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Problém Príbeh

 Chronický zápal hrdla

so stratou hlasu

téma ústa
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Každý rok mi vypadne hlas. Ja učím. Ide 
o to, že je to môj pracovný nástroj. Ne-
chcem, aby sa mi to stále opakovalo a ten-
to rok som to konečne začala riešiť a bola 
som už 2x u krčného. Dal mi rady, aby som 
bola ticho. A odporučil hlasový oddych. 
Všetky výsledky boli dobré. Povedal mi, že 
je to asi chronický zápal hrdla. Že zle dý-
cham, keď rozprávam, že si mám podporiť 
imunitu. Na pravej strane je hlasivka tro-
cha zhrubnutá. No ja musím stále používať 
svoj hlas. 
Mňa začne bolieť hrdlo, ide to na hlasiv-
ky a potom mám slabý hlas. Mám červené 
mandle, myslím, že začala najskôr ľavá 
strana, a potom bolí aj pravá. Škriabe 
a bolí hrdlo. Potom ma to už ani nebolí, 
ale nemôžem rozprávať. Snažím sa bolesť 
ignorovať. Zaškiabe ma hrdlo, potom od-
drhnem a chcem z toho niečo dostať preč, 
ale nejde to z tade. Väčšinou sa snažím 
niečo prírodné a neriešim to antibiotika-
mi. 2013 išla na operáciu (mala polyp na 
maternici – laparoskopicky)

Má dve sestry, ona je stredná. Je vydatá. 
Zoznámili sa s mužom, keď mala 18 a on 
19. Keď mala 19 a on 20, tak sa rozhod-
li, že sa zoberú a tajne. Nechala si svoje 
priezvisko, aby sa to nikto nedozvedel. 
Ako vníma materstvo : je to príjemné, po-
vahy detí sú úplne odlišné. Keď príde do-
mov, odsunie všetky veci a je len s nimi. 
Starší je citlivý a chápavý, ten menší je 
úplne iný. Rada číta knihy, väčšinou sa sna-
ží splniť ich želania.
Prečo nezostala na materskej? Bola 
s prvým synom 3 mesiace doma. Potom za-
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čala pracovať. Má veľmi zaujímavú prácu 
a tá práca ju napĺňa. Ona ani nevie byť 
doma a vidí sa v práci. Vie tie deti do toho 
zapojiť, neochudobňuje ich. Keď sú odde-
lení od seba, tak sú jej deti vzácne aj ona 
im. Ten druhý syn, tam je s ním manžel na 
materskej a ona je spokojná. 
Aká je? Ľudia ju ovplyvnia. Je zapálená pre 
to čo robí, dokáže si užiť prácu a veľmi ju 
to baví. A manžel ju neskutočne podporuje 
a veľa vecí má vďaka jemu. Je to veľmi 
dôležité, môže sa s ním o všetkom roz-
právať. V práci trávi 90% života, snaží sa 
byť spravodlivá. Zadeľuje úlohy, kto bude 
koho učiť. Nerada má konflikty. Aj s man-
želom máme málo konfliktov, len keď sa 
jej nezdá čosi spravodlivé, že toto nie je 
fér. Keď má žiakov, tak tá hodina musí 
byť taká pre nich, taká naplno. Aj s deťmi 
v škole má výborný vzťah. Keď má míting 
so zamestnancami, tiež im vraví, aby to 

bolo pekné, aby boli šťastný. Aby žiaci od-
chádzali z hodiny šťastní. Teraz v práci má 
kľud. Mala tam iné povahy, teraz to je dob-
ré. Má okolo seba v práci dobré prostredie, 
všetci sú na jednej lodi. Máme rovnaký cieľ 
a ona je na pozícii, že riadi, ale oni ju berú 
za kamarátku. Nenavyšuje sa nad nich. 
Doma sú tiež v rovnakej pozícii. Najviac 

riešia deti. Muž nemá veľké ego. Snaží sa 
o harmóniu, vždy sa to nedá. Keď dieťa vy-
mýšľa, musia ho potrestať. Keď sa nechce 
obliecť, posúva sa im čas, oni sú v časo-
vej tiesni a ona nemá rada, keď niekam 
mešká. Keď sú v kľude, príde objíme ich 
a je to milé. 
Čo nemá rada? Nemá rada, keď je s deť-
mi moja mama. Aj keď s tým malým si 
rozumie, ona je taká povaha, že sa s ňou 
ťažko vychádza. Je s ňou trošku náročnej-
šie. Nemôže sa s ňou rozprávať, lebo ju 

to znervózňuje. Ona je neporiadna. Ona 
umyje riad, ale to nie je tak poriadne 
ako ja. Keď je u nás a ja prídem večer, 
musím všetko po nej upratovať. Ja niečo 
upracem a za hodinu to tam zase je. A do-
kola. Manžel umýva riad a on nevie dokon-
čiť dres, musí ho ona. Alebo, že sú vlasy 
vo vani. Nevadí jej prebaliť malého. Vadí 
jej smrad. Mama jej zapácha a vadí jej 
to. Myslí si, že šetrí vodou. Aj telo aj veci  
jej smrdia. V škole jej vadí niekedy smrad 
učiteľov. Zbožňuje vôňu dreva. Po prvom 
tehotenstve veľmi začala cítiť vôňu dreva. 
Vonné sviečky jej voňajú.
Čím sa líši do iných. Berie rodinu ako my. 
Nie je len ja. Ako rodina sa líšia od iných. 
Susedské vzťahy dosť o tom hovoria. Býva-
jú v dome a sú tam 4 byty. Má 2 čistotné 
susedy. Líšia sa od susedov v tom, že sú ve-
selší. Smejú sa stále. Snažia sa, aby nejedli 
sladkosti, aby povedali ďakujem a prosím. 
Susedove dieťa nevie poďakovať, pozdra-
viť. Suseda si ho kupuje sladkosťami. Ťaž-
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pokračovanie na ďalšej strane

Bungarus fasciatus

 
Monika Polakovičová, 
SAKHom.

Od malička som túžila byť 
lekárkou, špeciálnou, 
neobyčajnou lekárkou. Moja 
túžba sa vyplnila. Vyštudo-
vala som štvorročnú Slo-
venskú akadémiu klasickej 
homeopatie (SAKH) v Bra-
tislave, ktorú som ukončila 
záverečnými skúškami v roku 
2015. Som členkou Sloven-
skej komory homeopatov. 
Homeopatiu používam od 
svojich 18 rokov a homeopa-
tickú prax mám zhruba 10 
rokov. Najskôr som liečila 
mojich blízkych a známych, 
neskôr všetkých, ktorí požia-
dali o pomoc a liečbu. Svoje 
poslanie robím plným vedo-
mím s láskou a radosťou.
 
www.homeopatiaskuschel.sk
facebook.com/homeopatias-
kuschel
kuschelka@gmail.com

Prišla za mnou krásna žena, blondínka s veľkými očami, veľa gesti-
kuluje. Má namaľované oči v čiernom odtieni. Prišla oblečená v čier-
nom. Tričko s dlhým rukávom je čierne a zo spodnej strany rukávov 
má čierno biely pásikový vzor. A na krku mala jemne prehodený čier-
no červený pásikový šál. Bol december. Má rada etno štýl obliekania. 
Ale vo svojom odbore musí byť inak oblečená. 



Kontrola

Analýza a predpis

1

ko sa to presadzuje, že nedávať sladkosti. 
Susedia nechajú hrať malého na tablete. 
Nepáči sa jej, že dávajú taký príklad jej 
deťom. Vadí jej, že susedia vedú to dieťa 
inak. Jej deti zdravo jedia, aby boli vonku, 
spievame si. Keď si ide čosi vybaviť, ne-
stráca tam veľa času. Je toho veľmi veľa, 
čo by dokázala povedať. Chcela by, aby 
všetci boli šťastní. 
So sestrou má veľmi dobrý vzťah, bavia sa 
o veciach, čo by nepochopili iní. Má robotu 
a nešetrí peniaze. Má a potom ich nemá. 
Niekedy nezaplatia nájom, ale zaplatia 
to potom naraz. V lete si kúpili spoločný 
bazén. Trápi ju vzťah so susedmi. Nepo-
zdravila ju susede a potom, to nevie rie-
šiť, kričia na jej syna. A rozmýšľa čo robiť. 
A druhej susede išla plakať, že sa na ňu tá 
prvá suseda hnevá. Zlyháva tam komuni-
kácia. Tu je strach z jej strany, aby mali 
dobré vzťahy, aby to tam nebolo napäté. 
Ona riadi školu, je tam 190 ľudí. Jej to pat-
rí tá škola, ona je tam riaditeľka. Doniesla 
si metodiku z Londýna.  Chcela by, aby to 

bolo doma v poriadku. Stačí jedna povaha 
a je to takto. Muž vraví, že prečo by si Ty 
mala ísť za ňou. To je len o komunikácii, 
ale je to pri nej a ju to veľmi ovplyvňuje. 
Ona je na nože s tými hornými. (poriadne 
nerozumiem o čom rozpráva, skáče z témy 
do témy)
Strachy : keď bola malá, bála sa tmy. Aj 
keď bola tehotná sa bála tmy a potom 
to prešlo. Potom prišiel strach o deti, že 
budú chorí. Z budúcnosti, nech to všetko 
zvládnu, nech to finančne všetko zaplatia, 
ale aj ju baví tá práca. Nemá moc rada 
hady, nie sú pekné. Teraz jej vadí výška. 
Kedy začali problémy s hlasivkami? Začalo 
to 2 rok, keď začala učiť. Vianoce 2011. 
V 2010 mala svoju školu. Pred tým nebol 
problém s hlasivkami. Potom jej začalo 
byť aj zle na hojdačke a aj strach z výš-

ky. 2006 na Eiffelovej veži sa vôbec ne-
bála a na Donovaloch sa teraz bála, ako 
ten malý uteká dolu vrcholcom. Nešla by 
k vyhliadke. 
 S kožou má problémy. Podkožné vyrážky. 
Aj na chrbte boli. Mala 2 sekcie. Malý sa 
začal dusiť. Neznáša, keď sa niekto do-
tkne jej krku. Nerada nosí roláky. Bývala 
alergická na kov – gombíky. Vadí jej tvár, 
ako vyzerá, zakrýva sa vlasmi. Stále rieši, 
aby dobre vyzerala. Postava, tvár, vlasy, 
úsmev. Má radšej teplo ako zimu. Maľu-
je portréty, ceruzkou, uhlíkom. Maľova-
la cielene postavu čo odchádza (chodila 
na umeleckú školu a keramiku, bavilo ju 
maľovať, maľovala mačky do prachu keď 
bola malá). Chýba jej maľovanie. 
Otec sa viac o ňu bál. Bol spravodlivý. Bol 
pre ňu krásny človek, ale zmizol za záhad-
ných okolností. Aj k vôli nemu si necha-
la priezvisko. Zobral si bicykel a nevrátil 
sa domov. Polícia pátrala, vraj ho niekto 
zrazil, že odstránili to telo, aby nemohli 

ísť na políciu. Sníva sa jej doteraz s ním, 
neschádza to z mysle. Bol aj nešťastný. V 
matke nenašiel to čo ja v partnerovi. Aj 
z toho pil. Bol šikovný, čo sa týka práce, 
začal si vymýšľať, aby bol zaujímavý. 
Mama sa o neho nestarala, ale mali sa 
radi. Otec stále do nej rýpal, nedokázala 
sa o neho postarať. Otec im chcel všetko 
dať. Mama je lenivý človek, mama neva-
rila , málo varila. Je letargická. Ona asi 
bola kráľovná v minulom živote, ona sa 
o nič nestará, akoby nebola stvorená na 
pracovanie. S deťmi si rozumie. Potrebuje 
pokoj. 
Babka dedko kapitola o sebe. Zložité 
a veľké príbehy. Babka je nespokojná, 
materiálny človek. Záleží jej na tom, ako 
vyzerajú. (Babka je pravdepodobne hadí 
liek). Má strašne veľké tajomstvo a na-
posledy povedala, že bola prekliata jej 
babkou. Zase komplikované trošku. Jej 
vlastná babka (otcova mama) nechcela, 
aby mali spolu deti... Babka zobrala deti 
jej mame a toto dieťa – babku prekliala 

– a mala zlý osud a v dospelosti sa jej mu-
selo niečo stať, asi tam bolo nejaké znási-
lnenie. Prišiel muž, že ten dedko nie je ich 
dedko. Má veľmi veľa príbehov. 

Rodinná anamnéza: staršia sestra – rakovi-
na.  Kŕčové žily na prednej strane stehien 
a na lýtkach vzadu. 
Otec so srdcom – zdvojený sval chlopne. 
Mama zvýšený tlak, vyoperovali maternicu 
– nezhubný nádor. Babka z maminej strany 
– vysoký tlak. Dedko – mozgovú príhodu, 
ešte žije.Dedko z otcovej strany zomrel 60  
- alkohol. Babka z otcovej strany – mozgo-
vá príhoda -50 rokov. 
Menzes – 3 dni trvá, cyklus 28 dní. Tmavšia 
krv. Bolesti bývali prvý deň, tehotenstvom 
sa to zlepšilo. Robia sa modriny. Pri pôrode 
boleli vnútorné strany stehien.

téma ústa
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skáče 
z témy do témy
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dotkne jej krku, 
nerada 

nosí roláky

robia sa jej 
modriny
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Monika Polakovičová, SAKHom 
www.homeopatiaskuschel.sk
facebook.com/homeopatiaskuschel
kuschelka@gmail.com

veľa rozpráva 
a vraví v hádankách 

a v príbehoch

ja jediný 
rozhodujem, kto je 
autorita, je som ten 

jediný, kto vie 
vyriešiť hádky

dôležitá je rodina, 
veľmi jej vadia 

susedské vzťahy 
a chce ich dávať 

do poriadku

Zvierací liek. Zvieracia energia, pri roz-
právaní veľa gestikuluje, je živá, má veľa 
energie, potrebuje voľnosť. Záleží jej na 
tom, ako vyzerá. Učí angličtinu, má svo-
ju súkromnú školu, riadi ju. Keby nebola 
u mňa, tak zase učí. Stále pracuje, neod-
dychuje. 
Má rada tyrkysovú, modrú, keď som jej 
ukázala farby podľa Markusa Kuntoscha. 
(https://www.homeo.de/de/color.html) 
17-19C: All-c, Ant-c, Borx, Chin, Crot-h, 
Elaps, Lach, Nat-m, Nat-p, Nat-s, Phyt, 
Rhus-v (toto ma tiež naviedlo k hadím 
liekom, sú tu 3) 

Hadí liek. Trošku šušle, veľa rozpráva 
a vraví v hádankách a v príbehoch, na 
všetko má príbeh. Skáče z témy do témy. 
Dôležitá je rodina. Veľmi jej vadia sused-
ské vzťahy a chce to dávať doporiadku. 
Nech je všetko v poriadku. Citlivá na pa-
chy. Chce ovládať, riadiť iných ľudí. Niečo 
s kožou. Niečo s hlasom, hrdlo, mandľami. 
Niečo so srdcom, krvou. Tajomstvá - tajná 
svadba. 
Nevedela som aký. Potom som si všimla jej 
náušnice a to boli hady. Aj tie rukávy na 
tričku vyzerajú tiež ako had. Ako brucho 
hada. Čierno biely had. Pozrela na obráz-
ky na internete a našla hada, čo bol ako 
jej náušnice. BUNGARUS FASCIATUS. V 
poznámkach zo seminára od Luis Kleina 
z 25.2.2012 v Bratislave, som našla toto : 

Ja jediný rozhodujem kto je autorita. Ja 
som ten jediný, čo vie vyriešiť hádky. Sna-
žia sa uhladiť konflikty a hádky....Majú 
zvučný hlas, rozprávajú príbehy, veľa prí-
behov. Prepichujú ego druhých (manžel 
nemá veľké ego).

Kontrola o 4 mesiace : Okolo nej je veľmi veľa 
chorých ľudí a ona je zdravá. Myslí si, že homeo-
patiká pomohli. Pravidelne cvičí. 
Kontrola o 2 mesiace :  nestalo sa jej, že by bola 
chorá. Začala jej chutiť káva. Pred tým jej búšilo 
srdce, teraz už nie. Zmenilo sa, že nemá čas na 
riešenie susedov. Horný, s  ktorými bolo dobre 
sa idú rozvádzať. Vypočula si oboch, obaja majú 
pravdu. Chcela som im pomôcť, dúfa, že sa do 
ničoho nezamotala. Tá druhá suseda sa odml-
čala. 
Kontrola o rok : Odvtedy nemá problémy. 
Hlas je odvtedy v  poriadku už 6 rokov.


