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rozhovor

Mesiac predtým odišla do dôchodku. Celý 
rok bol hektický a plný stresu. Chcela svo-
ju prácu pedantne a rýchlo ukončiť pred 
nástupom na dôchodok. V práci cítila 
napätie, ale všetko zvládala, aj keď bola v 
neustálom zhone. Stres si neuvedomo-
vala, len myslela na to, čo všetko má ešte 
urobiť a zariadiť. Z dlhodobého vypätia 
jej štítna žľaza pracovala na plné obrátky. 
V momente, keď stres opadol, prejavila sa 
hypertyreóza a nepríjemné symptómy s 
ňou spojené.

Nadmerná aktivita v práci a odchod do 
dôchodku ma priviedli k lieku Ferrum io-
datum, ktorého hlavný pocit je potreba byť 
silný, aby bol schopný postarať sa o seba. 
Sú to veľmi usilovní a výkonní pracovníci, 
dokážu pracovať dlhé hodiny a nepoľaviť. 
Veľmi im vyhovuje práca tajomníkov, se-
kretárok. Dobre zvládajú rôzne problémy. 
Prvok jód im umožňuje plniť veľa rôznych 
úloh rýchle a efektívne. Homeopatikum 
Iodum je hlavný liek na poruchy štítnej 
žľazy.

Búšenie srdca ustúpilo okamžite po prvej 
dávke lieku. Neskôr sa prejavilo už len 
veľmi zriedkavo a v minimálnej intenzi-
te. Prvé dni si nevedela zvyknúť stav bez 
symptómov. Celé dni dokázala pokojne 
pracovať. V snoch sa jej vracali spomien-
ky na školu, pocit že nič nestíha, niekto 
ju naháňa, zabudne si tašku a je v strese 
a zhone. Tlak krvi sa znormalizoval. Po 
pol roku homeopatickej liečby ju lekárka 
endokrinologička pochválila, že má ex-
celentné výsledky a vysadila jej lieky na 
štítnu žľazu. Konečne si môže užívať život 
dôchodkyne.

Strach z konfliktu a nahromadený hnev

Dvadsaťsedemročná žena mala štyri roky 
hypertyreózu. Na klasickú liečbu nereago-
vala dobre, problémy sa jej neustále vraca-
li a hodnoty hormónov kolísali. Trpela na 
sprievodné symptómy, búšenie srdca, tras 
rúk, vypadávanie vlasov, celkovú nervozi-
tu a nespavosť. Počas liečby jej začala hy-
perfunkcia štítnej žľazy a depresia. Aj keď 
mala obdobie s dobrými výsledkami, bú-
šenie srdca neprestalo. Trápili ju aj trávi-
ace problémy, syndróm dráždivého čreva, 
hnačky, nepríjemné zvuky v črevách a na-
fukovanie. Lekárka jej navrhla operáciu 
ako jediné možné riešenie. Sama vyhod-
notila, že jej zdravotné problémy súvisia 
so psychikou, pretože často vnímala veľké 
napätie a všetko veľmi prežívala. Rozhodla 
sa pre homeopatiu.

V období, keď sa jej objavili prvé 
symptómy, zmenila prácu, v ktorej nemala 
dobré vzťahy s kolegami. V čase prvej kon-
zultácie mala ročné dieťa a neustály stres. 
Často sa jej stávalo, že vybuchla v hneve, 
potom to ľutovala. Aj týždeň premýšľala 
nad tým kto čo povedal. Hádala sa s man-
želom, svokrou, kričala na dcérku, keď 

nechcela jesť a bola nervózna zo stavby ro-
dinného domu. Keď sa pohádala, konflikt 
trval niekoľko dní. Búšilo jej srdce a pulz 
srdca mala okolo 150 pulzov za minútu. 
Často hnev aj zadržiavala. Nepáčilo sa jej, 
keď mal niekto iný názor. Bývali so svok-
rou, ktorá ju často kritizovala. Vtedy sa 
nahnevala. Okrem toho mala v sebe veľa 
strachov o rodičov, o dcérku, čo všetko sa 
im môže stať, tiež panický strach zo smrti 
a strach o seba. Chcela vyhovieť druhým, 
aby ju mali radi. Kvôli strachu z konfliktu 
často nepovedala svoj názor, ale po čase, 
keď sa v nej nahromadil hnev, aj tak vy-
buchla. Mala časté konflikty aj v práci s ko-
legyňami. V poslednej dobe sa už nesnaži-
la vyhovieť nikomu, hneď vybuchla. Sama 
seba vyprovokovala a rozzúrila sa. Počas 
materskej dovolenky jej chýbal kontakt s 
ľuďmi, komunikácia aj s niekým iným ako 
s manželom a svokrou. Niekedy sa cíti-
la neistá, myslela na to, čo si o nej budú 
myslieť, ako sa na ňu budú pozerať, mala 
strach, že bude vyzerať hlúpo. 

V detstve sa jej vysmievali kvôli vzhľadu 
a krátkym vlasom. Bývala často nahneva-
ná, ale nič nepovedala, nechávala si všetko 
pre seba. Všetko v sebe dusila. Často brala 
názor iných ako provokáciu. Tlaky začali, 
keď nastúpila do práce, chcela zapadnúť do 
kolektívu a nechcela prísť o prácu. Necítila 
sa dobre vo veľkej spoločnosti, mala pocit, 
že každý sa na ňu po-
zerá. Každý deň cítila v 
sebe obrovské napätie.

Klientka mala najväčší 
problém vo vzťahoch k 
iným ľuďom. Cítila sa 
neistá, plachá, hanbli-
vá a stále sa prispôso-
bovala. Preto som liek 
vybrala z minerálnej 
ríše, z periódy kremí-
ka, pre ktorú sú vzťahy 
kľúčové. Kvôli jej ne-
istote bolo najlepšou 
voľbou homeopatický 
liek Magnesium. Mag-
néziové soli neznášajú 
hádky a konflikty. Vždy 
sa im snažia vyhnúť. 
Výbušnosť a obrovské 
napätie vo vnútri je 
typické pre Nitrogeni-
um. Odporučila som 
jej Magnesium nitri-
cum, ktoré má sklon 
potláčať hnev, čo vedie 
k pocitu vnútorného 
napätia. Toto napätie 
môže odrazu explodo-
vať v prudkom záchva-
te hnevu. Hádky zne-
možňujú mať radosť 
zo života, čo je hlavná 
esencia lieku Magnesi-
um nitricum. Po mesi-
aci užívania tohto lieku 

sa výsledky štítnej žľazy zlepšili a nervozita 
ustúpila. Menej vybuchovala, nad konflik-
tami už nerozmýšľala a nemala také silné 
emócie hnevu. Zlepšila sa stolica a tráve-
nie, hnačky a nafukovanie ustúpili. Zmier-
nilo sa búšenie srdca, znormalizoval sa tep. 
Nemala už strach zo smrti, ani vnútorné 
napätie. Výrazne sa zmiernilo vypadáva-
nie vlasov. Prestala sa zaoberať svokrou a 
snažila sa s ňou udržiavať normálny vzťah. 
Počas nasledujúcich mesiacov sa činnosť 
štítnej žľazy celkom upravila. Jej lekárka 
bola s výsledkami spokojná a vysadila jej 
alopatické lieky.

V oboch prípadoch môžeme vidieť okrem 
vyliečenej štítnej žľazy aj opätovné nasto-
lenie harmónie a nájdenie vnútorného 
pokoja bez operácie a invazívnych zásahov 
vplyvom jemnej homeopatickej liečby s 
individuálnym prístupom. Obe klientky 
mali podobné príznaky, rovnakú diagnó-
zu, ale odlišnú príčinu vzniku ochorenia, 
iný problém v živote, priority a celkové 
fungovanie. Obe dostali rovnakú klasickú 
liečbu ale odlišný homeopatický liek. Ho-
meopatická liečba ponúka veľké množstvo 
možností, individuálny prístup ku každé-
mu človeku, ale čo je najdôležitejšie, lieči 
príčinu ochorenia. Prináša nám zároveň 
možnosť zmeny a život v harmónii so se-
bou samým.

homeopatia

Hormóny štítnej žľazy ovplyvňujú meta-
bolizmus živín, termoreguláciu, zvyšujú 
spotrebu kyslíka a sú dôležité pre správ-
nu funkciu orgánov a tkanív. Z pohľadu 
psychosomatiky štítna žľaza predstavuje 
schopnosť tvorivo sa prejavovať. Ocho-
renie štítnej žľazy ukazuje na problém s 
vyjadrovaním a sebarealizáciou. Homeo-
patický liek vylieči štítnu žľazu ako orgán 
a zároveň zharmonizuje celý organizmus.

S ochoreniami štítnej žľazy sa častejšie 
stretávame u žien. Súvisí to s intenzívnej-
ším prežívaním rôznych situácií v živote a 
problémom vyjadriť sa. O homeopatickú 
liečbu ma žiadajú ženy s rôznymi ocho-

reniami štítnej žľazy. Môže ísť o zníženú 
funkciu – hypotyreózu, zvýšenú funkciu 
– hypertyreózu, strumu, alebo o autoimu-
nitné ochorenie. V každom prípade je 
podstatný psychický stav a problém v ži-
vote, ktorý bol spúšťačom ochorenia. Na 
nasledujúcich prípadoch hypertyreózy 
môžeme vidieť skvelý výsledok homeopa-
tickej liečby a individuálny prístup.

Hektický život v práci

Šesťdesiatosemročná žena mala deväť 
rokov problém so štítnou žľazou. Každý 
deň jej znepríjemňovalo život silné búše-
nie srdca a vysoký krvný tlak, ktorý často 

kolísal. V čase prvej konzultácie mávala 
ráno nízky tlak, triašku, stuhnuté nohy, 
cítila sa malátna a bolo jej zima. Užívala 
liek na úpravu nadmernej tvorby hormó-
nov štítnej žľazy a lieky na srdce. Stav sa jej 
stále zhoršoval, preto jej lekárka odporu-
čila operáciu štítnej žľazy. Klientka sa však 
rozhodla pre homeopatickú liečbu.

Symptómy sa začali objavovať počas ná-
vštevy u dcéry v zahraničí, ktorej pomá-
hala v starostlivosti o bábätko. Trápilo ju 
búšenie srdca, nadmerné potenie a triaška. 
V krátkej dobe schudla 15 kg. S dcérou ne-
mala žiadny problém. Majú dobrý vzťah. 
Chodila k nej s radosťou a cítila sa šťastná. 

Mgr. Silvia Trojanovská, SAKHom.
www.homeopatia4u.com, www.komorahomeopatov.sk
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 ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM  
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Vyliečte si sami bežné ochorenia v pohodlí domova, rýchlo a bez 
chemických liekov. Získajte priateľov, ktorí tiež hľadajú novú  
cestu. Kurzy sú raz mesačne počas víkendu.

www.akademiahomeopatie.sk
info@akademiahomeopatie.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

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.sk

HUMENNÉ – Drahomíra Čamajová • www.homeopatiahumenne.sk

7. december – Veľa pite, majte pri sebe vždy fľašu vody 


