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ЗДРАВСТВО
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Пишува: Милева ЛАЗОВА

ГИ КОРИСТАМ Б 

Господинот Душко Трај-
ков е хомеопат и нутри-
ционист веќе 11 години. 

Потекнува од старо скоп-
ско семејство, кое отсекогаш 
се занимавало со исцели тел-
ство. Неговите претходници, 
сознанијата од областа на хо-
меопатијата ги запишувале 
та  ка што тој денес своето зна-
ење за неа ги црпе од нив. 

Трајков работел долги го-
дини во Грција, но дошол во 
Македонија затоа што смета 
дека й е потребен. Ту ка зара-
ботува многу помалку от кол-
ку таму, но за него тоа не е 
битно. За хомеопатот Трај ков 
е важно да биде со не говиот 
народ и да му по мага. Кај не го 
доаѓаат многу луѓе барајќи 
помош, од деца па до оние 
од третото доба, а нивното 
излекување му е го лема са-
тисфакција. 

ИСТОРИЈАТ

"Хомеопатијата - вели хо-
мео патот Трајков - постоела 
уште пред 5.000 години пр. 
н.е. Дека тоа е вистина еве 
еден пример: денес наоѓаме 
камени плочи на коишто 
старите Кинези ги запи шу-
вале рецептите за правење 
на некои лекови за одредена 
болест. И денес сè уште се 

Хомеопатијата го следи човекот како целина, а 
не лекува одделни органи или болести. Уба-
вината на оваа метода на лекување е во тоа 
што човекот се лекува со помош на неговата 
животна сила. 

Хомеопатското лекување денес во светот е хит, 
но не е ништо ново, ниту за медицината не-
познато, меѓутоа кај нас во Македонија за 
неа сè уште не се знае доволно.

пронаоѓаат такви плочи и 
кога тие написи се приме ну-
ваат даваат солидни ефекти. 
По одреден период таа била 
запоставена. Кога Хипокрит 
ја осознал немоќта на кла-
сичната медицина, за која 
практично тој се смета за 
нејзин татко, побарал други 
лекови со кои би можел да ги 
лекува своите пациенти и 
почнал да применува хомео-
патски лекови. Бил многу 
успешен и затоа го сметаат 
за татко на медицината. По 
години ова лекување пов-
торно било запоставено. Ме-
ѓутоа, еден лекар по име Ха-

ја се разболела и тој иако 
бил доктор не можел да ја 
излекува. Затоа почнал да 
бара нови решенија. Почнал 
лековите да ги испитува на 
себе и ги запишувал сите 
симптоми што ќе му се јават, 
така што го дефинирал и ос-

неговата со пруга се раз бо-
лела, од носно воопшто не 
можела да спие. Минувале 
месеци, тој се оби дувал да ја 
излекува со сите свои по-
знавања од кла сич ната ме-
дицина, но не мо жел никако 
да й помогне. Него вата со-

новното правило во хомео-
патијата 'сличното се лекува 
со слично'". 

Поведен од основното 
правило, тој почнал да прави 
лекови и бил толку успешен 
што во 1795 година веќе имал 
ординација во која ле кувал 
исклучително со хо мео пати-
ја. По ова заминал за Париз и 
таму отворил пси хи јатриска 
клиника. Тогаш мен тално бол   -
ните се леку ва ле со синџири, 
тепање и по ле вање со ладна 
вода. Ме ѓутоа, за разлика од 
нив, Ха неман имал правилен 
прис тап, раз говарал со па-
циен тите, им давал правилни 
ле кови, ста нал многу ус пе-

пруга, без негово зна ење, го 
побарала Ханеман и го по-
канила тој да ја лекува. Успел 
да ја излекува. Него виот ко-
лега му се извинил што не ве-
рувал во него и от тогаш ста-
нал најдобар негов след бе-
ник и соработник.

"Хомеопатијата - додава 
хомеопатот Трајков - е ме ди-
цински систем на лекување 
каде што човекот се третира 
како целина. Таа има холис-
тички пристап - тоа значи де-
ка ги лекува телото, умот и 
емоциите, а воедно го сти-
мулира имунолошкиот сис-
тем, кој реагира и ја победува 
болеста. Затоа хомеопатијата 
е толку ефикасна. Обично, 
лекарите разочарани од не-
моќта на класичната меди-
цина која во одреден степен 
помага, но има моменти кога 
не може, се одлучуваат да 
завршат хомеопатија на Ме-
дицинскиот факултет, по што 
почнуваат и да ја приме ну-
ваат. Хомеопатските ле ко ви, 
пак, се направени од при-
родни супстанци од живо-
тинско, растително, мине-
рално потекло. Така што таму 
каде што не успеваат ле ко-
вите од класичната медици-
на, успеваат хомеопатските 
лекови. Со давањето анти-
биотици од страна на кла-
сичната медицина, значи по-

Човечкиот организам е програмиран да живее 120 
години, меѓутоа колку ќе живееме зависи од нас, од на-
чинот на кој се храниме и со што се храниме. Ако жи-
вееме во чиста средина, ако и политичките, и со ци-
јалните и економските услови се добри, 120 години лес-
но си ми нуваат. Меѓутоа, во оние услови каде што нон-
стоп жи вееме стресно, тие шокови и стресови делуваат 
негативно на организмот и полека го скратуваат жи-
вотот, тие прак тично го трујат организмот. 

неман, по потекло Германец, 
роден во 1755 година, кој се 
смета за татко на хомео па-
тијата, исто така, како прет-
ходниот, бил многу познат. 
Хипокрит почнал да истра-
жува нови лекови. Зошто го 
направил тоа? Имал ќерка ко-

шен и за мно гу кусо време 
доб рите ле кари почнале да 
го следат. Господинот Трајков 
наведува еден пример. Име-
но, колега на Ханеман ја сме-
тал хомео патијата за на д ри-
лекарство и не верувал во 
неа, меѓутоа по некое време 
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тиснување на болеста внатре 
во организмот. Таа болест 
која е потисната со лековите 
тлее во организмот, а кога ќе 
се создадат погодни моменти 
болеста повторно се акти-
вира. За разлика од кла сич-
ната медицина хомео па ти-
јата лекува трајно. Како? Хо-
меопатските лекови хе миски 
се многу слаби, а многу ди-
намички јаки, кои се до би-
ваат со специјални удари, 
кои во хомеопатијата се на ре-
куваат потенцирање. Оние 
лекови кои јас ги при ме ну-
вам, главно, се од Ан глија и 
од Германија, а она што е во 
нашата народна ме дицина го 
правам сам. Но, не треба 

ПРОЦЕС

Хомеопатот не може да 
биде половина човек, да ра-
боти кога сака и како му се 
допаѓа, тој треба да биде ком-
плетно посветен на сво јата 
струка. За да може некој чо-
век хомеопатски да се лекува 
треба, пред сè, тој да се вик-
не на интервју, однос но раз-
говор меѓу пациентот и хо-
меопатот. Со секој раз говор, 
кој се состои од многу пра-
шања, хомеопатот со зна ва 
каква личност е пациентот. 
Покрај другото, мора да го 
следи комплетно од првиот 
момент, затоа што секој чо-

тично таа е надградба над 
класичната медицина и е 
многу пософистицирана и  
по  успешна. 

"Една девојка се лекуваше 
пет години од висок холе-
стерол. Посетувала специ ја-
лист, одела и кај други ле-
кари, меѓутоа нејзиниот про-
блем не можеле да го решат. 
Се обрати кај мене, вооби ча-
ено со неа прво разговарав 
за да откријам која е при-
чината за високиот холес те-
рол. Ја прашав што й  препо-
рачале лекарите да јаде. Тие 
й  забраниле секаков вид ме-
со, освен пилешко. Веќе бе-
ше јасно. Факт е дека пилеш-
кото месо е ефектно, но ако е 

за девојката. Й препорачав 
да не јаде пилешко месо и й  
дадов одреден лек за да го 
намалиме холестеролот. Сле-
дејќи ги моите препораки, 
по еден месец девојката дој-
де повторно кај мене и ре зул-
татите беа запрепа сту вачки. 
Нејзиниот холестерол беше 
во нормала. Вакви при мери 
има многу", вели Трај ков. 

Хомеопатот Трајков има 
уредна докуменација каде 
што ги забележува сите не-
гови пациенти, кои тој ус пеш-
но ги излекувал. Но, успехот 
не зависи само од него туку и 
од волјата и од желбата на 
пациентот да се излекува. 
Инаку, со хомеопатијата мо-
жат да се излекуваат ми-
грена, хипертиродитис, кан-
цер на црниот дроб, камен 
во бубрег, во жолчката, во 
мочниот меур, зависност од 
дрога, алкохол, кардио вас-
куларни заболувања, менин-
гит итн. 

"Меѓутоа, мораме да по-
јасниме дека - истакна Трај-
ков - лекувањето со хомео-
патските лекови може да би-
де успешно доколку навреме 
се почне со одредената тера-
пија, односно кога болеста е 
во почетен стадиум. Ова осо-
бено се однесува на луѓето 
болни од карцином. Тогаш 
хомеопатијата може да по-
мог не, но не може да изле-
кува. Ако е во краен стадиум 
може да помогне да има 
само поквалитетен живот и 
да му се намалат болките. Ве-
ројатно сте слушнале за пора-
нешниот хрватски претсе да-
тел Туџман, кој боледуваше 
од карцином. Благодарение 
на хомеопатијата неговиот 
живот беше продолжен за 
пет години. За разлика од кај 
нас, во сите земји во Европа 
лековите се продаваат јавно, 
има јавни ординации, поли-
клиники, болници, санато-
риуми. Кралската фамилија 
во Англија се лекува исклу-
чително со хомеопатија. Ако 
се сеќавате, минатата година 
почина кралицата Мајка која 
живееше 101 година. Што 
значи, благодарение на хо-
мео патијата, таа успеа да жи-
вее толку долго". 

За жал, Македонија и Ал-
банија се на најниските гран-

МОИТЕ ПРЕДЦИ
погрешно да се сфати дека 
класичната меди цина не по-
мага. Таа е неза менлива во 
дијагностиката, во хирур шки-
те зафати, во поправката на 
забите. Јас како хомеопат мо-
жам да ви помогнам да не ве 
боли за бот, но не можам да 
го по правам". 

Според Трајков, најдобра 
комбинација е кога овие на-
уки соработуваат меѓу се бе. 
А ако на овие две науки им 
се додаде и нутрицио нис ти-
ката тогаш се добива висок 
квалитет на лекување. Нут-
риционистиката е наука за 
исхраната. Уште Хипокрит 
хра   ната ја делел на храна 
како лек, храна како храна и 
храна како отров. 

"Најдобра комбинација - 
објаснува хомеопатот Трај-
ков - кога хомеопатот е и ну-
триционист зошто кога тој ќе 
го прегледа пациентот ќе 
направи еднократна програ-
ма на исхрана, но тоа не е 
диета. Тоа значи дека на па-
циентот ќе му дава храна 
како лек затоа што првиот 
стадиум на лекувањето е пре-
ку исхраната, а потоа со хо-
меопатските лекови". 

век е приказна за себе и за 
секој човек хомеопатијата 
има само еден лек, нема како 
во класичната медицина еден 
лек за сите. Тоа е спе ци фи-
ката на хомеопатијата, прак-

квалитетно, односно ако пи-
лињата не се хранети со ко н-
центрат, кој практично со-
држи отров. Меѓутоа, за од-
редени луѓе пилешкото месо 
е отров, а тоа беше случај и 

ХОМЕОПАТИЈАТА Е НАУКА, НЕ Е НАДРИЛЕКАРСТВОХОМЕОПАТИЈАТА Е НАУКА, НЕ Е НАДРИЛЕКАРСТВО
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ки во Европа, што се одне-
сува за хомеопатијата. На 
пример, во Бугарија, која ја 
сметаме за поназад од нас, 
во аптеките можат да се нај-
дат хомеопатски лекови. Нив 
навистина можете да ги ку-
пите во другите држави, ме-
ѓутоа она што е битно мора 
хомеопатот да го одреди на-
чинот на кој пациентот ќе ги 
конзумира. 

"Пред една година - објас-
нува хомеопатот Трајков - по 
едно мое предавање пред 
поголем аудиториум, ми се 
обрати момче кое во раката 
држеше одреден лек. Ми ка-
жа дека еден негов пријател 
со тој лек се излекувал од 
една болест. По нашиот раз-
говор тој ми откри дека е за-
висник од дрога и дека и не-
говиот другар, кој се изле-
кувал со лекот којшто ми го 
покажа, исто така, бил завис-
ник од дрога. Меѓутоа, му 
реков дека тој лек ако добро 
делувал кај неговиот прија-
тел не значи дека ќе биде 

корисен и за него. Му пред-
ложив да дојде кај мене да го 
направиме хомеопатскиот 
разговор, по што би му од ре-

дил лек, кој за него би бил 
корисен и би го излекувал. 
По ова, морам да кажам дека 
момчето мораше да се от ка-
же од многу работи, од многу 
пороци, беше под голем при-
тисок и доживуваше кризи, 
но неговото учество и желба 
да се излекува беа големи, 
така што денес тоа момче е 
целосно излекувано. Многу 
ми е драго што едно младо 
момче се врати во нормален 
живот каде што може да би-
де корисен за општеството. 
Што се однесува до ставот на 
лекарите? Кај нас сè уште 
некои лекари со скепса ја 
примаат хомеопатијата, ме-
ѓутоа кога ќе ги видат голе-

миот број примери, кои се 
излекувани токму со помош 
на хомеопатијата, се интере-
сираат и доаѓаат кај мене да 
добијат барем основни пои-
ми за хомеопатијата. Мно гу-
мина мислат дека хомеопа-
тијата е надрилекарство, што 
не е точно. Хомеопатијата е 
наука. Таа има специјален 
третман, специјален однос. 
Нејзе не й требаат скапи ле-
карства и прогнози, испи-
тувања. На хомеопатот не 
мора да му дадете резултати, 
тоа може да му олесни, но и 
да нема претходни испиту-
вања тој може да лекува. 
Потребна е само крвна сли-
ка, разговор и веќе на хомео-
патот му е јасно што го мачи 
неговиот пациент". 

Во текот на овие 11 години 
колку што работи господинот 
Трајков, интересот кај луѓето 
од година во година е сè по-
голем. Народот веќе сфаќа 
што значи хомеопатијата и 
сè повеќе бараат помош од 
него. 

Би сакал да потенцирам нешто. Ние често пати се уди-
раме в гради дека сме откриле нешто, меѓутоа на светот 
нема ништо ново, сè е некогаш откриено. Јас веќе спом-
нав и за камените плочи на старите Кинези, а долго 
време се мислеше дека хомеопатијата почнува со Ха-
немен. Тоа не е точно. Многу порано е откриена уште 
пред 5000 години. И за многу откритија за кои велиме 
дека се наши биле многу порано откриени.  

ХАНЕМАН, ТАТКО НА ХАНЕМАН, ТАТКО НА 
ХОМЕОПАТИЈАТАХОМЕОПАТИЈАТА

ДУШКО ТРАЈКОВ, ХОМЕОПАТ И НУТРИЦИОНИСТ
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