
          Tráviace problémy

NUX VOMICA - homeopatikum íslo je-
den na pokazený žalúdok z prejedenia a 
na „opicu“. K ú ové symptómy: bolesti 
žalúdka zhoršené roz úlením a znásobené 
obtiahnutými šatami. Zlepšenie nastáva 
teplom a teplými obkladmi alebo teplými 
nápojmi. Homeopatikum vhodné pre netr-
pezlivých a ambicióznych udí, ktorí potre-
bujú stimulanty v podobe množstva kávy 
a alkoholu. 

PULSATILLA - problémy môžu nasta  po 
konzumácii ažkého a mastného jedla, 
ale aj po zmrzline i brav ovom mäse. 

Pacient má nafúknuté brucho. Medzi 
k ú ové symptómy patrí to, že pacient ne-
poci uje smäd a dobre mu urobí erstvý 
vzduch. 

CHELIDONIUM MAJUS - bolesti sú na pra-
vej strane - pe e , žl ník. Lie i žl níkové 
koliky. Typické sú bolesti šíriace sa do pra-
vej lopatky. Boles  brucha sa zlepší leža-
ním na avej strane s pritiahnutými nohami 
k telu.

ARSENICUM ALBUM – osved ené homeo-
patikum pri otrave jedlom. Problémy ako 
zvracanie, hna ka a nevo nos  sa ob-
javujú hlavne po konzumácii nie práve 
naj erstvejších potravín. Hna ka je as-
to sprevádzaná odierajúcou, páchnucou a 
vodnatou stolicou, zhoršuje sa studenými 
nápojmi, zmrzlinou i ovocím.

Doľahla na vás únava, 
       vyčerpanosť, prepracovanosť?

PHOSPHORIC ACID - na prvom mieste je 
mentálne vy erpanie a po om nasleduje 
aj vy erpanie fyzické. lovek je slabý, a-
hostajný k vonkajším udalostiam. Typická 
je túžba po ovocí, ovocných džúsoch i 
osviežujúcich potravinách.  

PHOSPHORUS - rýchlo sa pre všetko 
nadchne, ale zárove  sa aj rýchlo vy er-
pá. Je vhodný pre loveka, ktorý nevie by  
sám, má rád spolo nos , dokonca aj rádio 
môže by  spolo níkom. Striedajú sa stavy 
nadšenia a smútku. lovek je ve mi ahko 
ovplyvnite ný. Stav sa zlepšuje jedlom, 
spánkom, studenými nápojmi, ale naopak 
sa zhoršuje pôstom, ležaním na avej stra-
ne, koreneným, slaným a teplým jedlom. 
Celkové zhoršenie nastáva za šera. Prítom-
ný strach z búrky. 

Sviato ná pohoda
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Sviatky lásky a pokoja. Kto by ich nemal rád? Rodina sa opä  stret-
ne, domovmi sa šíria príjemné vône strom eka, perníkov, kapust-
nice a iných dobrôt, ktorým sa naozaj ažko odoláva. Nakoniec ich 
zapijeme dobrým vínkom a náš tráviaci systém sa môže za a  hlá-
si  o slovo. Aby sme tieto vzácne chvíle prežili naozaj v pohode, 
je dobre ma  po ruke prvú pomoc, nako ko chodi  po nemocnici v 
tento sviato ný as je ur ite to posledné, o by sme si priali. 
No a nezabúdajme ani na samotné prípravy. Tie tiež dajú zabra . Je 
potrebné zariadi  naozaj ve a vecí, takže pridruži  sa môže aj úna-
va, prepracovanos  i nespavos . A preto vám uvádzame nieko ko 
homeopatických liekov, 
ktoré je ur ite dobré ma  doma.

Martina Ainikkamaki, SAKHom.

Homeopatiu som za ala
študova  v roku 2013 na
Slovenskej akadémii klasic-
kej homeopatie v Bratislave. 
Hne  po absolvovaní štúdia
v roku 2017 som si v Dolnom 
Kubíne otvorila súkromnú 
prax. Homeopatia je mojou 
hlavnou pracovnou nápl ou,
okrem toho sa venujem aj 
lakta nému poradenstvu
a robím aj antistresovú 
indickú masáž hlavy. Stále 
sa vzdelávam, navštevujem 
zahrani né homeopatické
semináre, kurzy zdravej 
výživy, ítam, študujem aby
som klientom vedela pomôc
o najlepšie.

www.oravana.sk

upokojiť dieťa, 

ktoré je príliš 

rozrušené z darčekov 

a celého dňa 

plného očakávaní
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   Nie a nie zaspať

NUX VOMICA – typická je nespavos  s 
podráždenos ou. Zvy ajne dochádza k 
budeniu medzi tre ou a štvrtou hodinou 
nadránom. lovek v obraze tohto homeo-
patika je doslova vorkoholik, pracuje dlho 
do noci, potrebuje stimulanty ako kávu a 
alkohol, ktoré mu však stav len zhoršujú. 
Je podráždený, netrpezlivý, ambiciózny a 
prehnane kritický vo i druhým. Je zimo-
mravý a chladom sa jeho stav len zhoršuje. 

COFFEA - užito ná pri nespavosti, ke  lo-
vek leží na posteli a hlavou sa mu prehá a 
množstvo myšlienok, ktoré mu nedovolia 
zaspa . Pomôže aj upokoji  die a, ktoré 
je príliš rozrušené z dar ekov a celého d a 
plného o akávaní. 

Dopriali ste si pobyt vonku, 
          ale podcenili ste počasie?

ACONITUM - ak vás prefúkol studený vietor 
a cítite, že na vás nie o lezie, Aconitum je 
ur ite dobrou vo bou. Symptómy pacienta 
prichádzajú náhle. Rýchly nástup horú ky 
a výrazný smäd po studenej vode. 

AGARICUS - prvá vo ba pri omrzlinách, aj 
na zníženie šoku po omrzlinách. Ide najmä 
o omrzliny tváre a palcov nôh. Vystave-
nie sa chladu vyvolá pálenie, svrbenie a 
erve  postihnutých miest, ktoré sú spre-

vádzané pichaním akoby ihli kami. Chlad 
príznaky zhoršuje. Používa sa tiež pri snež-
nej slepote.

Vybrala som naozaj len pár homeopatík, 
ktoré by vám mohli pomôc . Ak zákla-
dy homeopatie ovládate, viete, že k vý-
beru správneho lieku nesta í ma  jeden 
symptóm daného homeopatika, aby na-
stal požadovaný efekt. Je potrebné, aby 
sa obraz vybraného homeopatika o naj-
viac  zhodoval so stavom pacienta. Ak o 
homeopatii zatia  neviete ni , je ur ite na 
mieste kontaktova  skúseného homeopa-
ta. Zdravie máme len jedno, a preto tre-
ba ma  zdravý úsudok a v prípade potreby 
navštívi  lekára, hoci sú aj Vianoce alebo 
bežný de .
Rovnako ako som za ala, tak aj skon ím. 
Sviatky lásky a pokoja. Také by mali by  
Vianoce a ja vám zo srdca prajem, aby ta-
kými naozaj aj boli. Š astné a veselé.


