
Megújul az Energy képzési rendszere
Tudósítás Várgesztesről 

Szathmári Margaréta
– tanácsadónk reflektorfényben

4 oldalas, hasznos táblázat
Tapasztalatok a termékek alkalmazásáról
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KONCeNTRÁTUMOK, KRÉMeK: 
aKTivÁLT, ReviTaLizÁLT vÍzzeL

A berendezést a gyártósorba beiktatva a legjobb 
természetes vízforrások tulajdonságait érjük el. 
Nem afféle szűrő, elektromos vagy mágneses 
berendezésről van szó, amely napjainkban már 
bárhol megvásárolható, hanem forradalmian új 
technológiáról, amely célzottan, molekuláris szin-
ten hatva valósággal feléleszti (aktiválja) a vizet.

Hogyan rEViTalizálják a VizET?

A víz regenerációja és revitalizálása két ténye-
zőnek köszönhető (mindkettőt szabadalom védi):

1.  Miután a víz bekerül a berendezésbe, speciá-
lisan elrendezett kamrák rendszerén áramlik 
keresztül. Az irányított áramlás révén a víz 
kinetikus energiája a vízmolekulák szerke-
zetének potenciális energiájává alakul át.

2.  A készülék módosítja az átfolyó víz moleku-
láinak elektromágneses jellemzőit is.

A berendezésből kikerülő víz több tulajdonságát 
tekintve felülmúlja a más, hasonló berendezések-

kel módosított vizek tulajdonságait. A revitalizáció 
kizárólag természetes folyamatok „ellesésén” 
alapszik, és nem terheli a vizet felesleges alkotóele-
mekkel. Ennek köszönhetően ez a víz tökéletesen 
ellátja feladatait az emberi szervezeten belül, és 
megakadályozhatja számos probléma kialakulását.

Az Aqua Sanatura készülékkel előállított vizet – 
amely az ENERGY termékek gyártásához korábban 
alkalmazott E-vizet (l. Mit tudnak a klatrátok?, Vitae 
2009/2) váltotta fel – új tulajdonságai biológiai-
lag sokkal értékesebbé teszik. Jobban hidratálja 
a sejteket, és ezzel megakadályozza idő előtti 
öregedésüket, dehidratálódásukat, az anyagcsere-
melléktermékek felhalmozódását, valamint a sejt 
anyagcseréjének romlását. Támogatja a biogén 
anyagok – elsősorban vitaminok, ásványi anyagok 
és nyomelemek – ion-aktivitását, így ezek jobban 
felszívódnak, hasznosulnak a szervezetben. A 
kezeletlen vízhez képest sokkal hatékonyabb 
oldószerként működik, ezért nagyobb mennyi-
ségű anyag oldható fel benne – legyen szó akár 

tápanyagokról, akár gyógyszerekről vagy étrend-
kiegészítőkről.

ÉrTÉkES biológiai 
TulajdonSágok

A berendezés fokozza a víz eltarthatóságát, így 
az akár hónapok múlva is iható minőségű marad. 
Elfogyasztásakor lágyabb, kellemesebb ízhatást 
érzünk, és jobban felfrissíti a szervezetünket. 
Jótékonyan hat a szájnyálkahártyára, a bőrre és 
a hajra is.

Az új technológia használata tovább javítja az 
ENERGY készítmények minőségét – a gyártás 
kezdetétől egészen a munkafolyamat legfontosabb 
pillanatáig, vagyis a koncentrátumok elkészítéséig. 
A készítmények ennek révén nagyobb energetikai 
és biológiai potenciálra tesznek szert. A revita-
lizált víznek köszönhetően javul a hatóanyagok 
beépülése, hasznosulása a szervezetben, és ezzel 
párhuzamosan megnő a termékek felhasználha-
tóságának ideje is.

További információt találhatnak (angolul is) az 
Aqua Sanatura berendezés gyártójának honlapján: 
www.aquasanatura.com – a szerk.

k. H.

az idei évtől kezdve az EnErgy – a cseh aqua Sanatura céggel együttműködve – víz-
revitalizáló berendezést használ az alaptermékek gyártása során. a készülék aktiválja, 
energetizálja az egyes készítményeink előállításához használt vizet. jelenleg ezek körébe 
tartoznak a koncentrátumok, valamint a Pentagram® krémek.

az iskolakezdés kapcsán a legtöbb családban már augusztus második felében beindult a rohangálás a 
tornacipők, füzetek, könyvborítók és további, a gyerkőceink számára nélkülözhetetlen dolgok iránt, amelyek 
leginkább már tegnapra kellettek volna. a rendszeres kötelezettségek újbóli megjelenésével és a legifjabbak 
közösségbe való visszakerülésével mi is belépünk az őszi gondok mókuskerekébe.

Ezek a problémák gyakran a fáradtsággal, a túlterheltség miatt kialakult betegségekkel, a lezserség eltű-
nésével és az ismét megjelenő kötelezettségekkel függnek össze. A fáradtság a gyermekeket sem kerüli el 
– sokszor az egész napot kötelességeik teljesítésével töltik (a felnőttekhez hasonlóan), és pihenésre szinte 
semmi idejük nem marad. Ebben az időszakban szinte már hagyományosnak mondható a CHLORELLA 
ajánlása, hiszen ez a készítmény kíméletesen ösztönzi az energetikai rendszerünk működését. A CHLORELLA 
egyik nagy előnye, hogy apró tabletták formájában kapható, amit a gyermekek bonbonnak tartanak, ezért 
nem kell imádkoznunk nekik, hogy bevegyék őket – akár egész évben csipegethetik, velünk együtt.

Az energiahiánnyal a PERALGIN is képes megbirkózni, emiatt nem csak allergia esetén javasoljuk a 
használatát. A PERALGIN erősebben hat, mint a CHLORELLA; ezért az energetikai szint kimerülésének 
megelőzésére közvetlenül az iskolakezdés előtt érdemes elkezdeni a szedését. Nagyobb, serdülőkorú gyere-
keknél ne feledkezzünk meg a STIMARAL-ról, amely segít a megfelelő lelki állapotba való áthangolódásban.

A közösség magában hordozza a fertőzés veszélyét, ezért már az első napon SPIRON-nal küldjük isko-
lába a gyermekeinket. Elég egy kis spriccelés a ruhára, ami szükség esetén komoly támogatást nyújthat a 
szervezetünknek, így a védelemben megtakarított energiát másra fordíthatja.

A legkisebbeknél ebben az időszakban igencsak oda kell figyelni a fülekre. A bajt a pici nyelvén is ész-
revehetjük – abból, hogy foltocskák jelennek meg a nyelv két szélén, a nyelvhegytől kicsit hátrább. Ha 
feltűnnek ezek a foltocskák, vagy a gyerek sokat nyúlkál a füléhez, ne feledkezzünk meg az AUDIRON 
alkalmazásáról.  (joa)

2010. szeptember



Czimeth István elmondta, hogy elkészült az 
oktatás és továbbképzés új tematikus terve, 
amelynek alapján 2010. szeptember és november 
között valamennyi ENERGY klubban ugyanaz a 
továbbképző előadás fog elhangzani. Két ciklus-
ban, ősszel és tavasszal kerül sor ezekre az elő-
adásokra. Első alkalommal az egyes Pentagram® 
termékek közötti összefüggésekről (a betegségek 
6 okáról és a 7 érzelemről), az őszi-téli felkészü-
lésről, továbbá az immunrendszer erősítésének 
lehetőségeiről lesz szó. A tavaszi előadás-ciklus 
központi témája pedig a Pentagram® krémek 
alkalmazása lesz.

Kiemelendőnek tartja „Pisti tanár úr” az el-
lenjavallatok ismertetését, hangsúlyozva azt 
is, hogy melyik szert mivel együtt nem ajánlott 
adni. Az egyes előadások részét képezik majd 
az érintett gyógynövényeknek és a termékek 
más összetevőinek konkrét hatásai, például az 
immunrendszer erősítésében.

Maga a képzés továbbra is 3 szinten zajlik: 
alapszinten, az egyes klubok szervezésében 
az érdeklődőknek, illetve az újonnan belépők-
nek; középszinten továbbképzés formájában 
a tanácsadóknak; valamint felső szinten a cég 
vezetősége által rendezett éves továbbképzési 
konferenciákon, ahová meghívás alapján juthat-
nak el a vezető tanácsadók.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy a Czimeth-
előadásokra korábban jellemző rögtönzések, a 
mindenkori hallgatóság hangulatához való iga-
zodás mennyiben fog változni, a továbbképzési 
rendszer irányítója elmondta: „arra törekszik, 
hogy témájában és formájában ugyanaz a minő-
ség hangozzék el minden klubban”. Hozzátette: 
„az új rendszer semmiképpen nem jelenti azt, 

hogy a cég szabályozná az egyéb témákat vagy 
beleszólna a klubok által felkért előadók és 
előadások megválasztásába”. Emellett továbbra 
is az egyes klubok kiemelt feladata marad az 
alap-előadások rendszeres megtartása.

Ilyen alapozó előadás szeptember 10-én a 
budai ENERGY Klubban (1026 Bp. Horvát u. 
19-23.) is el fog hangzani. Címe: A hagyomá-
nyos kínai orvoslás (hko) elvei, az ENERGY 
Pentagram® bemutatása, betegségek a hko 
szerint. Ide bárki, bármelyik klubból eljöhet, mivel 
azonban a terem befogadóképessége korlátozott, 
előzetes bejelentkezés szükséges Koritz Editnél 
(06-20-504-1250). Az alapozó előadás kapcsán 
Czimeth tanár úr szükségesnek tartotta annak 
hangsúlyozását is, hogy „az ENERGY nem a hko-t 
alkalmazza, hanem csupán felhasználja annak 
egyes alapelveit a készítményeiben”.

Végül rámutatott: „Nyitott vagyok minden 
javaslatra, ötletre, hogy a legjobb megoldáso-
kat megtalálva, együtt alakítsuk ki az ENERGY 
megújuló képzési rendszerét.”

CziMeTh iSTvÁN TÁJÉKOzTaTÓJa

MeGÚJUL a CÉG 
OKTaTÁSi ReNDSzeRe

a VÍzrŐl juT ESzEMbE…
… hogy nem lehet véletlen az a kitüntetett 

figyelem, amit az ENERGY fejlesztő gárdája a 
koncentrátumokhoz felhasznált víznek szentel 
(l. a témáról bővebben cikkünket a szemközti 
oldalon). A fejlesztéssel foglalkozó szakembe-
rek pontosan tudják: a víz jóval több egyszerű 
hígító és hordozó közegnél. Képes arra, hogy 
az információkat tárolja, és megsokszorozza a 
bennük rejlő erőt, hatást.

Masaru Emoto japán professzor kísérleteiből, 
magyarul is elérhető könyveiből tudjuk, hogy a víz 
rendkívül érzékeny a vele közölt információkra. 
Nemcsak arról van szó, hogy a víz átveszi az őt 
érő elektromágneses vagy egyéb rezgéseket, 
hanem arról is, hogy „érzékeli”, átveszi a zenét, 
a gondolatainkat – és szerkezetének átrende-
ződésével reagál rá. Oda van például Mozart 
muzsikájáért, de a heavy metal nem tartozik a 
kedvencei közé…

Hasonló a helyzet a gondolatainkkal és az 
érzéseinkkel is: a víz hálás érte, ha szeretettel 
fordulunk felé (jól látszik ez a struktúrájáról ké-
szült csodálatos fotókon), és kusza szerkezetűvé, 
rendezetlenné válik, ha negatív gondolatokat, 
gyűlöletet vagy haragot „érzékel” maga körül.

Mit tehetünk tehát, hogy megsokszorozzuk 
ételünk, vizünk, illetve az ENERGY készítmények 
jótékony hatását? Térjünk vissza a ma már mind 
kevesebb családban dívó régi szokáshoz: áldjuk 
meg őket, mielőtt elfogyasztjuk. Ha a cseppek 
bevétele előtt a koncentrátumok üvegcséjét 1-2 
percre a két tenyerünk közé fogjuk, szeretettel 
és reménnyel gondolunk rá, lehetőleg behunyt 
szemmel koncentrálva – akkor még jobban segí-
tenek bennünket az egészségünk megőrzésében.

kürti gábor szerkesztő
kurti.gabor@energyklub.hu

dEbrECEn: 
Szeptember 7-étől a debreceni ENERGY 

Klub új címen található meg: „Füredi Kapu” 
Böszörményi út 68., J épület, földszint (Füredi 
út és Böszörményi út sarok). Nyitva tartás: 
kedden 9-18, szerdán 9-12, csütörtökön 9-12, 
pénteken 12-18 óra között.

SzÉkESFEHÉrVár:
Elköltözött a székesfehérvári ENERGY 

Klub is. Új címe: Várkörút 56. I/15. (Várkörút–
Budai út sarok, bejárat a Pannon GSM és a 
Halláscentrum között). Nyitva tartás: hétfőtől 
csütörtökig 13-17 óra között. Péntekenként 
14 órától lesz továbbképzés. Szolgáltatások: 
ENERGY szaktanácsadás, Supertronic mérés, 
Magneter mágnesterápia.

klubok – Új CÍMEn

DR. ChMeLaŘ NaPTÁRJÁBÓL (2.)

SzePTeMBeRRe JavaSOLOM
Ezt az időszakot 

leginkább az iskola-
kezdés jellemzi. Az 
ország különböző 
sarkaiból érkező ta-
nulók rendszerint a 
legkülönbözőbb fer-
tőzéseiket is maguk-

kal hozzák. Ezért az iskolakezdés előtt érdemes 
a fiatalok immunrendszerét megerősíteni a 
VIRONAL-lal (7-7-7, 1 hétig), vagy még inkább 
a STIMARAL-lal (9-9-0, 1-2 hétig), amely segíti 
az összpontosítást, a tanulást és a megtanult 
dolgok elraktározását.

Itt az utolsó lehetőség idén az érrendszerünk 
működésének normalizálására a KOROLEN (5-
5-5, min. 2 hétig) vagy a CELITIN (1-0-1, 3 hétig) 
segítségével.

A szeptember vége évszakváltást hoz magával. 
A szervezet alkalmazkodóképességének erősí-
tése szempontjából a GYNEX a legmegfelelőbb 
választás (5-0-5, 3 hétig). Ugyancsak hasznos a 
CYTOVITAL és a DROSERIN krém, amit egyéb-
ként alapozó krémként is használhatunk az 
ENERGY bármelyik krémje, illetve bármilyen 
kozmetikai készítmény alá.

dr. lubomir Chmelař
(Folytatjuk)

a TarTaloMból
Teniszkönyök, lábgomba 4
Várgesztesi találkozó 5
Előadások, rendezvények 6
Tapasztalati táblázat 
a termékek alkalmazásához

7-10

Jázminolaj 11
Portré: Szathmári Margaréta 12-13
Drágakövek: Lapis lazuli 14
Számmisztika: nyolcas 15
Boróka 16

Továbbfejlődik az EnErgy oktatási és továbbképzési rendszere. a cég vezetősége Czimeth 
István szaktanácsadót, felnőttoktatási szakértőt, az egyik legtapasztaltabb és legnépszerűbb 
előadónkat, egyben a néhány hete nyílt budai klub vezetőjét bízta meg a tematikus oktatási 
terv kidolgozásával és a megvalósítás koordinálásával. Vele beszélgettünk a változásokról.

2010. szeptember
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SokaT jaVulTak 
a ViSSzErEk

Nemrégiben egy fiatal, 37 éves anyuka látoga-
tott el a rendelőmbe, aki egészséges szívre és 
természetes orvoslásra vágyott. Két egészséges 
gyermek szülése után (4 és 9 évvel ezelőtt) egyre 
több visszér jelent meg az alsó végtagjain (varix).

Ez a betegség egyáltalán nem ritka, főleg a 
terhességen átesett nők esetében. Az ő problé-
mája azonban abból állt, hogy a nagyobb, felszíni 
vénákon kívül tágulni kezdtek az apróbb erei is, 
amelyek kékeslilává, helyenként feketévé váltak. 
Bár nem fájtak és sem az egészségét, sem az életét 
nem veszélyeztették, súlyos lelki traumát okoztak 
kozmetikai és társadalmi szempontból is. A hölgy 
rosszul érezte magát, valahányszor szeretett vol-
na rövid nyári ruhát felvenni, vagy elmenni egy 
strandra, esetleg uszodába.

Éveken át kisebb kihagyásokkal szedett ha-
gyományos gyógyszereket, venotonikumokat, 
amelyek megszüntették ugyan a lábak vizesedését, 
valamint a fájdalmat, ám a kozmetikai probléma 
megoldására nem voltak képesek. A RUTICELIT 

krém használatát javasoltam, amivel naponta 
többször kenegette a sérült területeket alulról 
felfelé, azaz a lábujjaktól a szív irányába haladva. 
Belsőleg a KOROLEN gyógynövény-koncentrátu-
mot, valamint a FLAVOCEL tablettát alkalmazta 
naponta 3x.

Javaslatom alapján továbbá váltott hideg-meleg 
vizű lábfürdőt vett, és megtartott bizonyos „elő-
írásokat”, például nem ült keresztbe tett lábbal, 
nem hordott szoros alsóneműt, erős gumírozású 
harisnyát vagy térdharisnyát... A mozgásfajták 
közül az úszást, a sétát és olyan célzott gyakorlatok 
végzését javasoltam, amelyek javítják az érátfolyást 
az alsó végtagokban. Olyan helyzetekben, amikor 
sokáig kellett állnia (pl. átszállásra várva), az egyik 
lábáról a másikra helyezte át a testsúlyát, és apró 
lépéseket tett egy helyben. Ha hosszú ideig kellett 
ülnie (pl. a munkahelyén vagy otthon tévénézés 
közben), a lábát felpolcolva tartotta.

A körülbelül 3 hónap múlva történt kontrollon a 
hölgy nem titkolta állapotjavulása feletti örömét. 
A kitágult erek nem tűntek el ugyan teljesen, de 
sokkal kisebbek és világosabb színűek lettek, így a 
hölgy lelkileg is sokkal jobban érezte magát, jóval 
magabiztosabbá vált.

dr. július Šípoš

TEniSzkÖnyÖkrE, 
lábgoMbára…

Használható-e valamelyik ENERGY készítmény 
az úgynevezett teniszkönyökre?

Kenegesse a könyökét ARTRIN-nal, illetve fel-
váltva ARTRIN-nal és RUTICELIT-tel, valamint 
fogyasszon KOROLEN-t, naponta 3x3 cseppet, 3 
héten át. Egy hét szünet után kezdje el használni a 
RENOL-t is, és váltakozva, minden másnap szedje a 
KOROLEN-nel (első, illetve minden páratlan napon 
szedje a RENOL-t, a második, illetve minden páros 
napon pedig a KOROLEN-t – mindig naponta 3x3 
cseppet). Három hét használat után tartson egy 
hét szünetet.

A munkahelyi zuhanyo-
zóban lábgombát kaptam. 
Már három hónapja küzdök 
vele, kipróbáltam a Lamisilt 
és további ehhez hasonló 
készítményeket, de semmi 
nem segített. Tudna nekem 
tanácsot adni?

Javaslom, hogy vegyen BALNEOL-os lábfürdőt 
(kb. 20-30 perc) esténként, amikor már nem kell 
elmennie otthonról. A fürdő után törölje szárazra 
a lábát, és kenje be AUDIRON-nal (csepegtessen 
néhány cseppet egy vattapamacsra, és törölges-
se át a gomba által megtámadott területeket). 

Majd ha a lába megszáradt, 
vékony rétegben kenje be a 
bőrét RUTICELIT-tel vagy 
CYTOVITAL-lal. Az egész 
folyamatot végezze el még a 
gomba eltűnése utáni 2-3 hé-
ten is, mert gyakran megesik, 
hogy a panaszok kiújulnak.

dr. barta gizella

Ebben a rovatunkban az internetes tanácsadás kérdéseiből és válaszaiból tallózunk, némi szerkesztéssel és rövidítéssel. a dr. Szabó Ida 
csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvostól, Kotriczné Szilágyi Judit kineziológus és Ráczné Simon Zsuzsanna fitoterapeuta természetgyó-
gyászoktól származó válaszokat dőlt betűkkel jelöltük. Ha Ön is szeretne tanácsot kapni, felteheti kérdését a www.energyklub.hu honlapon.

dr. Szabó ida

Három hete kezdtem 
el alkalmazni a GYNEX-et 
(babaprojekt elősegíté-

sére). A gyógynövény-szaküzletes hölgy 
tanácsára az 1. héten 1, a 2. héten 2, a 
3. héten 3 cseppet szedtem. A hölgy azt 
mondta, hogy így folytassam 5 cseppig, 
és utána maradjak ennél. Ilyen kis adag 
mellett is meg kell-e tartanom az 1 hetes 
szünetet a 3 hét szedés után (ugyanis 
ezt ő nem említette, csak itt olvastam)?

Sokszor eltérő adagolásokat javaslunk, 
nincs merev szabály – mert a bioinformációk 
akármilyen kicsi adagban megvannak. Ezek 
miatt célszerű, az adagtól függetlenül, a 
szüneteket megtartani, így erősebb a ha-
tásuk. Ha többet szed a cseppekből (lehet 

VITAMARIN kapszula, VIRONAL – lehet 
javítani a helyzetet.

ráCznÉ SiMon 
zSuzSanna

Búzafű kúrát lehet-e 
alkalmazni kemoterápiás 
kezelés alatt? Ismeretesek 

a rákellenes hatóanyagai, viszont méregte-
lenítő hatása is van. Nem áll fenn annak a 
lehetősége, hogy a kemoterápiás kezelés 
során bejuttatott gyógyszerek hatóanyagait 
is kiüríti a szervezetből?

Nyugodtan fogyasztható a búzafű-lé a 
kemoterápia alatt is, persze a fokozatosság 
szerintem helyénvaló. A búzafű-lé természetes 
táplálék, koncentrált formában. Sajnos nincs 
akkora tisztító ereje, ami kiürítené a durva 
citosztatikumokat.

pl. 2x5 cseppet is), a bioinformációk ugyan-
olyanok, és ez esetben a gyógynövényekből 
juttat be többet az ember.

koTriCznÉ 
Szilágyi judiT

Mitől száradhat ki az orr-
nyálkahártya? Ettől magas 
lehet a vérnyomás? Mit 

tanácsol rá?
Az orrnyálkahártya kiszáradásának belső 

okai között ásványi anyagok, sók, olajok, vita-
minok hiánya lehet, esetleg anyagcserezavar. 
Külső okai között főleg a poros, száraz levegő. 
A vérnyomással annyiban van összefüggés, 
hogy ha valakinek magas a vérnyomása, 
az orr a kivezető szelep. Ilyenkor orrvérzés 
léphet fel. A levegő párásításával, tápanya-
gok bevitelével – FYTOMINERAL csepp, 

vÁLaSzOL: az ORvOS ÉS a TeRMÉSzeTGYÓGYÁSzOK

TaNÁCSaDÁS a NeTeN

vÁLaSzOK KüLföLDRőL
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Marosi László kereskedelmi igazgató meg-
nyitója után Marosi Zoltán ügyvezető igazgató 
köszöntötte a résztvevőket. Emlékeztetett a kez-
detekre, a Visegrádi utcában bérelt, mindössze 
64 négyzetméteres irodára, ahol még a székeket 
is kölcsön kellett kérni egy-egy rendezvényhez. 
A tanácsadók lelkes, áldozatkész munkájára 
célozva hangsúlyozta, hogy napjainkban már „az 
ENERGY tőkéje felbecsülhetetlen, mert minden 
este hazamegy, és reggel visszajön”.

Az ezek után kialakult kötetlen beszélgetés 
során Marosi László kiemelte, hogy az elmúlt 
években a madárinfluenza, majd pedig az újinf-
luenza kapcsán tapasztalt „médiacirkusz” még 
inkább előtérbe helyezte az alternatív gyógymó-
dokat, az emberek nyitottabbá váltak mindarra, 
amit az ENERGY termékeiben és filozófiájában 
képvisel.

Czimeth István, aki néhány hónapja az okta-
tást, továbbképzést irányíta a cégnél, ismertette 
az újonnan kidolgozott oktatási koncepciót. 
(Erről l. részletes írásunkat a 3. oldalon.)

Csanádi Mária rámutatott, hogy szükség van a 
termékeknek az eddiginél szakszerűbb alkalma-
zására, és ebben is segíthet a megújuló oktatási 
rendszer. Hozzátette: gyakran előfordul, hogy 
egy-egy konkrét kezelés eltérünk a sablontól.

Dr. Szabó Ida megjegyezte, hogy számos eset-
ben szükségessé válhat a dietetikus bevonása.

Czimeth István a hozzászólásokra reagálva 
azt mondta, hogy fontosnak tartja a fitoterá-
piás alapismeretek átadását a klubtagoknak. 
Rámutatott, hogy a hagyományos kínai orvoslás 
(hko) alapelveit ismerni kell ugyan, és tudni 

szükséges, miként használja fel ezeket (5 elem 
+ 6 energia) készítményeiben az ENERGY, de 
soha nem szabad elfeledkezni arról, hogy mindez 
nem azonos magával a hko-val.

Dr. Barta Gizella onkoradiológus néhány 
konkrét esetet ismertetett. Megjegyezte, hogy 
a keringés és az erek állapotának javítására a 
BALNEOL tökéletesen pótolható a CYTOSAN 
FOMENTUM-mal. Részletesen szólt egy has-
nyálmirigy-tumoros, májáttétes nő gyógyulásáról 
előbb a KOROLEN, majd az IMUNOSAN és a 
CYTOSAN, végül a DRAGS IMUN alkalmazása 
nyomán. A másik esetismertetés főszereplője egy 
petefészek-tumoros idősebb hölgy volt, akinél 
az IMUNOSAN, a KOROLEN, a KING KONG, a 
CYTOSAN, végül az IMUNOSAN került „beve-
tésre”. A doktornő elmondta, hogy megfigyelései 

és tapasztalatai szerint az IMUNOSAN inkább 
a krónikus esetekben válik be, akut tumornál 
kevésbé. Mint mondta, daganatos betegeknek 
akár telefonon is szívesen segít, ha tud.

Marosi Zoltán a jövő terveiről szólva kiemel-
te, hogy piacra kerül a jubileumi termékcsa-
lád. Néhány hónapon belül várható az állat-
gyógyászati termékek bevezetése, valamint a 
SUPERTRONIC állapotfelmérő készülék meg-
újulása. A beszélgetést összefoglalva köszönetet 
mondott a klubvezetőknek és a tanácsadóknak 
az elmúlt évtizedben végzett munkájukért, ame-
lyet az eddigi és a jövendő sikerek zálogának 
nevezett.

A délelőtti programból már csak a hatalmas 
jubileumi torta felszeletelése és kiosztása volt 
hátra – ezt Marosi Zoltán maga végezte el, majd 
az ENERGY „családi fotójának” elkészítésével 
zárult az összejövetel hivatalos része.

Egész délután és vasárnap szabad program 
várta a kikapcsolódni vágyókat. A szombat este 
fénypontja a svédasztalos vacsora és a dzsessz-
műsor volt.

Várgesztesen július 17-18-án tartotta meg szokásos nyári összejövetelét az EnErgy ma-
gyarországi leányvállalata. az idei várgesztesi találkozó a hazai cég 10 éves jubileumának 
jegyében zajlott. a meghívott klubvezetők, vezető tanácsadók és családtagjaik a Villapark 
apartmanjaiban laktak, és bőven jutott szabadidő arra, hogy élvezzék a strandolás vagy az 
élményfürdő örömeit.

üNNePi TaLÁLKOzÓ vÁRGeSzTeSeN

Az ENERGY csehországi anyacége mostaná-
ban ünnepelte alapításának 15. évfordulóját, a 
magyarországi leányvállalat pedig egy évtized-
del ezelőtt jött létre. A prágai központban ennek 
kapcsán jubileumi termékcsalád kibocsátásáról 
döntöttek: a koncentrátumok kaptak új, csi-
nosabb külsőt, az alaptermékeket tartalmazó 
üvegcse formája kerekre változott, és megjelent 
rajta az ezüstszínű ünnepi embléma. Ezek a 
jubileumi koncentrátumok immár hazánkban 
is megvásárolhatók – a megszokott áron.

Az új csomagolásra váró többi ENERGY termék 
közül ezúttal a fürdőadalékok kerültek sorra: a 
Podhájska termálforrásból készülő bioinformáci-
ós BIOTERMAL fürdősó, valamint az illóolajokat 
tartalmazó BALNEOL tőzegfürdő.

Az ENERGY fürdőadalékainak összetevői 
közvetlenül a Föld mélyéből származnak, és 
segítségükkel az ősz közeledtekor kiválóan erő-
síthetjük szervezetünk ellenálló képességét, 
harmonizálhatjuk működését, és javíthatunk 
egyes krónikus betegségek tünetein. De melyiket 

válasszuk?

A BIOTERMAL fürdősó 
alkalmazásával magas ion-
koncentrációt hozunk létre 
a fürdővízben, ezzel előse-
gítve a szervezet méregte-
lenítését. A toxinok a bőrön 
keresztül távoznak, eközben 

jubilEuMi TErMÉkEk, FÜrdŐSó ÉS FÜrdŐolaj Új „ruHában”
a bőr hidratálódik, és még jobban felerősödik 
a készítmény regeneráló hatása.

A BALNEOL illóolajai aromaterápiás tulaj-
donságaik révén jótékonyan hatnak az ideg-
rendszerre és a légzőszervek működésére. A 
gyógyító humátok javítják a keringést, támo-
gatják az immunrendszer működését, enyhítik 
a mozgásszervi és nőgyógyászati panaszokat.

A választás tehát cseppet sem egyszerű. A 
legjobb, ha a kétféle fürdőadalékot felváltva 
használjuk.
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Település Cím időpont rendezvény témája, előadó, kapcsolat Telefon

budapest 2. 1145 Budapest, 
Amerikai út 85.

szeptember 28., 
kedd, 15 órától

Az Energy klub és a Nice Holisztikus Hajgyógyászat programjai. 
Előadás: Kopaszodás komplex kezelése. Klubvezető: kis Éva. A korláto-
zott létszám miatt a részvételi szándékot telefonon kérjük jelezni!

0630/754 5417
0630/754 5416

budapest 4. 1027 Budapest, 
Horvát u. 19-23. 
fsz.
Nyitva tartás: 
H-P: 10–18

szeptember 10., 
péntek, 17 óra

Czimeth istván előadása: A hagyományos kínai orvoslás (hko) elvei, 
az Energy Pentagram® bemutatása, betegségek a hko szerint (alapozó 
előadás). Klubvezető: Czimeth istván. 

0620/504 1250

szeptember 24., 
péntek, 17 óra

Czimeth istván előadása: Összefüggések a Pentagram® termékek kö-
zött (a betegségek 6 oka és a 7 érzelem). Az immunrendszer erősítésé-
nek őszi-téli lehetőségei. Továbbképző előadás.

További információ és a részvételi szándék bejelentése koritz Editnél. A terem korlátozott befogadóképessége 
miatt a részvételi szándékot kérjük jelezni: 0620/504 1250, energybuda@energyklub.hu 

debrecen Nagy Lajos király 
tér 1-5., Technika 
Háza (Egyetem 
sugárút)

szeptember 15., 
hétfő, 18 óra

Energy klubelőadás: Testi-lelki harmónia, egészségmegőrzés, betegség-
megelőzés Energy készítményekkel. Felkészülés az őszi-téli időszakra. 
Előadó: ráczné Simon zsuzsanna fitoreapeuta természetgyógyász.

0630/458 1757
0630/329 2149

További info: kovácsné ambrus imola klubvezető, természetgyógyász, 0630/458 1757 és 
kovács lászló, 0630/ 329 2149. E-mail: info@imolaenergy.hu, www.imolaenergy.hu

Szeptember 7-étől a klub új címe: „Füredi kapu” böszörményi út 68. „j” épület, földszint (Füredi út és 
böszörményi út sarok). nyitva tartás: k: 9-18, Sz: 9-12, Cs: 9-12, P: 12-18 óra között

nyíregyháza SZÜV székház, 
Vasvári Pál u. 1.

szeptember 16., 
csütörtök, 17.30

Czimeth istván előadása: Összefüggések a Pentagram® termékek kö-
zött (a betegségek 6 oka és a 7 érzelem). Az immunrendszer erősítésé-
nek őszi-téli lehetőségei. További info Fitos Sándor klubvezetőnél.
E-mail: thetan@freemail.hu

0620/427 5869

Miskolc Zsolcai kapu 
9-11., I. em. 116.

szeptember 6., 
hétfő, 16-17.30 
között

Ingyenes orvosi tanácsadások, havonta egyszer.
Tanácsadó: dr. Hegedűs ágnes holisztikus orvos.
Részvétel előzetes bejelentkezéssel Ficzere jános klubvezetőnél.
E-mail: fj58@citromail.hu

0630/856 3365,

ITC földszinti 
Kamaraterem

szeptember 21-én, 
kedden 17 órától

Czimeth istván előadása: Összefüggések a Pentagram® termékek kö-
zött (a betegségek 6 oka és a 7 érzelem). Az immunrendszer erősítésé-
nek őszi-téli lehetőségei.

kecskemét Inkubátor ház szeptember 24., 
péntek, 17 óra

ráczné Simon zsuzsanna fitoterapeuta természetgyógyász előadása: 
Iskolakezdés, avagy az Energy alkalmazása gyerekek és fiatalok köré-
ben. E-mail: karmazsinmaria@freemail.hu

0630/855 0406
0630/449 8078

Sopron A klub (Stadion 
Üzletház, I. em., 
Florescence) 
új nyitva tartása: 
H-P: 13-17,
Szo: 9-13 óra

szeptember 4., 
szombat, 15 óra

Egészségnap, Czimeth istván előadása: Összefüggések a Pentagram® 
termékek között (a betegségek 6 oka és a 7 érzelem). Az immunrend-
szer erősítésének őszi-téli lehetőségei. Előtte szeptember 3-án egész 
napos tanácsadás. E-mail: energy.klub.sopron@t-online.hu

0630/830 0344
0630/372 3429

Székesfehérvár Hosszúsétatér 
4-6., FMKIK 
épülete

szeptember 30., 
csütörtök, 17.30

Czimeth istván előadása: Összefüggések a Pentagram® termékek 
között (a betegségek 6 oka és a 7 érzelem). Az immunrendszer erősí-
tésének őszi-téli lehetőségei. További info ostorháziné jánosi ibolya 
klubvezetőnél. E-mail: janosi.ibolya@gmail.com

0620/568 1759 

a klub elköltözött, új címe: Várkörút 56. i/15. (Várkörút–budai út sarok, bejárat a Pannon gSM és a 
Halláscentrum között). nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 13-17 óra között.

Pécs József Attila u. 25. minden szerdán 
17 órától

Klubnap. További info Molnár judit klubvezetőnél.
E-mail: energy.pecs@freemail.hu
A pécsi klub augusztus 30-ától szeptember 4-éig zárva tart. 
Szeptemberi nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 14-17 óra között. 
(Időpont-egyeztetéssel más időpontban is.)

0630/253 1050

Szombathely Megyei Műv. és 
Ifjúsági Központ, 
Ady tér 5.

szeptember 14., 
kedd 17.30

Czimeth istván előadása: Összefüggések a Pentagram® termékek kö-
zött (a betegségek 6 oka és a 7 érzelem). Az immunrendszer erősítésé-
nek őszi-téli lehetőségei. További info nánási Tiborné Eszter klubveze-
tőnél, Naturatéka, Fő tér 38. Külsikátor

0630/534-2560
0694/322-087

Veszprém MKIK nagy 
konferenciaterme, 
Budapesti u. 3.

szeptember 28., 
kedd 17.30

Czimeth istván előadása: Összefüggések a Pentagram® termékek 
között (a betegségek 6 oka és a 7 érzelem). Az immunrendszer erősí-
tésének őszi-téli lehetőségei. További info Mezei Tünde klubvezetőnél. 
E-mail: info@padmahaz.hu

0688/789 481
0630/488 4973
0670/703 7489

egyéb rendezvényekről érdeklődhet a helyi eNeRGY klub vezetőjétől telefonon vagy e-mailben!

eNeRGY KLUBOK eLőaDÁSai, ReNDezvÉNYei
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klubinfo

az Energy országos klubhálózata: 
Budapesten: 06-1-354-0910, 06-20-261-2243 – Debrecenben: 06-30-458-1757 – Győrben: 06-20-395-2688 – Kalocsán és Baján: 06-30-326-5828 – 
Kazincbarcikán: 06-30-856-3365 – Kecskeméten: 06-30-855-0406 – Keszthelyen: 06-30-560-7785 – Miskolcon: 06-30-856-3365 – Nyíregyházán: 06-20-427-5869 – 
Pécsett: 06-30-253-1050 – Sopronban: 06-30-830-0344 és 06-30-372-3429 – Szegeden: 06-30-289-3208, 06-62-480-260 – Székesfehérváron: 06-20-568-1759 –  
Szolnokon: 06-56-375-192 – Szombathelyen: 06-30-534-2560 – Veszprémben: 06-30-488-4973, 06-70-703-7489 – Zalaegerszegen: 06-30-857-4545
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Afta

Agyműködési zavar

Akne

Alkoholizmus 

Allergia (légúti)

Allergia (bőr), ekcéma  

Allergia (étel)

Alvászavar, felébredés 

Alvászavar, nehéz elalvás

Alzheimer-kór

Anorexia (kóros fogyás lelki 
okokból)

Aranyér

Arcüreggyulladás

Asztma

Autizmus

Autoimmun betegségek

Ájulás

Ásványi anyagok pótlása

Baktériumfertőzés

Bechterew-kór

Bepisilés (éjszakai)

Bélproblémák (vastagbél)

Bélproblémák (vékonybél)

Böfögés

Bőrproblémák

Bulimia (kényszeres evés 
hányással)

Candida gomba

Cellulitisz

Ciszta, herében

Ciszta, petefészekben

Ciszta, vesében

Cukorbetegség

Csontritkulás

Csonttörés 

Dadogás, dyslexia

Daganatok orvosi
kezelésének kiegészítése

Depresszió

Derékfájás

Dohányzás

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

TaPaSzTaLaTi TÁBLÁzaT 
az eNeRGY TeRMÉKeK haSzNÁLaTÁhOz
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Ekcéma

Elhízás

Emésztési panaszok

Epepanaszok, epekő

Égési vagy fagyási seb

Érelmeszesedés,
más érproblémák

Értelmi fogyatékosság

Étvágytalanság 

Fáradtság, fizikai

Fáradtság, szellemi

Fejfájás

Fekély (emésztőrendszeri)

Felfekvés, bőrfekély

Felfúvódás

Festékhiányos bőr (vitiligo)

Fogak gyengesége

Fogfájás

Foghúzás

Fogínygyulladás

Fogváltás

Fülpanaszok

Fülzúgás

Fülzsír

Gerincpanaszok

Gombás fertőzés

Gyomorproblémák

Haj- és körömproblémák

Hajszálerek

Hallászavar

Hasmenés

Helicobacter pylori

Herpesz

Hereproblémák

Hiperaktivitás

Homloküreg-gyulladás

Hormonzavar

Hörghurut 

Húgyutak gyulladása

Hüvelygyulladás

Ideggyulladás

Idegkimerültség

Immunrendszer erősítése

Impotencia (potenciazavar)

Izomproblémák

Ínysorvadás

Ízületi problémák
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Klimax (menopauza)

Koleszterinszint, magas

Koncentráció zavara

Köhögés

Körömgomba

Kötőszövet erősítése

Köszvény

Központi idegrendszer 
problémái

Lábizzadás

Lábszag

Lábszárfekély

Lépproblémák

Mandulagyulladás

Magas vérnyomás

Máj méregtelenítése

Májfolt

Megfázás

Megkésett beszédfejlődés

Méhproblémák

Mellben csomó

Melldaganat orvosi
kezelésének kiegészítése

Memóriazavar

Menstruáció előtti
panaszok (PMS)

Menstruáció zavara

Migrén

Mióma 

Napégés 

Nehézfémek eltávolítása

Nemi vágy fokozása, nő

Nemi vágy fokozása, férfi

Nőgyógyászati panaszok

Nyirokrendszer
működési zavara

Nyombélfekély

Orbánc

Orrdugulás 

Orrvérzés

Ödéma 

Övsömör

Pajzsmirigy alulműködése

Pajzsmirigy túlműködése

Parkinson-kór

Pattanások

Petefészek betegségei

Pikkelysömör

Porckopás
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Prolaktin szint, magas

Prosztataproblémák

Pszichés zavarok,
szorongás

Puffadás

Reflux

Rekedtség

Reuma

Rovarcsípés

Sárgaság 

Sclerosis multiplex (SM)

Sebgyógyítás, sebhely

Stressz

Sugárkezelés

Szájszag

Szem alatti duzzanat

Szemproblémák

Szemölcs

Szenilitás

Székrekedés

Szélütés (sztrók)

Szívproblémák

Szoptatás, tejelválasztás

Tályog

Tápanyag-felszívódási zavar

Terhesség idején
támogatás

Terhességi csíkok

Terméketlenség, férfi

Terméketlenség, női

Térdfájdalom

Torokgyulladás

Trombózis

Tüdőproblémák 

Urológiai problémák

Utazási betegség
(kinetosis)

Vashiány

Veseműködés zavara, 
vesekő

Végtag duzzanata, ödéma

Vércukorszint ingadozása

Vérképzés

Vérnyomás, alacsony

Vérnyomás, magas

Vérszegénység

Viszketés 

Vizelési panaszok

Vírusfertőzés
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iLLÓOLaJOK a GYÓGYÍTÁSBaN (6.)

JÁzMiN: LeLKeSÍTÉS, 
KöNNYeDSÉG, BOLDOGSÁG

Napjainkban elsősorban a Földközi-tenger 
vidékén termesztik a jázmint, és a növényből 
Törökországban készítik a legjobb minőségű 
illóolajat. Törékeny, örökzöld cserjéről van szó, 
amely akár 10 méteres magasságig is felkúszik. 
Fehér, csillag alakú, édeskésen illatozó virágai 
éjszaka nyílnak. Ekkor is kell begyűjteni őket, 
mert aromájuk ilyenkor a legerősebb. Egy tapasz-
talt szedő 10-15 ezer virágot is képes begyűjteni 
egyetlen éjszaka alatt, miközben egy kilogramm 
illóolaj elkészítéséhez 8 millió friss, sértetlen 
virág szükséges. A virágokból oldószerrel, majd 
desztillálással nyerik ki a jázmin eszenciát. Ezért 
a jázmin illóolaj a világ legritkább és legdrágább 
illóolajai közé tartozik.

A jázminolaj már az ősi kultúrákban is felet-
tébb értékesnek számított. Az ókori Egyiptomban 
fejfájás csillapítására használták, az antik ember 
nemi vágyat serkentő szerként (afrodiziákum-
ként) is tisztelte. A kínaiak a mai napig jázminteát 
fogyasztanak a legkülönbözőbb bajok kezelésére, 
így felfújódás, májzsugor vagy májgyulladás, 
vérhas ellen.

az ÉjSzaka királynŐjE
A jázminolaj nyugtató hatású, ugyanakkor tá-

mogatja a kismedence vérellátását, ezért többek 
között olyan szexuális problémák megoldásában 
is a segítségünkre lehet, mint az impotencia, a 
korai magömlés és a frigiditás. Ismert afrodizi-
ákum – emiatt is hívták régebben az „éjszaka 
királynőjének” vagy a „románcok olajának”, és 
a háremekben előszeretettel használták masz-

százsokhoz, fürdőkhöz vagy a legkülönbözőbb 
„szerelmi bájitalokhoz”.

A nők különleges alkalmak előtt a világon sok-
helyütt még ma is a hajukra kenik a jázminolajat. 
Napjainkban is gyakran alkalmazzák masszázs-
hoz, fürdőkészítéshez, aromaterápiához.

dEPrESSzió ÉS FErTŐTlEnÍTÉS

Kivételes nyugtató hatása miatt a jázminolaj 
igen népszerű az aromaterápiában. Nyugtatja 
a feszült idegeket, csillapítja a stresszt, a szo-
rongást, az idegességet, valamint a félelmet, 
emellett hathatós segítséget nyújt súlyos dep-
resszió vagy függőség kezelésében is. Bizalmat, 
derűlátást, eufóriát ad, és ezzel segít legyőzni a 
szomorúságot, a levertséget.

Mint minden illóolajnak, a jázminolajnak is 
vannak fertőtlenítő hatásai. Belélegezve (aroma-
lámpában párologtatva) jótékonyan hat a lég-
zőszervekre, csillapítja a torokfájást, az ingerlő 
köhögést, segít megszüntetni a rekedtséget, a 
gégegyulladást és különböző mellkasi fertőzé-
seket. Kiválóan tisztítható vele a betegszoba 
levegője.

A hagyományos kínai, valamint az ősi indiai 
(ájurvédikus) orvoslás gyakran alkalmazza a 
jázminolajat női bajok kezelésére is. Remekül 
használható például a szülés utolsó fázisában, 
mert erősíti a méh összehúzódását, ezzel egy 
időben csillapítva a szülési fájdalmat. Mivel 
azonban serkenti a kismedence vérellátását, 
terhesség alatt nem szabad alkalmazni. 

A fürdővízbe adagolt néhány cseppnyi jáz-
minolaj hozzájárul a menstruációt megelőző 
tünetegyüttes (PMS), a menstruációs fájdalom, 
görcsök és a klimaxszal kapcsolatos panaszok 
leküzdéséhez.

kiFEjEzETTEn nŐknEk
Nem kevésbé értékes a jázminolaj a bőrápolás 

területén: támogatja a sejtnövekedést, növeli a 
bőr rugalmasságát, segítségünkre lehet terhes-
ségi csíkok, hegek, égési sérülések és ekcéma 
kezelésében. A jázminolajat ezért gyakran meg-
találhatjuk a bőrápoló készítmények összetevői 
között – a bergamott, a pelargónia, a citromfű, 
a rózsa vagy a citrom olajának társaságában.

Az aromaterápia és a masszázsok mellett a 
jázmin másképpen is alkalmazható: a különféle 
gyertyák, potpourrik, szappanok és természe-
tesen parfümök alkotóeleme (a ma gyártott 
parfümök több mint 80%-ában megtalálható). 
Indonéziában élelmiszerek díszítésére is hasz-
nálatos.

Mivel a jázminolaj rendkívül drága, gyakran 
másolják, hamisítják. A jázminpótló készítmé-
nyeknek azonban semmi keresnivalójuk az aro-
materápiában, mivel nincsenek olyan gyógyító 
tulajdonságaik, mint a jázminnak, amely nem 
csak a reménytelenség és az idegkimerültség 
időszakában varázsol el minket lelkesítő és élén-
kítő képességével. A jázminból készült illóolaj 
a könnyedség és a boldogság érzését hozza el 
mindazoknak, akik élnek vele.

Vladimír Vonásek
Az ENERGY termékek közül a KOROLEN-ben 

található meg a jázminolaj – a szerk.
(Folytatjuk)

a jázmin ( Jasminum grandif lorum) a napfényes keletről származik – innen való a neve 
is, amely perzsa eredetű. Sokan azonban jázmin néven egy másik bokrot ismernek, mivel a 
szagos jezsámen (azaz a fehér jázmin) virágzatának erős illatával sokban hasonlít a jázminhoz.
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bócsán találkoztunk, egy gyönyörű házban, 
ahol rendelő is van. rendszeresen előfordulsz 
itt, és ha igen, akkor milyen minőségben?
Ez a ház a lányoméké, a vőm állatorvos. Miután 

unokáim is vannak, sokat tartózkodom náluk. 
Igyekszem segíteni, ha szükséges. Így került 
hozzám nagyon közel az állatgyógyászat is. A 
vőm hagyományos gyógyszerekkel dolgozik, 
műtéteket is végez, és ezekben asszisztensként 
részt veszek, ha kell. De nem áll tőle távol az 
ENERGY termékek használata sem, már évek 
óta ismeri őket.

Persze te is szereted az állatokat.
Nagyon-nagyon szeretem őket, volt is min-

denféle állatom. Most is szeretnék szárnyasokkal 
foglalkozni, csak sajnos nincs rá lehetőségem. 
Jelenleg ugyan semmilyen állatom sincs, de 
itt, Bócsán vannak kutyák, macskák, halak és 
madarak is.

induláS ErdÉlybŐl
Tudtommal te vagy az egyik „legrégebbi moto-
ros” az EnErgy-ben. Elég egyedülálló módon 
kerültél kapcsolatba a céggel, és különleges 
a munkamódszered is. Mi ennek a története?
Miután 1987-ben Erdélyből áttelepültünk 

Magyarországra, homeopátiás készítménye-
ket kerestem – egy komoly betegséggel a há-
tam mögött, amit szintetikus gyógyszerekkel 
nem sok sikerrel gyógyítottak. Már Erdélyben 
kipróbáltam a homeopátiás készítményeket, 
sőt egy olyan intézménybe is eljutottam, ahol 

tanulhattam ezekről a dolgokról. Amikor kapcso-
latba kerültem a homeopátiával, rájöttem, hogy 
nekem mindig hiányzott az egységes szemlélet 
az orvostudományból. Az, hogy az ember egy-
séges egész, így a teste, lelke, gondolkodása, 
érzelmei – minden beletartozik a betegségébe 
is, meg a gyógyításába is. Mindebből nekem a 
homeopátia adott ízelítőt és hozott gyógyulást 
az életembe. Korábban egyébként 17 évig épí-
tészként dolgoztam a marosvásárhelyi orvosi 
egyetemen.

Mikor áttelepültetek, te már teljesen gyógyult 
voltál?
Még nem gyógyultam meg, bár némi javu-

lást már hozott a homeopátia. Egy ismerősöm 
javaslatára 1989-ben felkerestem Szegeden  
dr. Bagi Magdolna rendelőjét. Nagyon megsze-
rettem a doktornőt, rendkívül rokonszenves 
volt, ahogy a betegekkel, így velem is bánt, és 
csodáltam a sokrétű tudását. Miután kiderült, 
hogy már foglalkoztam homeopátiával, és vannak 
ismereteim a nyugati orvoslásból is, nagyon 
biztatott, hogy tanuljak. Amikor kezelésre men-
tem hozzá, sokat beszélgettünk az esetemről 
meg egyebekről. Ismerkedtem a Mora géppel, 
valamint az ENERGY készítményekkel – akkor 
még szirupos változatban léteztek… A lényeg 
az, hogy elkezdtem rohamosan gyógyulni. A 
készítményekkel, illetve a gépi kezeléssel 2 év 
alatt olyan gyógyulási szintet értünk el, hogy a 
hematológus orvosom – Kecskeméten kezeltek 
– leállította a gyógyszeres terápiát.

bagi dokTornŐ SEgÍTETT
Közben Bagi doktornővel tovább folytattam 

a kezeléseket, valamint a tanulást is. Minden 
ismeretem tőle származik. Mindenben a sa-
ját elképzeléseim szerint, de a doktornő irá-
nyításával haladtam. Biztatott, hogy kezdjek 
el dolgozni. Természetesen részt vettem az 
előadásain is. Egy évvel később Kecskeméten 
megkezdtem a szárnypróbálgatásokat, és ma 
is ebben a városban, a lakásomon fogadom a 
hozzám fordulókat…

Később Budapestről kaptam felkérést, hogy 
alakítsak klubot Kecskeméten. Nem igazán akar-
tam belemenni ebbe, mert addigra már annyi 
betegem lett, hogy nem fért volna bele az időmbe 
a klub vezetése és egy rendszer kiépítése.

a gyógyítás mint elfoglaltság vagy hivatás fon-
tosabb volt számodra, mint az üzlet építése?
Pontosan így van. Tudniillik egészen különös 

módon dolgozom. Nekem igen fontos, hogy 
mindent tudjak a betegről, nagyon lényeges, 

hogy tartsam vele a kapcsolatot. A betegnek 
ez nagyon jólesik, hisz az egészségügyből min-
denhonnan ez hiányzik. Sok időt fordítok egy-
egy betegre, mert semmiféle bemérő eszközt 
nem használok. Úgy kezdtem el dolgozni, hogy 
mindazt, amit tudok a nyugati orvoslásból, 
„összetettem” az egyéb ismereteimmel, és a 
beteget az első perctől kezdve leültetem és 
kikérdezem. Beszélgetünk a múltjáról és a jele-
néről. Én pedig írogatom a füzetembe mindazt, 
amit fontosnak találok. Mindjárt feljegyzem a 
panaszait a hozzájuk tartozó meridián mellé. 
A beszélgetés alatt nemcsak megismerem a 
beteget, hanem a viselkedésmódjából meg az 
arcára kiülő érzelmekből tudok a problémáira 
következtetni. Miután elmondja a diagnózisát, az 
orvos által kiemelt panaszokat, én összevetem 
azzal, amit az ENERGY termékek révén tudok, 
hozzáadom az érzelmi hátteret, és a végén 
javasolok egy kezelési tervet.

dagad a láb? 
nEM a VÍzHajTó a MEgoldáS!

Ha például valaki azzal jön hozzám, hogy 
dagad a lába, akkor nem a vízhajtó a megoldás 
– mint a nyugati orvoslásban –, hanem el kell in-
dulni egy útkeresésben, mert bizony nagyon sok 
mindentől adódhat ez a probléma. Vagy mondok 
egy másik példát. Mindenkitől megkérdezem, 
hogy székrekedése vagy hasmenése van-e, hiszen 
ez nagyon fontos dolog. Ha valakinek nem jól 
működik a vastagbele, illetve az egész emész-
tőrendszere, akkor mindenekelőtt ezt hozom 
rendbe, csak utána következik a konkrét baj. A 
Pentagram® különben is előírja, hogy mindig 
egy lépéssel, esetleg kettővel előbb kezdjünk 
el egy problémát kezelni. Arra is rájöttem, hogy 
ha az immunrendszer zavara is jelen van, akkor 
a kezelés során azt kell előnyben részesíteni. 
Előfordul, hogy megkérdezik tőlem: miért kez-
dünk az immunrendszerrel, hiszen más gonddal, 
például meddőséggel fordultak hozzám. Mindig 
elmagyarázom: ha az immunrendszer nem tud 
egyfajta problémát megoldani, akkor a hormon-
rendszer sem lesz képes rá…

Ez a beszélgetés az első alkalommal hosszú 
ideig, akár 3 órát tart, de a többi találkozásunk 
már rövidebb. Az állapotfelmérés végére pedig 
már megvan a kezelési tervem. A beteg rend-
szeresen visszajár hozzám, ahogy hívom. Ha jó 
irányban változik az állapota, akkor folytatom 
a következő lépéssel. Ha nem, akkor az előző 
úton megyek még tovább. A betegek szerencsére 
türelmesek, valószínűleg tetszik nekik ez a mód-
szer. Már nagyon sokan ismernek, szeretnek, 
tudják, miként dolgozom, és azzal is tisztában 
vannak, hogy a kezelést illetően türelemmel 
kell lenniük. Sokszor hallom, hogy a betegeim 
megjegyzik: már akkor jobban érzik magukat, 
amikor elmennek tőlem.

BeSzÉLGeTÉS SzaThMÁRi MaRGaRÉTÁvaL

„Mi NeM TüNeTMeNTeSÍTüNK, haNeM 
a BeTeGSÉG KivÁLTÓ OKaiT SzüNTeTJüK MeG”

kecskeméten igen sokan ismerik Szathmári Margarétát, aki már rengeteg embernek se-
gített visszanyerni az egészségét. az is köztudomású róla, hogy nem kér pénzt a betegeitől. 
Pedig nem kevés időt tölt velük – az első alkalommal nemegyszer 3 órát (!) beszélgetnek 
a bajaikról. Füzetekbe írja fel, amit hall tőlük, feljegyezve azt is, hogy a panaszaik melyik 
meridiánhoz kapcsolódnak. Munkamódszeréről és az EnErgy tanácsadóként eltöltött egy 
évtizedről beszélgetett vele Kürti Gábor, a Vitae szerkesztője.
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Ezek szerint te olyan vagy, mint egy pszicholó-
gus, mintha egy pszichoterápiás foglalkozást 
tartanál – hiszen nálad az emberek elmondják, 
kibeszélhetik az összes bajukat.
Ha már itt tartunk, elmondom, hogy dep-

ressziós betegeim is vannak, és olyan is akad 
közöttük, akinek még otthona sincs. Az én la-
kásom mindenki előtt nyitott, olyan, mint egy 
menedékház. Akin tudok segíteni, akit felvállalok, 
azon segítek is. Persze akad olyan beteg is, akin 
nem tudok.

nÉHa nEMET Mond
Mikor mondasz nemet?
Hat évvel ezelőtt egy – akkor – 6 éves kis-

gyereket hoztak hozzám, nagyon súlyos trom-
bocita-esés volt észlelhető a vérképében. Azt 
mondtam, hogy ezt nem tudom felvállalni, mert 
hematológiai eset. Kecskemétre irányítottam egy 
szakemberhez. Mivel nagyon súlyos dologról, 
élet-halál kérdéséről volt szó, nem mertem 
felvállalni… Nemrég jött vissza az anyuka hoz-
zám. Azonnal megismertem, és persze kíváncsi 
voltam rá, vajon mi történt a gyermekkel. Nos, 
meggyógyult – és nagyon érdekes, hogy nem 
orvos gyógyította meg, hanem egy természet-
gyógyászati intézetben hozták rendbe. Kiderült, 
hogy az édesanya azért jött vissza hozzám, mert 
a férjével együtt akkor azt mondták, hogy komoly 
ember vagyok, és magasra értékelték, hogy nem 
vállaltam fel az esetet. Megfogadták, hogy ha 
bármilyen problémájuk lesz, mindenképpen 
először az én véleményemet kérik ki.

Nekem nagyon tetszik, hogy mi az ENERGY-
ben táplálékkiegészítőkkel dolgozunk. Hiszen 
azt mondja az ősi ázsiai tudomány, hogy „ét-
ked legyen a gyógyszered” – és ez így igaz. A 
Föld megteremtette számunkra mind a tápláló, 
mind a gyógyító étkeket, csak éppen kellett 
egy intézmény, egy komoly szakembergárda, 
amelyik ezeket a készítményeket feltalálta. Ez 
igen nagy kincs.

Használsz-e az EnErgy mellett bármilyen 
más módszert, természetgyógyászati eljárást, 
adsz-e étrendi tanácsokat, esetleg életmódvál-
tást javasolsz? Vagy azt mondod: „tessék, itt 
az EnErgy, fogja, ettől meg fog gyógyulni”?
Az étrendi tanácsok rendkívül fontosak. 

Hiszen tudjuk, hogy az élelmiszerboltokban 
található ételek nagy része sajnos ártalmas. Itt 
főleg a civilizációs betegségekre, az ekcémákra és 
allergiákra gondolok. A gyermekek java részénél 
pedig azt tapasztalom, hogy az emésztőrend-
szerük károsult, és a túladagolt antibiotikumok 
hozzák a bajokat. Életmódbeli tanácsokat is adok 
a felnőtteknek, de az sem kivételes eset, hogy 
nevelési kérdésben mondom el a véleményemet, 
amikor látom, hogy a gyermek nincs jól nevelve. 
Azt hiszem, megengedhetem magamnak ezt – 
persze óvatosan, nehogy a beteget megsértsem. 
Nem titok az sem, hogy bizony sok házasságot 
megmentettem. Ugyanakkor, ha látom, hogy 
komoly bajok vannak, akkor azt mondom: nem 

éri meg, hogy egy valóban rossz házasságot 
folytasson az ember. Gondolok itt például egy 
súlyos italozásra. Persze én senki helyett sem 
dönthetek, de ha tanácsot kérnek tőlem, akkor 
adok, és ennek örvendenek is a betegeim.

MiTŐl EgyEdi az EnErgy?
Térjünk vissza az EnErgy-hez. Szerinted 
miben tudnak a mi termékeink többet, mint 
mások? Hiszen a piac telis-tele van jobbnál 
jobb készítményekkel…
Valóban, a piac tele van jobbnál jobb termé-

kekkel, és igyekszem is megismerni minden új 
készítményt, hogy tudjak a betegnek véleményt 
mondani róla. Nagyon rosszul nézne ki ugyanis, 
hogy ha a beteg szed valamilyen más készít-
ményt, és én erre úgy reagálnék, hogy „ez nem 
jó, ezt nem szabad”. Először is: nem szabad 
beleszólni, hogy mit szedjen valaki; másodszor: 
nekem tudnom kell, vajon az a bizonyos készít-
mény hozott-e a betegnek gyógyulást vagy sem.

Ami az ENERGY-t illeti, attól egyedi, hogy ezek 
a termékek valóban a szervezetünk működéséről 
szólnak, méghozzá olyanfajta működéséről, 
amelyről az emberek eddig nem tudtak. Ez a 
készítménycsalád hozta be a tudatunkba, hogy 
az embernek van egy bioenergetikai rezgése, és 
ez egyike azoknak a rendszereknek, amelyek 
szerint az emberi szervezet működik. Tehát 
besorolható az immunrendszer, az idegrendszer, 
a szív és az érrendszer stb. mellé. Elmondom a 
hozzám fordulóknak, hogy mi nem tünetmente-
sítünk, mint a modern nyugati orvoslás, hanem 
ezen az energetikai rendszeren találjuk meg a 
blokkokat, és hatunk az említett rezgésekre, 
így szüntetjük meg a betegséget kiváltó okokat. 
Erre szerintem – és gondolom, mások szerint 
is – egyetlen más készítmény sem képes, csakis 
az ENERGY termékei.

a dragS iMun Fája
az egyik fotón, amit mutattál, láttam egy 
gyönyörű példányt egy csodálatos fából. Miért 
is áll közel hozzád ez a fa?
Igen, ez a „sárkányvért” tartalmazó fa, vagy 

miként az amazóniai őslakosok nevezik, a Sangre 
de drago. Ahogy a belőle készült DRAGS IMUN 
megjelent az ENERGY termékek között, azonnal 
közel került a szívemhez. Hihetetlen, hogy ez 
a termék mi mindent tud. Mondhatom, hogy 
az alap koncentrátumokon kívül ez a kedvenc 
termékem. Bárhová utazom, mindig magam-
mal viszem, hiszen számtalan példa volt rá, 
hogy ha nekem éppen nem, de valakinek a 
környezetemben szüksége volt rá. Az még a 
dolog kisebbik része, hogy baktériumot, vírust 
ölünk vele. Emellett „beleszól” az immunrend-
szerünk működésébe, az idegrendszerünkbe, a 
vérképzésbe, tehát hematológiai problémákon 
segíthetünk vele. Persze megjegyzendő, hogy jól 
kell ismerni a beteg által szedett gyógyszereket 
is, mert például egy vérhígító mellé nem taná-
csos DRAGS IMUN-t adni. És nem utolsósorban 

minden kisgyermekes családnak ajánlom mint 
lázcsillapítót vagy immunrendszer-erősítőt.

jócskán meg is lepődhettél, amikor először lát-
tad meg ezt a fát az életben, nem csak képen.
Igencsak csodálkoztam – ez Mallorca szigetén 

történt, a kedvenc nyaralóhelyemen. Ez a fa ott 
magasodik a szálloda előtt, valamint a szálloda 
kertjében is él egy másik. Én mindennap meg-
simogattam ezt a fát – most már három éven 
át sikerült, hogy ott nyaraljak. Csodálkozom és 
örülök, hogy az élet elém hozta a „sárkányfát”.

A DRAGS IMUN egyébként a gyermekkoromat 
idézi vissza az emlékeimben. Volt egy nagy-
mamám, aki nekem szinte „megelőlegezte” a 
mai munkámat. Fantasztikusan sokat tudott a 
növényekről, a családon belül mindig szolgált 
valamilyen növénnyel, amely segített a legkü-
lönbözőbb betegségeinken. Ismerte a teákat, 
a füveket, a növények hatóerejét, biztatott a 
gyűjtésükre. Együtt szedegettük a különbö-
ző füveket. Tavasszal kivitt a domboldalra és 
elmesélte, milyen növényeket kell eszegetni, 
mint például a galagonya rügyeit, hiszen ez jót 
tesz a szívünknek. Most már tudom, hogy a 
galagonya milyen fantasztikus hatást gyakorol 
a szívre és az érrendszeri problémákra. Sokat 
hoztam magammal a nagymamám tudásából, 
amit a mai napig kamatoztatok. Gyakran gon-
dolok rá mostanában, hiszen tulajdonképpen 
hasonlítok is hozzá mindenféle szempontból. 
Örülök annak, hogy ilyen múltam van, hogy ilyen 
családból származom.

Margaréta, mi lehetne a beszélgetésünk zár-
szava?
Nagyon boldogan dolgozom, és úgy gon-

dolom, hogy amíg élek, és amíg ezt az iramot 
bírom, szeretnék is dolgozni. Hétfőn, kedden, 
szerdán és csütörtökön reggeltől estig van mit 
tennem, hogy segítsek az embereknek. A péntek, 
szombat és vasárnap azonban a családomé, a 
két unokámé… Nagyon szeretem ezt a munkát, 
és nem is szeretném abbahagyni, amíg csak a 
betegek megkeresnek.

k. g.

az eNeRGY iGeN NaGY KiNCS, TeRMÉKei
vaLÓBaN a SzeRvezeT MŰKöDÉSÉRőL SzÓLNaK
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A nyolcas szám szimbóluma a nyolcágú csil-
lag, amely két egymáson elhelyezkedő, kört 
alkotó négyzetből áll. Egyensúlyt képvisel a lenti 
fizikai és a fenti szellemi világ között, amelyek 
kölcsönösen hatnak egymásra. A nyol-
cas tulajdonságai leginkább azokat 
befolyásolják, akik a hónap 8., 17. 
és 26. napján születtek.

A nyolcas szám a szám-
misztikában az erő, a hata-
lom, a pénz és az egyensúly 
jelképe. Nem utolsósorban 
pedig a karma, valamint az 
ok-okozati törvény szimbólu-
ma. Tulajdonosait arra tanítja, 
hogyan teremthetik meg életükben 
az egyensúlyt, milyen következményei 
lehetnek gondolataiknak, szavaiknak és tette-
iknek, amelyek bumerángként mindig vissza-
visszatérnek hozzájuk.

nagy SzEllEMi EnErgia
A nyolcas a nagy mentális energiájú számok 

közé tartozik, aminek köszönhetően tulajdonosai 
rendkívül intelligensek, logikusan gondolkodnak, 
kiváló matematikai érzékkel rendelkeznek, remek 
tervezők, és jó a humorérzékük. A nyolcas szám 
tulajdonosainak kivételes a meggyőző és becslési 
képességük, azonnal észreveszik a részleteket, és 
kiismerik magukat a lélek rejtelmeiben. Mindezek 
olyan tulajdonságok, amelyek támogatják az 
egyedülálló üzleti érzék kifejlődését.

A nyolcas felettébb harcos, ambiciózus, ráter-
mett, magabiztos, a hatalommal, az erővel és 

a sikerrel kapcsolatban álló szám. Gyakorlatias 
és konstruktív gondolkodású, és rendszerint 
felettébb sikeres. A nyolcas nem ismer legyőzhe-
tetlen akadályt, a problémák kihívást jelentenek 

a számára. Született vezető személyiség, 
akinek kimeríthetetlenek az ener-

giaforrásai. Minden körülmények 
között, illetve minden helyzet-
ben az egyensúlyra törekszik.

Az érem másik oldala, hogy 
egyensúlyi állapotából köny-
nyen kibillenthető. Az egyen-
súlyából kibillentett nyolcas 

hajlamos a hozzá közel állókon 
„bosszút állni”, néha igencsak 

durván. Környezetével szemben fe-
lettébb kritikus, ám magával szemben a 

legkritikusabb. Tisztában van saját hiányossá-
gaival, és rendszerint igyekszik kijavítani hibáit. 
Igazságérzete rendkívül fejlett, és az igazság-
szolgáltatás utáni vágya felettébb erős.

SzErETi a VilágoS, 
EgyÉrTElMű HElyzETEkET

A nyolcas számára alapvető, hogy az élethely-
zetek mindig világosak és egyértelműek legyenek. 
Nagyra értékeli az igazat, és csak az őszinteséget 
ismeri el. Tántoríthatatlanul kiáll azért, amiben 
hisz – álljon vele szemben akár az egész világ. A 
sérelmek orvoslását, valamint a nyereségek és 
veszteségek kiegyensúlyozását biztosító karma 
törvénye okozza, hogy a nyolcas mások számára 
gyakran a sors eszközévé válik. Emiatt néha el-
lenségeket szerez magának, mert esetleg olyan 
döntéseket kell meghoznia, amelyek befolyással 
vannak mások életére és érzéseire. Időnként 
elég sokáig eltarthat, amíg a nyolcas megérti, 
mit is kapott a sorstól útravalóul, és sok időbe 
telik, mire adottságait, képességeit egyensúlyi 
állapotba hozza.

Személyisége megformálására hihetetlenül 
nagy hatással van a környezete, amelyben felnő. A 
nyolcasok többsége valamilyen módon karmikus 
kapcsolatban áll a szüleivel. A nagyobbak és ha-
talmasabbak által irányított világ arra kényszeríti 
a kis nyolcast, hogy megküzdjön saját helyéért 
a Nap alatt. Kiegyensúlyozatlan erőviszonyok 
mellett is azt tanulja, miként készüljön fel a 
konfrontációkra.

Élete során megtanulja felfogni a pénz értékét 
is. Eljut addig a felismerésig, hogy a pénz az 
energiacserét szimbolizáló eszköz. Megtanulja 
megtalálni az adok-kapok, a takarékoskodás 
és a herdálás, valamint az ezzel összefüggő 

túlértékelés és alulértékelés közötti egyensúly 
megteremtését.

Ha a nyolcas negatív helyzetben van, köny-
nyen felismerhetjük arról, hogy egocentrikus, 
ármánykodó, hazug, és túlságosan erősen ra-
gaszkodik az anyagi dolgokhoz. Szélsőségesen 
kritikus, és szívesen jut előnyhöz mások kárára. 
Hiányzik belőle a kiegyensúlyozottság, esetleg 
irigy. Avégett, hogy megőrizze „tévedhetetlensé-
gét”, hajthatatlanná és érzéketlenné válik mások 
érvelésére, illetve alábecsüli azokat. Mindentől és 
mindenkitől távol tartja magát. Csak saját maga 
és a saját sikerei érdeklik, olthatatlan nyereség- 
és hatalomvágy hajtja, környezetéről tudomást 
sem vesz, és könyörtelen karrierista válik belőle.

Magas elvárásai olyan érzéketlen emberré 
tehetik, aki képes kegyetlen sérüléseket okoz-
ni. A negatív gondolatok baleseteket, stresszt, 
kudarcokat és bankcsődöt vonzanak be. Az 
egyre nagyobb elégedetlenség brutalitáshoz és 
a megértés hiányához vezet. A nyolcas energiái 
a pénzhiánnyal vezetik rá az érintetteket arra, 
mi is a pénz igazi értéke. Fontos megérteniük, 
hogy az életben soha semmi nem csak fehér 
vagy fekete.

Mint a bevezetőben említettem, a nyolcas 
óriási energiával van megáldva. Ezt az energiát 
lelki vagy fizikai tevékenységre érdemes össz-
pontosítania. Az egyensúly elérése céljából a 
nyolcas számára előnyös lehet a sport, a tánc 
vagy a jóga, hogy képes legyen megszabadulni 
a feszültségtől és a stressztől.

MigrÉn, SÉrÜlÉSEk, lElki 
ProblÉMák

A nyolcas rendszerint túl sok munka, rengeteg 
kételkedés, depresszió, feszültség vagy negatív 
hozzáállása miatt betegszik meg. Hajlamos a 
máj-, epe- és a bélbetegségekre, illetve a kivá-
lasztással kapcsolatos problémákra. Ha nem 
képes levezetni energiáit, a migrén is sok bajt 
okozhat számára. Negatív érzelmi hozzáállásá-
val különböző sérüléseket, gerinc- vagy ízületi 
problémákat is előidézhet magának. További 
egészségi problémái lehetnek még: depresszió, 
lelki problémák, asztma, reuma vagy visszér. A 
nyolcasnak oda kellene figyelnie a kiegyensúlyo-
zott, zöldségekben gazdag étrendre, de esetében 
a lelki kiegyensúlyozottság segíthet a legtöbbet.

Uralkodó bolygója a Szaturnusz, amely böl-
csességre – saját tapasztalatainknak köszön-
hetően kialakult bölcsességre – tanít minket. 
Felelősségre, stabilitásra, türelemre és személyes 
fegyelemre oktat. Mindenki szabadon döntheti 
el, hogy a sorstól útravalóul kapott „csomagot” 
alkotó (konstruktív) vagy romboló (destruktív) 
módon használja-e fel. Az emberek többsége 
azonban fel sem fogja, hogy ha nem tanulja meg 
pozitív irányba terelni energiáit, azzal tudat alatt 
befolyásolja az egész életét.

karla Větříšková
(Folytatjuk)

a tavaly novemberi Vitae-ben indított számmisztikai sorozatunk folytatásából többek között 
kiderül, hogy a nyolcas szám az erő, a hatalom, a pénz és az egyensúly – nem utolsósorban 
pedig a karma, valamint az ok-okozati törvény szimbóluma.

Számítsa ki Ön is, hogy a születésnapja alapján melyik számhoz tartozik, adja össze az 
adott naphoz tartozó számjegyeket. Egy példa: ha valaki 1975. 08. 27-én született, akkor 
ezeket a számokat leírva, 1+9+7+5+0+8+2+7 = 39-et kapunk, ami tovább bontva 3+9, vagyis 
12, tehát 1+2 = 3.

BevezeTÉS a SzÁMMiSzTiKÁBa (8.)

NYOLCaS: haTÁRTaLaN eRő ÉS haTaLOM
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PSziCHikai kÉPESSÉgEk
A Lapis lazuli kinyitja a „harmadik szemet”, 

erősíti az intuíciót, valamint a lelki és spirituális 
képességeket. Tisztítja és megnyitja a tudatot a 
lelki tapasztalás előtt, illetve elvezeti a lelket a 
mélyebb szellemi megértéshez, megismeréshez 
és bölcsességhez. Segítségünkre van a saját 
gondolatok kizárásával történő meditációban és 
jóslásban, valamint segít felismerni a magasabb 
bölcsesség finom jeleit. Támogatja a látnoki 
álmot, az álomfejtést, kártyavetést, a kövek üzene-
tének megfejtését és bármilyen szellemi munkát. 
Javítja az intuíción alapuló alkotóképességet.

koMMunikáCió
A Lapis lazuli összeköttetést teremt a szellemi 

vezetőkkel és az anyagtalan lényekkel (tündérek, 
angyalok, az Univerzum ereje), 
bizalmat ébreszt a fel-
ső vezetés iránt, 
amiből a 
bizo-

nyosság és a biztonság érzése ered. Növeli a nem 
szóbeli kommunikációra való fogékonyságot, 
valamint mások meghallgatásának képességét. 
Kiemeli a kimondott szó erejét, támogatja a 
szónoki képességeket, és jótékonyan hat a hang 
tisztaságára. A mély önismeret és önelfogadás 
elősegítésével hozzájárul az öntudat erősödé-
séhez, valamint az önkifejezéshez. Segítséget 
nyújt a saját vélemény, érzések és megérzések 
kifejezésében. Megszünteti a kommunikációs 
problémákat, főleg ott, ahol hosszú ideig vala-
mi kimondatlan maradt, és ez a tény gátolja a 
további fejlődést.

TiSzTánláTáS
Az intuitív megismerésnek köszönhetően tiszta 

és objektív látásmódot biztosít. Segít félelem 
nélkül látni a dolgokat, elfogadni az igazságot 

és megbékülni vele – legyen az bármilyen is 
–, elfogadni magamat olyannak, amilyen 

vagyok, illetve felelősséget vállalni a saját 
életemért. Támogatja az önmagammal és 
másokkal szembeni őszinteséget, egye-
nességet, tisztességet és együttérzést, 
de a kompromisszummentességet is. 
Mindemellett segít meghallani a külső 
világból érkező igazságot és őszinte-
séget és megbékülni vele (információk 

arról, hogyan hatunk másokra).

SzErElEM ÉS HarMónia
Hozzájárul az érzelmi, lelki és szellemi 

kiegyensúlyozottság megteremtéséhez, ami a 
megértéssel és az elfogadással együtt a mély, 

érzékfeletti, sem birtokolni, sem lekötni nem 
akaró (vagyis feltétel nélküli – a szerk.) szeretet 

alapfeltétele. Ez a drágakő erősíti 
és mélyíti a szerelmi és baráti kap-
csolatokat egyaránt. A Lapis lazuli a 
hűség köve is egyben.

STrESSz
Nyugalmat és békét hoz a lé-

leknek. Megszünteti a feszült-
séget, a stresszt és a félelmet, 
segít feloldani a blokkokat (az 
érzelmek és az egészség te-

rén egyaránt). Mindezzel támogatja az ember 
fejlődését, a változások figyelembevételével való 
előrehaladását.

HaTáSai Fizikai SzinTEn
Csillapítja a fájdalmat (lehet különböző eredetű: 

például fej, fog, menstruáció), mérsékli a lázat 
és a vérnyomást. Jótékonyan hat depresszió és 
álmatlanság, valamint idegrendszeri túlérzékeny-
ség esetén. Gyógyítja a torokfájást, a hangszálakat 
és a légzőszervi betegségeket. Harmonizálja 
a pajzsmirigy és támogatja a csecsemőmirigy 
működését, erősíti az immunrendszert. Tisztítja 
a vért, hozzájárul az agyvérzés, az infarktus és a 
daganatok megelőzéséhez.

Tereza Viktorová
(Folytatjuk)

ViTaE klubMagazin
 az EnErgy társaság hírlevele, megjelenik évente 9-szer
Felelős szerkesztő: kürti gábor, kurti.gabor@energyklub.hu
kiadja: Hungary Energy kft., 1149 budapest, róna u. 47/a.
info@energyklub.hu, www.energyklub.hu

Felelős kiadó: Marosi zoltán ügyvezető igazgató
nyomdai előkészítés és kivitelezés:
Fingerprint reklámügynökség, www.fingerprint.hu
Megjelenik: 15 000 példányban.
a ViTaE klubMagazin belső terjesztésű, utcai árusításban nem kapható.

Megújul az Energy képzési rendszere
Tudósítás Várgesztesről 

Szathmári Margaréta
– tanácsadónk reflektorfényben

4 oldalas, hasznos táblázat
Tapasztalatok a termékek alkalmazásáról
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Sorozatunkban igyekszünk legalább érin-
tőlegesen megismertetni önökkel a drága-
köveket, illetve gyógyhatásaik alkalmazását a 
mindennapi életben. Előző lapszámunkban az 
energiákat kiválóan harmonizáló hegyikristályt 
mutattuk be. Ezúttal az intuíciót, valamint a 
lelki és spirituális képességeket erősítő lapis 
lazuli következik.

a DRÁGaKöveK aSzTaLÁNÁL (2.)

LaPiS LazULi

kémiai összetétele: nátrium, kalcium, kén, 
alumínium és klór tartalmú szilikát.
Elérhetősége: könnyű; a drágakövek csoport-
jába tartozik, az áttetsző kristály nagyon ritka.
Érintett csakrák: 5. és 6.
Megjegyzés: a benne található piritdarabok 
növelik az értékét. A drágakövet csak a fel-
sőtesten szabad hordani.

2010. szeptember
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Csak kevesen mernek az útjába állni, mert 
tűlevelei felettébb kemények és szúrósak; emi-
att nemcsak az emberek, hanem az állatok is 
kerülik a vele való érintkezést. Talán csak a 
madarak barátkoznak vele: a növény sűrű ágai 
közé építik fészküket, és ősszel lecsipegetik a 
zúzmarás terméseket.

MáMorÍTó illaTÚ gyanTa
A kertben elültetett boróka csodálatosan illa-

tozik ugyan, de a jelenléte rejtélyes módon (va-
lószínűleg az illóolaja miatt) blokkolja a körtefák 
termésadó képességét. Ezzel nem árt tisztában 
lenni, mert így megspórolhatunk magunknak 
néhány hiábavaló kísérletezést. A körtefák egy-
szerűen nem bírják a borókát...

A közönséges boróka ágaiban valóban túlteng 
a mámorító illatú gyanta, és ha a növényt kály-
hában égeti el, illata belengi az egész környéket. 
A közönséges boróka azonban ma már védett 
növény, ágait sem gyűjteni, sem égetni nem sza-
bad. Kivételt csak az ön kertjében növekvő boróka 
jelent, amit érdemes nagy becsben tartania.

Emberemlékezet óta mágikus növényként 
tisztelik, és hatékony fegyverként használták a 
negatív hatásokkal és a gonosz erőkkel szemben. 
A balzsamozó keverékek és a rituális tömjén 
alapanyaga volt. Ünnepek alkalmával boróká-
val füstölték át a házakat, hogy megtisztítsák 
a helyiségeket, és eltávolítsák a régi dolgokat.

Boróka gallyakat égettek az ógermán temet-
kezési szertartások alkalmával, hogy így tartsák 
távol a gonosz szellemeket, pestisjárvány idején 

pedig borókaágakból készített tüzek égtek a 
városkapu előtt. A borókához akkoriban valóban 
nagy reményeket fűztek. Az emberek a pestis 
megelőzéséhez félbeharapott borókabogyókat 
használtak – és erre meg is volt minden okuk. 
A boróka hatóanyagai ugyanis az illóolajában 
található terpéneknek köszönhetően fertőtlenítő 
hatásúak.

bElSŐlEg, kÜlSŐlEg 
EgyaránT HaSznoS

A növény tartalmaz ezenkívül flavonoidokat, 
cserzőanyagokat, fitoncidokat és szerves sava-
kat, amelyek jótékonyan hatnak az anyagcserére, 
fertőtlenítik és víztelenítik a szervezetet. A 
boróka gallyaiból száraz desztillálással nyerhető 
ki az úgynevezett gyantaolaj, amely külsőleg 
az ekcéma típusú, krónikus bőrbetegségek 
kezelésére használható. Nem ingerli a bőrt, 
és fertőtlenít.

A borókaszemek, amelyeket novemberben 
kell begyűjteni, vízhajtó hatásúak, és segítséget 
nyújtanak húgyhólyag-megbetegedés esetén. A 
boróka fokozza a húgyhólyag és a vese aktivitá-
sát, ezért vesebetegségben vagy terhességben 
alkalmazása nem ajánlott. Alkalomszerű és rövid 
távú használata azonban teljesen biztonságos.

A boróka hálás és hatékony segítőtársunk 
számos egészségi probléma, például köhögés, 
felfúvódás, esetleg köszvény és reuma esetén. 
Degeneratív ízületi megbetegedéseknél, kopás-
nál (arthrosis) belsőleg és külsőleg is alkal-

mazható. Segíti az ízületek vérellátását, ennek 
köszönhetően csillapítja az ízületi fájdalmat.

kÉSzÍTSEn oTTHon 
TinkTÚráT!

Mozgásszervi panaszok és idegfájdalom 
esetén a legjobb a boróka tinktúra. Ennek az 
univerzális gyógyhatású szernek az elkészítése 
rendkívül egyszerű. Egy maréknyi érett boró-
kabogyót leöntünk fél liter szesszel, két hétig 
állni hagyjuk, majd leszűrjük, és az elkészült 
tinktúrát cseppenként alkalmazzuk. Külsőleg 
és belsőleg is használható a legkülönbözőbb 
fájdalmak, emésztési problémák, telítettség ér-
zése, felfúvódás és hasfájás esetén. Fertőtlenítő 
tulajdonságainak és anyagcsere-támogató képes-
ségének köszönhetően remek segítséget nyújt 
felső légúti betegségekben is.

A borókabogyónak a konyhában is megvan a 
maga helye. Kiválóan alkalmazható fűszerként 
vadhúsok és marinád készítésekor vagy külön-
böző fűszerkeverékek adalékanyagaként.

A boróka állítólag az igazságossággal, az 
igazság érvényesítésével áll kapcsolatban. Ha 
tehát úgy adódik, hogy borókabokrokon kell 
átverekednie magát, és az ágak tövisei alapo-
san összeszurkálják, felhorzsolják a testét, az 
annyit jelent: biztosan megérdemelte. Ám úgy 
is szemlélheti a dolgokat, hogy mivel a boróka 
gyógyító hatású növény, talán ezen a durva 
módon segít önnek megszabadulni mindattól, 
amire már nincs szüksége.

(viktorová)
Az Energy termékek közül a RENOL-ban, a 

DROSERIN-ben és a BALNEOL-ban található 
meg a boróka illóolaja – a szerk.

BORÓKa

BÁR iGazSÁGOS, 
iGeNCSaK SzÚRÓS

a közönséges boróka ( Juniperus communis) a ciprusfélék családjába tartozó örökzöld fács-
ka, amely boldogan éldegél Földünk északi féltekéjén, Szibériától egészen Észak-amerikáig. 
rendkívül szívós növény, viszonylag kegyetlen körülmények között is megél.


