
Ked sa život rozsype na márne kúsky
,

Ľudská spoločnosť sa stále vyvíja. 
V každej dobe vládne určitý pohľad 
na svet, ktorý určuje aj spôsob ži-

vota. Zdravie a choroby sú tiež prejavom 
danej doby. Aj v homeopatii prebieha vý-
voj. V súčasnosti máme k dispozícii nové 
lieky. Významnou skupinou sú lieky z pe-
riódy uránu, ktoré zvyčajne označujeme 
ako aktinoidy.

Príbeh, ktorý ma rozplakal
18-ročná slečna pôsobila príliš „dospelo“. 
Akoby to bola skúsená, životom ostrieľa-
ná žena. Vyžarovala z nej vážnosť. Nemala 
ťažký zdravotný problém, ale jej príbeh bol 
traumatický. Problémy s menštruáciou sa 
jej začali pred troma rokmi. Silné závraty, 
počas ktorých strácala vedomie a odpadá-
vala, prichádzali len v pokoji. Doma alebo 
v škole, keď nič nerobila, oblial ju studený 
pot a všetko sa začalo točiť. Bolo jej na vra-
canie, bolel ju žalúdok. Nemohla nič jesť. Aj 
z čistej vody jej prišlo zle. Šport a fyzická 
aktivita tieto symptómy zmiernili len 
nakrátko. Jedine ťažká a celodenná 
práca jej mohli pomôcť. Pracovala 
ako čašníčka a vypomáhala aj v ku-
chyni. Celý deň sa naháňala, dvíhala 
ťažké bremená a nemala zdravotný 
problém. Stiah nutý žalúdok ju trá-
pil aj v čase mimo menštruácie. Cel-
kovo bývala podráždená, nervózna 
a nepokojná. Všetko jej prekážalo, 
zle položený pohár, zamračené po-
časie, ľudia. Vtedy ju svrbelo celé telo. 
Často sa cítila zvláštne. Keď bola sama, 
nevedela, čo chce, ťahalo ju to do spoloč-
nosti, v spoločnosti však nemohla vydržať 
a chcela byť sama. Akoby nevedela nájsť 
samu seba. Bola výbušná, často na hnevaná, 
musela sa vykričať, nadávať, dostať všetko 
zo seba von. Aby nebola odporná, musela 
svoje emócie tlmiť. Pred pár rokmi bola iná, 
sivá myška, utiahnutá, zakríknutá. Všetko 
sa zmenilo, keď odišla mama.

Sama ako pätnásťročná
Mama bola cudzinka. Odišla na dva mesia-
ce a už sa nevrátila. Ubehli tri roky a nevy-
svetlila jej to. Nechala len dlhy, ktoré muse-

Ak sa náhle zmení náš život, stratíme všetky 
doterajšie istoty a schopnosť ísť ďalej, 
homeopatia nám môže pomôcť vyskladať novú 
budúcnosť a život na nových základoch.

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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Ked sa život rozsype na márne kúsky
Aktinoidy sú chemické prvky 
nachádzajúce sa v 7. perióde 
periodickej tabuľky prvkov. Všetky 
sú prirodzene rádioaktívne. 
Izotopy uránu a plutónia sa 
používajú ako palivo pri riadenej 
reťazovej štiepnej reakcii 
v jadrových elektrárňach a zdroj 
neutrónov reťazovej reakcie 
jadrových zbraní. Rádioaktívne 
prvky sa stali liekmi modernej 
doby. Vyjadrujú podstatu 
života v 21. storočí. Ich hlavnou 
témou je rozpad vzťahov, 
tradičných hodnôt, sociálnych 
štruktúr, izolácia a samota. 
Na rozdiel od lantanoidov, ktoré 
hľadajú svoju „vnútornú slobodu“, 
aktinoidy ju získavajú nechcene, 
vďaka životným okolnostiam, 
ktoré ich vytrhnú z ich bezpečnej 
štruktúry – napríklad rozvod alebo 
smrť rodičov, ťažký úraz, bankrot, 
prírodné katastrofy, znásilnenie... 
Vonkajšími okolnosťami sú 
prinútení nájsť si svoj nový život. 
Sú odkázaní sami na seba, cítia 
sa stratení, nikam nepatria 
ako stroskotanec. S tým súvisia 
strach, panika a posttraumatické 
stavy. Aktinoidy majú v obraze 
veľa problémov s chrbticou, 
autoimunitné ochorenia, 
alergie, rakovinu, kožné choroby 
(psoriáza, ekzémy), chronickú 
únavu, vyčerpanosť. Ide o dôležité 
lieky pre deti z rozvrátených 
rodín, pre adoptované deti, ktoré 
majú pocit, že nikam nepatria. 
Ich hlavný problém je, ako prežiť. 
Aktinoidy si získali dôležité miesto 
medzi homeopatickými liekmi. 
Môžu byť predpísané konštitučne 
alebo situačne ako akútne lieky po 
prežití traumatických situácií, keď 
sa náhle zmení náš život, stratíme 
schopnosť ísť ďalej, všetko sa 
rozsype na márne kúsky. Takýto 
liek nám pomôže vyskladať novú 
budúcnosť a život na nových 
základoch.

Aktinoidy 
v homeopatii 

la splácať moja klientka. Otec alkoholik sa 
o ňu vôbec nestaral. Mama zobrala peniaze 
a všetko prepila. „Keď mama odišla, bolo 
to náročné obdobie. Cítila som úľavu, voľ
nosť a zároveň strach, že sa vráti. Na druhej 
strane som bola prázdna, niečo mi chýbalo. 
Zostala som odkázaná sama na seba, rodi
na sa mi otočila chrbtom. Len moja sester
nica sa ma ujala, bola ako moja mama.“

Ťažké detstvo
Mama ju od jedenástich rokov využívala, 
cez víkendy pracovala aj dvadsať hodín. 
Dávala jej všetky zarobené peniaze. Po
tom sa musela učiť. Psychicky ju týrala 
ešte skôr. Často ju bila, citovo vydiera
la, škrtila, držala jej nôž pri krku. Vtedy 
chcela byť neviditeľná. Zažila počas svoj
ho krátkeho života veľmi ťažké situácie. 
Nezrútila sa. Zmysel života našla v prá
ci. Vtedy sa cítila užitočná. Organizovala 
svadby a oslavy. Už ako pätnásťročná do
stala veľkú zodpovednosť a dôveru. Počas 
náročnej práce zabudla na všetky problé
my. Zdravotné ťažkosti sa objavovali, len 
keď bola v pokoji. Celé detstvo žila v stra
chu. Po odchode mamy prišiel pokoj, 
ale aj pocit prázdnoty. Napriek tomu, že 
zostala na ňu celá domácnosť a starosť 
o živobytie, prestala vnímať stres. Strach 
zostal len v jej snoch. Mávala nočné mory, 
budila sa s hrôzou a s plačom. Snívalo sa 
jej s mamou, ako ju bije, ohrozuje nožom. 
„Ani neviem, či som mame odpustila, či 

sa na ňu hnevám, neviem, či ju mám rada. 
Vidím ju, ako sedí v obývačke s vínom 
v ruke alebo ako ma škrtí...“

Homeopatická liečba
Ťažký príbeh, náhly rozpad základov ži
vota a zásadná zmena v jej živote ma pri
viedli k myšlienke na aktinoidy a k lieku 
Uranium nitricum. Po podaní tohto lie
ku nastala takmer okamžite úľava. Už po 
troch dňoch bola pokojná, bez vnútornej 
nervozity a hnevu. Navždy zmizlo svrbe
nie tela a závraty. Mama už v nej nevyvolá
vala žiadne emócie, necítila potrebu sa ňou 
zaoberať. Možno jej v budúcnosti zavolá, 
ale zatiaľ nie. Prestala mať nočné mory. 
Jej život získal nový rozmer. Vrátila sa jej 
radosť. Po čase si našla priateľa, vydala sa 
a dnes je už mamou vytúženého dieťaťa. 
V minulosti nechcela dieťa. Mala strach 
zo svojej agresivity a bála sa, že bude zlou 
mamou. Teraz je šťastná.

Témy uránia
Veľký zlom, rozpad štruktúry, strata isto
ty zvykov sú hlavné témy uránia. Stratia 
kontakt s minulosťou. Nechcú mať už nič 
spoločné so svojimi rodičmi, svojím pôvo
dom, s vierovyznaním. Objavujú seba ako 
výsledok vlastnej autonómie. Dôležitou té
mou lieku je aj odmietnutie rodičmi, mat
kou, otcom. Majú odvahu, pocit, že všetko 
dokážu. Medzi fyzické symptómy lieku pa
tria závraty, akné, psoriáza.

Slovenská akadémia klasickej homeopatie
otvára 4-ročné štúdium v Bratislave 

a polročné kurzy v 11 mestách na Slovensku
www.akademiahomeopatie.sk

Liečte bez chemických liekov. 
Okrem schopnosti pomáhať 
získate nový pohľad na svet.

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

HUMENNÉ – Drahomíra Čamajová     
www.homeopatiahumenne.sk

BRATISLAVA – Ing. Soňa Koyšová     
www.misiahomeopatia.sk

PREŠOV – prednáša Oľga Kancírová   
www.homeopatiaok.sk

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

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 M
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