
Itt a My Green Life! 
A zöldek életereje

A haragtól a pikkelysömörig
Érzelmeink és a betegségek

Tapasztalati táblázat
Mi mindenre jók a készítmények
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„Kecskeméten április végén szakmai 
alapképzés indult az ENERGY cég és ter-
mékeinek megismertetésére. Czimeth 
István természetgyógyász, szakoktató 
előadásait 11 lelkes hölgy hallgatta vas-
árnaponként, családjuktól távol. Meg-
ismertük a cég működését, filozófiáját, 
készítményeinek összetételét, a termé-
kek különlegességeit, a pentagram 
rendszere szerint működő koncentrátu-
mok egyedülálló voltát, és alkalmazá-
sukat. Bepillantást kaptunk a hagyomá-
nyos kínai orvoslás (hko) rövid történe-
tébe, láthattuk, hogy a több ezer éves 
tudásra épített ősi bölcsességet hogyan 
alkalmazhatjuk készítményeinkkel. A 
tanultakat jól használhatjuk a termékek 
ajánlásakor, a test minden életfolyamata 
esetén.

Köszönjük a lehetőséget és a profi 
oktatást.”

DROZDIKNÉ GRÉTI

„Nekem ez a 3 napos képzés nagyon 
sokat jelentett, mert sok új információ-
val lettem gazdagabb.

A gyógynövényeket igen nagyra 
becsülöm – pontosabban csak ezeket 
becsülöm, értékelem – a gyógyításban. 
Már elég sok termékkel találkoztam, 
amelyek nem voltak meggyőzőek   szá-
momra, de az ENERGY-vel idáig csak jó 
tapasztalatokat szereztem.

Czimeth Istvántól nagyon szerteága-
zó tudásanyagot kaptunk mind a hko 
területén, mind a gyógynövény-kon-
centrátumok hatóanyagait, felhasz-
nálási területüket illetően. Kiemelte az 
előadó, kinek adható, illetve nem adható 
egy-egy termék (gondolva a gyerekekre, 
az idősekre és az állapotos nőkre).

Nagyon érdekes volt számomra 
mindaz, amit a kínai karakterológia sze-
rint az egyes elemekhez sorolt emberek-
ről megtudtam, és érdekes volt szembe-
sülni a saját jellememmel is.

Köszönöm ezt a három hétvégét Czi-
meth Istvánnak és Kovácsné Horváth 
Timinek!”

SZEKÉRNÉ GABI

„Magas színvonalú, professzionális 
képzésben volt részünk, nagy tudású 
előadóval. Czimeth István orvosilag 
alátámasztott, a hko törvényszerűsé-
geit, gyógyító rendszerét követő taní-
tást vezetett végig. Megtanította az 
emberek személyiségtípusokba való 
besorolását, a kínai karakterológiát, az 
ok–okozati összefüggéseket. Ezeken 
keresztül jutott el az ENERGY készít-
mények hatásmechanizmusához, 
adagolásához, javallataihoz, illetve 
ellenjavallataihoz. Mindezt rengeteg 
humorral és érdekességgel tűzdelve 
tette.

Köszönöm!”
PETŐ ÁGNES

természetgyógyász

„A három hétvégét igénybe vevő szak-
mai alapképzés, úgy gondolom, nagy-
szerű kezdeményezés volt. Czimeth 
István tanár úr profizmusa, rendkívül 
értékes és élvezetes előadásai mind-
annyiunknak nagyon sok újdonsággal 
szolgáltak. Nagyon köszönöm, hogy 
a képzés részese lehettem, és külön 
köszönet jár Kovácsné Timinek a szer-
vezésért!”

HORVÁTHNÉ SACI

„Volt három igen jó vasárnapunk! Mikor 
játszi könnyedséggel, szinte kézen 
fogva kalauzoltak bennünket az ENERGY 
igen szerteágazó, mégis nagyon kerek 
egész családjában... Ahol igaz az a mon-
dás, hogy a jó pap is holtig tanul, hiszen 
minden termékről az évek során – a 
használat során – nagyon sok új és hasz-
nos alkalmazási lehetőséget ismerhet-
tünk meg.

Úgy gondolom, mindannyiunk nevé-
ben kijelenthetem: a teszt megírásával azt 
bizonyítjuk, hogy elindultunk egy úton, 
ahol reményeink szerint sok és hasznos 
tapasztalattal gazdagodunk. Tudunk segí-
teni saját és sok-sok embertársunk fejlő-
désében, egészségében!”

KOCON BABUCSIK TERI

Kecskemétről jelentjük

Magas színvonalú, profi képzés
„Alapképzésünk végéhez értünk”, tudósította szerkesztőségünket Kecskemétről Kovácsné Horváth Tímea 
gyógynövénygyógyász. Így folytatta: „Szeretném megosztani az ENERGY klubtagokkal, milyen is volt nálunk az 
oktatás. Megkértem a résztvevőket, írják meg mit gondolnak s hogyan érezték magukat. Írásaikat továbbítom.”
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Júniusi ajánlatunk
A június az igazi nyár ígéretével köszönt be hozzánk, bár az első és a 
második dekád fordulója, valamint a második dekád vége kicsit hűvösebb 
lesz. A forró, napsütötte nyár gondolata csodálatos ugyan, de a hőség 
sokszor kimerítő, rengeteget fogunk izzadni, miközben keveset pihenünk.

Hogy aktív életmódunkat a nyári for-
róságban is kiváló kondícióban folytat-
hassuk, pótolnunk kell az izzadással 
elvesztett  ásványi anyagokat. Az ásványi 
anyagok beviteléről – kiváló felszívódási 
hatásfokkal – egész nyáron gondoskodik 
a FYTOMINERAL. Emellett ne feledkez-
zünk meg az emésztésünkről sem! Gon-
doljuk végig, hogy a PROBIOSAN vagy 
a PROBIOSAN INOVUM lenne-e megfele-
lőbb számunkra.

Ha egzotikus tájakon kívánjuk eltölte-
ni a szabadságunkat, természetes, hogy 
utunkon a DRAGS IMUN szegődik tár-
sunkká. Fantasztikus hatásai nemcsak 
belülről képesek harmóniát teremteni 
szervezetünk működésében, hanem kül-
sőleg is számíthatunk rá. Kezelni tudja 
az apró sérüléseket, a rovarcsípéseket és 
más gyulladásos bőrproblémákat.

A meleg nyári esték érdekes és értékes 
kiegészítője lehet egy csésze LAPACHO 
tea. Segít abban, hogy eltávozzanak szer-
vezetünkből a szennyeződések és a toxi-

kus lerakódások, egyszersmind erősíti 
az immunrendszert és szerveink műkö-
dését, támogatja az emésztést, továbbá 
serkenti az anyagcserét. Ráadásul elbánik 
bizonyos gomba- és baktériumtörzsek-
kel, ezért kiválóan alkalmazható hüvelyi 
folyásoknál, amelyek leginkább éppen 
nyáron képesek arra, hogy kellemetlen 
pillanatokat okozzanak.

A forró nyár a parádés kapcsolatok 
évszaka is lehet. Ezért bátran bízzuk rá 
magunkat a tesztoszteronszint-növelő 
TRIBULUS TERRESTRIS (királydinnye) teára. 
Ez a lehető legnagyobb mértékben fejlesz-
ti az izomtömeget, regenerálja az izmok 
kapacitását, hozzájárul a zsírszövetek és 
az izomszövetek közötti optimális arány 
eléréséhez. Mindemellett javítja a sperma-
képződést, növeli a potenciát és a libidót. 
Jótékonyan befolyásolja az energiaterme-
lést és az immunrendszer működését.

Mi többet kívánhatnánk még a nyári 
hónapokra?

EVA JOACHIMOVÁ

Az olykor szuper élelmiszereknek is 
nevezett zöld élelmiszerek kizárólag ter-
mészetes, minimális mértékben kezelt 
forrásokból származnak, és jelentősé-
gük a hatalmas tápanyagtartalmukban 
rejlik. Nélkülözhetetlen vitaminok, ásvá-
nyi anyagok, enzimek, antioxidánsok, 
aminosavak és további, a szervezetünk 
számára létfontosságú anyagok gazdag 
forrásai.

Az ENERGY küldetésének tekinti, 
hogy felkutatassa bolygónknak a civili-

zációtól távoli szegleteiben, a még tel-
jesen tiszta természet kis szigetein talál-
ható legjobb kvintesszenciákat. Kiváló 
minőségű biológiai forrásainkat kizáró-
lag ezekről a helyekről, az érintetlen ter-
mészet öléről szerezzük be, majd a ható-
anyagokat kímélő módon feldolgozzuk, 
alaposan ellenőrizzük, és az így nyert 
organikus élelmiszereket még friss álla-
potban csomagoljuk.

A Mygreenlife termékcsalád tagjai 
– ORGANIC CHLORELLA (por és tablet-

ta), HAWAII SPIRULINA (por és tablet-
ta), BARLEY JUICE (tabletta), ORGANIC 
BARLEY JUICE (por), SPIRULINA BARLEY 
(tabletta), ORGANIC MACA (por), 
ORGANIC ACAI (por) –, napjaink kvint-
esszenciái most Önhöz is eljuthatnak. 
Megtalálja őket az ENERGY klubok kíná-
latában.

Éljen Ön is MY GREEN LIFESTYLE élet-
módot!

Az új készítményekről részletes informá-
ciókkal szolgál magazinunk melléklete.

Nagy tisztaságú, különleges zöld élelmiszerek

Új termékcsalád: My Green Life
Egzotikus tájak – Tibet, Hawaii, Peru, Tajvan, Ecuador, Kalifornia és Brazília tájai – őrzik azokat a kincseket, 
a természet ősi erejét, amelyet most az ENERGY mindenki számára elérhetővé tett. Az új termékcsalád,  
a My Green Life tagjait bátran nevezhetjük napjaink kvintesszenciáinak.

KOZMETIKAI 
VIDEÓK

Áprilisban nagy érdeklődés mel-
lett került sor a kozmetikai szemi-
náriumra Zalaegerszegen. Az ott 
elhangzott három érdekes előadást 
videóra vettük. Ezek is elérhetők az 
ENERGY Magyaroszág Kft. Youtube 
csatornáján.
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A Beauty Energy titkai (3.)

A sokoldalú mandula-  
és köményolaj
A fiatalság elixírje, azaz az argánolaj bemutatása után most nézzük 
részletesebben a BEAUTY ENERGY kozmetikumok következő összetevőjét, a 
mandulaolajat. Érdekes, hogy mandulafákkal, amelyek terméséből ezt az olajat 
nyerik, a mi éghajlatunkon is találkozhatunk. Hustopečében (Břeclavtól nem 
messze) található Közép-Európa egyetlen mandulafa-ültetvénye.

Az 5 szirmú, fehér és rózsaszín virágok-
kal borított, virágzó mandulafa meny-
asszonyra emlékeztet minket. Tavasszal 
az elsők között virágzik. Virágnyelven 
azt mondja: „Szeretnék férjhez menni.” 
Középkorban a mandulafa jelképezte 
Mária szüzességét.

A mandulaolajat a Prunus amygda-
lus var. Dulcis, magyarul édes mandu-
lafa terméséből sajtolják. Ez a növény 
Észak-Afrikában és Nyugat-Ázsiában 
honos. Napjainkban a világ minden 
melegebb területén termesztenek man-
dulafát. Mindenütt, ahol az őszibarack, a 
szőlő és a sárgabarack is megterem.

A mandulaolaj a Távol-Kelet egyik 
legértékesebb és egyben legdrágább 
olaja. Előállításakor nemcsak a magjait, 
hanem termésének a héját is préselik 
(érdekesség: 1 liter olaj előállításához 
megközelítőleg 70 kg mandulahéjra van 
szükség).

A mandulaolajnak kivételes mandula-
illata van. Számtalan vitamint, többek 
között A- és E-vitamint, ásványi anyago-
kat, így káliumot, kalciumot, szilíciumot, 
magnéziumot, foszfort, ként, nikkelt, cin-
ket és szelént tartalmaz. További fontos 
hatóanyagai a glicerin, az olajsav és a 
pálmasav. A mandulaolaj belsőleg és 

bőrápolásra külsőleg egyaránt kiválóan 
használható.

KOZMETIKAI ALKALMAZÁS
 } hatékonyan regenerál, és jótékonyan 

hat a durva tapintású bőrre;
 } csillapítja az irritációt, puha tapintá-

súvá varázsolja és óvja a bőrt;
 } segítséget nyújt a hámlásra, viszke-

tésre és berepedésre hajlamos, szá-
raz bőrnek;

 } gyakori alkotóeleme a kipállást nyug-
tató készítményeknek, és csecse-
mőknél, akár már újszülötteknél is 
biztonságosan alkalmazható;



 } előnyösen hat aknéra és ekcémára;
 } nyugtatja a napégette bőrt;
 } hajpakolásokhoz ugyancsak kiváló.

Kozmetikai kezeléseknél érdemes az 
olajat a nedves bőrfelületre felvinni, hogy 
az minél tovább megőrizze hidratáltságát.

Bőrpuhító hatásának köszönhetően 
a mandulaolaj – a VISAGE szérum kivé-
te lével – mindegyik BEAUTY ENERGY 
kozmetikumban megtalálható.

FEKETEKÖMÉNY-OLAJ
A következő értékes olajat tartalmazó 
növénnyel is találkozhatunk Közép-Eu-
rópában. Ez a fekete kömény, amelyet az 

„egészség kincsének” is szoktak nevez-
ni, és Csehország számtalan kiskertjé-
ben találkozhatunk vele.

A Közel-Keleten, a Földközi-tenger 
vidékén és Indiában, ahol gyógyszer-
ként tisztelik, pótolhatatlan szerepet tölt 
be, és a legtöbb háztartás házi patikájá-
ban, illetve konyhájában megtalálható. 
Mohamed próféta (i. sz. 570–632) azt 
írta róla, hogy „a halálon kívül mindent 
gyógyít”.

A fekete köményt főleg Egyiptomban 
használták. Tutanhamon fáraó sírjának 
feltárása során a régészek rábukkantak 
egy feketekömény-olajat tartalmazó 

edényre. Az ókori egyiptomiak ugyanis 
úgy vélték, hogy erre az olajra a halál 
után is szüksége van az embernek.

A fekete kömény, latin nevén Nigella 
sativa, a boglárkafélék családjába tar-
tozó, évelő növény, Ázsia délnyugati 
részéről származik. Gyógyászati célokra 
elsősorban a termését használják. Érett 
magvai akár 1,5% illóolajat és 40% zsír-
savat is tartalmazhatnak.

Éppen ezekből sajtolják a kiváló 
minőségű olajat, amely vitaminokban, 
ásványi anyagokban, telítetlen zsírsavak-
ban és további kiváló hatóanyagokban 
gazdag (pl. thymokinon, béta-szitoszte-
rol, mirisztinsav, palmitinsav, palmitolaj-
sav, sztearinsav, olajsav, linolsav, arachi-
donsav, folsav, fehérjék, vitaminok – A, 
B1- , B2- , B3- , B6-, D-, E- – nyomelemek: 
kalcium, magnézium, kálium, szelén, vas, 
réz, cink, foszfor).

Vigyázat! A fekete kömény olaját 
gyakran helyettesítik a fekete szezám-
mag, a fekete vetőmag vagy a fekete 
hagyma olajával. Ám csak a Nigella sati-
va a valódi fekete kömény! Ezért mindig 
érdemes ellenőrizni, milyen olajat vásá-
rolnak.

MIRE JÓ A KRÉMEKBEN?
Szedjük csokorba a jótékony hatásait:

 } táplál, remekül használható a száraz 
és érzékeny bőr masszírozására, egy-
ben óvja és regenerálja is;

 } hidratál, lassítja az öregedést, ápolja 
az érett bőrt, és kiválóan alkalmazha-
tó az arc és a test ápolására egyaránt;

 } fényesíti a hajat és a körmöket;
 } csillapítja az allergiás, ekcémás, pik-

kelysömörös és gyulladt bőr viszke-
tését;

 } gyógyítja a kisebb sebeket és égési 
sérüléseket;

 } puhává varázsolja a kipikkelyesedett 
bőrt;

 } kuperózisos bőrre is alkalmazható;
 } méregtelenítő hatású;
 } aknéra hajlamos, problémás bőrre 

kifejezetten ajánlott.
A fekete kömény olaja megtalálható 

a DROSERIN RENOVE és a RUTICELIT 
RENOVE készítményekben.

MARIE BÍLKOVÁ

(Folytatjuk)
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Bármit eszünk is, az a gyomrunkba kerül. 
A lép-hasnyálmirigy ereje, qi-je (csi) 
átalakítja a táplálékot: egyrészt azzá, 
amit megtartunk magunknak (tehát a 
táplálék legjavát, az esszenciáját), más-
részt olyan formájúvá, amit kiválasztunk 
magunkból.

A táplálék esszenciája az az energia, 
amely erőt ad nekünk az élethez. Problé-
ma akkor merülhet fel, ha nem megfelelő 
táplálékot fogyasztunk, vagy nem műkö-
dik jól az emésztésünk. A lép-hasnyálmi-
rigy bármilyen túlterhelés esetén (beleért-
ve az élet „megemészthetetlen” helyzeteit 
is) pontatlanul kezdi végezni a feladatát, 
ezért egyrészt egészségügyi problémák 
keletkeznek, másrészt különböző salak-
anyagok, főleg váladékok termelődnek.  
A váladék pedig vagy lerakódik, vagy 
éppen ellenkezőleg, körözni kezd a test-
ben, és ezzel nemcsak az energetikai 
pályákon, hanem gyakorlatilag mindenütt 
a szervezetben további problémákat okoz.

HOGYAN ÉTKEZZÜNK,  
MI TESZ JÓT
Ez a kérdés rendkívül összetett. Általá-
nosan egészséges táplálék nem létezik. 
Elsőre talán furcsa a hasonlat, de való-
jában úgy kell ennünk, ahogy a lovakat 
etetik. Egy ló, ha sokáig áll az istállóban, 
munka nélkül, akkor csak szénát kap. Ha 

mozog egy kicsit, néha megfuttatják és 
sétálni járnak vele, akkor a széna mellé 
adnak egy kis korpát, almát, sárgarépát. 
Ha visszafogottan ugyan, de rendszere-
sen dolgozik, akkor már zabot kap, ha 
pedig azt akarjuk, hogy „rákapcsoljon”, 
de ne legyen túl vad, akkor inkább árpát 
és lucernát adunk neki. Végül: ha az a cél, 
hogy a ló a lehető leggyorsabban vág-
tasson, akkor jó sok zabot teszünk elé.

Mindezt azért írtam le, hogy megért-
sük: úgy kell ennünk, hogy az elfogyasz-
tott étel az éppen aktuális életmódunk-
nak, működésünknek megfelelő mértékű 
erőt és tápanyagot biztosítsa számunkra.

Egy parasztember, aki reggeltől estig 
a földeken dolgozik, nyilván nem fogja 
beérni egy kis zöld salátával. Szüksége 
van zsírokra, cukrokra, fehérjeforrást biz-
tosító húsra... Az üldögélő, szellemi mun-
kát végző hivatalnoknak viszont inkább 
könnyebb ételeket célszerű fogyasztania, 
például sok zöldséget. Emellett oda kel-
lene figyelnie arra, hogy rendszeresen, 
de csak kis adagokat vegyen magához.

Ráadásul mindnyájunknak más az 
alkata, és ennek is döntő szerepe van az 
étrend összeállításában.

Jó tudni, hogy vannak olyan élelmi-
szerek, amelyek jobban megterhelik a 
lép-hasnyálmirigy működését: a tej és 
a tejtermékek, továbbá a nyers zöld-

ség és gyümölcs (vigyázat: a zöldség- 
és gyümölcsléket is ide értem!) – főleg 
télen –, aztán a zsírok, a tojássárgája és 
az alkohol. Jót tesz viszont a lépnek és 
a hasnyálmirigynek a főtt vagy egyéb 
módon hőkezelt zöldség, a gabonafélék 
(legkönnyebben a köles emészthető), 
ajánlott továbbá a rizs is. A húsfélék 
közül talán a megfelelő módon elké-
szített pulyka a legjobb, zöld fűszerrel 
(majoránna, borsikafű, bazsalikom stb.) 
„megbolondítva”.

A dietetika, beleértve a gyógyí-
tó étrend összeállítását is, viszonylag 
bonyolult dolog, ezzel együtt a fentebb 
felsoroltak egyfajta alapvető iránymuta-
tásként szolgálhatnak.

MI SEGÍTHET  
PANASZOK ESETÉN?
Az alap Pentagram® készítmény ebben 
az esetben a GYNEX. Közvetlen támoga-
tást nyújt a lép-hasnyálmirigynek, erő-
vel tölti fel és ezáltal megerősíti a Föld 
elemet és annak minden vonatkozását.

Segítséget nyújthat továbbá a 
CYTOVITAL krém és a természetes vita-
minokat tartalmazó VITAFLORIN. Konkrét 
emésztőrendszeri probléma esetén, pél-
dául gyomorgyulladásnál a fent említett 
készítmények mellett ajánlott a DRAGS 
IMUN használata. Ha a probléma a bél-

A Föld elem  
és az emésztés
Egy hónapja, sorozatunk előző cikkében is szó volt már a Föld elem átalakító 
szerepéről. Mint tudjuk, a Föld „működése” az emberi szervezetben elsősorban 
az emésztéssel, azaz a gyomorral és a lép-hasnyálmiriggyel függ össze. Ez a 
kapcsolatrendszer természetesen átvitt értelemben is érvényesül – magyarán 
akkor, ha valamilyen helyzetet, sorsunk valamilyen megváltozását nem 
vagyunk képesek feldolgozni, elfogadni, „megemészteni”.
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Az ARTRIN-tól  
a PROBIOSAN-ig
Már évek óta nagy megelégedéssel 
használom az ENERGY termékeit. Van 
otthon ARTRIN-om, PROBIOSAN-om, 
REGALEN-em, GREPOFIT-om.

Az ARTRIN-nal a hasamat szoktam 
kenegetni, mert rossz az emésztésem, 
és ez a kis krém nagyon jót tesz neki. Az 
ARTRIN-t hívom segítségül akkor is, ha 
zsibbad a tenyerem (kéztő-alagút szind-
rómával műtöttek).

A PROBIOSAN-t a megfelelő bélmű-
ködés céljából szedem, és ha hasmené-
sem van, másnapra el is mulasztja.

ZDEŇKA CHOLEVOVÁ
Nový Jičín

A cisztám kisebb lett
Egy korábbi cikkükhöz szeretnék hozzászólni. Én sem engedem senkinek, 
hogy a GYNEX-ről bármi rosszat mondjon! Főleg a tegnapi nőgyógyászati 
kivizsgálásom után.

A kontrollon kiderült ugyanis, hogy a 
cisztám, amely tavaly még 2,5 cm-es 
volt, 1 cm-rel kisebb lett, és a méhem 
nyálkahártyáján már nem is találtak 
semmi gondot. A ciszták ugyanis sok 
olyan nőnél problémát jelentenek, akik 
Tamoxifent kapnak.

Egy szó, mint száz: kimondhatatlanul 
elégedett vagyok ezzel a készítménnyel, 
és a hasonló bajjal küszködő nőtársaim-
nak csak ajánlani tudom a használatát! 
Csakúgy, mint a PERALGIN-ét.

Ez utóbbit főleg a kora tavaszi tüsz-
szögéseim és szemviszketésem miatt 
kezdtem el szedni. Már gyerekkorom 
óta szenvedek a szénanáthától, és való 
igaz, hogy nem szabad megadnunk 
magunkat neki! Idén napi 3x1 kapszula 
PERALGIN-nal biztosítottam be magam: 

2-szer 3 hetes kúrában szedtem, és az 
eredmény ismét lenyűgöző volt. Nem 
kellett fújnom az orrom, nem folyt a 
könny a szememből, és csak néha tüsz-
szögtem.

Kívánok az ENERGY-nek még több 
olyan elégedett vásárlót, mint amilyen 
én is vagyok.

ALICE DOHNALOVÁ
Karlovy Vary

rendszerben jelentkezik, pl. fekélyes vas-
tagbélgyulladás (colitis ulcerosa) vagy a 
vékonybelet krónikus gyulladásban tartó 
Crohn-betegség áll fenn, akkor a GYNEX és 
a DRAGS IMUN szedését érdemes kiegészí-
teni a CYTOSAN INOVUM alkalmazásával. 
Ez a humátokat tartalmazó készítmény 
rendkívül kíméletesen tisztítja a beleket.

Az emésztést harmonizáló, követke-
ző készítmény a STIMARAL. Támogatja a 
lép-hasnyálmirigy, valamint a máj műkö-
dését, emellett a szívet is. A szív ebben 
az összefüggésben azért fontos, mert a 
már említett, „nem vagyok képes meg-
emészteni” érzés központjául is szolgál. 
A STIMARAL amúgy is adaptogén készít-
mény, vagyis megkönnyíti az új helyze-
tekhez való alkalmazkodást. Egyébként 
a gyerekeknek is nagyon jól jöhet akár 
az első osztályba lépéskor vagy tanár-
váltáskor, akár a családi körben történt 
változások idején – szóval minden olyan 
esetben, amikor valamilyen új helyzet-
hez kell hozzászokniuk.

Sorozatunk legutóbbi részében meg-
említettük, hogy a Föld elem szoros kap-
csolatban áll a nőiességgel. A GYNEX-nek 
ugyanis a hormonrendszer működését 
tekintve is számtalan jótékony tulajdon-
sága van. Harmonizálja az agyalapi mirigy 
– petefészek tengelyt, azaz rendbe teszi 
a menstruációt, valamint optimalizálja a 
méhnyálkahártya növekedését, aminek 
köszönhetően támogatja a megtermé-
kenyülést és a terhességet.

A GYNEX-et azonban a férfiak is min-
denféle aggály nélkül szedhetik. Ha 
pedig netán hosszú távon lenne rá szük-
ségük, akkor alkalmazását kiegészíthe-
tik a TRIBULUS TERRESTRIS (királydiny-
nye) tea fogyasztásával, amely enyhíti a 
GYNEX „nőiességét”.

Ezekkel a gondolatokkal zárjuk a pen-
tagramról szóló sorozatunkat. Kívánom, 
hogy a cikkekben bemutatott szimbólu-
mok mögött húzódó bölcsesség legyen 
segítségükre a megfelelő ENERGY készít-
mények kiválasztásában. Valamint mind-
nyájuknak kívánom azt is, hogy ne csak 
egészségesek legyenek, hanem elége-
dettek és boldogok is!

Éljen a Föld minden teremtménye 
harmóniában, boldogságban!

DR. ALEXANDRA VOSÁTKOVÁ
(Vége)
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OKOK ÉS ELŐFORDULÁS
A betegséget azért nevezzük pikkely-
sömörnek, mert rendszerint könnyen 
hámló, elpikkelyesedett bőrréteggel 
fedett, vörös gócokban nyilvánul meg. 
Férfiakat és nőket egyaránt megtámad-
hat, és gyakorlatilag bármilyen élet-
korban megjelenhet. Leggyakrabban 
mégis a 20. és a 40. életév között mutat-
kozik először. Ha fiatalabb korban alakul 
ki, rendszerint súlyosabb lefolyású.

Kialakulásában nagy szerepet játsza-
nak az örökletes tényezők, ezért a csalá-
di kórtörténet fontos szerepet tölt be a 
diagnosztikában. A társadalom 2-4%-át 
érinti. Kónikus, ún. recidív megbetege-
dés, ami azt jelenti, hogy jobb és rosz-
szabb időszakok váltogatják egymást, 
miközben az érintettek állapota általá-
ban tavasszal és ősszel súlyosbodik.

Oka ismeretlen, ám annyi bizonyos, 
hogy fennállása esetén felgyorsul az epi-
dermisz sejtjeinek termelődése és osztó-

dása. Ennek következ-
tében jellegzetes, 
éles határvonalú 
léziók alakulnak ki 

a bőrön. Ezek nem viszketnek, és ezüstös 
pikkely fedi őket. A gócok leggyakrab-
ban jellegzetes helyeken alakulnak ki: 
könyök, térd, csípő, hát, köldök, olykor 
a genitáliák és a végbél környéke, vala-
mint a körmök és sokszor a hajas fejbőr 
is érintett. Súlyosabb, illetve krónikus, 
hosszan tartó betegség esetén a psoria-
sis átterjedhet az ízületekre is, és ilyen-
kor a tünetek megegyeznek a reumás 
gyulladás tüneteivel.

A FOLYAMAT ELINDÍTÓI
Ahogy nem ismerjük a betegség okát, 
úgy a gyógyulást garantáló kezelés tit-
kát is homály fedi. Ezzel együtt vannak 
olyan körülmények, amelyek javíthatnak 
a beteg állapotán, illetve megakadá-
lyozzák a betegség gyakori súlyosbodá-
sát. Léteznek olyan, úgynevezett provo-
káló tényezők vagy pillanatok, amelyek 
a betegséget súlyosabbá teszik, illetve 
fellobbanást idéznek elő a gócoknál. 
Ezek közé tartozik elsősorban a bőrsé-
rülés, az égési sérülések, a műtétek, a 
pszichikai trauma, a megfázás, a felső 
légutak Streptococcus fertőzése, és 
bizonyos gyógyszerek (pl. lítium, malá-
riaellenes készítmények, aranytartalmú 

orvosságok, béta-blokkolók stb.). Haté-
kony megelőzéssel, valamint gyógyke-
zeléssel a betegség lefolyása jelentősen 
enyhíthető. A pikkelysömör gyógyítása 
bőrgyógyász szakorvos feladata.

A KEZELÉS LEHETŐSÉGEI
Az ENERGY természetes étrend-kiegé-
szítői jótékonyan hatnak a betegség 
lefolyására. Először is alapos méregte-
lenítés javasolt a CYTOSAN segítségé-
vel – naponta 2x1 kapszula –, miközben 
igen fontos a megfelelő mennyiségű 
folyadék fogyasztása.

A Pentagram® gyógynövény-kon-
centrátumai közül elsőként a REGALEN 
használata javasolt. Az első két hét-
ben kisebb adagokban, naponta 2x2-3 
cseppnyit ajánlott szedni, később a 
használati utasítás szerint lehet folytatni 
a fogyasztását. Külsőleg fokozhatjuk a 
REGALEN hatékonyságát a hozzá tarto-
zó PROTEKTIN krémmel, ha naponta 2x 
bekenjük vele a pikkelysömörös góco-
kat.

Előnyös lehet a D-vitamin-pótlás is, 
ez megtalálható a VITAMARIN-ban (álta-
lában naponta 2x2 kapszula). Ajánlott 
továbbá a FYTOMINERAL használata, 
főleg ha a haj, a körmök és az ízületek is 
érintettek. A készítmény nemcsak belső-
leg (20-30 csepp 1,5-2 liter vízben felold-
va), hanem hígított formában külsőleg, 
közvetlenül a sérült területekre kenve is 
hatékony.

Külsőleg kiválóan alkalmazhatók 
még a humát készítmények, a CYTOSAN 
FOMENTUM GÉL (laposabb léziók ese-
tén akár tusfürdő gélként is), a CYTOSAN 
SZAPPAN és a
C Y T O S A N 
SAMPON.

Pikkelysömör (psoriasis)

Nem feltétlenül  
csak a bőr betegsége
Bár a pikkelysömör (psoriasis) rendszerint a bőrt betegíti meg, és sokan „csak” 
szépséghibának tartják, a körmöket vagy akár az ízületeket is érintheti. Egyes 
– szerencsére ritka – esetekben súlyos hámlás (exfoliatio), esetleg gennyes 
képletek is kialakulhatnak.
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Egy terapeuta praxisából

Fontos az 
érzelemnyilvánítás!
Péter gyomortáji és bordaív alatti fájdalomra panaszkodva kereste fel 
rendelőmet. Fájdalmas szenvedésének lehetséges lelki háttere felöl 
érdeklődött. A kineziológia One Brain módszerével dolgoztam, ezért 
kutatni kezdtem az életében jelentkező érzelmi stressz okai után.

Megvan a maga létjogosultsága a 
FLAVOCEL-nek is, mert természetes for-
májú antioxidánssal, C-vitaminnal és fla-
vonoidokkal tölti fel a szervezetet. Ezek 
az anyagok elengedhetetlenül fonto-
sak a bőr és a kötőszövetek megfelelő 
növekedéséhez. Ezzel egy időben segítik 
az immunrendszer fertőzésekkel szem-
beni védekezését, a fertőzések ugyanis 
tovább súlyosbíthatnák a betegséget. 
Adagolása: naponta 2-3x1 tabletta.

A BIOTERMAL-os és a BALNEOL-os 
fürdő támogatja a bőr, valamint az ízüle-
tek regenerálódását.

Pikkelysömör hátterű ízületi gyulla-
dás (arthritis psoriatica) esetén hatékony 
segítséget nyújthat az ARTRIN, a krém-
mel naponta 2-3x kell kenegetni a fájó 
ízületeket. Emellett jó szolgálatot tehet 
még a RENOL (belsőleg) – a szokásos 
adagolásban. Vigyázat: a RENOL-t nem 
szabad együtt szedni a REGALEN-nel, 
hanem váltogatva, 3 hetes kúrákban 
javasolt az alkalmazásuk, és a két kúra 
között legalább 2 hét szünetnek kell 
eltelnie.

Az ízületek és a kötőszövetek rege-
nerálására a SKELETIN ugyancsak kiváló 
(naponta 2x2 kapszula, hosszú távon).

A SMILAX OFFICINALIS tea szintén és 
bizonyítottan jót tesz.

ÉTKEZÉS, NAP, TENGER
A psoriasis megelőzésében és gyógyí-
tásában fontos szerepet játszik a meg-
felelő életmód és az étkezési szokások 
is. Ajánlott az állati zsírok, a vörös hús, 
a tej és a fűszerek fogyasztásának kor-
látozása.

Hasznos lehet továbbá a pszichoterá-
pia, amelynek célja nem csupán a beteg 
megnyugtatása, hanem a pozitív gon-
dolkodás és a betegséghez való pozitív 
hozzáállás kialakítása. Hatékony segít-
séget nyújthat továbbá a 280-320 nm 
hullámhosszú, UVB-sugarakkal végzett 
fényterápia, valamint a túlzásba semmi-
képpen sem vitt napozás. Ideális eset-
ben ez a tenger mellett történik, ahol a 
tengervíz és a napsütés jótékony hatásai 
mellett a tengeri klíma is segíthet.

Mindez azért fontos, mert a gyógy-
kezelés csak akkor érhet el sikereket, ha 
komplex.

DR. JÚLIUS ŠÍPOŠ

Olyan időszakokat vizsgáltunk, amikor 
Péternek számára érthetetlen vagy fáj-
dalmas helyzeteket kellett átélnie. Ami-
kor nem lehetett spontán önmaga, és 
nem mutathatta ki érzelmeit és érzéseit.

Péter édesapja nagyon szigorú volt, 
rendkívül „keményen fogta” kisfiát. Péter 
kisfiúként gyakran „lenyelte” az apja iránt 
érzett haragját. Az édesapa soha nem 
kérdezte, hogy a fia mit szeretne, inkébb 
maga döntött mindenről, saját belátása 
szerint.

A kis Péter így kialakította saját önvé-
delmi mechanizmusát. Amikor édesap-
ja valami miatt „elővette”, Péter érezte, 
hogy belül fortyog benne a harag, de 
nem mutatott ki semmit, nehogy apját 
még jobban felmérgesítse. Az évek tel-
tek, múltak, és ez az önvédelem beépült 
Péter szokásrendszerébe. Hasonló hely-
zetekben felnőttként is ugyanígy visel-
kedett. Nem tudott hatékonyan és hig-
gadtan kiállni az igazáért. Ha nem sike-
rült az elképzeléseit érvényre juttatnia, 
akkor egyre nőtt benne a harag, de nem 
mutatta ki, inkább „lenyelte”.

A hagyományos kínai orvoslás szerint 
az elnyomott érzelmek blokkolják az 

energia szabad folyását, főleg a máj és 
az epehólyag pályáján. Péter számára a 
REGALEN-t választottam, hogy „kiszaba-
dítsuk, ami legbelül fogságba esett”.

Izgatottan vártam következő talál-
kozónkat. Praxisomból tudom, hogy a 
bensőnkkel való kapcsolatteremtés oly-
kor hatalmas „bátorságpróba”. Nos, Péter 
ötösre vizsgázott az elnyomott harag-
gal való szembekerülésből. A REGALEN 
alkalmazása közben egyre több olyan 
emlék tört föl a gyermekkorából, amikor 
nem volt szabad ellentmondania. Sokkal 
gyakrabban vette észre azokat a pilla-
natokat, amikor nőni kezdett benne a 
harag. Ezzel a haraggal nem akarta meg-
bántani a körülötte élőket, ezért indula-
tait inkább sporttal vezette le.

A REGALEN-nek – a meridiánok átjár-
hatóságát biztosító – hatására a blokkolt 
energia mentális és fizikai síkon egyaránt 
mozgásba lendült. A máj és az epehó-
lyag energiájában rejlő potenciált Péter 
hasznos tevékenységgé alakította át.

Íme, az emberi elme és a bioinformá-
ciós készítmény csodálatos szinergiája.

LENKA ČERVENÁ



Věra asszony történetét mintegy piros 
cérnaszálként szőtte át az önsajnálat 
érzése. „Soha semmi nem sikerült az 
életemben. Gyermekeimnek egészség-
ügyi problémái vannak, és a tanulás 
sem megy nekik. Nem vagyok képes 
semmire, és a munkámban sem érek el 
sikereket. Férjem szülei nem kedvelnek. 
Az utóbbi időben a férjemmel való kap-
csolatom is hűvössé vált, már egyáltalán 
nem kommunikálunk. Mindehhez tár-
sult a gyomorfájdalmam. Miért történik 
ez velem? Ennyire rossz volnék, hogy az 
élet csak bántani tud?”

Ez az élethelyzet Věra asszonynál 
nem egy nap alatt alakult ki. Érzései 
már jó ideje rakódnak egymásra, és az 
önsajnálat egyre ismétlődő gondolatától 
már nem látja a kifelé vezető utat. Saját 
magát hibáztatta gyermekei problémái 
miatt. Emellett úgy érezte, hogy a férje 
szülei is manipulálják az életüket, és ő 
ennek az áldozata.

A kialakult helyzet hatására elvesztet-
te életkedvét és érdeklődését önmaga, 
illetve környezete iránt. Nem találta a 
szilárd talajt a lába alatt, nem tudott 
kapcsolatot teremteni a Föld és saját 
női energiája között. Amikor mélyebbre 
merültünk a múlt kútjába, fény derült az 
el nem fogadásnak a kisgyermek korá-
ban tapasztalt érzésére. Édesapja akkori-
ban még nem volt felkészülve egy gyer-
mek érkezésére, és a kislány úgy érez-

te, hogy nem tudja őt elfogadni. Věra 
asszony mindmáig ezen a szűrőn át látja 
a világot. Olyan barátságtalan helynek 
érzi, ahol mindig mások áldozata vagy ő 
maga a bűnös mindenben.

Közösen kiválasztottuk a GYNEX-et, 
mert ez a készítmény megerősíti a lép 
működését, vagyis azt a szervet, amely 
emlékszik a régi érzelmi sérülésekre, 
ugyanakkor támogatja az elfogadással 
összefüggő emésztést. A GYNEX lelki 
síkon segíti az önelfogadást – az ember 
jó és rossz tulajdonságaival együtt. 
Nehéz helyzetekben a Föld elem ener-
giájának feltöltésével támogatja a felis-
merést, hogy ha a saját érzéseink szűrő-
jén keresztül érzékeljük a világot, akkor 
nem látjuk a valóságot. Éppen a saját 
gondolataink akadályoznak meg minket 
abban, hogy két lábon álljunk a földön.

Věra asszonnyal akkor találkoztam 
ismét, amikor a második üveg GYNEX-ért 
jött el hozzám. Az önsajnálatnak már 
nyoma sem volt. Nagyobb megértéssel 
viseltetett a saját élete iránt. Már tudta: 
életünk eseményei nem azért történ-
nek, hogy bántsanak bennünket, hanem 
hogy tanuljunk belőlük.

L. Č.

Önsajnálat  
vagy szabad akarat?
Odakint ragyogóan sütött a nap, amikor a rendelőmbe belépett Věra asszony. 
Arcán fáradtság és rezignáltság tükröződött. Testbeszéde nehézkes volt, 
lassú mozdulatai jelentős fizikai és szellemi fáradtságról tanúskodtak. 
Élettörténetének elbeszélését gyakran szakította félbe zokogó sírás.

ELÉGEDETT 
VAGYOK  
A DRAGS IMUNNAL

A DRAGS IMUN kivételesen  
jó szolgálatot tett nekem.  
Az ENERGY három csodálatos 
fogkrémjét felváltva használom, 
majd gyakran bekenem az 
ínyemet DRAGS IMUN-nal.  
A jótékony hatás nem sokáig 
váratott magára.

Legutóbb a fogorvos azt a jó hírt 
közölte velem, hogy az ínyem a 
korom ellenére (69 év) hihetetlenül 
jó állapotban van.

A DRAGS IMUN a bőrsérülések 
kezelésében ugyancsak pótolhatat-
lan segítőtársammá vált. Elősegí-
tette a vérzés elállítását is. Egy szó, 
mint száz: a DRAGS IMUN egysze-
rűen kiváló!

Hálás vagyok az ENERGY áprilisi 
„ajándékáért”, a zöld élelmiszerekért 
is. A finom BARLEY JUICE szó szerint 
simogatja az emésztőrendszeremet, 
miközben biztosítja szervezetem 
számára a szükséges tápanyagokat. 
A kivételes összetételű BETAFIT-ot is 
kipróbáltam már.

ARTUR NOVÁK
Pardubice
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Afta

Agyműködési zavar

Akne

Alkoholizmus 

Allergia (légúti)

Allergia (bőr), ekcéma

Allergia (étel)

Alvászavar, felébredés 

Alvászavar, nehéz elalvás

Alzheimer-kór
Anorexia (kóros fogyás
lelki okokból)
Aranyér

Arcüreggyulladás

Asztma

Autizmus

Autoimmun betegségek

Ájulás

Ásványi anyagok pótlása

Baktériumfertőzés

Bechterew-kór

Bepisilés (éjszakai)

Bélproblémák (vastagbél)

Bélproblémák (vékonybél)

Böfögés

Bőrproblémák
Bulimia (kényszeres 
evés hányással)
Candida gomba

Cellulitisz

Ciszta, herében

Ciszta, petefészekben

Ciszta, vesében

Cukorbetegség

Csontritkulás

Csonttörés 

Dadogás, dyslexia
Daganatok orvosi 
kezelésének kiegészítése
Depresszió

Derékfájás

Dohányzás

Ekcéma

A táblázatból látható, hogy a magyar és külföldi felhasználók tapasztalatai szerint mely állapotok esetében melyik termék 
vált be. Az elsősorban bevált, a termékfogyasztók által leginkább ajánlott készítményeket dupla  szimbólummal jelöltük.

TAPASZTALATI TÁBLÁZAT
AZ ENERGY TERMÉKEK HASZNÁLATÁHOZ
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Elhízás

Emésztési panaszok

Epepanaszok, epekő

Égési vagy fagyási seb
Érelmeszesedés, 
más érproblémák
Értelmi fogyatékosság

Étvágytalanság 

Fáradtság, fizikai

Fáradtság, szellemi   
Fejfájás

Fekély (emésztőrendszeri)

Felfekvés, bőrfekély  
Felfúvódás

Festékhiányos bőr (vitiligo)

Fogak gyengesége

Fogfájás

Foghúzás  
Fogínygyulladás

Fogváltás

Fülpanaszok

Fülzúgás  
Fülzsír

Gerincpanaszok

Gombás fertőzés

Gyomorproblémák

Haj- és körömproblémák  
Hajszálerek

Hallászavar

Hasmenés

Helicobacter pylori

Herpesz

Hereproblémák  
Hiperaktivitás

Homloküreg-gyulladás

Hormonzavar  
Hörghurut 

Húgyutak gyulladása  
Hüvelygyulladás

Ideggyulladás

Idegkimerültség

Immunrendszer erősítése

Impotencia (potenciazavar)  
Izomproblémák

Ínysorvadás

Ízületi problémák

Klimax (menopauza)
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Koleszterinszint, magas

Koncentráció zavara  
Köhögés

Körömgomba  
Kötőszövet erősítése

Köszvény  
Központi idegrendszer 
problémái
Lábizzadás

Lábszag

Lábszárfekély

Lépproblémák

Mandulagyulladás

Magas vérnyomás

Máj méregtelenítése

Májfolt

Megfázás

Megkésett beszédfejlődés  
Méhproblémák

Mellben csomó
Melldaganat orvosi
kezelésének kiegészítése
Memóriazavar
Menstruáció előtti
panaszok (PMS)
Menstruáció zavara

Migrén

Mióma 

Napégés 

Nehézfémek eltávolítása

Nemi vágy fokozása, nő  
Nemi vágy fokozása, férfi

Nőgyógyászati panaszok
Nyirokrendszer működési 
zavara
Nyombélfekély

Orbánc

Orrdugulás 

Orrvérzés  
Ödéma 

Övsömör

Pajzsmirigy alulműködése

Pajzsmirigy túlműködése  
Parkinson-kór

Pattanások

Petefészek betegségei  
Pikkelysömör

Porckopás  
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Prolaktin szint, magas

Prosztataproblémák

Pszichés zavarok, szorongás

Puffadás

Reflux  
Rekedtség

Reuma  
Rovarcsípés

Sárgaság 

Sclerosis multiplex (SM)

Sebgyógyítás, sebhely

Stressz

Sugárkezelés

Szájszag  
Szem alatti duzzanat

Szemproblémák

Szemölcs

Szenilitás  
Székrekedés

Szélütés (sztrók)  
Szívproblémák

Szoptatás, tejelválasztás

Tályog

Tápanyag-felszívódási zavar  
Terhesség idején támogatás

Terhességi csíkok

Terméketlenség, férfi

Terméketlenség, női

Térdfájdalom

Torokgyulladás

Trombózis  
Tüdőproblémák 

Urológiai problémák  
Utazási betegség (kinetosis)

Vashiány

Veseműködés zavara

Végtag duzzanata, ödéma

Vércukorszint ingadozása

Vérképzés

Vérnyomás, alacsony  
Vérnyomás, magas

Vérszegénység

Viszketés 

Vizelési panaszok  
Vírusfertőzés
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A kínálat igen gazdag, ezért nem köny-
nyű mindegyik termékre elegendő 
figyelmet fordítani. Úgy gondolom, 
hogy az ENERGY egyik készítménye 
igazságtalanul háttérbe szorult, pedig 
nagyobb figyelmet érdemelne. Csak-
úgy, mint Hamupipőke vagy az a virág-
szirom, amelynek szépségét eltakarják 
a felette látható társai. Hamupipőkének 
a diók segítettek, ezért úgy döntöttem, 
hogy én is „varázsolok egy diót” e cikk 
formájában, így segítek ennek a sze-
rény, kicsit rejtőzködő szépségnek, akit 
CARALOTION-nak hívnak. Utána pedig 
elkísérem a bálba.

KETTŐ AZ EGYBEN
A CARALOTION testápoló tej képzelet-
beli hidat alkot az ápoló kozmetikai, 
illetve a regeneráló készítmények kö-
zött. A gyógynövénykivonatokból és a 
podhájskai harmadkori tengervízből, 
valamint egyéb hatóanyagokból (bele-
értve a bioinformációkat) álló összeté-
telének köszönhetően erős regeneráló 
és antioxidáns hatásokkal büszkélked-
het. Hatalmas előnye, hogy a bőr min-
dennapi hidratálására ugyanolyan jól 
alkalmazható, mint bizonyos bőrbeteg-
ségeknél regenerálásra.

A PROTEKTIN-hez hasonló hatásai 
révén ez a krém is elsősorban a bőrvisz-
ketés csillapítására alkalmas, legyen szó 
akár ekcémáról, gyulladásról, allergiáról, 
akár bőrszárazságról vagy egyéb prob-
lémáról. Személy szerint azt javas-
lom, hogy a felsorolt beteg-
ségek esetén helyileg vala-
melyik Pentagram® krémet 
alkalmazzák, a többi bőr-
felületet CARALOTION-nal 
kenegessék.

KÁR NÉLKÜLI 
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Az ENERGY kozmetikai készítményeinek 
egyik vitathatatlan előnye, hogy mini-
mális bennük a vegyi anyag és tartó-
sítószer.

A legkárosabb adalékanyagok cso-
portjába soroljuk a parabéneket és 
az MI rövidítéssel jelölt antibakteriális 
komponenseket (metil-izotiazolin és 
metil-kloroizotiazolin). A parabének 
egyik jellemzője, hogy úgy viselkednek, 
mint a női ösztrogén hormonok. Ezért a 
szakemberek úgy tartják, hogy ezek az 
anyagok negatívan befolyásolják a nők 
hormonrendszerét. Egyébként az emlő-
daganatokból nyert biopszia-mintákban 
gyakran ugyanolyan koncentrációban 

találnak rájuk, mint amilyen a kozmetikai 
készítményekre jellemző. Az ösztrogén-
hez való hasonlatosságuk miatt feltéte-
lezik azt is, hogy a parabének negatívan 
befolyásolják a férfi termékenységet.

Még ennél is allergizálóbb és nem 
kevésbé nyugtalanító az MI vegyületek 
csoportja. Kutatások bizonyítják, hogy 
az MI vegyületek károsan hatnak az 
idegsejtek kapcsolódására. Ezért ezek 
az anyagok nemcsak allergiás reakciókat 
válthatnak ki, hanem negatívan befolyá-
solják az egész idegrendszer működését. 
Használatuk minden előírásnak megfelel 
ugyan, ám mivel megtalálhatók külön-
böző típusú, általánosan használt koz-
metikai termékekben, naponta jelentős 
mennyiségben kerülhetnek a szerveze-
tünkbe. És ez már nyugtalanító problé-
ma – akár allergiásak vagyunk, akár nem.

A fent leírtak miatt természetesen az 
említett anyagok nincsenek jelen sem a 
CARALOTION-ban, sem az ENERGY más 
készítményeiben.

 
ELÉRKEZETT  
A VÁLTOZÁS IDEJE
Alapvetően két érzés sarkallt e cikk meg-
írására. Egyrészt az amiatt érzett szomo-
rúságom, hogy egy ilyen kiváló minősé-
gű terméket, mint a CARALOTION, nem 
használják és nem ismerik oly mérték-
ben, ahogyan megérdemelné, másrészt 
az a fölött érzett felháborodásom, hogy 
más márkák készítményeit az emberek 
sokszor érdemtelenül túlértékelik. Külö-
nösen igaz ez akkor, ha megvizsgáljuk a 
bennük található kíméletes összetevők 
mennyiségét.

Nem minden arany, ami fénylik. 
Mondják azt is, hogy a szokás nagy úr. 
Vannak azonban olyan szokások, ame-
lyeken azért nem változtatunk, mert 
egyszerűen nem jutott eszünkbe.

Próbálják ki tehát a CARALOTION-t, 
engedjék, hogy színre léphessen, és 

összemérje erejét a sokszor tetőtől 
talpig mű szépségekkel. Könnyen 

lehet, hogy Önök is felfedezik 
a hercegnőt a Hamupipő-

kében.

MICHAL ŠAMAN

FÓKUSZBAN A CARALOTION 

Hamupipőke  
vagy hercegnő?
A legtöbb felhasználó a betegségek megelőzésével, illetve  
az egészségmegőrzés támogatásával hozza összefüggésbe  
az ENERGY készítményeit. Egyre többen kedvelik azonban  
cégünk tisztálkodási és kozmetikai termékeit is.
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BUDAPEST 2. KLUB
ENERGY Klub Zugló, XIV. Stefánia út 81. fsz. 2.
Nice Hajgyógyászat
Minden hétfőtől csütörtökig 10-15 óra között 
ingyenes műszeres termékbemérés, Candida- 
és penészgomba-szűrés.
Péntekenként ingyenes Orgon terápia (előze-
tes bejelentkezéssel).
Minden 25 ezer Ft felett vásárlónk egy terápi-
ás eszközt kap ajándékba, melynek segítségé-
vel energetikai szinten a panaszok okaira lehet 
hatni.
További állapotfelmérési lehetőségek:
Hajvizsgálat/skalpdiagnosztika, műszeres to-
xin- és gócteszt, hormonegyensúly-tanácsadás, 
allergia és ételérzékenység vizsgálat.
Előzetes bejelentkezés szükséges telefonon 
vagy e-mailen: info@nicehajgyogyaszat.hu.
További info: Kis Éva klubvezető, 06/30/754-
5417 és Szabó Erzsébet, 06/30/754-5416.
www.nicehajgyogyaszat.hu

BUDAPEST 3. KLUB
1072 Budapest, Akácfa u. 13. II. emelet,
22-es kapucsengő
Személyes konzultáció, bemérés és orvos-ter-
mészetgyógyászati tanácsadás, tartja: 
dr. Faragó Csilla.
Bejelentkezés: 0630-854-5255.
További info: Telefon: +36 20-261-2243
E-mail: energyklubbudapest@gmail.com 
Web: www.energyklubbudapest.blogspot.com

BUDAPEST 4. KLUB
Energy Klub Buda,
1027 Budapest, Horvát u. 19-23. fsz.
A klubban folyamatosan igénybe vehető a díj-
mentes energetikai állapotfelmérés. Lehetőség 
van továbbá Bach virágterápiás konzultációra, 
valamint lelki gondozásra.
További info: Koritz Edit, (20) 504-1250, 
energybuda@energyklub.hu

BUDAPEST 5. KLUB
Energy Belváros Klub,
1085 Budapest, VIII., Baross u. 8., fszt. 1.,
kaputel.: 12. (2 percre a Kálvin tértől).
BELÉPŐ ÚJ KLUBTAGOKNAK INGYENES MÉRÉ-
SEK, ELŐZETES BEJELENTKEZÉSSEL

Klubprogramok
Meridiánok mérése Meridimer készülékkel.  
A javasolt termékek személyre igazítása, adago-
lások beállítása.
TOVÁBBI ÁLLAPOTFELMÉRÉSI LEHETŐSÉGEK, 
TERÁPIÁS KÍNÁLATUNK:
Reflexológia, valamint manuálterápiás kezelé-
sek, keleti arcdiagnosztika terápiás javaslattal. 
Állapotfelmérés Magnetspace testelemző ké-
szülékkel. Fitoterápiás szaktanácsadás, csakrák 
energetikai állapotának áttekintése. Biofizikai 
vizsgálat és terápia lehetősége Sensitiv Imago 
készülékkel, termékjavaslattal és a személyre 
szóló adagolás beállításával.
Homeopátiás szaktanácsadás csütörtöki napo-
kon 16 órától, előzetes időpont-egyeztetéssel. 
Tartja: Dr. Sebő Zsuzsanna homeopátiás or-
vos, gyermekorvos, mentőorvos, a Natúrsziget 
portál homeopátiás szerkeresőjének és számos 
népszerű cikknek a szerzője.
Reflexológia kezelés Nebehaj Edit közre-
működésével, előzetes időpont-egyeztetéssel. 
Jelentkezés az energy.belvaros@gmail.com cí-
men vagy az Energy Belváros Klubban.
Theta Healing terápiás módszer Czukorka  
Katalin konzulens, alap- és haladó tanfolyam 
tanár közreműködésével, keddi napokon 
15.30-18.30 óra között.
Hormonegyensúly tanácsadás csütörtökön-
ként, 14 órától, tartja: Puhl Andrea termé-
szetgyógyász. Jelentkezés az energy.belvaros@
gmail.com címen vagy az Energy Belváros Klub-
ban és elérhetőségein.
Szerdánként két csoportban, 16.30 és 18.30 
órai kezdéssel: Mozdulj-lazulj! Rendezvényünk 
keretében rendhagyó jóga Juhász Irén irányí-
tásával, hogy jól érezzük magunkat.
Bejelentkezés, további információ: Németh 
Imréné Éva és Németh Imre klubvezetők-
nél. Telefon: +36 1/2350-789, energy.belvaros@
gmail.com, a honlapunkon: http://energybelva-
ros.hu/ és a Facebookon is.

DEBRECEN
„Füredi Kapu Lakópark”
4032 Debrecen, Böszörményi út 68.
„J” épület, földszint (Füredi út és Böszörményi 
út sarkán, Kossuth laktanya felőli oldal).
A klub június 20-ától június 27-éig zárva tart. 
Nyitás: június 28., kedd, 9 óra.
További Információ: Kovácsné Ambrus 
Imola klubvezető, természetgyógyász, tel.: 

06/30/458-1757, Kovács László klubvezető, 
tel.: 06/30/329-2149, e-mail: info@imolaenergy.
hu, web: www.imolaenergy.hu

KAZINCBARCIKA
Barabás M. u. 56.
Klubnapok minden kedden 15-18 óra között.
További info: Ficzere János klubvezető, 
0630/856-3365.

MISKOLC
Zsolcai kapu 9-11. I. em.
június 6., hétfő, 14.30–16.30 között
A miskolci klubban ingyenes számítógépes álla-
potfelmérést és orvosi tanácsadást tartunk. Ta-
nácsadó orvos: dr. Hegedűs Ágnes. Előzetes 
bejelentkezés és további info Ficzere János 
klubvezetőnél, 0630/856-3365.

NYÍREGYHÁZA
Egészségügyi Főiskola, Sóstói út 2-4.,
A épület, 1. emelet
június 8., szerda, 17 óra
Szilágyi Judit nemzetközi kineziológiai okta-
tó, ENERGY szakoktató előadása: Az öt elem 
tana a kozmetikában: kívül-belül szépség. Meg-
újulás és megszépülés az ENERGY speciális ter-
mékeivel.
További info Fitos Sándor klubvezető, 
0620/427-5869, fits58@gmail.com,
www.nyirenergy.hu.

MEGSZŰNT  
EGY KLUB BUDÁN

Az ENERGY bezárta a budapesti  
6. sz. klubját, amely a Budagyöngye 
Bevásárlóközpontban működött.

A budai klubtagok természetesen 
továbbra is felkereshetik a hozzájuk 
legközelebb eső, 4. sz. budai klubot 
(1027 Bp., Horvát u. 19-23. fsz.) vagy 
rendelhetnek a webshopból.
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SIÓFOK
ENERGY klub, Wesselényi u. 19.
Ángyán Józsefné természetgyógyász, klub-
vezető előadásai:
június 2., csütörtök, 18 óra
Az emésztőrendszer és a máj működése. 
ENERGY termékek használata a máj védelmé-
ben.
június 16., csütörtök, 18 óra
A vese és a nyirokrendszer működése. ENERGY 
termékek használata a vese védelmében és a 
nyirokrendszer tisztitásában.
június 30., csütörtök, 18 óra
Mozgásszervrendszerünk, a csontok és az izom-
zat felépítése és működése. ENERGY termékek 
használata.
További info: Ángyán Józsefné klubvezető, 
0620/314-6811, margagitika@gmail.com

SZOLNOK
Zsálya Herbaház és Egészségház 
(Arany János út 23.)
Továbbra is igénybe vehető az ingyenes ál-
lapotfelmérés: dr. Kissné Veres Erzsébet 
természetgyógyász végzi Supertronic készü-
lék és a numerológia segítségével. Személyre 
szabott tanácsadás, ENERGY termékek ajánlása 
a szervezet egészségesebb működéséért. Az 
Egészségházban több szolgáltatást is igénybe 
lehet venni, pl. gyógy- és frissítő masszázs, fej-
masszázs, alakformáló és kismama masszázs és 
talpmasszázs.
További információ: Németh Istvánné Éva 
klubvezető, 0656/375-192, 0630/292-8399, 
szolnokegeszseghaz@gmail.com, 
www.szolnokegeszseghaz.hu

ZALAEGERSZEG
ENERGY Klub, Mártírok u. 17.
június 8-án (szerda), 17-18: Hormonszűrés.
június 13-án (hétfő), 17-18: Személyes termék-
tanácsadás.
június 14-én (kedd), 17-18: Mit tehetsz maga-
dért? – Földelés.
június 20-án (hétfő), 17-18: Parazitaszűrés.
június 21-én (kedd), 17-18: Egyensúly az 5 elem-
mel: Tűz.
június 27-én (hétfő, 17-18: Pajzsmirigy szűrés.
június 28-én (kedd), 17-18: Belső gyermek.
Helyszín: Zalaegerszeg, Mártírok u. 17. ENERGY 
Klub. A meghirdetett programokat az ENERGY 
Klub tagjai és hozzátartozóik, illetve a Curves 
női fitnesz klub tagjai vehetik igénybe. A prog-
ramok a résztvevők számára ingyenesek.
A programokat vezeti: Takács Mara klubveze-
tő. Érdeklődni: 70/60-777-03 vagy
mara.energy@gmail.com, www.maraboszi.hu

VÁLASZOLNAK AZ ENERGY SZAKÉRTŐI

TANÁCSADÁS A NETEN

Ebben a rovatunkban az internetes tanácsadás kérdéseiből és válaszaiból 
tallózunk, némi szerkesztéssel és rövidítéssel. A válaszokat – amelyek 
dr. Gulyás Gertrúd háziorvostól és Ráczné Simon Zsuzsanna fitoterapeuta 
természetgyógyásztól származnak – dőlt betűkkel jelöltük. Ha Ön is 
szeretne tanácsot kapni, felteheti kérdését a www.energy.sk honlapon.

DR. GULYÁS 
GERTRÚD

Kisfiam 3 hónapos 
születése óta has-
fájós. 24 órából kb. 
18-at ordít. Már az 

összes forgalomban lévő szert (teát, 
probiotikumot, puffadásra való tüneti 
szert), ami hasfájásra való, kipróbál-
tam, semmi nem használt. 3 hetes 
kora óta laktózmentes, majd teljes 
tejmentes diétán voltam. … Normál, 
anyatejes széklete csak kb. egyhetes 
koráig volt, azóta olyan híg, hogy 
beivódik a pelenkába, legtöbbször 
egyáltalán nem tartalmaz darabokat, 
néha kevés, apró, sötétebb darabka 
van benne, de volt már zöldes színű, 
nyálkás is, a szaga normális, jelenleg a 
színe is. Védőnő, gyerekorvos szerint 
ez mind normális.

De szerintem ez abszolút nem nor-
mális. Pláne, hogy szó szerint egész 
nap ordít. Elkeseredésemben már táp-
szerrel is próbálkoztam (többen is azt 
javasolták, próbáljam ki, hátha azért 
sír, mert nem lakik jól). Milumil HA 
optima tápszert kapott 2x100 ml-t, 
másnap reggelre kiütéses lett az arca. 
Elvittem a gyerekorvoshoz, azt mond-
ta, ne adjak többé tápszert neki, csak 
szoptassam. Az ilyen sírások alkalmá-
val általában megnyugszik, ha mellre 
teszem, de ilyenkor nem nyeli inten-
zíven a tejet, csak cumizik, nyugtatja 
magát. Sokszor ez sem nyugtatja meg 
csak rángatja a cicit. Egyébként telje-
sen normális súlyú, szépen gyarapszik. 
3900 g és 57 cm volt születésekor. 
Most 3 hónaposan 63 cm és 6400 g. 
... Úgy érzem, hiába viszem orvoshoz, 
nem hiszik el, hogy egész nap ordít, 
mert akkor éppen nem ordít, és elinté-

zik azzal, hogy nincs semmi baja, mert 
hízik. De mi ebbe már beleőrülünk, 
teljesen tehetetlenek vagyunk...

Leveléből megnyugtatóan kiderül, 
hogy kisfia szépen fejlődik, súlygya-
rapodása megfelelő, a kezelőorvos, a 
védőnő nem lát aggodalomra utaló 
tünetet. Érdemesnek találom elgondol-
kozni azon, hogy a csecsemők szim-
biózisban élve édesanyjukkal, nagyon 
sokszor az anya állapotának tükörké-
pei. Talán elképzelhető, hogy Ön lett 
szorongóbb, aggódóbb, és ez nyugtala-
nítja a gyermekét, ő pedig reakcióként 
sír? Ebben az esetben egy ördögi kör 
jön létre, amelynek a megszakításához 
sok esetben szakember kell. Sajnálom, 
ha válaszomat esetleg nem találja reá-
lisnak, bízom benne, hogy a helyzetük 
javulni fog.

RÁCZNÉ SIMON 
ZSUZSANNA

Jobb oldalt az alha-
sam a szokásosnál 
jobban fáj középidő-
ben. Előző hónap-

ban voltam orvosnál, aki azt mondta, 
hogy korábban nem repedt meg egy 
tüsző és ciszta lett. Gyulladáscsökken-
tőt írt fel, amit be is szedtem. Most 
ismét erősen fáj. Mit javasol? GYNEX 
vagy inkább RENOL? Egyébként elég 
erős menstruációs görcseim vannak.

A menstruáció első napjától középi-
dőig szedje a GYNEX koncentrátumot 
(2x3-4-5 cseppet). A ciklus második felé-
ben, a vérzés jelentkezéséig a RENOL 
javasolt (2x3-4-5 csepp). Szedje így a 
szereket 3-4 cikluson keresztül! Jó hatá-
sú lehet az alhasi fájdalom jelentkezé-
sekor a CYTOVITAL krém alkalmazása.
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Ám az ajánlatott napi mennyiséget ille-
tően a vélemények eléggé eltérnek. 
Hosszan tartó, nagy mennyiségű C-vita-
min bevitel esetén paradox módon C-vi-
tamin hiány alakulhat ki a szervezetben, 
mert megaadagok esetén a C-vitamin 
aktív szállítása a sejtekbe korlátozottá 
válik.

HATÁSAI
 } Serkenti a kollagén, azaz a fehérje 

makromolekulák termelését, ame-
lyek minden kötőszövet alap-építő-
kövei. Javítja és egyben biztosítja az 
érfalak rugalmasságát, a csontok és 
a fogak keménységét. Jelenléte elen-
gedhetetlenül szükséges az izmok, 
csontok, fogak és porcok kialakulá-
sához. Megakadályozza az ínyvérzést 
és a véraláfutások kialakulását. Fel-
gyorsítja a sebek gyógyulását.

 } Segíti a vas felszívódását a szerve-
zetben.

 } Hatékony antioxidáns, összegyűjti a 
szabad gyököket, és gátolja a szö-
vetek sérülését. Lassítja az öregedés 
folyamatát, segítséget nyújt stressz 
esetén, és összességében javítja az 
ember egészségi állapotát.

 } Serkenti a fehérvérsejt-termelést, 
támogatja az immunrendszer műkö-
dését,  növeli a szervezet fertőzések-
kel szembeni ellenálló-képességét. 
Lerövidíti és enyhíti egyes (főleg lég-
úti) betegségek lefolyását.

HIÁNYTÜNETEI
Hiányára a következő tünetek utalnak: 
bágyadtság, fáradtság, étvágytalan-
ság, a fertőzésekkel szembeni alacsony 

ellenálló-képesség, ínyvérzés, erőtel-
jes fogszuvasodás, töredezett hajszál-
erek, kollagénstruktúrák sérülése, ízü-
leti deformitások. Hosszan tartó hiánya 
skorbutot és akár halált is okozhat.

Nagyobb adagokban van rá szük-
ségük a dohányosoknak, alkoholisták-
nak, hormontartalmú fogamzásgátlót 
szedő nőknek, újszülötteknek, állapo-
tos és szoptató kismamáknak, nagyfokú 
stressznek és fizikai terhelésnek kitett 
embereknek, lábadozóknak és fertőzé-
ses megbetegedésekben szenvedőknek.

D-VITAMIN
Több vegyületet is magában foglal, ám 
jelentősége gyakorlatilag elsősorban a 
D2- és D3-vitaminnak van (ergokalciferol: 
D2, és kolekalciferol: D3).

Mindkettő a bőrben alakul ki az ultra-
ibolya sugárzásnak köszönhetően, hatá-
saikban tulajdonképpen megegyeznek. 
A D-vitaminból keletkező anyagok hor-
monális jellegűek, ezért a D-vitamint 
valójában ún. prohormonnak tartják. Az 
általános táplálkozás rendszerint nem 
fedezi a napi D-vitamin szükségletet, 
ezért fontos, hogy bőrünk legalább egy 
részét rendszeresen kitegyük a napsü-
tésnek (a nagyfokú hiány elkerüléséhez 
elég 10 perc naponta).

HATÁSAI ÉS HIÁNYTÜNETEI
 } Segíti a táplálékból származó kalcium 

és foszfor felhasználását, hozzájárul 
a bélrendszerben, majd a vesében 
történő felszívódásukhoz. Támogatja 
a csontok és a fogak keménységét, 
rugalmasságát, és hozzájárul egész-
séges növekedésükhöz.

 } Jótékonyan hat mellékpajzsmirigy 
probléma kezelésében.

 } Segít megelőzni a változókori és 
időskori csontritkulás kialakulását.
Hiánytünetei: gyermekeknél angol-

kór, felnőtteknél csontlágyulás (osteo-
malacia). Izomgyengeség, fertőzésekre 
való hajlam, szórakozottság, figyelmet-
lenség, ingerlékenység és nagyfokú 
verejtékezés. D-vitamin hiány nem csu-
pán kevés napsütés, hanem elégtelen 
veseműködés vagy súlyos májbetegség 
esetén is felléphet. (Magyarországi vizs-
gálatok szerint hazánkban a lakosság 
döntő többsége nagyfokú D-vitamin 
hiányban szenved, ezért étrend-kiegé-
szítőkkel való, ésszerű mértékű pótlása 
szinte mindenkinek ajánlott – A szerk.)

Nagyobb adagokban van rá szüksé-
gük a növekedésben levő gyermekek-
nek, idős embereknek, májbetegeknek, 
vesebajosoknak, művesével élőknek, 
alkoholistáknak, epilepsziásoknak és a 
vegánoknak.

Óvakodjanak ugyanakkor a D-vita-
min túladagolásától! Ha hosszú időn 
át, nagy adagokban fogyasztjuk, akkor 
ennek következtében kalcium rakódik 
le a vesében, ami akár a veseműködés 
összeomlásához vezethet.

Az akut D-vitamin mérgezés tünetei: 
fejfájás, hányás, csontfájdalom, magas 
vérnyomás és szívritmuszavar.

(Folytatjuk)

Vitamin abc (4.)

C-vitamin  
és D-vitamin
A legtöbb élőlény a glükóz molekula átalakításával saját maga is képes 
előállítani C-vitamint (aszkorbinsavat), az ember és a hörcsög azonban 
kivételt képezn. A szakemberek a C-vitamint nem tartják a szó szoros 
értelmében vitaminnak, mert a többi vitaminhoz képest az emberi 
szervezetnek sokkal nagyobb mennyiségben van rá szüksége.
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Napjainkban sokkal sokszínűbb a táp-
lálkozás, a gyerekek elegendő tejet és 
tejterméket fogyasztanak, és több élel-
miszer is D-vitaminnal dúsított.

Az amerikai társadalomban azonban 
kezd valódi problémává válni a krónikus 
D-vitamin hiány.

Ez a fejlemény az életmód megválto-
zásával áll összefüggésben. Időnk nagy 
részét ugyanis zárt helyen, épületekben 
töltjük, és ha véletlenül ki is merészked-
nénk a levegőre, akkor a bőrráktól való 
és a média által gerjesztett páni félelem 
hatására bőrünket magas faktorszámú 
krémekkel kenjük be.

A D-vitamin több mint 90%-a azon-
ban éppen a bőrünkben termelődik a 
napsugárzás hatására. Fontos megje-
gyezni azt is, hogy a D-vitamin terme-
lése időskorban kb. 75%-kal csökken. 
Kórosan elhízott embereknél ugyancsak 
csökken a felhasználhatósága, mert a 
D-vitamin zsírban oldódik, és a test zsír-
szöveteiben rakódik le. Az elhízás világ-
méretű problémáját pedig talán meg 
sem kell említenem...

36 SZERVRE  
ÉS SZÖVETRE HAT
A D-vitamin nemcsak a csontok és a moz-
gásszervek anyagcseréjére hat, hanem 

sejtszinten részt vesz a szervezet szám-
talan szabályozó folyamatában. Ezért 
nagyon fontos jelzőanyagnak is tartjuk. 
Az emberi sejtek többségében van D-vi-
tamint érzékelő receptor, és a D-vitamin 
az emberi genom 30 000 génje közül 
megközelítőleg 2000-re van hatással.

Az életét a D-vitamin vizsgálatá-
nak szentelő Anthony Norman zseniális 
tudós megállapította, hogy a D-vitamin 
az emberi test 36 szervére és szöveté-
re gyakorol hatást. A csontokon kívül a 
hormonrendszer működése, az izmok, 
az agy, a szív és az érrendszer, az immun-
rendszer és még sok minden más is 
érintett.

A D-vitamin egyik leghasznosabb 
tulajdonsága a gyulladáscsökkentő 
képessége. Ismeretes, hogy a krónikus 
gyulladások elválaszthatatlanul hozzá 
tartoznak a krónikus és degeneratív 
betegségek kialakulásához, beleértve az 
onkológiai megbetegedéseket is. Bizo-
nyított tény továbbá, hogy a D-vitamin 
segít megelőzni az autoimmun beteg-
ségek kialakulását. Szintén jótékonyan 
hat II. típusú cukorbetegség, továbbá a 
szív- és érrendszeri betegségek eseté-
ben, beleértve a szívinfarktust is.

Daganatos megbetegedésekben a 
D-vitamin korlátozza a rákos sejtek osztó-

dását és növekedését, csökkenti az átté-
tek kialakulásának veszélyét, és gátolja az 
érképződést a rákos daganatokban, támo-
gatja a programozott sejthalált (apoptó-
zis). Jelentőségét emlőrák, prosztatarák, 
vastagbélrák, petefészekrák, tüdőrák és 
bőrrák esetében is bizonyították.

EGYRE NAGYOBB  
SZÜKSÉG VAN RÁ
A fent leírtak következtében, valamint 
azért, mert a krónikus stressz hatására 
a szervezet szabályozó mechanizmusai-
val szemben támasztott igények egyre 
fokozódnak, a D-vitamin felhasználása 
is folyamatosan növekszik. Napjainkban 
magasabb az ajánlott napi adagja, mint 
korábban bármikor. A D2-vitamin szintje 
egyszerű vérvizsgálattal megállapítha-
tó, és annak eredménye alapján be lehet 
állítani az adagolását.

A legegyszerűbb megoldás azonban 
mindenki számára az, ha megfelelően 
hosszú időt tölt a napon, télen pedig 
VITAFLORIN vagy VITAMARIN szedésével 
tölti fel szervezete D-vitamin készleteit.

Végezetül hadd idézzek egy népi böl-
csességet: „Ahová nem jár a nap, oda jár 
az orvos...”

DR. BOHDAN HALTMAR

A D-vitaminról  
– kicsit másképp
Mindenki, aki szeretne egy kicsit többet megtudni 
a D-vitaminról, kutatásai során rendszerint azzal az 
információval találkozik először, hogy hiánya angolkórt 
okozhat. Ez a betegség azonban modern világunkban már 
szinte ismeretlen, mert csak gyerekkorban, valóban súlyos 
D-vitamin hiány esetében alakul ki.
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Hogyan támogathatjuk szívünk műkö-
dését? Mit együnk, igyunk?

 } Gyümölcsöt: grépfrútot, cseresznyét, 
epret, vörös szőlőt, banánt, fügét.

 } Zöldséget: fokhagymát (csökkenti a 
vérnyomást és a koleszterinszintet), 
piros paprikát, érett paradicsomot, 
spárgát, cikóriát, retket, articsókát, 
brokkolit, édesköményt, rukkolát, spe-
nótot és bármilyen leveles zöldséget.

 } Gabonaféléket: hajdinát, zöld árpát, 
csírát, teljes kiőrlésű gabonát.

 } Hüvelyeseket: mungóbabot, vörös 
babot, vörös lencsét, csicseriborsót, 
friss borsót.

 } Fűszereket: kurkumát, friss bazsa-
likomot, oreganót, rozmaringot, 
kakukkfüvet, petrezselymet, fahéjat 
és kakaót.

 } Gyógynövényeket: üröm, gyermek-
láncfű, szúrós gyöngyajk, pimpó.

 } Vörösbort: ésszerű mennyiségben 
segít megelőzni az érelmeszesedés 
kialakulását vagy annak súlyosbo-
dását.

PIROS PAPRIKA LEVES 
KECSKESAJTTAL
Hozzávalók: olívaolaj vagy ghi,  
1 lila hagyma, 3-4 piros színű paprika,  
1/2 konzerv paradicsom, zöldséges 
bouillon vagy alaplé, só, bors, babérle-
vél, Sonnentor fűszerkeverék a lágyabb 
ízekhez, illetve chili a pikáns változat-
hoz, krémes kecskesajt, gomasio 
(pirított magokkal).

Elkészítése: Olajon vagy ghin 
megpirítjuk a hagymát, a babérle-
velet és a többi fűszert, majd hozzá-
adjuk a felvágott paprikát és paradi-
csomot. Felöntjük az alaplével, és kb.  
20 percig főzzük. Ha ezzel készen 
vagyunk, vegyük ki a babérleveleket, 
és mixeljük össze a levest. Sóval, borssal 
ízesítjük, szükség esetén egy kis nád-
cukrot is hozzáadhatunk. Morzsolt kecs-
kesajttal vagy tejföllel tálaljuk, pirított 
magokkal díszítjük.

Terített asztal

„Szív küldi szívnek 
szívesen”
A nyár küszöbén a szív – érzéseink és érzelmeink székhelye – a legveszélyeztetettebb 
szervünk. Még mostanában is, amikor sokan inkább arra koncentrálunk, amit az agyunk 
mond nekünk, érezzük leginkább annak szükségességét, hogy valakit szerethessünk,  
hogy megnyithassuk szívünket valaki előtt.
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Fűszerezett Lapacho tea
Marcela Šťastna – akit cikkei alapján a Vitae olvasói jól ismernek 
– hihetetlenül kreatív hozzáállása, valamint a mélyebb 
összefüggések feltárásának képessége olyan, mint a meleg 
tavaszi szellő, amely újra felébreszti az emberek alkotókedvét.

Legutóbb, amikor meghallgathattam az 
előadását, a tavaszi fáradtságról beszélt, 
és ennek kapcsán megemlítette a teák, 
elsősorban a LAPACHO tea fontossá-
gát. Ennek a szervezetre kifejtett áldásos 
hatásait mindnyájan jól ismerjük, ám 
kétségtelen, hogy az íze egy idő után 
unalmassá válhat.

Ezért Marcela asszony azt tanácsolta, 
hogy „bolondítsuk meg” egy kis fahéjjal 
vagy szegfűszeggel. Persze otthon ezt 

azonnal ki is próbáltam. És tovább kísér-
leteztem. Éppen a nátha és köhögés elle-
ni tavaszi tisztítókúrát tartottuk, ezért 
a LAPACHO teába felváltva tettem egy 
kis ánizst és édesköményt. A LAPACHO 
ily módon különféle ízesítésekben vált 
mindennapi társunkká reggelenként, 
sok-sok tavaszi napon át.

HANA KAPLÁNKOVÁ
Otaslavice

TŐKEHAL ÉDESKÖMÉNY 
ÁGYON, CHERRY 
PARADICSOMMAL
Hozzávalók: Tőkehal vagy valamilyen 
más fehér húsú hal, bőr nélkül (a meny-
nyiség a családtagok számától függ),  
2 édeskömény, 2 fürt cherry paradi-
csom, 2 lilahagyma, olívaolaj (az utóbbi 
helyett használhatunk ghit vagy repce-
olajat is), köménymag, só, bors, 1 citrom.

Elkészítése: Tegyük a nagyobb sze-
letekre vágott halat (vagy egész filé-
ket) egy sütőpapírral kibélelt tepsibe, és 
bőségesen csöpögtessük le citromlével. 
Mossuk meg az édesköményt, vágjuk 
fel kisebb cikkelyekre. Ez után szeletel-
jük fel a hagymát is, és a paradicsom-
fürtökkel együtt adjunk hozzá mindent 
a halhoz. Sózzuk, borsozzuk, szórjuk 
meg köménymaggal, és csöpögtessük 
le olajjal. Körülbelül 20-30 percig süssük  
190 °C-on. A legvégén kapcsoljuk be a 
sütőn a felső grill funkciót.

GLUTÉNMENTES 
GYÜMÖLCSÖS SÜTEMÉNY
Hozzávalók egy nagyobb tepsinyi meny-
nyiséghez (tortaforma esetén a fele 
is elég): 5 házi tojás, 250 g nádcukor,  
1/2 bögre olaj, 1/2 bögre víz, 250 g rizs-
liszt, 100 g reszelt kókusz, 3 kávéskanál-
nyi borkő por, 2 dl tejszínhab, 1 nagy 
natúr joghurt, 1 vaníliás cukor, 3/4 kg 
eper (agaragar vagy zselé), esetleg más 
gyümölcs.

Elkészítése: A tojásfehérjéből kemény 
habot verünk. A tojássárgáját összeke-
verjük a cukorral, hozzáadjuk az olajat, a 
vizet, a rizslisztet, a lazító port és a kókuszt. 
A tésztát összedolgozzuk, majd óvato-
san belekeverjük a tojásfehérjékből vert 

habot. Sütő-
papírral bélelt 

tepsibe tesszük, és 
175 °C-on kb. 25 percig sütjük.

A tejszínhabból és a vaníliás cukorból 
krémet keverünk, és beleöntjük a jog-
hurtot. A krémmel megkenjük a kihűlt 
piskótát. A tetejére szépen, ízlésesen fel-
vágjuk az epret (vagy más gyümölcsöt). 
A kész süteményt betesszük a hűtőbe.

Elkészítjük a torta agaragart vagy a 
zselét, házi szörpöt használjunk hozzá 
folyadékként. Legvégül öntsük rá az 
eprekre. Ha lehet, hagyjuk egy éjszakán 
át a hűtőben.

Szívből kívánok csodálatos időt Önök-
nek és a szívükhöz közel állóknak!

ZUZANA KOMŮRKOVÁ
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A szárcsagyökér Közép- és Dél-Amerika, 
valamint Ázsia hatalmas, nedves, tró-
pusi esőerdeiben található, akár 30 m 
magasra is megnövő, többéves növény. 
Az ENERGY által forgalmazott SMILAX 
OFFICINALIS tea Indiából származik. 
Levelei formájukkal a paprikára emlékez-
tetnek. Virágai zöldes színűek, termése 
pedig piros bogyó. Gyökere antioxidán-
sokat, vitaminokat (A, B-komplex, C, D), 
ásványi anyagokat (kalcium, réz, vas, jód, 
mangán, kálium, szilícium, nátrium, kén), 
és további, az emberi szervezet számára 
igen fontos anyagokat tartalmaz.

Kiváló segítőtársunk tavasszal is. 
Méregteleníti a májat, enyhíti a nehézfé-
mek okozta terhelést, valamint hozzájárul 
a felesleges sók eltávolításához a szerve-
zetből. Ezáltal korlátozza az ízületi kopás, 
a köszvény, a reumás ízületi gyulladás 
kialakulását, továbbá csillapítja az ízületi 
fájdalmat. Segít eltávolítani a homokot a 
veséből és a húgyhólyagból. Tudományo-
san bizonyított tény, hogy pikkelysömör 
(psoriasis) esetén ugyancsak hatékony.  
A teát 5 hónapon át rendszeresen fogyasz-
tók 70%-ánál elmúlt a pikkelysömör.

MI MINDENRE JÓ?
Hatásait alább röviden összefoglaljuk.

 } erősíti a szervezet védekezőképes-
ségét;

 } serkenti a fehérvérsejtek, elsősorban 
a T-limfociták termelését;

 } szabályozza a vérnyomást;
 } hatékonyan tisztítja a vért, valamint 

az aknéra hajlamos, szennyezett bőrt;
 } csillapítja a lázat, harmonizálja a szív-

ritmust és mérsékli a magas kolesz-
terinszintet;

 } csökkenti az allergia és az ekcéma 
kialakulásának veszélyét, kiválóan 
alkalmazható pikkelysömör (psoria-
sis) kezelésében;

 } támogatja a tesztoszteron- és a pro-
geszterontermelést, amivel jótéko-
nyan befolyásolja a szervezet termé-
szetes hormonháztartását – emiatt 
sportolóknak kifejezetten ajánlott. 
Elsősorban a férfiak hormonrendsze-
rét harmonizálja, ugyanakkor nőknek 
is jó szolgálatot tehet a változókorban.

HISZI VAGY SEM...
A Smilaxot a fehér mágiában leggyak-
rabban a pénzzel szokták kapcsolatba 
hozni. Lássunk egy ősi praktikát. E sze-
rint összekeverünk egy kis szárcsagyö-
keret a finom illatú fahéjjal, tömjénnel és 
mirhával. A keveréket kis tálkába, üveg-
kehelybe tehetjük. Így kiváló eszközt 
nyerünk, amely erősítheti a pénz ottho-
nunkba áramlását. Ha ebben kételked-
nénk, egy dolog akkor is biztos: csodá-

latosan beillatozza a lakást. Egy próbát 
mindenképpen megér!

(A szaklektor megjegyzése: a fehér 
mágia egyetlen lehetséges formájaként 
az a „varázslat” fogadható el, amely a bal-
szerencse, a viszontagságok és a nehéz-
ségek elkerülését szolgálja.)

Adagolási és elkészítési javaslat:
Keverjünk el 2 teáskanálnyi SMILAX 

teát 2 liter vízben (áztathatjuk egy keve-
set), majd a forrpontot elérve főzzük 
további 3 percig, aztán szűrjük le. A teát 
napközben kortyolgatva, lassan fogyasz-
szuk, és ha lehet, az iszogatást 17 óráig 
fejezzük be, mert a teának vizelethajtó 
hatása is van. Ha szeretnénk, ízesíthetjük 
mézzel. Bármilyen formában fogyasztot-
tuk is, 3 hét után mindíg tartsunk 1 hét 
szünetet.

A SMILAX a tavaszi regeneráció és 
méregtelenítés teája. Keverjen magának 
1:1 arányú koktélt SMILAX és LAPACHO 
teákból, ízesítse egy csipetnyi fahéjjal és 
kurkumával. Meglátja, csodálatos!

Írta:  
MARCELA ŠŤASTNÁ

Szakmailag ellenőrizte, kiegészítette:  
NÉMETH IMRÉNÉ ÉVA 

fitoterapeuta, természetgyógyász, 
klubvezető,  ENERGY Belváros Klub

Teázgatás az ENERGY-vel (5.)

A mágikus  
SMILAX gyökér
Az orvosi szárcsagyökér (Smilax officinalis) vagy 
sarsaparilla sokunk otthonában a karácsonyi készülődés 
elválaszthatatlan része lett. De persze nem csak emiatt 
szeretjük. Kétségtelen viszont, hogy elsőként fűszeres, 
vaníliás illata, majd az aranyban játszó színe kelti fel 
bennünk az érdeklődést, végül kellemesen édeskés 
ízében sem kell csalódnunk. Így aztán a szárcsagyökér 
teát, ezt a valóságos kincset nem feltétlenül csak 
adventkor fogyaszthatjuk.
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A növény latin elnevezése a görög mito-
lógiából ismert Kheirón kentaur nevéből 
ered, aki megtanította az embereket 
(többek között Akhilleuszt is) a gyógy-
növények használatára. Cyanus pedig 
Flóra istennő követője volt. A búzavirá-
got a gabona- és kukoricaföldek gyako-
ri gyomnövényeként tartották számon 
(ezért is hívják angolul cornflower-nek, 
azaz „kukoricavirágnak”), de a külön-
böző gyomirtókkal a földműveseknek 
sikerült majdnem teljes egészében kiir-
taniuk. Csehországban a veszélyeztetett 
növények listáján szerepel.

A BÉKE JELKÉPE
A búzavirág akár 90 cm magasra is meg-
növő, évelő, ritkábban kétéves növény. 
Szögletes, szőrös és szürkészöld szára 
szerteágazik, ágain a levelek váltakozva 
növekednek, fogazottak és 1-4 cm hosz-
szúak. Júniustól szeptemberig gyönyör-
ködhetünk a növényszár tetején megje-
lenő, 2-3 cm-es, csodálatosan kék színű 
fészekvirágzatokban, amelyek a beporzás 
után pihés kaszatterméssé változnak át.

Őshazájának Európa déli részét és 
Ázsia délnyugati területeit tartjuk. Innen 
terjedt el egész Európában (már a kőkor-
szakban), Nyugat- és Közép-Ázsiában, 
végül pedig Észak- és Dél-Amerikában, 
valamint Ausztráliában.

Az alföldektől a dombvidékekig szinte 
mindenhol megtalálható. A napos terü-
leteket és a nedves, tápláló, laza talajt 
kedveli. Mezőkön, réteken, legelőkön, út 
melletti árkokban él.

Látványos alakja és virágának szem-
betűnő színe gyakran jelenik meg a népi 
szimbolikában. Az egyik népi hiedelem 
szerint ha egy szerelmes férfi leszakított 
búzavirága túl gyorsan kifakul, akkor az 
érzései viszonzatlanul maradtak. A búza-
virág egyébként Észtország és Német-
ország nemzeti szimbóluma.

A benne található kék pigmentet (pro-
tocianidin) korábban textilfestésre vagy 
tintaként használták. Napjainkban tea-
keverékekbe (Lady Grey, Twinings), belete-
szik pot-pourrikba és salátákba is, a jobb 
színhatás kedvéért. A gyógyszeriparban 
az orvosságok színezésére alkalmazzák.

KÉK EGÉSZSÉG
A népi gyógyászat a növény virágait 
használja fel (önmagában vagy a virág-
kehellyel együtt). A virág kivonata fla-
vonoidokat, antocianin glikozidokat (pl. 
cianint), keserű- és cserzőanyagokat, 
szaponinokat, nyálkaanyagokat, ásványi 
anyagokat (főleg mangánt) tartalmaz.

A régi gyógynövénykalauzok „min-
denféle méreg, még skorpió méreg ellen 
is” javasolják a búzavirágot. Sőt, borral 

összefőzött levelei szerintük még a pes-
tis ellen is hatásosak. Kétségtelen, hogy 
a növény véd a fertőző betegségektől és 
csillapítja a lázat.

Belső használatra készített főzete 
vizelet- és epehajtó, csillapítja a vizese-
dést (ödéma), enyhíti a székrekedést és 
az étvágytalanságot, támogatja a máj, az 
epehólyag és a vese működését, serkenti 
az emésztést, és méregteleníti a szerveze-
tet. A belőle készített fürdők és borogatá-
sok fertőtlenítő hatásúak, és főleg gyul-
ladt, esetleg irritált szem, berepedezett 
ajkak, afták, menstruációs problémák és 
hüvelyfertőzés esetén javasoltak. A búza-
virág kedvez a haj növekedésének, ezért a 
kozmetikai iparban is létjogosultsága van.

Ha Önök nem tartoznak a legszeren-
csésebbek közé, és a természetben sehol 
sem bukkannak rá a búzavirágra, akkor 
próbálják ki az ENERGY KOROLEN készít-
ményét, hiszen annak elválaszthatatlan 
alkotóeleme. Ha pedig rátalálnak valahol 
a mezőn, színezzék kékre vele a teájukat 
vagy a salátájukat. Egészségünkre!

Írta: 
VLADIMÍR VONÁSEK

Szakmailag ellenőrizte, kiegészítette:  
NÉMETH IMRÉNÉ ÉVA 

fitoterapeuta, természetgyógyász, 
klubvezető,  ENERGY Belváros Klub

Búzavirág

„Mindenféle 
méreg ellen jó”
A nálunk dődikének, égi virágnak, gabonavirágnak, kék 
búzavirágnak, vadpézsmának, kék konkolynak is nevezett, 
feltűnő búzavirág (Centaurea cyanus L.) a napraforgóval 
vagy a margitvirággal együtt a fészkesvirágzatúak rendjébe 
tartozó, gyógyhatású növény. Főzete vizelet- és epehajtó, 
csillapítja a vizesedést (ödéma), enyhíti a székrekedést és 
az étvágytalanságot, segíti a máj, az epehólyag és a vese 
működését, serkenti az emésztést és méregteleníti a szervezetet.
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