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REGENERACE V PENTAGRAMU
Nová progresivní metoda reverzní regenerace je založena na principech

Celý systém reverzní regenerace Energy tvoří pět základních

bioinformační terapie a holistickém přístupu k člověku. Využívá nejnovější

širokospektrálních regeneračních přípravků, které se vzájemně doplňují

poznatky fytoterapie, homeopatie, krystaloterapie a biorezonance.

a jsou určeny k harmonizaci všech důležitých oblastí lidského organismu.

Nosičem bioinformací je bylinný polykompozitní (vícesložkový) extrakt,

Slovo ,,širokospektrální“ přitom vyjadřuje, že každý přípravek regeneruje

sladěný podle určitého řádu tak, aby napomáhal uvést všechny životní

hned několik oblastí současně.

pochody v těle do rovnovážného stavu. Následně dochází k celkovému

Velká výhoda je v kreativnosti použití jednotlivých přípravků

posílení imunity a k celkové harmonizaci osobnosti člověka.

a v jednoduchosti systému, při němž může každý sám pečovat preventivně

Každá rostlina, nerost a ostatní látky, které lze pro regeneraci využít,

o své zdraví.

mají největší účinnost při určitém stupni ředění.
Ve vývoji našich přípravků byl tento princip zohledněn v maximální míře.
Bioinformační přípravky vyvinuté na základě této nové metody působí
na lidský organismus současně v několika úrovních. Účinné látky z rostlin
ovlivňují tělesné orgány přímo přes meridiánové propojení a informační
složky ruší pomocí biorezonance příčinu onemocnění již v informačním
poli člověka. Prostřednictvím synergického efektu se projeví
jejich maximální účinnost.
K nastolení rovnováhy v těle dochází pomocí reverzních příznaků minulých
onemocnění.
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“Za základ zdravého života lze považovat štěstí, vnitřní klid, vyrovnanost,
střídmost, mírumilovnost a v pravý čas a na pravém místě dobrou mysl.”
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ZÁKLADNÍ PRINCIPY
HARMONIE
Absolutní zdraví neexistuje. Pro udržení optimální kondice je však třeba
posilovat ty systémy, které za ostatními zaostávají.

Stejně jako proudí krev v žilách a tepnách, teče energie ve speciálních
energetických drahách – meridiánech. Někteří lidé nejsou dostatečně
přesvědčeni o existenci energetických drah, přestože učení o nich se objevuje
v několika východních medicínách. Dráhy a body se sice jmenují odlišně,
ale ty nejdůležitější se vždy shodují, ať jde o lékařství čínské, indické či jiné.
Francouzští vědci dokázali, že meridiány (energetické dráhy) skutečně
existují. V místech, kde by se měly nacházet, vstříkli do podkoží radioaktivní
substanci a za pomoci scintigrafie viděli, že lidské tělo protkává dvanáct
meridiánů jako dokonalý říční systém – přesně na těch místech, která tradiční
čínská medicína znala již před 3 000 lety.

Obr. 1 – Křivka života

Na obrázku vidíte rozmezí, ve kterém se můžete pohybovat, abyste se cítili
zdraví. Jakmile překročíte hranice harmonie, dostanete se do stavu nemoci.
Působením negativních vlivů se z těla harmonie vytrácí. Pokud negativní stav
trvá déle, přechází organismus do chronického stadia trvalé disharmonie.
Hlubokým energetickým nedostatkem a disharmonií se například vyznačuje
únavový syndrom a celá řada dalších vážných onemocnění.
Počátky disharmonie a nemoci začínají vždy u energetiky těla. Bez
dostatečného množství energie nic nefunguje, nic nejezdí, nic se nepohybuje.
Proč by měl být biologický svět výjimkou, proč by v něm neměly platit
energetické zákony? Jde o pochopení základního principu existence člověka
a života ve vesmíru vůbec. Ani ten se bez energie neobejde! Dávné civilizace
vycházely z tohoto poznatku již před tisíciletími. Jejich přírodní učení
a způsoby regenerace člověka byly na vysoké úrovni, a to nejen v Orientu.
Číňané ovládali vědu o energetické struktuře člověka a věděli, že přesně tak,
jako existuje krevní či lymfatický oběh, má lidské tělo i oběh energetický.

Jeden ze základních principů čínské filozofie je spolupráce dvou
energií – jin a jang, jež jsou symbolizovány kosmickým principem
monády (viz obr. 2)
Jin a jang znázorňují dvě protikladné energie, které tvoří
jeden celek. Každá z těchto dvou sil v sobě obsahuje
zárodek té druhé, který se nikdy nedá zcela potlačit,
a jedna energie bez druhé by se nemohla projevit.
Symbol představuje neustálou změnu, které
všechno podléhá a přetvoří se vždy v pravý opak,
jako např. teplo v chlad nebo růst v rozpad.
Tmavá část představuje pasivní ženský princip jin,
který charakterizuje ženskost, senzitivita, intuice
a v akci nejednou moudřejší taktika vyčkávání.
Opakem je pak expanzivní výbuch, vlastnost světlé
Obr. 2 – Symbol harmonie
části monády – aktivní energie jang, typická pro
„jin a jang“
mužský princip. Charakteristické je pro ni dynamické
a prudké rozšiřování směrem ven, agresivita, analytické
myšlení. Je hybnou silou proměn.
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PRINCIP PENTAGRAMU
Podle čínské filozofie existuje ve vesmíru pět základních druhů energií,
které ovlivňují jeho složení, energetickou spolupráci planet a následně i Zemi.
Číňané nalezli na naší planetě jejich kvalitativně shodné symbolické projevy,
vyjádřené pěti prvky – oheň, voda, kov, dřevo a země. Pět prvků se odráží
v různých projevech hmotného světa, stejně jako v životě člověka. Člověk
(mikrokosmos) jako součást vesmíru (makrokosmu) v sobě zahrnuje všech
pět prvků v určitých kombinacích. Ty ovlivňují jeho psychickou rovnováhu,
emocionální a zdravotní stav.

Růžice pentagramu je schématem energetického programu organismu.
Znázorňuje vztahy mezi dynamikou přírody a dynamikou lidského
organismu. Šipky ukazují, jak se prvky, se vším, co k nim patří, navzájem
ovlivňují.
Každý prvek tvoří kladnou energii pro ten další, a opačným směrem ob
jednu pozici působí destruktivně. Vnitřní šipky zobrazují tzv. okruh ovládání
neboli energetickou hvězdici, jež demonstruje situaci, že vše souvisí se vším.
V symbolické růžici je ke každému prvku přiřazen určitý orgán a jeho
párový spolupracovník, prvek, vlastnost, smysl, roční období a preparát
z řady Pentagramu© koncentrátů a infokosmetiky Energy. Těchto pět
základních přípravků Pentagramu© představuje působení na pět částí
člověka (pět stupňů ke zdraví) a svými účinky pokrývají všech dvanáct
základních energetických drah (meridiánů), přes něž jsou ovlivňovány
systémy detoxikace a regenerace organismu člověka.
Systém pěti prvků a jejich vzájemného vlivu usnadňuje pochopení celého
principu Pentagramu© přípravků Energy a obrázek č. 3 snadno poslouží
jako vodítko při regeneraci.
Podrobný popis elementů a jednotlivých prvků:

DŘEVO
symbolizuje růst a výstavbu substance

Obr. 3 – Růžice pentagramu
Obrazec pětice všudypřítomných hybných sil (prvků) tradiční čínské filozofie a medicíny, které jsou
spojené třemi vztahy vzájemnosti – tvoření, destrukce a ovládání. Souhra sil – dřeva, ohně, země,
kovu a vody – znamená harmonii přinášející zdraví.
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orgány:
játra – žlučník
Energy produkt: Regalen - Protektin
barva:
zelená, modravá
chuť:
kyselá
vlastnost:
hněv, zlost, agrese, malichernost, vytrvalost
indikátor:
oči
období:
jaro 15. 2. až 14. 5.
smysl:
zrak
klima:
vítr
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OHEŇ

symbolizuje tvrdost, rozpínavost a obranu

orgány:
Energy produkt:
barva:
chuť:
vlastnost:

orgány:
Energy produkt:
barva:
chuť:
vlastnost:

srdce - tenké střevo
Korolen - Ruticelit
fialová, červená
hořká
radost, smích, sadismus, obavy,
stagnace řeči
jazyk
léto 15. 5. až 14. 7.
řeč, hmat
teplo

ZEMĚ

indikátor:
období:
smysl:
klima:

plíce - tlusté střevo
Vironal - Droserin
červená, bílá
pikantní
sklíčený smutek, neklid,
smysl pro spravedlnost,
urážlivost, plačtivost
nos
podzim 15. 9. až 14. 11.
čich
sucho

VODA

odpovídá přijímání, ale také ničivému prvku

reprezentuje tekoucí, pohyblivý, vylučující prvek

orgány:
Energy produkt:
barva:
chuť:
vlastnost:

orgány:
Energy produkt:
barva:
chuť:
vlastnost:
indikátor:
období:
smysl:
klima:

indikátor:
období:
smysl:
klima:
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KOV

reprezentuje teplo, žár

indikátor:
období:
smysl:
klima:

V

slezina – slinivka – žaludek
Gynex - Cytovital
žlutá, hnědá
sladká
sympatie, přemýšlivost, úzkost,
nervové napětí, odpovědnost,
puntičkářství
ústa
přechod léto - podzim 15. 7. až 14. 9.
chuť
vlhko

ledviny - močový měchýř
Renol - Artrin
černá, tmavě modrá
slaná
strach, obavy, pýcha, moudrost
uši
zima 15. 11. až 14. 2.
sluch
chlad

Příklady pro lepší pochopení spojitosti
jednotlivých elementů přiřazených k prvkům:
•

Nedostatečná funkce ledvin se projevuje
navenek strachem a snížením hladiny
ostrosti sluchu.

•

∑Poškození jater se naproti tomu může
projevovat hněvem, zlostí a sníženou funkcí
očí. To např. způsobuje tzv. světloplachost,
při níž podrážděně reagujeme na ostré denní
světlo. Za účelem kompenzace tohoto
problému nosíme tmavé brýle, čímž však
neodstraníme příčinu poruchy, která tkví
v oslabení jater. Do skupiny s vyšším
výskytem tohoto onemocnění patří hodně
sportovců, kteří užívají v nadměrné míře
anabolika, negativně působící na játra.

Podrobnější popis vztahů mezi prvky naleznete v knihách pojednávajících o orientální filozofii a medicíně.
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VZTAHY MEZI JEDNOTLIVÝMI ORGÁNY
Jak uvádíme v předešlé kapitole, veškeré orgány v těle jsou propojeny
a navzájem se ovlivňují. Podle principu čínské medicíny vytvářejí souvztažné
dvojice, kdy jeden orgán je hlavní a druhý orgánem pracovním a čistícím.
Oslabení jednoho orgánu vždy znamená i nemoc orgánu párového. Je těžké
pochopit jejich vzájemný vztah, obzvlášť je-li nutno připustit, že existují nejen
v páru, ale v celém okruhu (růžice).
Vztahů existuje celá řada, nejen mezi orgány, ale také mezi jednotlivými
systémy. Vše, co se odehrává uvnitř, se určitým způsobem projevuje navenek.
Pozorováním vnějších projevů lze posoudit stav vnitřních orgánů a tím také
pochopit příčinu nemoci.
Zapamatujte si, že energetické poruchy jednotlivých orgánů se projevují
v průběhu jejich energetických drah a reflexních zón. Pro hlubší pochopení
této problematiky je dobré seznámit se s energetickými dráhami v těle tak,
jak jsou známy z tradiční čínské medicíny. Jsou-li totiž v energetické dráze
patrné příznaky disharmonie, pak se např. bolest může projevovat nejen
v oblasti orgánu, ke kterému příslušná dráha náleží, ale v celém jejím
průběhu. Budete-li seznámeni s existencí energetických drah,
nepřekvapí vás, že se potíže určitého orgánu projevují
úplně jinde a jiným způsobem, než byste podle
anatomie očekávali.
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PŘÍKLADY
• Mezi plícemi a játry, které jsou párovým orgánem žlučníku, existuje
spojitost. Pokud má někdo problémy se žlučníkem, jenž je párovým
orgánem jater, měl by se nejdříve zabývat plícemi. Platí to i naopak.
• ∑Při problémech s ledvinami je rovněž dobré zaměřit pozornost na játra.
Játra a ledviny tvoří v těle jakousi baterii, kdy játra představují pól +
a ledviny pól –. Kromě toho jsou tyto dva orgány základními pilíři
detoxikace organismu. Při poškození jater zvyšují ledviny svůj výkon,
protože detoxikace musí být zachována, aby se tělo nezahltilo škodlivými
zplodinami. Vztah platí i opačně.
• ∑Nemůžeme zapomenout na vztah mezi vaječníky a prsy (propojení
funguje do kříže), kdy se nedostatečná funkce vaječníků může projevit
zvětšenými uzlinami v prsech.
• ∑Důležitý vztah existuje i mezi pohlavními orgány a psychikou,
kdy se veškeré problémy v pohlavní sféře negativně promítají
do psychiky člověka.
• Pokud chcete mít čistou pleť a celkově dobře vypadat, může klasická
kosmetika posloužit jako doplněk péče, ovšem příčina úspěchu v tomto
směru je uvnitř těla a spočívá zejména v dobré činnosti jater a ledvin.

R E G E N E R A C E

V

P E N T A G R A M U

MERIDIÁNY
Tradiční čínští lékaři pracují s myšlenkou, že v energetických drahách proudí po těle energie
(čchi), která je jednou ze složek výživy jednotlivých orgánů. Pro tyto dráhy se také ujal název
meridiány, protože jejich podélný průběh připomíná průběh poledníků (meridiánů) na
globusu. Existuje dvanáct párů meridiánů (dvanáct na levé a dvanáct na pravé polovině těla)
a k tomu navíc ještě dva nepárové meridiány. Všechny vedou po povrchu i uvnitř těla a energie
těch, které jsou na povrchu, se koncentruje do akupunkturních bodů.

MERIDIÁN PLIC
PRŮBĚH DRÁHY:
Začíná uvnitř trupu v oblasti středního zářiče, odtud vede dolů směrem k tlustému
střevu, pak zpět podél žaludku, od vrátníku k žaludečnímu vchodu. Proniká bránicí
a vstupuje do plic, odkud pokračuje nahoru k průdušnici a k hrdlu. Z hrdla vychází
příčně do podpaží a podél vnitřní strany ruky pokračuje až na špičku palce, kde končí.
Dráha plic má jednu odbočku, která se odděluje přibližně za zápěstím a po hraně
ukazováčku pokračuje k vnitřnímu okraji základny lůžka nehtu, 1. bodu dráhy
tlustého střeva. Tato větev křižuje dráhu tlustého střeva.

FYZICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY:
Souvisejí s jednotlivými funkcemi plic. Typické jsou zde dýchací obtíže, kašel, astma,
pocity dušnosti a plnosti v hrudi, bolesti v jamce klíční kosti, bolesti v krku, zimnice,
horečky s pocením i bez něj, snížená odolnost vůči chladu a infekcím, ale i srdeční
arytmie, bolesti v zápěstí a ramenou, problémy s močením, některé ekzémy, skvrny na
pokožce, suchá a drsná kůže, ztráta ochlupení.

PSYCHICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY:
Emoční otupělost, deprese, melancholie, sebepodceňování.

PRODUKTY ENERGY, KTERÉ HARMONIZUJÍ TUTO DRÁHU:
Vironal - Droserin

Obr. 4 – Meridián plic
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MERIDIÁN SLEZINY
PRŮBĚH DRÁHY:
Dráha vede od konce palce nohy po jeho vnitřní straně,
přes vnitřní kotník, podél holenní kosti přes koleno, stehno,
třísla, vnořuje se do břicha a spojuje se se slezinou. Dál vede
spojnicí do žaludku, prochází přes bránici k jícnu, připojuje
se ke kořenu jazyka a rozptyluje se pod ním. Její větev
se odděluje ze žaludku, vede přes bránici a vtéká do srdce.

FYZICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY:
Tuhnutí kořenu jazyka, po jídle nutkání na zvracení, bolesti
žaludku, nadýmání a říhání, diabetes, prudké bolesti pod
srdcem, řídká stolice a průjem s pocitem nedostatečného
vyprázdnění, zablokování vody v organismu, žloutenka,
neschopnost stabilního spánku, potíže při dlouhém stání,
opuchliny na vnitřní straně kolen a stehen, pocit chladu
v končetinách, funkční porucha palce u nohy, nedostatek
energie, vodnaté výtoky z nosu, krku, úst a jiných sliznic,
anémie, poruchy elasticity cév, krvácivost, modřiny.

PSYCHICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY:
Zmatené, těžkopádné a pomalé myšlení, nesoustředěnost,
poruchy paměti, prchavé myšlenky a utkvělé představy,
nutkavé konání a dogmatismus, přílišná starostlivost
a sebelítost, úzkostné stavy, duševní labilita, pocit
vykořenění – člověk se obtížně adaptuje na prostředí,
smutek.

PRODUKTY ENERGY, KTERÉ HARMONIZUJÍ TUTO DRÁHU:
Vironal - Droserin
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Obr. 5 – Meridián sleziny
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MERIDIÁN JATER
PRŮBĚH DRÁHY:
Postupuje směrem nahoru od základny nehtu palce po nártu k vnitřnímu kotníku, nad
ním křižuje dráhu sleziny a postupuje za ní po vnitřní straně lýtka a stehna k slabinám,
kde obtáčí vnější pohlavní orgány. Vede přes spodní stranu břicha, odbočuje na stranu
pod volná žebra. Další úsek má, jak citují některé prameny, propojení i na žaludek, játra
a žlučník, jedná se patrně o vnitřní odbočku. Od jater pokračuje vnitřní stranou trupu
přes bránici a podžebří k hrdlu. Za hltanem vniká do nosní dutiny, přes ni k očním
nervům. Postupuje na temeno hlavy, kde se spojuje s kontrolním kanálem.
Od očních nervů směřuje jedna větvička dráhy ke koutkům úst a zevnitř obtáčí rty.
Poslední krátká větev vychází z jater, proniká bránicí a rozptyluje se do plic. Podle
některých pramenů však pokračuje až do oblasti žaludku a středního zářiče.

FYZICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY:
Kromě onemocnění souvisejících s funkcemi jater jsou s dráhou spjaty i lokální poruchy,
např. otok šourku u mužů a podbřišku u žen, potíže s předkláněním a zakláněním trupu,
bolesti v kříži a hlavy, hučení v uších, rozostřené vidění, suchost očí, pocity plnosti
v podžebří, zvracení, zácpa, průjmy, poruchy trávení, pomočování nebo zaražení močení,
zvýšená únava, střídavé otékání šourku, svalové křeče v průběhu dráhy, onemocnění
šlach, kloubů a vaziva, suchý obličej s barvou prachu, měkké, slabé, křehké nehty, vlasy
bez lesku.

PSYCHICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY:
Nadměrná sebekontrola, pocit slabého sebeovládání, nevyrovnané chování a emoce,
výbuchy zuřivosti, vztek, impulzivní projevy, zvýšená podrážděnost, přecitlivělost
na hluk, na silné vůně a chuti, frustrace, nepružnost myšlení, přepracovanost
s neschopností uvolnit se, přílišné plány.

PRODUKTY ENERGY, KTERÉ HARMONIZUJÍ TUTO DRÁHU:
Regalen - Protektin

Obr. 6 – Meridián jater
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MERIDIÁN ŽLUČNÍKU
PRŮBĚH DRÁHY:
Od vnějšího koutku oka se zvedá v obloucích k temeni hlavy, klesá
do prostoru za ucho, pokračuje po postranní části šíje na rameno,
k jamce nad klíční kost a boční stranou trupu vede směrem dolů
až k malíčku nohy. Od koutku oka se spouští nová větev
až na dolní čelist, spojuje se s dráhou tří zářičů a přes lícní kost
se vrací k oku. Průběh celé dráhy je komplikovaný.

FYZICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY:
Žlučníkové potíže a žlučové kameny, hořkost v ústech, bolesti
v podžebří, časté vzdychání, vysychání pokožky, zvadlý obličej,
povrchu chybí mastnota a vláha, pocit horka stoupajícího po vnější
straně lýtka a stehna, zhoršování stavu kostí (i když tato funkce
náleží ledvinám), bolesti hlavy v čelní oblasti a u koutků očí,
ztuhlost šíje a ramen, bolestivý otok v jamce nad klíční kostí
a v podpaží, zánět uzlin v podpaží nebo na krku, samovolné
pocení, záchvaty horečky nebo zimniční třesavky, vnější bolesti
kloubů v místech průběhu dráhy, na žebrech, kyčlích, kolenou,
kotnících, nepohyblivost prstu vedle malíčku u nohy.

PSYCHICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY:
Nedostatek tvořivosti, nesamostatný úsudek, zamlžené myšlení,
neschopnost praktického uskutečnění životních plánů, zvýšená
pozornost vůči detailům – puntičkářství, nadměrné přebírání
zodpovědnosti, chronická nespokojenost, netrpělivost, ustavičná
vznětlivost.

PRODUKTY ENERGY, KTERÉ HARMONIZUJÍ TUTO DRÁHU:
Regalen - Protektin
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Obr.7 – Meridián žlučníku
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MERIDIÁN TŘÍ ZÁŘIČŮ
PRŮBĚH DRÁHY:
Začíná u nehtu prsteníku a prochází středem vnější strany ruky, na lokti
vniká mezi klouby loketní a vřetenní kosti, pokračuje přes rameno kolem
lopatky k 7. krčnímu obratli. Odtud postupuje dopředu přes trapézový
sval do jamky nad klíční kostí a k hrudní kosti, odkud se rozptyluje
do obalu srdce a sestupuje dolů přes horní, střední a dolní zářič.
Ze středu hrudi se odděluje další větev, která směřuje nahoru přes
nadklíčkovou jamku a přes hrdlo až nad ucho, kde se lomí dolů na spodní
čelist a odtud se vrací nahoru pod oko. Za uchem se odděluje ještě jedna
větev, která vniká do ucha a pak postupuje k vnějšímu koutku oka.

FYZICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY:
Nahluchlost, pocity hučení v uších, bolestivý zánět hrdla, pocení,
poruchy termoregulace, oběhové potíže, poruchy funkce lymfatického
systému a oslabení imunity, alergie, zadržování tekutin a toxinů
v organismu, otoky v průběhu dráhy, bolest vnějšího koutku oka,
opuchnutí tváře v prostoru jařmové kosti, bolesti za uchem a na vnější
straně ramena, v oblasti nadloktí, lokte a předloktí, neschopnost
používat prsteníček.

PSYCHICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY:
Nedostatek vstřícnosti ve společenských vztazích, přílišná starostlivost
o sebe a blízké.

PRODUKTY ENERGY, KTERÉ HARMONIZUJÍ TUTO DRÁHU:
Regalen - Protektin
Gynex - Cytovital
Korolen - Ruticelit

Obr.8 – Meridián tří zářičů
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MERIDIÁN LEDVIN
PRŮBĚH DRÁHY:
Začíná pod malíčkem nohy a postupuje šikmo středem nožní klenby, kolem
vnitřního kotníku směrem nahoru vnitřní stranou lýtka přes zákolení a stehna,
proniká páteří, spojuje se s ledvinami a prostřednictvím spojnice s močovým
měchýřem. Její přímá dráha vystupuje z ledvin nahoru, proniká do jater
a bránice, vnořuje se do plic, postupuje podél hrdla a svírá kořen jazyka.
Její další větev vychází z plic, spojnicí vede do srdce a shromažďuje
se uprostřed hrudi.

FYZICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY:
Všechny nemoci ledvin spojené s jejich funkcemi, nechutenství, temné zbarvení
obličeje, temné kruhy kolem očí, prosáknutá víčka, váčky pod očima, akné,
ekzémy, suchost dlaní, dušnost, vykašlávání krvavých hlenů, sípání a lapání
po dechu, horko v ústech, suchý jazyk, záněty v hrdle, angíny, žloutenka,
rozmazané vidění, arytmie, bolesti srdce, bolestivé pocity dřevěnění a chladu
natahujícího se do kostí, únava, potíže v sexuální a hormonální oblasti, poruchy
plodnosti, sklon k potratům, opožděný růst, chronická únava, pocity bolesti
a přecitlivělosti na bedrech, vnitřní straně kolen, stehnech, lýtkách a kotnících,
doprovázené tvorbou otoků, pálivé bolesti na chodidlech, bolesti v průběhu
dráhy, poruchy sluchu a rovnováhy, zvonění v uších, křehkost kostí, kazivost
zubů, klopýtání, ochablost dolních končetin.

PSYCHICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY:
Duševní neklid, nerozhodnost, váhavost, úzkostlivost, vztahovačnost,
netrpělivost, cynismus, podezřívavost, zapomnětlivost, snížená motivace,
pocity beznaděje, tendence k rozladěnosti a smutku, fobie, bázlivost, strach.

PRODUKTY ENERGY, KTERÉ HARMONIZUJÍ TUTO DRÁHU:
Renol - Artrin
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Obr. 9 – Meridián ledvin
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MERIDIÁN MOČOVÉHO MĚCHÝŘE
PRŮBĚH DRÁHY:
Tato nejdelší a nejkomplikovanější dráha začíná u vnitřního koutku oka, stoupá vzhůru přes čelo
na temeno, kde jsou také odbočky vedoucí do ucha a mozku. Odtud se spouští dolů, na šíjovém
svalu se větví do dvou ramen. Vnitřní rameno přibližně kopíruje páteř až ke křížové kosti.
V oblasti pasu má spojnici s ledvinami a močovým měchýřem. Od pasu pokračuje další větev
ke kostrči. Přes sedací sval se vnořuje na zadní stranu stehna a jeho středem klesá až do jamky
za kolenem. Vnější rameno postupuje od šíje přes vnitřní horní okraj lopatky až na kříž, dále
pokračuje přes sedací sval kolem kyčelního kloubu do jamky za kolenem. Zde se obě ramena
spojují a vedou středem zadní strany lýtka a boční stranou kolem kotníku až na vnější stranu
paty, po vnější hraně chodidla k základně nehtu malíčku, kde končí.

FYZICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY:
Bolesti hlavy vnikající do mozku a do oblasti srostlé fontanely, pocit vytlačování očí z hlavy,
bolesti připomínající natažení na šíji, bolesti a ztuhlost páteře, bolesti svalů v oblasti šíje, zad,
pasu, sedacích svalů, zákolení, zadní strany lýtek a paty, pocity nevyrovnanosti v pase, zauzlení
v jamce za kolenem a pocit řezavých bolestí v lýtkách, vznik hemoroidů, horečnaté stavy
se zimniční třesavkou, duševní poruchy projevující se blouzněním, pomateností a záchvaty
provázené ztrátou vědomí, slzení, výtok řídkých hlenů nebo krve z nosu, zežloutnutí očního
bělma, obtíže spojené s močením, včetně inkontinence a častého močení, zadržování moči,
zvětšení prostaty, nemoci kostí, některé formy artritidy a osteoporózy, předčasné vypadávání
vlasů, jejich šedivění a ztráta lesku, kazivost zubů, poruchy sluchu, ztráta pohyblivosti malíčku
u nohy, nedostatečná výživa šlach v těle, bolestivé pocity chladu v končetinách.

PSYCHICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY:
Neklid, bázlivost, nesmělost, bezohlednost, lehkovážnost, nedbalost, hyperaktivita autonomního
nervového systému s nepřiměřenými reakcemi na stres a s neschopností uvolnit se, ustrašenost.

PRODUKTY ENERGY, KTERÉ HARMONIZUJÍ TUTO DRÁHU:
Renol - Artrin

Obr. 10 – Meridián močového měchýře
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MERIDIÁN POČETÍ
PRŮBĚH DRÁHY:
Má dvě větve, povrchová vede od spodní části středem trupu
směrem nahoru přes hrdlo, bradou vniká pod spodní čelist
a nakonec vidlicovitě pod obě oči. Vnitřní postupuje dozadu ke
kostrči, vniká do páteře a postupuje směrem nahoru. Zakončení
dráhy je nejasné.

FYZICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY:
U žen poruchy menstruace, bolesti prsů, bělotok, sklon k potratům,
vytváření sraženin v podbřišku;
u mužů je s funkcemi dráhy spojen vznik kýly;
obě pohlaví – neplodnost, průjmy, zácpa, poruchy močení,
zvracení krve, kašel, bolesti zubů a v krku, bolesti v centrální linii
přední strany trupu.

PSYCHICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY:
Emoční labilita, frigidita, tréma, nervozita, poruchy řeči, koktavost,
slabá vůle.

PRODUKTY ENERGY, KTERÉ HARMONIZUJÍ TUTO DRÁHU:
Gynex - Cytovital

Obr. 11 – Meridián početí
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MERIDIÁN SRDCE
PRŮBĚH DRÁHY:
Začíná v srdci a odtud se rozvětvuje do tří směrů. Jedna větev klesá dolů
do tenkého střeva, druhá vede nahoru přes hltan k očím, třetí jde přes plíce
směrem do podpaží a odtud středem ruky až na špičku malíčku, kde končí.

FYZICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY:
Chorobné stavy spojené s činností srdce a s orgány či místy, kudy dráha
prochází, bušení srdce, časté zčervenání, noční pocení a pocení
při sebemenší námaze, bledost tváří, dlaní a chodidel, citlivost na teplo
a chlad, pocity sucha v hrdle, žízeň, bolesti srdce, bolesti pod žebry
a na vnitřní straně rukou, stoupání chladu do rukou, pocit horkosti
v dlaních, žloutnutí očního bělma.

PSYCHICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY:
Neschopnost empatie, duševní neklid, citová labilita, nadměrné citové
reakce, hysterie, poruchy řeči a neschopnost komunikace, poruchy paměti,
zapomnětlivost, roztržitost, poruchy spánku, děsivé sny, poruchy chování,
upovídanost.

PRODUKTY ENERGY, KTERÉ HARMONIZUJÍ TUTO DRÁHU:
Korolen - Ruticelit

Obr. 12 – Meridián srdce
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MERIDIÁN TLUSTÉHO STŘEVA
PRŮBĚH DRÁHY:
Začíná u vnitřního okraje lůžka nehtu ukazováčku, dále vede
nahoru po prstu přes oblouk mezi ukazováčkem a palcem,
pokračuje mezi šlachy upínající palec, pak po hraně předloktí
k ohybu lokte, odtud po vnější straně dvouhlavého svalu
na rameno. Dráha má odbočku vedoucí z ramene přes trapézový
sval k lopatce a příčně na šíji k sedmému krčnímu obratli.
Odtud se vrací opět přes trapézový sval k jamce nad klíční kostí,
spouští odbočku do plic a přes bránici dolů k tlustému střevu.

FYZICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY:
Bolesti zubů, bolestivý otok hrdla provázený zduřením mandlí,
zánět hrdla, bolesti v nadloktí a v břiše, ale také zežloutnutí očního
bělma, pocit sucha v očích, výtok řídkých hlenů a krvácení z nosu,
syndrom zablokování krku, nefunkčnost a potíže s ohýbáním
ukazováčku.

PSYCHICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY:
Disharmonie dráhy vyvolá tajnůstkářství, dlouhodobé zadržování
přežitých, už neaktuálních emocí a citů, problémy s aktem dávání
a přijímání na citové rovině a z toho vyplývající pocity
nedostatečného ocenění či zneužívání s neprojevovanou vnitřní
depresí.

PRODUKTY ENERGY, KTERÉ HARMONIZUJÍ TUTO DRÁHU:
Vironal - Droserin

Obr. 13 – Meridián tlustého střeva
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MERIDIÁN TENKÉHO STŘEVA
PRŮBĚH DRÁHY:
Začíná na vnější straně špičky malíčku, odtud vede po vnější straně prstu
a po malíkové hraně dlaně na zápěstí, z něho po spodní hraně loketní kosti
na loket mezi kloubní výčnělky. Dále pokračuje po vnější zadní straně
nadloktí na zadní stranu ramene, odkud pokračuje přes lopatku a trapézový
sval pod 7. krční obratel. Odtud prochází dopředu do jamky nad klíční kostí,
kde se rozvětvuje do dvou vzájemně opačných směrů: dolů vede spojnicí
do srdce, žaludku a tenkého střeva a nahoru postupuje hlavní dráha po straně
krku přes sanici na jařmovou kost a k vnějšímu koutku oka, kde se obrací
k uchu a vniká do něho. Od sanice dále odbočuje i krátká větev přes tvář
přímo k vnitřnímu koutku oka, kde se propojuje s dráhou močového měchýře.

FYZICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY:
Bolesti v krku, bolesti ramene a nadloktí, rozpínavé bolesti v podbřišku,
syndromy spojené s poruchami tvorby a distribuce tělních tekutin,
k nimž se přiřazují i zežloutnutí bělma očí, hučení v uších, hluchota,
bolesti šíje a ramene.

PSYCHICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY:
Disharmonie dráhy se projeví poruchami analýzy a zpracování citů:
přehnané kritizování, nekritičnost v analyzování, neschopnost přehodnotit
vlastní city. V pozadí jde o strach o existenci, pocit neschopnosti těžit
ze své činnosti, nepružnost, pocit neschopnosti vymezit si hranice,
lehkovážnost, přeceňování svých možností, posouvání vlastních hranic
na úkor jiných, stavy podráždění s pozadím poruch centrálního nervového
systému (epilepsie, resp. epileptiformní stavy).

PRODUKTY ENERGY, KTERÉ HARMONIZUJÍ TUTO DRÁHU:
Korolen - Ruticelit

Obr. 14 – Meridián tenkého střeva
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MERIDIÁN OSRDEČNÍKU
PRŮBĚH DRÁHY:
Začíná uprostřed hrudi, prochází osrdečníkem, dále klesá přes
bránici dolů a propojuje mezi sebou tři zářiče. Povrchová větev
této dráhy postupuje z hrudi na stranu hrudníku, tři palce
pod podpažím se otáčí nahoru do podpaží a odtud postupuje
prostředkem vnitřní strany ruky přes dvouhlavý sval do ohbí lokte
a dále přes předloktí do dlaně a na konec prostředního prstu ruky.
Uprostřed dlaně se z ní odděluje větev, která prochází na prsteník
a končí na jeho špičce.

FYZICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY:
Křečovité bolesti na vnitřní straně předloktí a v ohybu lokte, dále
problémy se srdcem projevující se pocitem plnosti anebo silným
bušením srdce, pocity horkosti v dlaních, zrudnutí tváře
a zežloutnutí očního bělma.

PSYCHICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY:
Sklon k ustavičnému hlasitému smíchu, duševní neklid

PRODUKTY ENERGY, KTERÉ HARMONIZUJÍ TUTO DRÁHU:
Korolen - Ruticelit

Obr. 15 – Meridián osrdečníku
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MERIDIÁN ŽALUDKU
PRŮBĚH DRÁHY:
Začíná v jamce vedle nosních dírek, odtud vede ke kořeni nosu a přes koutek oka,
kde se spojuje s dráhou močového měchýře. Pak zatáčí pod střed spodního víčka,
odtud klesá pod lícní kost, odbočuje pod nos, v ostrém úhlu se lomí a vede souběžně
nad horním rtem ke koutku úst. Dále vede po hraně brady až k čelistnímu úhlu, z něj
vystupuje kolmo vzhůru před uchem až ke koutku čela a pak podél okraje vlasů
až na střed horního okraje čela. Její odbočka se spouští z čelisti přes přední a boční
stranu krku podél tepny k vnitřnímu konci klíční kosti, nad ní vodorovně do jamky
nad klíční kostí, odtud přes bránici dolů do žaludku a spojnicí ke slezině. Hlavní vnější
větev se spouští přes prsní sval k bradavce, lomí se dovnitř k okraji žeber a z obou
stran pupku klesá břišní dutinou do oblasti kyčlí. Zde se připojuje další vnitřní větev,
jež vychází od vrátníku a přes břicho směřuje do kyčlí. Z nich dráha klesá přes kyčelní
kloub na čtyřhlavý sval na stehně na koleno, přes přední stranu lýtkového svalu vedle
vnější hrany holenní kosti na nárt a po něm na konec druhého prstu nohy.

FYZICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY:
Nadýmání, špatné trávení, poruchy teplotní regulace, vtahování chladu do nohou,
dále vysoké horečky spojené s blouzněním, bolestivé otoky hrdla a kolenou,
bolesti dolních končetin v místech průběhu dráhy.

PSYCHICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY:
Disharmonie dráhy vyvolá neschopnost přijímat lásku a chápat své okolí,
na druhé straně příliš velkou citlivost vůči emocionálním impulzům,
ustaranost – naproti tomu nevšímavost, zatrpklost, mlčenlivost, povrchnost,
výbuchy zlosti.

PRODUKTY ENERGY, KTERÉ HARMONIZUJÍ TUTO DRÁHU:
Gynex - Cytovital
Obr. 16 – Meridián žaludku
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MERIDIÁN ŘÍDÍCÍ
PRŮBĚH DRÁHY:
Tato centrální dráha ovlivňuje chod prakticky celého organismu. Začíná ve spodní části
trupu a má čtyři hlavní větve. Jedna sestupuje z oblasti podbřišku a postupuje přes
kostrč, vniká do páteře a směřuje k šíji, přes temeno hlavy vstupuje do mozku a klesá
středem čela pod nosní přepážku a k horním řezákům. Druhá větev jde z podbřišku
do vnějších pohlavních orgánů, odtud ke kostrči, kde se spojuje s dráhami ledvin
a močového měchýře. Spolu s nimi vniká do páteře a vystupuje nahoru do ledvin. Třetí
rameno jde z podbřišku přes pupek a srdce do hrdla, prochází dolní čelistí, obtáčí rty
a od nich stoupá dvěma větvičkami vzhůru pod levé a pravé oko. Čtvrtá větev začíná
spolu s dráhou močového měchýře u vnitřních koutků očí, od nich stoupá ve dvou
souběžných ramenech přes čelo na temeno, kde se ramena spojují, společně vnikají
do mozku a klesají dozadu středem šíje. Nad lopatkami se rozdělují k jejich okrajům
a spojené potom opět směřují podél páteře k pasu, kde se vnořují do vnitřní strany
trupu a vnikají do ledvin.

FYZICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY:
Nervové poruchy, křečovité záchvaty epileptické povahy, bolesti vystřelující
z podbřišku nahoru až k srdci, zaražené močení, pomočování, hemoroidy, sucho v krku,
neplodnost, páteř se napružuje (v křeči) a prohýbá se dozadu, křečovité ztuhnutí páteře
a mdloby, neschopnost vyprazdňování, kýla, nedostatek vitality, sexuální poruchy,
bolesti zad.

PSYCHICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY:
Nedostatek tvořivosti, nesamostatný úsudek, nejasné myšlení, neschopnost prakticky
uskutečňovat životní plány, zvýšená pozornost vůči detailům, pocity nadměrné
zodpovědnosti.

PRODUKTY ENERGY, KTERÉ HARMONIZUJÍ TUTO DRÁHU:
Korolen - Ruticelit
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Obr. 17 – Meridián řídící
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PŘÍKLADY

• Ledviny a množství energie v jejich dráze ovlivňují kvalitu vlasů, zubů, kostí
a činnost lymfatického systému. Než tedy sáhnete po „zaručeném“ šampónu
na vlasy, sáhněte současně i po Renolu, který zaktivuje energii ledvin.

• ∑Při nedostatečné funkci ledvin dochází ke změnám v oblasti vnitřních stran
kolen a palců u nohou, protože tudy probíhá jejich energetická dráha. Při dně to
jsou právě palce u nohou, v jejichž oblasti dochází ke změnám, a proto bychom
měli při tomto zdravotním problému posilovat právě ledviny.

“Zdraví je záležitostí vědomé volby.”

• ∑Pokud trpíme bolestmi hlavy v oblasti ucha a spánků nebo nás bolí kořínky
vlasů, když se po nich přejede rukou, příčina není v hlavě, ale ve žlučníku.

• ∑Stejně tak příčinu otoků kolem očí je nutné hledat v ledvinách.

• ∑Lidé, kteří mají zdravotní problémy s určitým orgánem, popisují bolestivá místa
a další chorobné projevy v oblastech, kudy probíhá energetická dráha postiženého
orgánu. Ten, kdo přijde k lékaři s infarktem myokardu, popíše všechny problémy,
které se pojí s narušením celé dráhy srdce - např. vystřelující bolesti až do levého
malíčku u ruky. Přečtěte si popis dráhy srdce na str. 15, kde jsou uvedeny fyzické
a psychické problémy, projevující se při její disharmonii. Člověk s infarktem
myokardu bude popisovat většinu zde uvedených potíží.
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ČAKRY
Jako jsou pro kontrolu a regulaci fyzického těla důležité žlázy s vnitřní sekrecí,
tak jsou pro kontrolu a regulaci energetického systému důležitá energetická
centra, tzv. čakry. Ve zdravém těle představuje energetické centrum spirálu,
která se otáčí určitou rychlostí a umožňuje životní energii proudit tělem doleva (proti směru hodinových ručiček) v případě, že určitá oblast, kterou
čakra energií zásobuje, potřebuje povzbudit, doprava (ve směru
hodinových ručiček), když oblast potřebuje svou aktivitu přibrzdit.
Tato vitální energie proudí všemi energetickými centry a jde zdola podél
páteře nahoru. Energie šesti čaker se nakonec spojují v čakře sedmé,
která se nachází na temeni hlavy. Když se otáčení spirál začne zpomalovat,
je i cirkulace energie pomalejší nebo je blokována. Následkem je zhoršení
zdraví a stárnutí.
Je víc než zajímavé, že existence sedmi základních čaker, které mají spojitost
s cirkulací energie, se přibližně shoduje s umístěním endokrinních žláz. Každá
endokrinní žláza plní v těle důležitý úkol a pomocí hormonů zajišťuje správný
chod každé jednotlivé buňky. Sekrety endokrinních žláz se vylučují přímo
do krve, odkud si najdou cestu k různým orgánům, stimulují je nebo tlumí
a nebo jiným způsobem ovlivňují jejich činnost. Při dobrém zdraví pracují
endokrinní žlázy v naprosté harmonii. Stačí se podívat do lékařských knih,
kde se podrobně popisují jednotlivé funkce hormonálního systému,
aby bylo zřejmé, jak je důležité mít tento systém dobře vyladěn.

Obr. 18 – Čakry v lidském těle
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PŘIŘAZENÍ ČAKER K HORMONÁLNÍM ŽLÁZÁM

Je-li jedno ze sedmi energetických center porušeno, pak je oslabena
ve výkonu i příslušná žláza a k ní náležející tělesné oblasti a funkce
vykazují poruchy, tedy příznaky nemoci. Nevyvážená energie
v čakrách má také silný účinek na city a nálady člověka.
Navrátit organismu zdraví a sílu znamená uvést energetickou spirálu
do patřičných otáček. K udržení rovnováhy našich systémů přispívá
pohyb (nejednostranný), dechově-energetická cvičení, mantry, jantry,
relaxace, meditace, výživa (vhodná pro člověka) a také harmonizační
přípravky ENERGY.

“Učit se být zdravý je stejně důležité, jako učit se
jakýmkoliv jiným dovednostem.”
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REFLEXNÍ ZÓNY
Každá ze sedmi čaker má na chodidle svou reflexní zónu (viz obr. č. 19)
a stejně tak i všechny tělesné orgány. Takové reflexní zóny orgánů máme
na několika místech těla, kde jsou zároveň nervová zakončení (např. ruce,
obličej, uši, hlava) a kde se věrně zrcadlí stav příslušných částí organismu.
Působením na nejmenší a nejvzdálenější plošku můžeme ovlivnit pozitivně
či negativně jednotlivé orgány.
Z těchto poznatků vychází jedna z nejstarších přírodních léčebných metod
vůbec, kterou je reflexní terapie (reflexologie). Její používání se stejně jako
u akupunktury odhaduje na dobu kolem 5 000 let př. n. l. Tato metoda, která
využívá tlaku a masáží reflexních zón, je vhodná nejen pro terapii, ale také
pro celkem spolehlivou diagnostiku. Diagnostikování tlakem na reflexní
plošky poškozených orgánů není obvykle příjemné a podle intenzity bolesti

Vironal / Droserin

Regalen / Protektin

Gynex / Cytovital

Korolen / Ruticelit

Renol / Artrin

Obr. č. 20 – Reflexní zóny na chodidle

můžeme usuzovat na závažnost onemocnění. Postupné zmírňování bolesti
naopak dává signál o obratu k lepšímu, což potvrzuje správný postup
terapie.

pravá noha

čakry

Obr. č. 19 - Ilustrační obrázek reflexní zóny čaker
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levá noha

U reflexní terapie je možno účinek přesně směrovat, a to nejen na žádaný
orgán, ale dokonce na každou jeho část. U této metody je účinek okamžitý,
což má obrovský význam při bolestech, akutních potížích a při první
pomoci. Pokud při masáži reflexních zón využijeme krémy Energy,
dosáhneme tím samozřejmě synergického efektu. Účinnost zvýšíme i tím,
že na zóny budeme působit především v době, kdy je příslušný meridián
v aktivní fázi, což zjistíme podle orgánových hodin.
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ORGÁNOVÉ HODINY
V tzv. orgánových hodinách vyjádřili Číňané skutečnost, že člověk žije
z hodiny na hodinu a stav jeho organismu se postupně mění. V našem
organismu jsou zakódovány biologické rytmy, které se opakují každý den,
měsíc, rok. Všechny pravidelně se opakující děje v těle řídí centrální biologické
hodiny a kromě nich existuje i mnoho místních „budíků“, které řídí činnost
plic, srdce, ledvin, jater i ostatních orgánů.

Cirkulaci energie v organismu lze schematicky znázornit během
čtyřiadvacetihodinového cyklu. V souvislosti s tímto hodinovým cyklem
energie v drahách lze ke každému orgánu v období jeho maximální aktivity
přiřadit jiný orgán s minimální energetickou aktivitou. Z toho vyplývá,
že jakékoliv ovlivnění kteréhokoliv orgánu bude mít opačný vliv na orgán
s ním spojený.
Sílu biorytmů lze nejlépe sledovat při průběhu nemocí. Při každé chorobě
dochází během dne ke kolísání příznaků. Nahlédneme-li do lékařských
statistik, zjistíme, že doba návštěv pacientů u lékaře s určitými problémy
kopíruje téměř přesně orgánové hodiny.
Např. žlučníkové záchvaty jsou nejčastější v noci, srdeční záchvaty
pak kolem poledne. Zmiňujeme-li se o zdravotních problémech se srdcem,
pak je z obrázku č. 21 možné vyčíst, že se budou projevovat mezi 11.–13.
hodinou v každém ročním období, ale nejvíce jich bude v létě.

POPIS BIOLOGICKÝCH RYTMŮ
23.–1. hodina
Začíná pracovat žlučník. Ti, kdo mají s tímto orgánem potíže, se obvykle v tuto
dobu budí nebo nemohou spát.

1.–3. hodina
Aktivují se játra. V této době nastává útlum (nejnižší okysličení mozku), proto
je třeba zvýšit pozornost např. při cestování. V tuto dobu se rovněž budí žlučníkáři,
protože játra a žlučník jsou párové orgány. Nedoporučuje se pít alkohol, kouřit,
požívat tuky, kávu.

3.–5. hodina
Obr. č. 21 - Schematické
znázornění „cirkulace energie“ v organismu

V činnosti jsou plíce, proto se obvykle v tuto dobu budí kuřáci, astmatici, nemocní
na průdušky, s rýmou a se záněty cest dýchacích. V této době také člověk pociťuje
největší strach a úzkost. Každá maličkost nabývá obrovského významu.
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5.–7. hodina
V nejvyšší činnosti je tlusté střevo. Doporučujeme navyknout si v tuto dobu
na vyprazdňování, vyhýbat se stresu a spěchu. Probouzet se je třeba postupně,
neboť nemocní lidé se právě v tuto dobu cítí velmi špatně. Je vhodné pít hodně čaje.

7.–9. hodina
Dostává se do činnosti žaludek. Velmi důležité je v tuto dobu konzumovat vitaminy.
Tělo potřebuje být v teple, proto není vhodná studená sprcha nebo koupel.

PŘÍKLAD

Na základě principů, které jsme vám dosud v tomto materiálu představili, zkusíme provést podrobnější rozbor jednoho z orgánů. Podívejme se např. na ledviny.
Z popisu energetické dráhy, obrázku o orgánových vztazích a schémata biologických hodin získáme maximální přehled.

• Podle orgánových hodin zjistíme, že nejvíce komplikací s ledvinami se bude vyskytovat
9.–11. hodina
V činnosti je slinivka břišní a slezina, nedoporučuje se požívat alkohol! Vhodné
je ovoce, med (je to jediná denní doba, kdy je tělo schopno strávit sladkosti).
Vyhýbat bychom se měli přílišné fyzické činnosti, avšak můžeme podávat vysoké
duševní výkony. Kolem 11. hodiny nastává dopolední výkonnostní vrchol.

11.–13. hodina
Doba aktivní činnosti srdce. Není dobré je zatěžovat velkým množstvím potravy.
Nastává mírný útlum, pozor na úrazy! Vhodná je procházka nebo krátký spánek.

13.–15. hodina
V nejvyšší činnosti je tenké střevo. V této době se snižuje citlivost zubů
(vhodná doba na dentistický zákrok). Začíná se zvyšovat fyzická aktivita.

15.–17. hodina
Nejvíce pracuje močový měchýř. Dobré je pít bylinkové čaje, sportovat. Trávicí
systém je schopný přijmout vydatné jídlo, aktivita stoupá a dosahuje druhého
výkonnostního vrcholu.

17.–19. hodina
V činnosti jsou ledviny. Velmi potřebné je vyloučit vše, co jim škodí - tuky, cukr,
sůl, limonády, chemikálie, káva, alkohol, chlad, stresy.

19.–21. hodina
Do činnosti se dostává obal srdce - krev. V této době člověk velmi dobře vnímá.
Je to čas vhodný pro poslech hudby a divadelních her, ale také nejúčinnější
pro působení antibiotik nebo pro aplikaci krémů na bolestivá místa.

21.–23. hodina
Doba činnosti „tří zářičů“ – tělo se připravuje na spánek, proto bychom neměli činit
nic pro jeho aktivaci. Nekouříme a vynecháme jídlo.
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od 17 do 19 hodin večer v každém ročním období, nejvíce jich však bude v zimě.
To nám napoví, že můžeme ještě navíc očekávat natahování chladu do končetin.

• Ze vztahů uvedených v obrázku růžice pentagramu vyčteme, že ledvinám
a párovému orgánu močovému měchýři odpovídá element vody a doporučeným
produktem je Renol. Ne náhodou mají ledviny se svým párovým pomocníkem
na starosti vodní hospodářství. U lidí s oslabenou energetickou dráhou ledvin
můžeme tedy čekat poruchy v procesech, za které ledviny zodpovídají,
a to zejména ve vodním hospodářství.

• Z obrázku pentagramu se také dozvíte odpovídající chuť a vlastnost. Můžeme
konstatovat, že oslabené ledviny se budou projevovat navenek strachem
a tento orgán bude posilovat slaná chuť. Zde si připomeňme další pravidlo.
Velké dávky působí opačně než malé. Proto solte málo!

• Někteří lidé s oslabenými ledvinami mohou mít problémy s příliš velkou potivostí
nebo naopak suchostí rukou a nohou. Aplikace krému na suché ruce problém
nevyřeší trvale, pouze dočasně. Nezapomeňte, že se musíte vždy zaměřit
na příčinu onemocnění, a ne jeho projevy. Jedině tak docílíte plného “zdraví.”
Kolik z Vás se našlo v obraze oslabených ledvin …?
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BIOINFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY ENERGY
PENTAGRAM

©

Základním sortimentem společnosti Energy je pět širokospektrálních
regeneračních přípravků, které se vzájemně doplňují a jsou určeny
pro regeneraci všech důležitých oblastí lidského organismu. Slovo
,,širokospektrální“ přitom vyjadřuje, že každý přípravek regeneruje hned
několik oblastí současně. Každý přípravek Pentagramu© se podílí na zvyšování
imunity prostřednictvím harmonizace příslušných energetických drah našich
orgánů. Vyrovnání energetické nedostatečnosti má za následek lepší funkci
orgánu a fytolátky napomáhají vyloučení toxinů z těla. Celý tento proces
se několikanásobně urychluje prostřednictvím bioinformací.
Díky jim se Pentagram© výrobků Energy řadí mezi světové unikáty,
které si zaslouží rozšíření do všech částí naší krásné planety.
Systém regenerace v pentagramu se týká jak vnitřního užití – koncentráty
Vironal, Regalen, Renol, Gynex, Korolen, tak použití vnějšího prostřednictvím
aplikace pentagramu infokosmetiky. Všech pět krémů – Droserin
(koresponduje s Vironalem), Protektin (k Regalenu), Artrin (Renol), Cytovital
(Gynex), Ruticelit (ke Korolenu). Obojí je možné použít separátně, případně
podle individuální situace kombinovat s dalšími přípravky. Spojení vnitřního
užívání bylinného koncentrátu spolu se zevním použitím krému otevírá
netušené možnosti regenerace, ať už preventivní či regenerační.

Výrobky Pentagramu Energy se mohou užívat:
• ∑ jako prevence
•∑ při zdravotních problémech
•∑ pro radost ze života

I když se cítíme zdrávi, máme mnohdy zájem na tom, abychom organismus
ještě více preventivně posilovali, přičemž bioinformační přípravky můžeme
užívat v naznačeném pořadí nebo podle dalších doporučení:

Vironal / Droserin – připraví pro regeneraci okruh, na který bude
působit Regalen

Regalen / Protektin – připraví pro regeneraci okruh, na který bude
působit Renol

Renol / Artrin – připraví pro regeneraci okruh, který bude
regenerován Gynexem
Gynex / Cytovital – připraví pro regeneraci okruh, na který bude
působit Korolen

Korolen / Ruticelit – připraví pro regeneraci okruh, který bude
regenerován nejen Vironalem, ale na který budou působit i všechny
ostatní přípravky.

Proč bychom měli užívat přípravky v doporučeném pořadí, vystihují nejlépe
následující myšlenky:
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VIRONAL
Má-li člověk jakékoli zdravotní potíže, je evidentní, že jeho
organismus je více či méně oslaben, takže viry, mikroby,
bakterie, plísně a další mikroorganismy mají široké
pole působnosti. Vznikají lehká zánětlivá ložiska
a metabolické zplodiny těchto „vetřelců“
postupně zamořují naše tělo. Pokud nemáme
dostatek energie pro obnovení rovnováhy
v organismu, snižuje se neustále naše imunita
a ke stávajícím mikroorganismům
se přidružují další, na něž až dosud náš
imunitní systém stačil. Ke snížení imunity
v nemalé míře přispívá zamořené životní
prostředí, stres, různé druhy záření
(např. elektromagnetický smog) a další
negativní vlivy okolí. Nepociťujeme je okamžitě,
protože působí mírně, zato však soustavně.
Za jak dlouho dojde ke snížení imunity, záleží
na délce a intenzitě působení negativních vlivů,
na jeho odolnosti a genetických dispozicích.
Působením všech civilizačních faktorů dochází v dnešním technickém světě
k postupné degeneraci člověka. Následující generace lidí ponese geneticky
zakódované oslabení a další populace na tom bude ještě hůř. Určité známky
degenerativních procesů jsou ostatně patrny již na dnešních dětech. V časovém
horizontu několika desítek let se tyto rozdíly dají snadno pozorovat.
Za svůj zdravotní stav si člověk většinou může sám. Někteří lidé si různými
vymoženostmi civilizace poškozují zdraví vědomě, jiní nevědomě. Jestliže
dnes přivedeme na svět děti a náš organismus je poškozen, může se toto
poškození určitým způsobem promítnout do jejich genetiky. Pokud budou
i ony pokračovat ve špatném životním stylu, dá se již dnes předpokládat,
že se v dalším pokolení budou v mnohem větší míře vyskytovat celkově
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oslabení lidé. Nové generace nebudou schopny unést celkové zatížení
a lidstvo postupně zanikne, protože rychlost přizpůsobení lidského
organismu novému životnímu prostředí nebude odpovídat rychlosti jeho
zamořování.
Tento trend dnes potvrzuje závratný růst alergií a poruch imunitního
systému, narůstá procento nemocných rakovinou i HIV, stoupá počet
neplodných mužů a žen. Objevují se nová a vážnější onemocnění. Nové
mutace mikroorganismů jsou stále dokonalejší, rafinovanější a jejich
agresivita narůstá. Naše obrana vůči nim spočívá v perfektně fungujícím
imunitním systému. To je klíč ke zdravé budoucnosti a náš největší ochránce.
Proto začínáme celkový regenerační proces přípravkem Vironal.
Ten je zaměřen na mikroorganismy, se kterými člověk přichází do styku
nejčastěji.
Jak vyplývá z letáku k produktu, ovlivňuje Vironal především meridián
sleziny a plic. Podle tradiční čínské medicíny je slezina chápána jako vstupní
brána sluneční energie, která oživuje hrubohmotné tělo. Ze sleziny je energie
posílána do solárního plexu a odtud proudí přes nervový systém do všech
částí fyzického těla. Svou silou energizuje každou buňku. Jak tvrdí čínská
lékařská teorie, je-li člověk zdravý, slezina skladuje životní energii a čerpá
ji z krve v tak velkém množství, že ji není možné využít pouze uvnitř těla.
Životní energie pak vyzařuje ven kožními póry, zajišťuje tak do jisté míry
ochranu těla před viry, bakteriemi, negativním prostředím a pomáhá
udržovat fyzické tělo ve zdravém stavu.
Slezina a žaludek tráví potravu, proměňují ji v postnatální esenci ťing
a dopravují ji do plic. Plíce zvnějšku vdechují energii, která se mísí
s již vytvořenou esencí, a tuto směs pomáhají distribuovat do organismu.
Obnovením správné funkce sleziny a plic si zajistíme optimum životní
energie a uděláme první krok na cestě ke zdraví.
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Další fází je zvýšená detoxikace organismu. Každý z pěti přípravků
Pentagramu© je určen k detoxikaci, ale Regalen je zaměřen speciálně na ni.
Detoxikace je základní pochod, který zaručuje buňkám jejich normální zdravé
fungování a množení. Budete-li své tělo detoxikovat, nebudete například také
potřebovat kromě své vlastní vůle již žádné drastické diety na hubnutí. Pokud
vše funguje tak, jak má, a je-li vaše genetická výbava na dobré úrovni,
netloustnete. Jestliže se organismus nestačí detoxikovat, dochází k postupnému
ukládání metabolických zplodin v tukové tkáni, v kloubech a dalších částech
těla. Objevují se lehké záněty ve střevech, jež přestávají plnit svou funkci
a dochází k nedostatečnému vstřebávání prvků, vitaminů a dalších potřebných
živin. V tomto stavu nám nepomohou žádné megadávky multivitaminů
a minerálů, protože je narušen proces asimilace. Tělo začíná chřadnout, neboť
se mu nedostávají životně důležité látky pro výživu. Tím strádají i další
orgány, jelikož mezi nimi a střevy existuje provázanost.
Střeva jsou nesmírně důležitý orgán, o který je třeba patřičně pečovat. Kdo
si myslí, že se jedná o obyčejné odpadní potrubí, velice se mýlí! Jde o „zahradu
života a smrti“. Je-li potrava ve dvanáctníku díky pečlivé práci enzymů
rozložena do snadno zužitkovatelných částic, přechází do střev, kde dochází
k předávání stavebních látek do organismu. Rychlost vstřebávání
a využitelnost závisí na kvalitě povrchu střev, který má cca 210 metrů
čtverečních. Samotné střevo je dlouhé asi 7 metrů, ale jeho plocha se zvětšuje
různými rýhami a záhyby. Navíc je jeho povrch tvořen z tisíců miniaturních
členitých výstupků, nazývaných klky. Kolem této dokonalé střevní výstelky
prochází enzymy zpracovaná potrava. Na přechodu stavebních látek ze střeva
do krevního oběhu se podílí více než 2 500 různých druhů enzymů. Naše
„střevní zahrádka“ je osídlena různými typy pro nás prospěšných
mikroorganismů, které dbají na rovnováhu v orgánu. Častou konzumací příliš
sladkých jídel se mohou ve střevech přemnožit různé druhy plísní a kvasinek.
Strava začíná kvasit, zahnívat a střevo se pak stává zmíněným odpadním
potrubím. Opakovanými chybami ve výživě si střeva zdevastujeme natolik,
že přestávají plnit svou funkci. Výsledkem pak může být i rakovina.

Regalen ovlivňuje především meridián jater, žlučníku a tří zářičů. Součástí
přípravku jsou hořčiny, které silně ovlivňují metabolismus člověka a jeho
detoxikaci. Působí přes vegetativní nervový systém, a podněcují tak i funkci
srdce a krevního oběhu. Tím napomáhají zlepšit stavy nervového vyčerpání.
Při analýze lidské stravy bylo zjištěno, že ačkoliv denně pojídáme slané,
kyselé a sladké, to, co chutná hořce, v našem jídelníčku chybí. Ze své
potravy jsme vypustili hořké substance a bohužel je nahradili sladkými.
Z kulturně-historického hlediska je tato skutečnost velmi významná.
Existuje mimo jiné zpráva o veřejném životě v Číně 18. století, v níž se uvádí,
„jak nemravné a nekalé je jíst cukr a jak nemorální a zavrženíhodné je činiti
toto dokonce na veřejné ulici.“
Hořčiny jsou látky prověřené staletími. V minulosti lidé
dobře znali jejich účinky, prospívající tvorbě
a sekreci žlučových šťáv. Nesčetněkrát bylo
potvrzeno, že lidé trpící žlučovými
kameny dosáhli pozitivních výsledků
pitím hořkých čajů. Také většina
kožních onemocnění má svou vnitřní
příčinu ve špatném metabolismu.
Zevním užitím klasických mastí
může být problém potlačen, nikoli
však vyléčen. Onemocnění kůže
je nutno chápat jako symptom
chorobného stavu látkové výměny,
často se zlepšující povzbuzením
detoxikačních orgánů – jater a ledvin.
Přes tyto orgány a jejich párové
společníky lze kladně ovlivnit i většinu
alergií. Počátek alergie je tam, kde
je dlouhodobý zánětlivý proces.
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Ve třetí fázi detoxikace a celkové regenerace začneme
s užíváním Renolu, který je zaměřen zejména
na meridián ledvin a močového měchýře. V čínské
medicíně jsou ledviny a močový měchýř chápány
jako jeden celek.
Ledviny jsou jedním z nejdůležitějších orgánů
lidského těla. Je v nich uchovávána vrozená
energie a zároveň se podílejí na tvorbě
energie nové. Kvalita naší energie je dána
především kvalitou energie vrozené. Podle
čínských pramenů se ve spodní části trupu
nachází takzvané moře energie, řízené
ledvinami. Pokud se energie zahustí, vzniká
život, když se rozptýlí, nastává smrt. Energie,
pohybující se v oblasti pod pupkem a mezi
ledvinami, představuje život člověka. Je kořenem
dvanácti meridiánů, a proto je nazývána energií
původní. Poslem dopravujícím původní energii je trojitý
zářič, který řídí proudění trojí energie, jež se meridiány dostává
do vnitřních orgánů. Energie prochází v těle složitým okruhem energetických
drah, ale i mimo ně a svou životodárnou pouť končí opět v ledvinách.
Oslabení ledvin a močového měchýře se projevuje zhoršenou funkcí páteře.
V důsledku nedostatečné činnosti ledvin nejprve dojde např. k narušení
funkce tlustého střeva, jater nebo žaludku, později dochází k reflexním
změnám v určité oblasti páteře, jež se projeví bolestivým obratlovým
onemocněním. Pro svou páteř však můžeme udělat mnoho, když
si uvědomíme, které potraviny poškozují močově-pohlavní aparát:
sůl, chemikálie, cukr a rozpadové produkty živočišných bílkovin.
Toho všeho je v naší stravě nadbytek.
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Bez kvalitní funkce ledvin nemůže ani lymfatický systém plnit svou
důležitou detoxikační úlohu. Často je poškození dvojice těchto orgánů
způsobeno virovými infekcemi, jakými jsou třeba různé druhy chřipek.
Vzájemné propojení jednotlivých orgánů energetickými dráhami je dobře
patrné na vztahu mezi ledvinami a jednotlivými částmi těla. Snížená funkce
ledvin se může projevit otoky dolních končetin při křečových žilách a jejich
komplikacích, pohybovými poruchami, svalovou atrofií, ale i plynatostí,
průjmem, zácpou, poruchami zažívání a v poslední řadě i bolestmi
v průběhu celého meridiánu ledvin. Například bolest hlavy, která vychází
z čela a jde přes vrcholek hlavy až ke krční páteři, může být způsobena
poruchou ledvin. Oslabení močového měchýře má zase vliv na poruchy
vodního hospodářství, oční onemocnění, kožní vyrážky, astma bronchiale,
bolesti hlavy, bolesti v průběhu celého meridiánu, zejména v zádech, kříži
a v dolních končetinách.
Autor preparátu potvrzuje existenci těchto vztahů. Nejen jemu, ale celé řadě
lidí pomohla harmonizace tímto přípravkem od bolestí v kříži, v kolenou
a od dalších problémů.
Člověk by měl být chápán jako celek. Jeho zdravotní potíže musí být léčeny
komplexně a ne pouhou záplatou, jakou jsou třeba analgetika při bolestech
v kříži. Zejména problémy v oblasti pánve se promítají negativně
do psychiky člověka a zpětně zase do funkce různých orgánů.
Vzniká tak začarovaný kruh, ze kterého se člověk těžko dostává, pokud
nemá ty správné klíče ke zdraví.
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GYNEX
Po předchozích třech regeneračních krocích přichází na řadu přípravek Gynex
a s ním ovlivnění přední střední energetické dráhy početí a dráhy tří zářičů.
Doménou tohoto produktu je oblast pánve a právě zde platí, že veškeré
poruchy v této oblasti mají velký vliv na psychiku člověka a zpětně na orgány.
Gynex je určen mužům i ženám.
Přední střední dráha je dopravní cestou energie mezi jang a jin dráhami. Její
horní úsek je propojen se všemi jangovými meridiány a na spodní straně
je v kontaktu s dráhami jinovými. Přípravek svou koncepcí v maximální míře
pokrývá celý hormonální systém. Zde je důležité upozornit na vztahy mezi
nedostatečnou funkcí určitých orgánů a následnými zdravotními problémy.
Podle čínské medicíny je u mužů správná činnost přední střední dráhy
spojována s prevencí kýly, u žen především s oblastí podbřišku a vaječníků.
Existuje vzájemné propojení vaječníků a prsů, kdy nedostatečná funkce
vaječníků může být spojena s tvorbou bulek v prsech. Propojeny jsou křížem,
pravý prs – levý vaječník a opačně. Nedostatečná funkce vaječníků u žen může
způsobit úporné migrény. V případě, že při migréně Gynex nezabere, zkuste
dlouhodobě užívat Korolen.
Gynex je harmonizační přípravek s neobyčejným významem. Lze jej stejně jako
Vironal vyzkoušet při bolestech zubů či při problémech se žaludkem a plícemi.
Svou koncepcí částečně zasahuje i do harmonizace drah těchto orgánů.
V určitém směru ovlivňuje i játra, ale jeho hlavní doménou je dráha početí
a celková hormonální disbalance. Muži jej mohou (podobně jako Renol) využít
např. při problémech s prostatou.
Blahodárný vliv fytolátek a bioinformací obsažených v Gynexu můžete využít
při odchylkách stavu vápníku v kostech. Zkonzumuje-li člověk přes 70 g
bílkovin denně a současně přijímá velké množství vápníku, např. 1 400 mg
denně, prostřednictvím moči se vyloučí větší množství tohoto prvku, než jaké
bylo tělu předtím dodáno. Znamená to, že většina lidí s velkým příjmem
bílkovin ztrácí vápník. Deficit pak musí být obnovován ze zásob, které jsou

primárně v kostech. Konečným výsledkem tohoto procesu je tedy úbytek
vápníku v kostech a vznik osteoporózy. Tento stav dokáže Gynex upravovat.
Dbejte na to, co jíte! Zvyšte podíl zeleniny ve stravě, omezte konzumaci
červeného masa, salámů, smažených pochutin a cukru.
Zvykli jsme si hlídat koncentrace různých chemických látek v ovzduší,
samozřejmostí se stalo i hlášení o stavu ozónu v atmosféře, hodně se mluví
o obsahu těžkých kovů v potravinách. Tento seznam se nyní rozšiřuje
o substance s účinky pohlavních hormonů. Jsou nebezpečné tím, že jejich
rozkladem vznikají látky s estrogenním působením na mužskou část
populace. Snižuje se plodnost, samci získávají znaky samic.
V pozadí jsou ekoestrogeny.
Kde se tato látka v našem prostředí vzala?
Z moči žen, které užívají antikoncepci,
se z neaktivní formy stává po průchodu
čističkou odpadů aktivní forma. Tuto
zpětnou přeměnu mají na svědomí
bakterie, které urychlují čistící
proces. Stejné účinky mají
i chemikálie, které se sice
nepodobají chemickou vazbou
estrogenu, a přesto se chovají
stejně. Znamená to, že celá řada
chemikálií může reagovat jako
hormony, ačkoliv mezi hormony
nepatří.
Co takové zamoření potravinového
řetězce ekoestrogeny může pro člověka
znamenat, to si dnes do důsledku
ani nedovedeme představit.
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KOROLEN
Tyto látky dokáží narušovat naši hormonální rovnováhu stejně jako strava
bohatá na bílkoviny a tuky. Ta zvyšuje hladinu pohlavních hormonů v těle
a jí odpovídá i zvýšené riziko vzniku rakovin prsu, děložní výstelky
a prostaty. Tyto poznatky potvrdil výzkumný tým profesora Hermana
Adlercreutze z oddělení klinické biochemie univerzity v Helsinkách
a řada dalších odborníků.
Rostlinná strava má velký význam pro naše zdraví. V rostlinách jsou
na vlákninu navázány takzvané lignany a fytoestrogeny, stavbou molekuly
podobné lidským hormonům estrogenům, které v poměrně malých
koncentracích tlumí růst nádorových buněk. Významně působící lignany
jsou obsaženy v celozrnné stravě a fytoestrogeny v celé řadě rostlin
a z nich připravených produktů, jakým je například sójové tofu.
Podíváme-li se na složení Gynexu, zjistíme, že převážná většina rostlin,
z nichž je tento produkt složen, obsahuje látky podobné lidským hormonům,
tzv. fytohormony. Pokud k nim přidáme bioinformace, získáme produkt
s mimořádnými vlastnostmi. Je prokázáno, že člověk dokáže využívat
fytohormony ve svůj prospěch.
Pomocí Gynexu s obsahem fytohormonů a bioinformací se tělo náležitým
způsobem harmonizuje. Když určitý druh hormonu v těle chybí, dokáže
organismus využít rostlinnou náhražku pro jeho doplnění a naopak
při přebytku zase využívá náhražku k jeho vyloučení. Tak se sám dokáže lépe
vypořádat s negativně účinkujícími látkami hormonálního charakteru.
V tom tkví jedno z tajemství dalšího stupně detoxikace a regenerace.
Jde o to, abychom díky správné funkci hormonálního systému ještě více
posílili imunitu, udrželi si zregenerované partie v plné činnosti a pokračovali
v celkové regeneraci dalších částí našeho těla. Tato harmonizace
se dá používat souběžně s klasickou léčbou.
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Naším cílem je celková regenerace těla a jeho pokud možno
bezchybný chod až do vysokého věku. Na cestě k celkové regeneraci
uděláme pátý krok, užíváme-li Korolen.
Působí zejména na dráhu řídící, tří zářičů a srdce. Řídící dráha
ovlivňuje chod prakticky celého organismu a vykonává nad ním
jakýsi generální dohled regulováním jeho jangové energie, nezbytné
pro výkon všech životních funkcí. Korolen patří v Pentagramu© mezi
špičku a působí nejdůrazněji na energetickou stránku člověka. Pokud
jsme prošli celou regenerační sérií, udělali jsme pro tělo to nejlepší,
co jsme mohli. Korolenem podpoříme regeneraci buněk, krve, mozku
a stabilizujeme harmonický stav, kterého jsme doposud dosáhli.
S celkovou regenerací organismu se před námi
otevřou dosud nepoznané brány štěstí.
Každá nemoc člověka omezuje
v jeho fyzickém a duševním
růstu. Čím méně jsme nemocní,
tím kvalitnější osobností
se stáváme. Naším cílem
je dlouhověkost a kvalitní
průběh života v plné
svěžesti. Pro dlouhý život
je nutné udržet si imunitu na
vysokém stupni, bezchybný
chod hormonálního systému
a čistotu těla.
Důležitým orgánem pro imunitu
je brzlík, velký význam má také
kostní dřeň, slezina a sliznice střeva.
Krev je nosičem živin, cévy dopravními

R E G E N E R A C E

cestami, mozek centrálním dozorcem. Stárnutím nebo zanášením organismu
tyto důležité okruhy ztrácejí na výkonnosti a imunita klesá. Následně je naše
tělo velice citlivé ke každé drobné infekci a dalším oslabením pak dochází
například k únavovému syndromu nebo propukají vážná onkologická
onemocnění, hodně se mluví o HIV. Příroda nám nabízí mnoho užitečných
rostlin a přírodních látek, jejichž účinků lze využít i při takto vážných
onemocněních.
O některých se alespoň ve stručnosti zmíníme. Patří sem např. třezalka
tečkovaná, jejíž účinnost při léčbě HIV naznačují některé výzkumy. Také
rašelina patří mezi silné přírodní zdroje s univerzálním použitím při HIV,
onkologických onemocněních, detoxikaci těla od těžkých kovů a při těžkých
poškozeních imunity. Neméně zajímavou rostlinou s vynikajícími účinky
je stará indiánská léčivka lapacho. Jde o imunostimulans s výraznějším
účinkem, než jaký má jmelí bílé. Indiáni ji využívali při léčbě krevních
a onkologických onemocnění a má též vynikající protiplísňový efekt. Dnešní
výzkumy poznatky indiánů jen potvrzují. Také kopr či kmín, které běžně
užíváme v kuchyni, či další „obyčejné rostliny“ jako je třeba dub, mají velkou
sílu. Dokáží eliminovat účinky některých chemických sloučenin, které se dnes
vyskytují v potravinovém řetězci a způsobují mnoho závažných onemocnění.
Cílenou kombinací účinných rostlin a bioinformací vznikl přípravek Korolen,
který se vyznačuje zcela výjimečnými vlastnostmi a lze jej použít jako potravní
doplněk pro zvýšení pozitivní úrovně zdraví při řadě civilizačních chorob.
Jak jsme již popsali u Vironalu, regenerace začíná i končí eliminací
mikroorganismů v lidském těle. Je to velmi prosté. Viry, mikrobi, bakterie
a zejména plísně se snaží získat uvnitř i na povrchu našeho těla živnou půdu
pro rozmnožování a k přežití, a čím více jich je, tím více naše tělo oslabují.
Zdánlivě malé mikroorganismy se nenásilným, zato však nepřetržitým
působením na tělo hostitele, stávají v mnoha případech vítězi a organismus
zaniká. Mezi takové nenápadné a přesto relativně nebezpečné vetřelce patří
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cytomegalovirus, který podle výsledků výzkumů svou činností přispívá
k opětovnému zužování artérií po prodělané angioplastice. V přírodě
se soupeření neustále opakuje a přežívají pouze odolní jedinci. Přirozený
výběr v lidské společnosti je potlačen nadužíváním různých druhů antibiotik
a jiných medikamentů. Je to jeden z důvodů, proč nemůže vznikat odolnější
jedinec, jako je tomu v přírodě. Bylo by také neetické nechat někoho zemřít
s tím, že jde pouze o přirozený výběr. Velkou zbraní proti variabilním
vetřelcům je dobře připravený imunitní systém. V Korolenu jsou zastoupeny
fytolátky a bioinformace, které přímo umocňují imunitu člověka, regeneraci
buněk a mozku, nejdůležitějšího lidského orgánu.
Jak charakterizovat Korolen? Pokud jste vyzkoušeli vše a nic nepomohlo,
zkuste tento harmonizační přípravek. Je jedním z těch nejdůležitějších klíčů
k celkové regeneraci. Občas předvede něco, čemu se říká malý zázrak.
Prostřednictvím tohoto preparátu jsou tělu předkládány bioinformace
a jestliže je váš organismus správně naladěn, využívá těchto
programů pro regeneraci. Pak se i zázraky dějí – nikdo
neléčí, tělo si pomáhá samo.
Porozhlédněte se v přírodě, snažte
se řídit jejími zákony a zjistíte,
že se dá mnoho užitečného
využít ve váš prospěch.
Žít v harmonii s přírodními
zákony dává člověku
netušené možnosti.
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INFOKOSMETIKA
Pět bioinformačních mastí Energy, souhrnně nazývaný
Pentagram infokosmetiky, je nadstavbou k pentagramu
bylinných koncentrátů, jejichž účinky násobí. Ve srovnání
s koncentráty obsahuje kromě bylinných složek,
bioinformací a vysoce účinných látek (mimo jiné
i lipozómy, AHA kyseliny, vitaminy...) také vysoce
energeticky nabitou minerální vodu z termálního vřídla
Podhájská. Ta je zdrojem mnoha cenných surovin a dodává
kosmetice zcela novou dimenzi. Podrobná studie
prokázala, že při mnoha problémech (zejména při astmatu
a některých kožních vyrážkách) má hlubší a stálejší
regenerační efekt než voda z Mrtvého moře.
Voda z Podhájské obsahuje sůl a ta má při zevní aplikaci
antiseptický, protizánětlivý, prokrvovací a čistící efekt, čímž
působí na pokožku hojivě a navíc zadržuje vodu. Protože
je naše pokožka slaná, je výsledkem přirozená hydratace.
Do krémů jsou navíc dodávány další významné přírodní
substance, které preparátům velice prospívají. Jednou
z nich jsou v kosmetice dosud nepoužívané humátové
složky, které posilují účinnost krémů na nejvyšší míru,
a rozšiřují tak uplatnění v oblasti léčby i u závažných
chorob, jako jsou rakovina nebo AIDS.
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Účinnost prvků v kosmetice Energy zvyšuje vhodná kombinace rostlin.
Základním rysem této výjimečné kosmetické řady je až 50% podíl
vyvážené bylinné kompozice, na rozdíl od krémů jiných firem, které
jich obsahují pouze 1–3 %. Použití lipozómů, jež zajišťují působení
krémů s povrchu kůže do hloubky organismu, patří k samozřejmostem
kosmetiky Energy, stejně tak jako ostatní její přednosti, např.
homeopatické působení.
Ocenění zasluhují tyto masti zejména proto, že jsou zaručeně přírodní.
Neobsahují stabilizátory, konzervační přísady a syntetické vonné látky,
které se objevují v jiné „přírodní“ kosmetice, kde bývají častou příčinou
alergických kožních reakcí. Vysoký obsah účinných látek přírodního
původu v krémech Energy zaručuje spolu s minerální vodou
unikátního složení z Podhájské přirozenou stabilitu krémů z hlediska
jejich trvanlivosti. Celý komplex, doplněný fytolátkami
a bioinformacemi, má maximální regenerační efekt.
Zákazník si může vybrat z pěti základních bioinformačních produktů
podle stejného principu jako u pentagramu koncentrátů. V tomto
případě jejich výběr usnadňuje přirozený parfém. Pokud zákazníkovi
vůně při aplikaci vyhovuje, je téměř jisté, že byl krém vybrán dobře.
Zkušenosti mnoha terapeutů hovoří ve prospěch aplikace krémů
na reflexní zóny či akupunkturní body, jak při akutních problémech,
tak při léčení nejrůznějších chronických onemocnění. Osvědčuje
se buď masáž nebo jen nanášení krému na příslušné body. Správné
místo dokáže určit i laik podle nákresů průběhu jednotlivých
meridiánů nebo map reflexních zón lidského těla.
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JEDNOTLIVÉ VZTAHY
ORGÁNY
Každého člověka lze zařadit do určitého typu. Někdo je ledvinový typ, jiný
jaterní, další bude mít třeba náklonnost k oslabení plic. Leckdo může být i typ
smíšený a má několik oslabených orgánů najednou. Je to dáno genetikou.
Celkově však lze oslabené orgány posilovat přípravky Pentagramu© a tím
eliminovat negativní projevy disharmonie příslušných energetických drah.
Oslabení energetické dráhy orgánu se projeví v celkové konstituci člověka.
Známky oslabení budou patrny v jeho psychice, v jeho chování i v tělesné
stavbě, např. ve špatné ohebnosti kloubů nebo nedostatečné funkci některých
svalů. Postiženy budou klouby a svaly v místech, kudy prochází oslabená
energetická dráha. Jakému přípravku člověk svou konstitucí odpovídá
a které orgány by měl posilovat, je možné snadno určit.
∑ V místech, kudy prochází oslabená energetická dráha, nebo v místech
reflexní zóny oslabeného orgánu se většinou nejvíce objevují a soustřeďují
mikrobiální, bakteriální a virové infekty, příp. plísňová onemocnění.

Zde je příklad toho, jak lze uvažovat o souvislosti mezi oslabeným orgánem
a chorobným projevem na vzdálenějším místě těla:
Zaznamenali jsme případ paní s rozsáhlým ekzémem kolem očí, přesněji řečeno
v místech reflexních zón ledvin. Počátek vzniku problému sahá do období, kdy byla
žena na pohřbu své sestry a za několik dní po této události se objevil ekzém.
Ani kožní klinika světového jména, kterou navštívila, ani žádná mast
vyhlášených účinků jí nepomohla. Na základě odhalené
disharmonie na dráze ledvin byla pouze jednou provedena
patnáctiminutová bioterapie (regenerace pomocí
bioenergie), za čtrnáct dní nato se ekzém kolem očí
začal odlupovat a za měsíc byla pleť čistá.
Příčinou ekzému byla úzkost při obřadu.

Strach poškozuje ledviny, a proto se problém objevil právě v jednom z míst reflexních
zón ledvin. Pomocí bioterapie byla vyrovnána energetická disharmonie na příslušné
dráze a ekzém zmizel. Zdá se to být neuvěřitelné, ale kdo zná energetiku těla
a připouští její funkčnost, není překvapen.
∑• Oslabení ledvin se projevuje např. také angínou, protože krčními
mandlemi prochází jejich energetická dráha. Při angíně bychom měli
ledviny posilovat, např. pitím vřesového čaje a přípravkem Renol.
∑• Podle průběhu meridiánů můžeme usuzovat, že i bolesti páteře mají
příčinu někde jinde než v samotné páteři. Skolióza je také druhotným
projevem oslabení určitého orgánu, zejména ledvin a močového
měchýře. Sledujeme-li energetické dráhy těchto orgánů, zjistíme jejich
průběh
kolem páteře.
∑∑• Bolest hlavy má také různé příčiny a užívání analgetik nemusí být tím
správným řešením.
∑
∑• O oslabení určitého orgánu mohou vypovídat mateřská znaménka
a další kožní defekty v místech průběhu energetických drah.

Zde můžeme uvést případ malé holčičky s výskytem bradavic na dlaních.
Původně měla pouze jednu a po vypálení se následně obě její dlaně posely
bradavicemi. Kdyby byl její zdravotní stav normální, další by se po
vypálení
již neobjevily. Byly zde ale oslabené ledviny. Po vyrovnání
jejich energetické dráhy bradavice vymizely.
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V lidském těle musí mezi jednotlivými orgány a systémy panovat
rovnováha stejně jako v přírodě. Každé vybočení z normálu lze považovat
za projev disharmonie či chorobného stavu. Zamyslete se nad tím,
co v životě děláte špatně, jak se stravujete, kolik máte pohybu,
jak se chováte a pak se mnohdy rozhodnete pro změnu životního stylu.
V první řadě je třeba počítat s tím, že se regenerace neřídí podle toho,
jak velkou dávku přípravku tělu dáte. Důležitou roli hraje především čas.
Nemůžete po svém těle chtít, aby si zregenerovalo klouby během jediného dne,
když jste si je vytrvale poškozovali několik let a jestliže navíc stále setrváváte
u svých špatných návyků. Zvláště pak, když se nepohybujete, přejídáte se,
konzumujete denně velké množství masa, kávy, cukru, salámů, chemicky
konzervovaných potravin a přitom pijete málo čisté vody. V takovém případě
je třeba počítat s tím, že se výsledky dostaví po delším čase.

TAJEMSTVÍ JÍDLA
Regenerační proces pomocí produktů Energy můžete výrazně urychlit
vhodnou dietou s omezením příjmu nebo s vyloučením výše zmíněných
potravin z jídelníčku. Jestliže zvolíte správný postup, může dojít k odstranění
stavů bolesti během několika hodin, někdy i minut, ale zázraky nečekejte.
Asi před 2 500 lety, vychválil Hippokrates, praotec medicíny, schopnost
lidského těla samouzdravování, kterou nazýval physis. Právě tak jako Číňané,
považoval i on výživu za základ zdraví, přičemž svou platnost do dnešní
doby neztratila jeho známá věta ,,Tvoje výživa budiž tvým lékem
a tvůj lék budiž tvou výživou“.
Dnes není možné vrátit se ke stravovacím návykům minulosti, i když
máme tendenci označovat stravu našich předků za správnou a zdravou.
Zdroje stravy našich předků byly přírodní, kdežto dnešní potraviny
obsahují barviva, stabilizátory, sladidla a konzervační prostředky.
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Zvolte si svůj směr zdravé výživy a v něm se zaměřte na potravu s nízkým
obsahem tuků, s nízkým obsahem soli a cukru, vyhýbejte se červenému
masu a chemicky zpracovanému masu (uzeninám), omezte příjem mléka
a mléčných výrobků, zvláště tavených sýrů, jezte potravu s vysokým
obsahem vlákniny, pijte dostatečné množství čisté vody a denně užívejte
doplňkové živiny ve formě potravních doplňků.
Organismus je systém, který je nesmírně citlivý na každé jídlo. Podle
základního principu pentagramu (viz obr. č. 3) je ke každému hlavnímu
tělesnému orgánu určena jedna barva a chuť. Potravina stejné barvy a chuti
pak působí především na příslušný orgán. Zelí a hlávkový salát - zelená pomáhají játrům a žluči. Červená - od papriky až po rajče - posiluje srdce
a krevní oběh. Žlutá - banán a citron - působí blahodárně na mysl, fyzicky
na žlučník. Kyselá okurka a nakládaná zelenina vůbec posilují játra, hořká
zelenina oproti tomu krevní oběh a střeva. Kdo rád mlsá, dělá dobře svému
žaludku a slezině, neboť sladká chuť tyto orgány posiluje. Ostré chilli čistí
plíce a tlusté střevo, slaneček je zase prospěšný ledvinám a močovému
měchýři. Nezapomínejte ale, že všeho moc škodí a mnohdy působí opačně.
Podle orgánových hodin by bylo ideální snídat až v devět
hodin, kdy už začíná aktivita žaludku klesat. Stejně tak
zjistíme, že najíst se hodně na noc, kdy jsou v nejvyšší
činnosti játra a žlučník, není příliš moudré. Zkuste se řídit
těmito základními principy a k nim připojte střídmost
v jídle. Budou spokojeny vaše orgány i vy.
Ne každý je schopen změnit své stravovací návyky
najednou, je však žádoucí, aby se k ideálu alespoň
co nejvíce přiblížil.
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PŘIŘAZENÍ BIOINFORMAČNÍCH PŘÍPRAVKŮ K MERIDIÁNŮM
Přípravky firmy Energy obsahují vyvážené kompozice, které zároveň
se spotřebou stávající kapacity energie obnovují toky energií v jednotlivých
meridiánech. Tím jsou vůči člověku velmi šetrné.
Energie protéká dráhami v určitých rytmech, které jsou pro každý orgán jiné.
Pokud se proudění energie někde zeslabí nebo zablokuje a delší dobu
nevyživuje daný orgán, začíná se jeho odolnost snižovat a podlehne
onemocnění na fyzické úrovni. V počátcích tohoto stavu mnohdy stačí
zprůchodnit zablokované meridiány v těle pomocí přípravků Pentagramu©
a zharmonizovat proudění energie. Oslabený orgán se s jejím přívalem dokáže
z problémů dostat sám.
Stárnutím organismu se energetické dráhy zanášejí mentálním, emocionálním
a fyzickým napětím a tělo se při nedostatku energie začíná příliš vyčerpávat,
chřadnout, churavět a opotřebovávat. Pokud ve vyšším věku sami
nepomáháme proudění energie v organismu, dříve zestárneme a odcházíme
z tohoto života.

Výrobky pentagramu dokáží vyrovnávat energetické výkyvy
a harmonizovat toky energií v našem organismu. Harmonizace
je pro regeneraci klíčovým slovem. Harmonizace a prevence znamenají
víc než léčba. Je lepší včas vyrovnat energetický stav, než nechat oslabit
důležitý orgán. Tělo si jakoby podle určité notové osnovy pomáhá samo.
Po použití Pentagramu© máte podobný pocit jako ladič piána, který svůj
nástroj bezchybně vyladil, a tudíž může opět hrát. Nalaďte se také
na tu správnou frekvenci a vychutnávejte si život!

Výrobky Pentagramu© odpovídají těmto meridiánům:

Vironal / Droserin – meridián plic, sleziny, ale i tlustého střeva
Regalen / Protektin – meridián jater, žlučníku, tří zářičů
Renol / Artrin – meridián ledvin, močového měchýře

V plodu člověka a v raném dětství není náš energetický tok narušený stresem
a každodenním vypětím. Energie se postupně rozděluje do horních a dolních
částí těla a její harmonický rovnovážný tok se narušuje. Pokud chceme získat
sílu mladosti, svěžest a zdraví, musíme dokázat vědomě navodit počáteční
harmonický stav. Znamená to otevřít energetické dráhy a rozproudit
rovnovážné proudění energií po celém těle.

Gynex/ Cytovital – meridián početí, tří zářičů
Korolen / Ruticelit – meridián řídící, srdce, tří zářičů,
ale i tenkého střeva

Uveďme příklad: Energie v meridiánech má stejně jako elektrická síť v domě určité napětí.
Stejně jako máme v domě zapojeny různé elektrické spotřebiče do sítě, jsou i v těle jednotlivé
orgány vzájemně propojeny energetickou sítí. Napětí musí být stabilní. Pokud energie kolísá,
přebývá či chybí, projeví se energetické výkyvy ve funkci našeho těla. Kde není energie,
tam nic nefunguje – ani v domě, ani v těle. Má to svou logiku i pro ty, kteří nechtějí pochopit,
že energetická síť skutečně existuje. Na těchto principech stojí již několik tisíc let tradiční
čínská medicína a funguje úspěšně.

“Život je pohyb, a čím méně pohybu
člověk má, tím méně je v něm života.”
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BIOINFORMACE
Regenerace v pentagramu je založena na principu bioinformační terapie
a na holistickém přístupu k člověku, jenž se soustřeďuje na celou osobnost
(z pohledu duševního, emočního, duchovního i fyzického) a bere v úvahu,
že tělo a mysl jsou vzájemně propojeny. Unikátní složení bylin a minerálů
dokáže napodobit energie biochemických reakcí a několikanásobně urychluje
vylučování toxinů z těla. Ale co vlastně činí tyto preparáty tak jedinečnými?
Jsou to bioinformace, nedílná součást všech preparátů Energy. Jejich přítomnost
v produktech je natolik důležitá, že ve srovnání s jinými výrobky obdobného
charakteru vykazují přípravky Energy i několikanásobně vyšší účinek.
Bioinformace jsou jakési frekvence, které napodobují řídící frekvence našich
podkorových center, řídících vegetativní nervovou soustavu a regulujících
práci vnitřních orgánů. Frekvenční vzor bioinformací je ovšem jen podobný,
proto se musí podávat opakovaně v pravidelných intervalech.
Působí pak na principu rezonance.

PRINCIP REZONANCE
A PŮSOBENÍ BIOINFORMACE NA ČLOVĚKA
Tento velice složitý proces se nedá v krátkosti popsat, ale samotný princip
rezonance lze vysvětlit jednoduše. Stojíme-li ve středu zavěšeného mostu
a skáčeme na jednom místě nepravidelně, nedojde k žádnému výraznému
efektu. Pokud začneme skákat pravidelně, most se rozhoupe. Je zřejmé,
že i malá síla stačí k velkému ovlivnění tělesa. Záleží i na tom, jakou hmotností
působíme. Motýl by asi most nerozhoupal. Rytmus skákání můžeme přirovnat
k pravidelnému dávkování bioinformačních přípravků a naši hmotnost
k množství, které užíváme. To vše ovlivňuje průběh regenerace.
Stejně, jako existuje rezonance, lze hovořit i o biorezonanci. Na ní je založeno
fungování systému regenerace v pentagramu, homeopatie, bioterapie
a přístrojů, které se úspěšně používají u nás i v zahraničí při léčbě řady
civilizačních chorob.
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U každého je možno dříve či později regenerační proces podle určitých
pravidel vyvolat. Stačí, aby se použitá informace alespoň z části podobala té,
kterou potřebujeme ovlivnit. Tělo je živá hmota, proto se průběh rezonance
a biorezonance od sebe liší. Pokud na živou hmotu, která je nositelem
určitého druhu informace, působíme novou informací, jež se této podobá
pouze zčásti, můžeme opakovaným působením vyvolat změnu ve vlnové
délce původní informace a ta pak začne rezonovat na stejné frekvenci. To
prakticky znamená, že použitím odpovídající informace lze v těle postupně
vyrušit nebo utlumit negativní informaci, což může stačit k tomu, aby byl
vyvolán zpětný regenerační proces. Současně dojde k úpravě energetických
poměrů v meridiánech a k návratu ztracených sil. Každý z nás je sice jiný,
všichni však máme stejné orgány, stejné energetické dráhy, a právě přípravky
firmy Energy můžeme charakterizovat jako určitou univerzální sérii klíčů,
které na principu podobnosti aktivizují
a harmonizují důležité životní
pochody v těle. Návrat ke zdraví
je podmínkou zachování
existence člověka na Zemi.
Jestliže jemná síla působí
opakovaně určitým směrem,
může způsobit i takový
„zázrak“, jaký vidíte na
obrázku. Křehké větvičky
rostliny prorostly za určitou
dobu několik centimetrů silný
asfaltový chodník. Člověk
by k tomu potřeboval sbíječku.
To, že křehká rostlina prorazila
i silnou vrstvu asfaltového
chodníku, způsobila malá
opakovaná síla jedním směrem.

Obr. 22 – Příklad biorezonance
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Na podobném principu funguje také bioinformační terapie a homeopatie.
Bioinformační přípravky Energy působí také zdánlivě nepatrnou silou.
Ta však pravidelným užíváním dokáže podobné „zázraky“, jako rostlina
na obrázku. V opakování je síla a vše má svůj čas. Po určité době opakovaného
působení dojdou jemné informace přípravků k cíli. Jsme-li navíc správně
naladěni na některou z bioinformací, pak biorezonance výsledný efekt znásobí.

REVERZNÍ REAKCE
Pomocí biorezonance lze vysvětlit také vznik reverzních (odléčovacích) reakcí
při regeneraci. Jak rychle a za jak dlouho se nám povede v těle reverzní
regenerační proces nastolit, záleží na našem naladění k určité informaci.
Reverze je reakce organismu na bioinformace. Obranné mechanismy se začínají
aktivovat a z těla odcházejí toxické zplodiny. Může se to projevit například
vyrážkou nebo jejím přechodným zhoršením, náznaky problémů souvisejících
s již prodělanými onemocněními. Mohou to být různé výtoky z tělních otvorů,
například výtok se slabým pálením na konci močové trubice u mužů, u žen
výtok z pochvy a další. Veškerá mikrobiologická vyšetření takových falešných
výtoků jsou negativní. Každý z nás je jedinečný, reverze může mít tedy mnoho
podob. Pokud si nejste jisti, že se u vás při zhoršení stavu jedná o reverzi,
konzultujte svůj stav s některým lékařem - homeopatem. Seznam
spolupracujících lékařů získáte v každém Klubu Energy.

V
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Na přípravcích Energy používáme tvarové zářiče, které kolem sebe vytvářejí
velice jemné minipole dosud neměřitelné intenzity. Tak je zajištěna ochrana
před ultrajemným zářením neidentifikovatelného charakteru, které přichází
z vnějšího prostředí a mohlo by negativně ovlivnit bioinformace uvnitř
přípravku.
Jedním z nejznámějších tvarových zářičů je spirála, která se chová jako
biogenerátor. Ten transformuje bioenergii a vyzařuje ji v axiálním směru.
Jde o směrovou vysokofrekvenční bioanténu, která usměrněnou
a koncentrovanou bioenergií působí na molekuly, jež mění a aktivuje
podobně jako energie pyramidální nebo magnetická.
Je známo, že různé tvary a barvy působí na psychiku člověka rozdílně.
Málo se však již ví, že tvarové vlny samy vytvářejí magnetické pole,
které má v závislosti na hustotě a na interferencích blahodárný
nebo zhoubný účinek.

TVAROVÉ ZÁŘIČE
Na některých výrobcích společnosti Energy naleznete tvarové zářiče, které
patří mezi pomocníky při práci s vnitřní energií. Jsou to různé geometrické
útvary, schopné vyzařovat, pohlcovat, odrážet či měnit tvar biopole a tím
ovlivňovat naši energetickou bilanci. Některé tvary mají vliv na energetický
stav organismu a jeho dynamiku, a tím i značný účinek na psychický stav
člověka. Takový zářič má preventivní, ale i léčebný význam.
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Logo společnosti Energy je také jedním z pozitivních tvarových zářičů.
Na většině přípravků používáme na obalech jeho reliéf.
V základním barevném zobrazení má také svou duchovní hodnotu.

Obr. č. 23 – Logo Energy

Kruh – v každé kultuře je symbolem velkého významu. Zahrnuje
pohyb, změnu a moudrost věků.
∑
Střed - ohnivý jazyk – vytýčený duchovní horizont – budou nám
rozumět všechny národy. Ohnivý jazyk je silnou energií harmonizující
s Universem. Vnitřní oheň, životní jiskra, proces odehrávající
se v několika úrovních.
∑
Modré pole – voda, vzduch, tedy život. Vzduch podporuje oheň
(energii), nové tendence vlastního rozkvětu.
∑
A vše spojeno podobně jako symbol rovnováhy – jin a jang,
jež znázorňuje protiklady, které tvoří harmonický celek.

“Zasaď myšlenku, sklidíš čin, zasaď čin, sklidíš návyk,
zasaď návyk, sklidíš charakter, zasaď charakter, sklidíš osud.”
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SYSTÉM REGENERACE
KLÍČ K URČENÍ VHODNÉHO PŘÍPRAVKU
Z předešlých doporučení vyplynulo, že pro preventivní posílení organismu
je vhodné užívat přípravky Pentagramu© v pořadí Vironal – Regalen – Renol –
Gynex – Korolen. Pokud se snažíme řešit nějaký konkrétní problém je vhodné
zvolit cíleně nejvhodnější přípravek k zahájení regenerace.
Představme si regeneraci v pentagramu jako nekonečnou smyčku. Začít
můžeme odkudkoli, ale vždy musíme vědět, čeho chceme docílit. Existuje
několik způsobů, které pomohou zvolit správný přípravek:
• V případě, že v těle převládá výskyt mikroorganismů, spustíme regeneraci
Vironalem, jinak můžeme začít Regalenem. Zahajujeme nejlépe přípravkem,
jehož regenerační možnosti jsou dané oblasti nejblíže.
• K určení správného preparátu klasickým způsobem využijeme informačního letáčku a snažíme se najít vnitřní souvislost našich problémů s uvedenými indikacemi.
• Další způsob je obdobný. Porovnáváme zdravotní problémy s indikacemi
energetické dráhy, kterou příslušný přípravek harmonizuje. Sledujeme
i průběh meridiánu a hledáme shodu našich problémů s místy, kudy prochází.
• Vyobrazení jednotlivých drah s jejich popisy naleznete na stranách 7-20.

Příklad: Bolí nás hlava v oblasti od krční páteře směrem k uchu. Podíváme
se na vyobrazení meridiánů a zjistíme, že těmito místy prochází meridián žlučníku.
Pro harmonizaci si vezmeme bioinformační přípravek Regalen, protože má vztah
k této dráze. Tím vyrovnáme disharmonii a bolest zmizí. Podobně postupujeme
i v dalších případech.

• Jednoduché určení přípravku lze provést i podle obr. č. 3 (str. 4),
na kterém jsou uvedeny párové orgány a vztah k přípravkům. Na mnoha
místech se jejich užití překrývá a lze aplikovat různé produkty pro stejný
orgán.

Příklad: Pro povzbuzení žaludku je třeba odlišit, zda užijeme hořčiny z Regalenu
nebo jestli lépe neprospěje obsah myrhy z Vironalu vzhledem k antibakteriálnímu
působení… atd. Každý přípravek obsahuje něco jiného, co orgán v momentální
situaci potřebuje.

• Tomu, kdo chce blíže porozumět energetickému systému těla, vztahům
mezi orgány a zároveň se chce odborně vzdělávat, doporučujeme knihy
Vladimíra ANDA Klasická čínská medicína 1–5.
• Pro jiný způsob určování vhodného produktu lze použít přístroje,
které pracují na principu EAV metody. Jedním z nich je např. Supertronic,
vyvinutý a přizpůsobený pro potřeby poradců firmy ENERGY. Tato metoda umožňuje zjistit vhodnost či nevhodnost přípravků Energy
pro konkrétního jedince připojením do měřicího okruhu. Podle odchylek
naměřených od normálních hodnot lze snadno zjistit původ zdravotních
problémů a určit optimální přípravek, vhodný k eliminaci příčiny obtíží.
• Dalšími možnostmi určování vhodných preparátů mohou být různé psychotronické metody.

Vyberte si vlastní způsob, který vám nejvíce vyhovuje, vycházejte
ze svých schopností, zkušeností a vzdělání.
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SYSTÉM UŽÍVANÍ
Po využívání odpovídajícího množství přípravku, který jsme zvolili jako
základní, pokračujeme dále podle doporučeného pořadí. Po určité době
se však vždy vrátíme k preparátu, který jsme užívali jako první. Dědičné
dispozice nebo oslabení určitého tělesného orgánu signalizují potřebu tento
orgán občas upřednostnit před ostatními a opakovaně ho posílit. Někomu
bude stačit k regeneraci nebo k posílení jedna lahvička, druhý jich bude
potřebovat více. Každý jsme jiný, proto musíme i k regeneraci přistupovat
individuálně.
Pořadí užívání přípravků lze měnit a upřesňovat různými testovacími
metodami. Možná je i kombinace dvou produktů.V tom případě užíváme větší
dávky toho přípravku, který se vztahuje k problému, jenž nám způsobuje větší
komplikace a který vystupuje svými projevy více do popředí. Druhý přípravek,
podávaný v menších dávkách, pouze napomáhá urychlování již započatého
procesu regenerace. Užívání většího množství preparátů najednou
nebo dokonce jejich přílišná kombinace nepřináší žádný efekt.
Řiďte se opodstatněným rčením „dobrého pomálu“.
Nejsnáze lze s ostatními přípravky
kombinovat Vironal. K tomu se např.
přikloníme tehdy, když např.
regenerujeme žlučník a v průběhu
užívání se objeví třeba onemocnění
chřipkového charakteru.
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OPTIMÁLNÍ PODMÍNKY REGENERACE
Základem regenerace je detoxikace organismu, a proto musíme tělu zajistit
dostatečné množství tekutin, aby se uvolněné nežádoucí látky mohly dobře
vylučovat. Zejména lidé s nízkým tlakem by měli pít více. Nejnovější
výzkumy potvrzují, že naše tělo dokáže kvalitně zužitkovat jen čistou vodu.
Kolik vody potřebujeme vypít, je pro každého individuální. Pitný režim
se řídí konstitucí člověka, věkem, velikostí těla, aktivitou organismu a také
okolním prostředím. Práce a pohyb v horku vedou k velkým ztrátám tekutin
a minerálů pocením, kdy ztrácíme za hodinu i několik litrů vody,
a proto musíme odpovídající množství tekutin do těla okamžitě dopravit.
Člověk by měl při běžné činnosti denně vypít minimálně dva litry tekutin.
Pokud proděláváme regenerační kúru, je třeba pít ještě více. Nedostatečný
přísun tekutin může být příčinou zhoršení stavu uživatele. Dostatek tekutin
je nezbytný pro správnou funkci ledvin, aby tak bylo zajištěno odplavováni
škodlivin. Rovněž rovnováha vnitřního prostředí je závislá na dostatečném
a pravidelném příjmu tekutin. Při nedostatku tekutin začíná být člověk
(zejména pak v dětském věku) často podrážděný, stěžuje si na bolesti hlavy,
špatně se soustředí, zvyšuje se mu teplota.
Také nepociťování žízně je chorobný stav, stejně, jako nadměrné pití. Najděte
si vlastní optimum. Doplněk k čisté vodě mohou tvořit bylinkové čaje bez
cukru, čerstvé zeleninové šťávy apod. Nedoporučujeme přílišnou konzumaci
sycených vod, ani jednostranné požívání minerálních vod, které svým
obsahem prvků zatěžují ledviny. Místo toho si na doplnění 30 % stavebních
látek těla dopřejte do poháru s vodou několik kapek přípravku Fytominerál
firmy Energy – který obsahuje přírodní formu minerálů a stopových prvků,
se vstřebatelností 98% pro lidský organismus. Zpočátku si vodu odměřujte
a nalijte do lahve, abyste ji měli na očích a večer mohli zkontrolovat, kolik
jste vypili. Vodu si berte i s sebou, pokud odcházíte z domova.
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REGENERAČNÍ POSTUP
1.

Před použitím lahvičku důkladně protřepejte. Tím dojde k dynamizaci,
a účinnost přípravku se tak zvyšuje.

6.

Reverzní reakce je pouze pozitivní regenerační efekt. Detoxikace
a celková regenerace probíhá většinou bez reverzních příznaků.

2.

Při regeneraci zvyšte příjem tekutin – nejlépe kvalitní čisté vody
bez CO2!

7.

3.

Ten, kdo má hodně zdravotních problémů nebo trpí chronickým
onemocněním, začne vždy s nižší dávkou, kterou bude postupně
zvyšovat, např. 3 kapky 1x denně. Platí to zejména pro ty, kteří trpí
nějakou chronickou nemocí, třeba dlouhodobým ekzémem.
Neobjeví-li se přechodné zhoršení, zvýšíme po týdnu dávkování
na 3 kapky 2x denně. Přechodným zhoršením je myšleno například rozšíření
ložisek ekzému.
Když se po dalším týdnu neobjeví žádná výrazná reakce, opět zvýšíme
dávku. Takto postupně zvyšujeme až na 3 kapky 3x denně.
To je maximální dávkování pro dlouhotrvající chronická onemocnění.
V případě méně závažných stavů nebo při opakované regeneraci stejným
přípravkem je možné užívat až 5 kapek 3x denně. Při maximálním
dávkování produkt vydrží 4 týdny.

Je-li reverzní reakce výrazná a obtěžující, prodlužte si intervaly mezi
jednotlivými dávkami (např. 1 kapku obden, příp. 1 kapku 1x za tři dny
nebo i 1x týdně či za 14 dní). Zde musíte již přihlížet k individuálním
potížím, podle toho, jak vaše tělo reaguje na bioinformace. Platí pravidlo
- čím větší odezva organismu, tím menší dávky a větší intervaly mezi
jednotlivými dávkami. Pravidelnost podávání je však třeba dodržet.
Tak si můžete svůj regenerační postup sami regulovat.

8.

Ve všech případech, kdy reverzní reakce přetrvává déle než 14 dní,
přípravek vysaďte a nechte bioinformace doznít. To se projeví
celkovým zlepšením stavu. Po vymizení reverzní reakce můžete začít
opět dávkovat po kapkách a po týdnu dávku zvyšovat.

9.

V akutních případech, např. při chřipkovém onemocnění a tehdy,
když trpíme chronickou nemocí a akutní nemocí onemocníme,
lze užívat vyšší dávky nově nasazeného přípravku na akutní stav
bez obav, že by byla vyvolána silná reverze u chronického onemocnění.
Je užitečné v těchto případech nasadit až 3x denně 9 kapek.
Toto dávkování však dodržujeme jen po nezbytně nutnou dobu,
většinou 1 až 2 dny, maximálně však po dobu 5 dnů. Jakmile akutní
problém vymizí, je třeba vrátit se opět k původním nižším dávkám.

4.

Po třech týdnech užívání následuje 1 týden pauza. Znamená to, že jedna
lahvička vystačí na více než jeden měsíc. Týdenní pauza je nutná. Je totiž
známo, že tělo si postupně na podávání jakéhokoliv přípravku zvykne,
a abychom zachovali účinnost, bylo by třeba zvyšovat dávky.

5.

Kdo se cítí zdráv, může začít rovnou s maximálním dávkováním. Pokud
se objeví reverzní reakce, která bude výrazně obtěžovat, doporučujeme
snížit dávkování na minimum, tj. na 3 kapky, příp. až na 1 kapku denně.
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PŘESTÁVKY
Preparát pentagramu je jakýmsi startérem, který zahájí regenerační pochody.
Jakmile regenerace začne probíhat, je nutné produkt vysadit a nechat
dokončení regeneračního procesu na organismu. Pokud to neuděláme,
organismus si na preparát zvykne a přestane na něj reagovat. V praxi
to znamená u lehčích případů 3 týdny užívání, u středně těžkých dysfunkcí
3 týdny + 1 týden přestávka a kúru 1 x zopakovat. Pacienti s těžšími stavy
a starší jedinci by měli dodržet 3x 3 týdny užívání s nutnými týdenními
přestávkami.
Tělu musíme dopřát čas, aby mohlo napravit předchozí škody. Měníme-li
jeden preparát za druhý s týdenní přestávkou, nemusí být pauza dostačující.
Doporučujeme pauzu alespoň 14 dní až měsíc mezi dvěma různými preparáty,
aby byl proces regenerace dokončen. Organismus nemusí mít dostatek energie
k nápravě poškození na dvou různých úrovních. Zatímco po předchozím
preparátu centra dokončují započatou regeneraci, předčasné podávání jiného
prostředku přeorientuje regeneraci jiným směrem, a eliminuje se tak předchozí
pozitivní efekt užívání. Obecně platí, že mladý organismus potřebuje méně
času a s přibývajícím věkem je nutné přestávky prodlužovat.

EXTRÉMNÍ CITLIVOST
A NEODPOVÍDAJÍCÍ SILNÁ REAKCE
Týká se lidí s extrémní citlivostí na bioinformační přípravky, u nichž
se již po 1 kapce preparátu dostaví nepřiměřená reakce. Tehdy je lepší začít
regeneraci s jiným produktem a nakonec přejít na ten, který v počátku
vyvolával silnou reverzi. Změnou postupu docílíme předčištění
organismu z jiné strany jiným přípravkem. Pokud se i přesto
dostavuje neodpovídající odezva, doporučujeme nejprve
čistící bylinnou směs, složenou ze 4 dílů vřesu, 2,5 dílu
pampelišky a 2 dílů fenyklu.
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Způsob přípravy čaje:
Do 3/4 litru vařící vody použijeme 2-3 čajové lžičky směsi, 2-3 minuty
povaříme a hned přecedíme. Užíváme po doušcích během celého dne
až do 17. hodiny. Pijeme 3/4 litru denně po dobu 3 týdnů s následnou
týdenní pauzou. Kúru je možné 3x opakovat. Tím se organismus lehce
předčistí a pak lze přejít na přípravky Pentagramu©.
Objevuje-li se stále reverze na přípravek, který ji spustil, ve stejné intenzitě,
zůstaňte u dávkování po kapkách v denním rytmu, případně v ještě delších
intervalech.

• Objeví-li se některé projevy reverze, je to dobrá známka rychlé
a kvalitní regenerace.
• V těhotenství neužívejte žádné přípravky, pouze po dohodě
s kvalifikovaným lékařem. Též při těžkých zdravotních potížích
se řiďte pokyny lékaře!
• Pokud užíváte léky předepsané lékařem, nikdy je bez jeho souhlasu
nevysazujte! On sám podle vašeho stavu určí, jaké léky a v jakých
dávkách jsou pro vás vhodné, příp. zda již léky nepotřebujete.
• Jste-li v lékařském ošetření, řiďte se pokyny lékaře!
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DALŠÍ VYUŽITÍ PŘÍPRAVKŮ PENTAGRAMU V PRAXI
Zdálo by se, že produkty lze aplikovat pouze vnitřně, ale existují i jiné
možnosti. Lékaři a léčitelé spatřují maximální efekt v kombinaci koncentrátů
s krémy podle aktuálního zdravotního stavu (Vironal – Droserin, Renol –
Artrin, Regalen – Protektin, Korolen – Ruticelit, Gynex – Cytovital)
a doporučují mnohdy přidávat krémy v malém množství také do koupelí.

OBKLADY
Přípravky můžeme používat také zevně ve formě obkladů nad nemocný
orgán. Máme-li postižená játra, lze pro urychlení regenerace dávat obklady
s Regalenem nad oblast jater. Renolové obklady lze zase využít při akné
a bolestech kloubů. Ostatní přípravky můžeme aplikovat podobně. Přikládání
obkladů prakticky kopíruje klasické použití produktů (zejména
infokosmetiky).
Způsob aplikace: Obklad vytvoříme z buničité vaty či jiného přírodního savého materiálu.
Do vlažné vody nakapeme pár kapek preparátu nebo vytlačíme 1 cm infokrému, obklad
navlhčíme a přiložíme na postižené místo. Lze jej překrýt igelitem a převázat suchým
obvazem nebo šátkem. Obklady aplikujeme v místě uložení orgánů na 30 minut asi
3x týdně.

KOUPELE
Koncentráty i infokosmetiku můžeme přidávat také do koupele, kdy jsou
účinné látky vstřebávány kůží, což spolu s horkem (teplou vodou) zlepšuje
krevní oběh, posiluje imunitní systém, poskytuje celkové uvolnění svalů
a úlevu od bolesti a stresu. V lázni můžeme využívat také účinků
aromaterapie. Éterické oleje obsažené v preparátech se v teplé vodě odpařují
a přes plíce se snadno dostávají do krevního oběhu, rychle zklidní psychiku
a navodí uvolnění svalstva.
Způsob aplikace: V případě koncentrátu stačí 9 kapek na běžnou vanu vody.
Neumýváme si tělo mýdlem, jen po koupeli opláchneme čistou vodou a ještě vlhké
natřeme příslušným krémem. Pokud používáme infokosmetiku, jsou 2 cm masti
dostatečným množstvím k přípravě emulzní lázně. Pokožku po koupeli opláchneme
čistou vodou a není už třeba aplikovat krém.

POUŽITÍ V KOSMETICE
Zajímavé je použití našich přípravků k výrobě masek a zábalů v kosmetice.
Lze je přidat i do již hotových masek a krémů. Stačí kapka koncentrátu
do kosmetického přípravku a řádně promíchat.
Korolen můžeme použít při problémech s lupy ve vlasech. Vtíráme jej vždy
před umytím na 15 minut do vlasů. Dopřejeme jim tak velmi výživný zábal
s protiplísňovým účinkem, a vlasy tak získají hedvábný lesk.
Doporučujeme též omlazující masku s Cytovitalem a Gynexem na obličej
a dekolt. Proč právě tyto dva produkty? Obsahují totiž rostlinné fytohormony,
jejichž význam je v kosmetice stále nedoceněn. Zejména vliv fytohormonů
lékořice zkoumají v současné době vývojové laboratoře světově proslulých
kosmetických firem pro jejich nesporné omlazující účinky. Vyzkoušejte
navrhovanou kúru a s výsledkem budete jistě spokojeni.
Způsob aplikace: Masky a obklady na obličej přikládáme na dobu 8 minut 4x týdně.
Použijeme několik kapek přípravku na již navlhčený kousek vaty a přiložíme na obličej.
Po aplikaci opláchneme pouze čistou vodou. Na masku či obklad na celý obličej použijte
tři kapky koncentrátu.
Rozhodnete-li se pro masku z infokosmetiky, nanášejte na obličej silnější vrstvu krému,
nechte působit a poté smyjte vlažnou vodou. Po koupeli je možné v navlhčených rukou
rozetřít malé množství krému, až se udělá pěna, a pak aplikovat na obličej.

POUŽITÍ PŘÍPRAVKŮ V AKUPUNKTUŘE
Širokospektrální bioinformační přípravky je možné aplikovat i při použití
akupunktury. V přípravcích lze namáčet spirálky akupunkturních jehel,
přes něž dochází k přenosu informací do akupunkturního bodu,
čímž se několikanásobně zesílí a prohloubí účinnost této metody.
Doporučujeme postupovat v souladu s užíváním preparátů.
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JEŠTĚ NĚCO O REGENERACI
Při metodě regenerace v Pentagramu nemusíme tělo zásobovat megadávkami
různých druhů vitaminových a minerálních přípravků, které organismus
nejenže nedokáže dostatečně využít, ale jejich přebytků se musí následně
těžce zbavovat. Pokud poskytneme tělu šanci zregenerovat se, dokáže
již samo efektivně využít vitaminy obsažené v kvalitní stravě.
Antioxidační účinky produktů zajišťují obsažené flavonoidy, antokyany,
betakaroteny z rostlin, přičemž je třeba zdůraznit, že některé z rostlinných
substancí mají daleko vyšší antioxidační efekt, než jaký je znám z pokusů
prováděných u vitaminu E.

SLOVO NA ZÁVĚR
Vzájemné propojení hmotného světa s biologickým je přirozené a stejně tak
přirozené je i propojení klasické léčby s přírodními regeneračními postupy.
Je zřejmé, že harmonizace a prevence zdraví jsou víc než léčba nemocí.
Je lepší vynaložit menší finanční částku na prevenci než později velkou
na drahou léčbu.
Uplatnění přípravků firmy Energy je v oblasti prevence velmi široké. Při jejich
využití zaznamenáváme dobré výsledky i tam, kde metody klasické medicíny
selhávají. Úspěšné a vhodné jsou kombinace s léčebnými postupy klasické
medicíny.
Dobře zvolený léčebný postup lékaře a jemná harmonizace se vzájemně
výborně doplňují.
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