práve nasledujúci prípad je ukážkou účinku správneho 
homeopatického lieku „similima“ v pomerne jednoduchom prípade z pohľadu 
homeopatie aj napriek vážnej diagnóze. Analýza
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rové črty. Je perfekcionista. Všetko chce 
udržať v peknom stave, vo svojej dielni 
má všetko dokonale usporiadané a ulože-
né na svojom mieste. Každú prácu robí na 

100 percent. „Najviac som neistý a úzkost-
ný keď nepracujem sám. Nemôžem sa na 
nikoho spoľahnúť. Ja urobím každú prácu 
správne a tak ako sa má. Teraz nemôžem 
sám rozhodovať ako pracovať, som dotla-
čený do všetkého. Ak by som s niečím nes-
úhlasil, obávam sa, že stratím prácu.“

V tomto prípade vidíme jasný problém, 
ktorý môžeme vyjadriť jednou vetou. Ne-
istota a strach z fi nančnej straty. Preto ide 
o jasný minerálny liek, ktorý budeme hľa-
dať v perióde železa ( perióda práce ). Ide 
o druhé štádium, pre ktoré je charakteri-
stická plachosť, zmätenosť, neistota, po-
chybnosti, hanblivosť, hodnotenie a pozo-
rovanie. Dostali sme sa ku CALCIU. Druhú 
zložku lieku som vybrala ARSENICUM, ktorý 
sa nachádza v 15. štádiu ( strata, bankrot, 
smrť ). Arsenicum má v obraze podlieha-
nie kontrole, presnosť, pedantnosť, strach 
z bankrotu a straty peňazí, rozklad, nepo-
koj. 

CALCIUM ARSENICOSUM 200 CH

PO 4 TÝŽDŇOCH:
Bezprostredne po lieku sa jeho ťažkosti 
zintenzívnili, ale po týždni začali ustupo-
vať. V čase prvej kontroly už nemal žiadne 
problémy s hnačkou a ani krvácanie z ko-
nečníka. Jeho stolica bola celkom normál-
na 1 až 2 x za deň. Chutí mu jesť a nemá 
žiadne bolesti žalúdka. Povedal: „Už je to 
za mnou.“ Jeho lekár bol veľmi prekvape-
ný a usúdil, že sa pravdepodobne zmýlil v 
diagnóze, keďže bol celkom v poriadku.
Bola som veľmi zvedavá ako sa zmenili 
jeho postoje k životnej situácii. 
Hovoril: „ V robote sa už nenaháňam. Som 
pokojnejší, keď mi niečo povedia, nič sa 
nedeje. Nemám už obavy o rodinu. Teraz 
sa cítim dobre, môžem zarábať peniaze 
a starať sa o rodinu. Vyvarujem sa stre-
su. Prácu neberiem tak vážne, urobím čo 
treba ale už ma to netrápi. Úplne opadol 
zo mňa problém ako zabezpečím rodinu. 
Nerozmýšľam o inej práci, vôbec sa tým 

nezaoberám a ani neuvažujem o odchode 
do zahraničia.  Necítim neistotu ak neviem 
čo ma nasledujúci týždeň čaká. Pedantný 
som stále.“
Úžasná zmena na všetkých úrovniach. Kli-
ent sa vyliečil z neliečiteľnej choroby a 
hlavné zmeny nastali na psychickej úrov-
ni. ZRAZU začal vnímať inak. To dokáže 
len správny homeopatický liek. A za taký 
krátky čas. Jemná, bezbolestná liečba bez 
vedľajších zásahov. Ten muž je stále v pori-
adku, prešlo už 3,5 roka od prvej konzultá-
cie. Približne raz za pár mesiacov sa objaví 
mierny stres a redšia stolica. Po opakovaní 
lieku opäť všetko ustúpi. Doteraz nebolo 
potrebné meniť potenciu lieku, stále účin-
kuje 200 CH potencia. Naďalej je psychic-
ky vyrovnaný a v celkovej pohode.

Perióda železa: úloha, práca, povinnosť, 
remeslo, schopný, pedantný, užitočný, 
praktický, rutina, poriadok, pravidlá, kon-
trola, skúška, pozorovaný, kritizovaný, 
zlyhanie, prenasledovaný

Štádium 2 ( CALCIUM ): pozorovanie, hod-
notenie, kritika, neistý, plachý, prispôso-
benie sa, pasivita, ochrana, úkryt, zapoje-
nie sa, vylúčený

Štádium 15 ( ARSENICUM ): strata, ban-
krot, zomrieť, nadbytočný, vzdať sa, obe-
tovať, odpustiť, neočakávaný, odmietavý, 
tvrdohlavý

CALCIUM ARSENICOSUM: neistota a strach 
z fi nančnej straty a straty práce
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Každé dieťa či dospelý 
je jedinečný svojim prejavom 
a napriek podobnosti 
s opisovanými prípadmi 
môže potrebovať 
iné homeopatikum.


