
homeopatia 
v dobe coviduPosledný rok sa 

vnímanie ľudí 
zmenilo. Do centra 

pozornosti sa dostali 
vírusové ochorenia 

a korona. Homeopatia 
nelieči chorobu, ale 

človeka. Choroba 
je stav narušenia 

životnej sily spojený 
so špecifickým 

súborom príznakov. 
Homeopatický liek 

podporí životnú silu 
človeka a ochorenie 

ustúpi. Odstránia 
sa všetky prejavy 

ochorenia a obnoví sa 
zdravie organizmu. 

Tento základný princíp využíva homeopatia 
v liečbe chronických a akútnych ochorení. 

Pre predpis homeopatického lieku nie je dôle
žité, aký vírus alebo baktéria je prítomná v tele, 
ale aké príznaky sa prejavili u daného človeka. 
V prípadoch Covid 19 má pozitívny výsledok 
testu len informačný charakter. Podstatné sú 
všetky telesné príznaky, ale aj duševný stav člo
veka a  to, ako vníma svoju chorobu. Pri kaž
dom ochorení sa mení pohľad na realitu, ľu
dia myslia, cítia a správajú sa inak ako keď sú 
zdraví. Každá odchýlka od normálneho stavu 
sa stáva symptómom.

Mierne prejavy a rýchle vyliečenie
V marci 2020 sme uverejnili predpoklada
né lieky, ktoré by mohli pomôcť pri koro
navírusovej infekcii. V súčasnosti máme 
na základe mnohých úspešných predpisov 
jasnejšiu predstavu o tom ako postupovať 
pri liečbe tohto infekčného ochorenia. Naj
častejšie som pri predpise použila Vijaya
karovu akútnu tabuľku, pomocou ktorej sa 
dá za pár minút vybrať správny liek. Mu
sím povedať, že moji klienti, ktorí absolvo

vali konštitučnú liečbu alebo užívali pre
venciu, sú väčšinou zdraví alebo mali ľahký 
priebeh ochorenia. Často ma kontaktova
li cudzí ľudia s rozvinutými symptómami 
a vo vážnom stave. Aj u nich homeopatická 
liečba rýchlo zabrala a vyliečili sa. 

Homeopatická prevencia
Od marca 2020 som každému klientovi 
a  celým rodinám odporúčala Arsenicum 
album 200 CH, jeden z najpoužívanejších 
polychrestov pri tomto ochorení. Pre Arse
nicum album je typická neistota, silný po
cit zraniteľnosti a strach o zdravie a mate
riálnu bezpečnosť. Prehlbovaním neistoty 
sa objavuje úzkosť a  záchvaty panického 
strachu s triaškou a nepokojom. Úzkosť sa 
často týka zdravia a môžu vzniknúť panické 
poruchy. Človek v stave Arsenicum album 
potrebuje podporu a  často je závislý na 
svojom lekárovi. Je veľmi poriadkumilov
ný, má stálu potrebu kontroly svojho oko
lia, čo môže prerásť až do obsesívneho plá
novania a rituálneho správania. Arsenicum 
album 200 CH odporúčam zo začiatku raz 

Homeopatia

Balans 17



týždenne, potom raz za dva týždne. Nikto 
z ľudí, ktorí si vzali túto prevenciu, nemal 
ťažký priebeh ochorenia, väčšina z  nich  
je zdravá. Avšak najlepšia homeopatic
ká prevencia je konštitučný liek, prípad
ne situačný liek indikovaný v tomto  
období na základe konzultácie.

Homeopatická liečba
Homeopatické lieky, o kto
rých píšem, som použila 
v mnohých prípadoch 
ochorenia Covid 19. 
Často boli potrebné vy
soké potencie 200 CH, 
v jednom prípade mala 
najlepší efekt potencia 
1000 CH (1 M), preto
že symptómy boli veľmi 
intenzívne. Stav každého  
klienta som kontrolovala 
kaž dý deň a väčšinou som bo
la svedkom rýchleho zlepšovania 
stavu. Často potreboval každý člen ro
diny iný liek napriek podobnosti symptómov. 
Pri jednotlivých liekoch uvá
dzam len hlavné symptó
my ochorenia u klien
tov.

Gelsemium – vysoká horúčka so zimnicou a  
veľkou slabosťou. Bolesti tela a hlavy so zatvára
júcimi sa očami a ťažkými viečkami. Neprítomnosť 
smädu. Veľká únava, slabosť a spavosť.  
Potencie 30 CH, 200 CH.

Bryonia alBa – silné bolesti tela a 
hlavne svalov, celková ubolenosť 

zhoršená minimálnym pohy
bom. Vysoká horúčka bez 

pocitu zimy. Smäd. Suchý 
bolestivý kašeľ zhoršený 
pohybom. Vracanie 
a nauzea sa tiež 
zhoršujú pohybom. 
Slabosť. Zlepšenie 
ležaním bez pohybu. 
Potencie 30 CH,  

200 CH. V jednom 
prípade tehotnej ženy  

so silnými záchvatmi 
suchého kašľa so zvracaním 

bola najlepšia potencia 1 M.
China offiCinalis – ho rúčky 

so zimnicou a bolestivou kožou na dotyk, 
triaška. Obrovská slabosť s pocitom na odpadnutie a 
strata vedomia. Zmenená chuť, všetko chutí odpor
ne, hnačka, nafukovanie, tráviace problémy. Kašeľ 
pri hlbokom nádychu, problémy s dýchaním. Tento 

liek som použila viackrát od začiatku liečby, ale 
aj na ukončenie liečby pri pocitoch pretrvávajú
cej slabosti. Potencia 30 CH.

aConitum napellus – úzkosť a strach 
pociťované hlavne v hrudníku. Sťažené dýchanie, 
neschopnosť nadýchnuť sa. Pocit, že zomrie, strach 
zo smrti. Potencie 30 CH, 200 CH.
arseniCum alBum – chrípka s tráviacimi 
problémami, zvracaním a silnou hnačkou. Zvýšená 
teplota, zimnica, úzkosť, obavy o zdravie. Potencie 
30 CH, 200 CH.
aurum metalliCum – veľmi zaujímavé 
symptómy sa rozvinuli u dvoch klientov. Aurum 
nie je typický chrípkový liek, ale bol indikovaný 
správne a rýchlo zabral. Neznesiteľné bolesti 
kostí v driekovej oblasti, bolesti bedier s pocitom 
na zbláznenie. Pripomínalo to pôrodné bolesti. 
Lámanie v kostiach. Nič iné nezaberalo. Nespavosť 
z bolesti. Pocit tepla a potreba čerstvého vzduchu. 
Mierne zmiernenie bolestí pomalým neustálym 
pohybom. Aurum je liek pre ľudí s výrazným 
pocitom zodpovednosti a „ťažobou na pleciach“. 
Potencia 200 CH.
phosphorus – vysoké horúčky so zimnicou 
a pocitom smädu. Záchvaty suchého kašľa zmierne
né na chvíľu studenou vodou. Bolesť hrdla s pocitom 
pálenia. Potencie 30 CH, 200 CH.
phosphoriC aCid – výrazná slabosť, 
horúčky so slabosťou a suchý kašeľ. 
Smútok po smrti otca. Potencia 30 CH.
rhus toxiCodendron – horúčka 
s extrémnou zimomravosťou. Kašeľ 
s bolesťami a tlakom na hrudi. 
Extrémne bolesti hlavy 

s pocitom na vracanie. Hrozná pachuť v ústach, zle na 
žalúdku, nauzea. Bolesti v krížoch. Únava a zároveň 
nepokoj v nohách s neustálou potrebou nimi hýbať. 
Pocity stuhnutosti tela. Pálenie kože, svrbenie ako od 
žihľavy. Potencia 30 CH.
Belladonna – vysoká horúčka s rozpálenosťou, 
sálavým teplom a pulzáciami. Silné pulzujúce 
bolesti hlavy. Chuť na kyslé nápoje, citrón. Zimo
mravosť striedajúca sa s horúčavou. Suchý dráždivý 
otriasajúci kašeľ. Potencia 30 CH.
eupatorium perfoliatum – triaška so 
zimnicou a vysokou horúčkou. Bolesti tela a hlavne 
kostí. Pocit akoby boli dolámané kosti. Bolesti hlavy 
a očí. Pocit smädu. Potencie 30 CH, 200 CH.
ferrum phosphoriCum – vyššia horúčka so 
začervenanými lícami, mierny pocit zimy. Mierna 
úzkosť o zdravie, suchý kašeľ. Potencia 30 CH.
natrium muriatiCum – nezmenená energia, 
horúčka s miernou zimnicou. Občasný kašeľ. Túžba 
po samote. Potencia 200 CH.
pyroGenium – veľmi vyčerpávajúce vysoké 
horúčky okolo 40 °C s úmorným potením. Triaška, 
zimnica a celková slabosť. Stav podobný sepse. 
Horúčky s bledosťou v tvári. Potencia 200 CH.
staphysaGria – ochorenie sa rozvinulo po 
potlačenom hneve. Horúčka, zimnica, suchý kašeľ, 
inak nevýrazné symptómy. Potencia 200 CH.
sepia offiCinalis – zimnica, slabosť, podráž
denosť. Pocit zapálených dutín, strata čuchu a chuti. 
Obavy z budúcnosti, pocit neistoty a zároveň pocit 

obmedzenia. Celková vyčerpanosť s nechuťou 
niečo robiť. Potencia 200 CH.

Pri každom 
ochorení sa mení 

pohľad na realitu, 
ľudia myslia, cítia 
a správajú sa inak 

ako keď sú  
zdraví.

“

„
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sponGia tosta – suchý kašeľ s pocitom dusenia 
a neschopnosťou nadýchnuť sa. Panika, úzkosť. 
Potreba čerstvého vzduchu a zhoršenie dýchania 
v teple. Potencia 30 CH.
Bothrops – Sťažené dýchanie, pocit dusenia 
s neschopnosťou sa nadýchnuť. Bothrops je výborný 
liek na pľúcnu embóliu, pôsobí okamžite a zlepšuje 
dýchanie, riedi krv. Prevencia pred pľúcnou embó
liou. Potencia 30 CH.
osCilloCoCCinum – použitý v rozvinutom 
štádiu ochorenia (inak bežne používaný ako 
prevencia chrípky). Pocity obmedzenia z opatrení, 
sťažené dýchanie, strata čuchu, chuti, upchatie 
nosa s neschopnosťou dýchať. Zimomravosť počas 
horúčky. Zvýšená potreba hygieny, strach z infekcie. 
Potencia 200 K.
JustiCia adhatoda – výborný liek pri strate ču
chu a chuti pri koronavírusovej infekcii. V niektorých 
prípadoch zabral okamžite po užití globulky. V obra
ze lieku je aj sťažené dýchanie, suchý, záchvatovitý 
kašeľ, dušnosť. Potencie 3 CH, 30 CH.

Sústreďme sa na svoje zdravie
Symptómy liekov som uviedla len orien
tačne a len tie najdôležitejšie. Homeopati 
pri každej epidémii hľadajú genus epide
micus, liek indikovaný u väčšiny populácie. 
V prípadoch Covidu 19 žiadny genus epide
micus nemáme. Symptómy sú veľmi indivi
duálne. Čo to znamená? Vnímam to tak, že 
vírus SARS CoV nemá schopnosť u väčši
ny populácie vyvolať rovnaké symptómy. 
Napriek tomu sú ochorenia v tejto sezóne 
pomerne závažné. Vysvetlenie vidím v zní

ženej imunite vďaka „opatreniam“, strachu, 
zbytočnej medializácii a  zvýšenej pozor
nosti ochoreniu. Žiadna choroba, žiadny 
vírus si nezaslúži takú pozornosť. Pozor
nosť venujme radšej svojmu zdraviu a nie 
chorobe, väčšej radosti zo života.
Ako postupovať pri homeopatickej lieč
be symptómov Covidu sa poraďte so svo
jím homeopatom. Každý prípad vyžadu
je iný prístup a iný homeopatický liek na 
základe všetkých symptómov tela a mysle.  
Želám všetkým veľa zdravia a radosti! 
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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

slovenská akadémia klasickej homeopatie  
otvára kurzy v 11 mestách na slovensku

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.

HUMENNÉ – Drahomíra Čamajová     
www.homeopatiahumenne.sk

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

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

BRATISLAVA – Ing. Soňa Koyšová     
www.misiahomeopatia.sk

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

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

PREŠOV – prednáša Oľga Kancírová   
www.homeopatiaok.sk

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

HUMENNÉ –Ing. Adriana Karšková   
www.homeopathumenne.sk

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

www.akademiahomeopatie.sk
info@akademiahomeopatie.sk

Tel: 0948 127 733
FB: Academy of Homeopathy
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